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Όταν η κυβέρνηση χρειάζεται να διαψεύδει δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου σε καθημερινή
βάση και όταν τα εθνικά μέσα ενημέρωσης θεωρούνται προπαγανδιστικά μέσα ενάντια στην
κυβέρνηση τότε πράγματι πολλά και σημαντικά ζητήματα από την κυβερνητική πολιτική
βρίσκονται εκτός ελέγχου.

Η χώρα οδεύει προς την 24 Απριλίου με το δόγμα που κ. Λαφαζάνης δηλώνει πως εάν τα
πράγματα δεν πάνε καλά, τα προβλήματα θα είναι περισσότερα για την Ευρώπη και όχι
τόσο για την Ελλάδα.

Πολλοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι καλούν την ελληνική κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία
με τους πιστωτές της πριν τα τέλη Απριλίου, οι ανησυχίες περί εξόδου της Ελλάδας από το
ευρώ ενισχύονται, τόσο από τις νέες δηλώσεις του διευθυντή του τμήματος οικονομικής
έρευνας του ΔΝΤ, αλλά και από τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν προς την Ελλάδα. Όπως
αναφέρει γερμανική εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Vladis Dombrovskis,
προβλέπει ότι το μόνο που αναμένεται να συζητηθεί στη σύνοδο του Eurogroup στις 24
Απρίλιου στη Ρίγα της Λετονίας είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις μεταρρυθμίσεις
με τους πιστωτές. Αυτό σημαίνει όχι χρήματα.

Στην κυβέρνηση αυτά θεωρούνται πιέσεις οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψιν και ότι τελικά
θα γίνει «ο έντιμος συμβιβασμός» όπως λέει και ο κ Σκουρλέτης.

Δεν νομίζω ότι με τον τρόπο που γίνονται οι διαπραγματεύσεις θα φτάσουμε σε συμφωνία.
Εκτός και εάν η κυβέρνηση αντιληφθεί το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί στην ιδιωτική
οικονομία της χώρας και βάλει πάνω από τα κομματικά συμφέροντα τους το συμφέρον της
χώρας και της οικονομίας.
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Ακόμη και εάν επιτευχθεί συμφωνία τώρα οι αποκλίσεις από τις ευρωπαϊκές πολιτικές είναι
τεράστιες.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει το κρατικίστικο μοντέλο της
οικονομίας που επιθυμεί με νόμισμα το ευρώ και τις υποχρεώσεις και τους ελέγχους που
έχουν οι χώρες που το χρησιμοποιούν.

Ποιος επιθυμεί έναν εταίρο που κάθε λίγο θα θέτει ιδεολογικά ζητήματα στη θέση των
οικονομικών προβλημάτων και θα απασχολεί τις χώρες μέλη του ευρώ με τα εσωκομματικά
του προβλήματα, και γιατί θα υποχωρήσουν τώρα όταν θα πρέπει να κάνουν το ίδιο αμέσως
το επόμενο διάστημα.

Ελπίζουμε να διαψευστούν όλα τα άσχημα σενάρια που έρχονται μέρα με την ημέρα όλο και
ποιο κοντά και μέχρι την 24 Απριλίου να υπάρξει οριστική συμφωνία που θα επιτρέψει την
εκταμίευση των 7,2 δις που δεν έχουμε πάρει εδώ και πολλούς μήνες. Άλλος τρόπος για να
μην υπάρξει στάση πληρωμών δεν υπάρχει. Το βαρέλι τα ξύσανε ήδη πολλές φορές.
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