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Ο τρόπος με τον οποίο θα συνταχθεί η λίστα με τα μέτρα – μεταρρυθμίσεις για να
αποσταλεί στους θεσμούς θα κρίνει και το αποτέλεσμα για την χρηματοδότηση η όχι της
χώρας.

Η κυβέρνηση μετά από την συγκεκριμένη αφήγηση των μέτρων με αριθμούς και
χρονοδιαγράμματα που θα υποβάλλει θα έχει και τον ξεκάθαρο τρόπο για να αποφεύγονται
στο μέλλον οι παρεξηγήσεις για το τι είναι μονομερής ενέργεια και τι είναι μέσα στα
πλαίσια της συμφωνίας της 20 Φεβρουαρίου.

Η επίσκεψη του κ Τσίπρα στην Γερμανία και το νέο μείγμα πολιτικής που άφησε να εννοηθεί
ότι η κυβέρνηση βάζει σε εφαρμογή δεν επιτρέπουν άλλες ερμηνείες και ασαφής
προσεγγίσεις για τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Η αριστερή πλευρά της κυβέρνησης ή διαχωρίζει την θέση της επιμένοντας ξεκάθαρα στην
έξοδο από το ευρώ ή συμβάλλει στο να διαμορφωθεί το νέο μείγμα πολιτικής.

Χρονικά περιθώρια δεν υπάρχουν για άλλες καθυστερήσεις και εξαγγελίες που δεν οδηγούν
πουθενά, αντίθετα μεγαλώνουν τον κίνδυνο «ατυχήματος» της χώρας.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα διαπιστώσουμε εάν υπάρχει η θέληση από την κυβέρνηση
να βγάλει τη χώρα από την αβεβαιότητα και να αρχίσει η ανασυγκρότηση της οικονομίας και
του παραγωγικού μοντέλου της χώρας για το οποίο τόσα έχουμε ακούσει προεκλογικά.
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Οι θεσμοί θα παίξουν τον ελεγκτικό τους ρόλο με την σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας και αυτό
είναι ξεκάθαρο βήμα προς το νέο μείγμα πολιτικής και της σταθερής προσέγγισης με τους
εταίρους.

Η ΕΚΤ κλείνει την χρηματοδότηση του δημοσίου από τις ελληνικές τράπεζες που σημαίνει
ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί πράγματι η κυβέρνηση στο δίλλημα τι να
πληρώσει μισθούς του δημοσίου και συντάξεις η την δόση στο ΔΝΤ.

Για να μην υπάρξει αυτό το δίλλημα το νέο μείγμα πολιτικής πρέπει να περιγράφει στα
πρώτα εύκολα μέτρα που θα στείλει η κυβέρνηση προς έγκριση στους θεσμούς , να υπάρξει
έγκριση και άμεση χρηματοδότηση της χώρας.
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