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Τα μισά κυβερνητικά στελέχη λένε ότι δεν θα πληρούσουν τα 450 εκ τη δόση στο ΔΝΤ εάν
δεν υπάρξουν άμεσα χρήματα από τους δανειστές μας και o κ Σακελλαρίδης δηλώνει στο
Reuters ότι δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα η Ελλάδα να μην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της προς το ΔΝΤ στις 9 Απριλίου.

Ο ξένος τύπος για τα μέτρα που εστάλησαν τα χαρακτηρίζει ως εκθέσεις ιδεών ενώ η
κυβέρνηση λέει πως έχει αναπτυχθεί κοινό έδαφος και σύντομα θα υπάρξει θετική κατάληξη
σε Eurogroup που θα επικυρώσει τη συμφωνία.

Είναι αυτό διαπραγμάτευση η διαχείριση της κοινής γνώμης για το πώς και πότε θα
ανακοινωθεί η συμφωνία, ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες το δυνατόν τριβές στο εσωτερικό
του ΣΥΡΙΖΑ. Αν λάβουμε υπόψιν την άποψη της προέδρου της βουλής και τις αντιδιαμετρικά
αντίθετες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την κατάληψη των προπυλαίων της
βουλής αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να γίνει συμφωνία με τους δανειστές.

Ποιος πληρώνει όμως τη νύφη για την επικοινωνιακή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης. Το
αντιλαμβάνονται τα οικονομικά επιτελεία της κυβέρνησης πως το καράβι έχει πέσει σε ξέρα
και είναι έρμαιο των κυμάτων ή μήπως η πραγματική οικονομία της χώρας δεν είναι στα
ενδιαφέροντα της κυβέρνησης.

Οι 2500 που θα προσληφθούν στην ΕΡΤ όπως θα ονομαστεί και πάλι η κρατική τηλεόραση
δείχνει την συνέπια της κυβέρνησης προς τους ψηφοφόρους της αλλά τα 36 ευρώ από κάθε
ηλεκτοδοτοδούμενο χώρο για να πληρωθούν οι υπάλληλοι είναι συνολικά πολλά
εκατομμύρια για μια περίοδο όπου μισθοί και συντάξεις κάθε μήνα δεν μπορούν εύκολα να
πληρωθούν.
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Γιατί δεν πήρε η κυβέρνηση ένα μέτρο τα χρήματα αυτά να τα δώσει για προσλήψεις στα
ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης που θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα
στην ανεργία των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης από τις 2500 χιλιάδες στην ΕΡΤ.

Κάθε κόμμα έφτιαχνε τους στρατούς του πόσο μάλλον η σημερινή κυβέρνηση που θέλει να
περιορίσει την όποια εξουσία έχουν τα μεγάλα κεντρικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμη η ελεύθερη αγορά χωρίς την χρηματοδότηση από τους
δανειστές. Αυτό σύντομα θα το διαπιστώσει και η κυβέρνηση στα ταμεία της από την στάση
πληρωμών που αναγκαστικά θα κάνουν οι επιχειρήσεις προς κάθε κατεύθυνση.
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