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Την ώρα που η κυβέρνηση ψάχνει μετρητό για μισθούς και συντάξεις του δημοσίου οι
δανειστές και όλη η χώρα περιμένουμε να δούμε πως τα οικονομικά επιτελεία θα
δεσμευτούν για μεταρρυθμίσεις και πως θα υλοποιήσουν τις νέες υποσχέσεις.

Το ενδεχόμενο να μην πληρώσει η χώρα τους δανειστές απομακρύνεται όπως φαίνεται από
τις αγωνιώδεις προσπάθειες προς κάθε κατεύθυνση να βρεθούν χρήματα ακόμη και από τα
αποθεματικά των ΔΕΚΟ.

Εάν η κυβέρνηση είχε σκοπό να προκαλέσει πιστωτικό γεγονός θα το είχε κάνει ήδη και δεν
θα έψαχνε παντού για ρευστό για να πληρώνει τα δάνεια. Ούτε θα αναρωτιόνταν τι να
πληρώσει μισθούς ή δάνεια.

Τα ίδια όμως διλήμματα έχουν και οι επιχειρήσεις στην χώρα καθώς τα έσοδα είναι
λιγότερα από τα έξοδα. Τι να πληρώσουν μισθούς και ταμεία, τους φόρους ή τα δάνεια;

Τι θα πρότεινε άραγε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης; Σε ποιόν να φανούν
συνεπείς οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, στο κράτος ή στις τράπεζες μιας και
αποθεματικά δεν υπάρχουν για να χρησιμοποιηθούν; Αυτά καταναλώθηκαν τα πέντε χρόνια
ύφεσης που αναγκαστικά ζουν οι επιχειρήσεις χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Το κράτος δεν μπορεί να δανείζεται οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανείζονται , χρήματα
φεύγουν από τη χώρα για τα κρατικά δάνεια, νέα χρήματα δεν έρχονται, επενδύσεις δεν
γίνονται από κεφάλαια του εξωτερικού και όλοι μαζί είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
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Ζήσαμε και την εθνικοπατριωτική αριστερή παρέλαση για να θυμηθούμε άλλες εποχές και
μια άλλη αριστερά που πάλευε για ελευθερία , δημοκρατία και πολιτισμό.

Λέμε ότι είναι ακόμη αρχή ,πρώτη φορά στην εξουσία, και ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχίσει
να κυβερνάται η χώρα με 15 διαφορετικούς καπετάνιους και ότι ο κ Τσίπρας όπως
διόρθωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τις σχέσεις με την Γερμανία θα διορθώσει άμεσα και την
δυνατότητα της χώρας και των επιχειρήσεων να έχουν ρευστότητα από κεφάλαια του
εξωτερικού.

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν κεφάλαια, και οι λιγοστές καταθέσεις κάθε μέρα λιγοστεύουν
και κατευθύνονται σε τράπεζες του εξωτερικού.

Πνιγόμαστε.
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