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Η συζήτηση γέρνει προς το δημοψήφισμα. Παρόλο που η κυβέρνηση δείχνει και λέει οτι
μπορεί να φέρει συμφωνία μέσα στα όρια όπως έχουν διαμορφωθεί τις τελευτές μέρες .

Οι εταίροι όμως δεν θα κάνουν πίσω στα ζητήματα που ακόμη είναι ανοιχτά όπως το
ασφαλιστικό , τα εργασιακά ,και το πρωτογενές πλεόνασμα.

Η προσπάθεια να βρεθεί μέσος δρόμος για αυτές τις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης δεν
έχει αποδώσει και όπως είπε ο κ Βαρουφάκης χρήματα υπάρχουν για λίγες εβδομάδες .

Η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να συμβαδίσει με την ευρωπαϊκή λογική των
χωρών του ευρώ ούτε μπορεί να αλλάξει την ευρωπαϊκή πολιτική όπως έλεγε προεκλογικά
μέσα από συμμαχίες για να συμβαδίσουν οι χώρες εταίροι με τίς ελληνικές θέσεις για την
οικονομική πολιτική της ευρωζώνης.

Ούτε μπορεί να βγάλει την χώρα από το ευρώ, όχι γιατί δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει
αλλά γιατί η ελληνική κοινωνία δεν πιστεύει ότι θα επιβιώσει με νόμισμα την δραχμή.

Το δημοψήφισμα είναι παγίδα για την ίδια την κυβέρνηση. Οι εταίροι πλέον μας λένε
καθαρά αποφασίστε που θέλετε να είστε στην ευρωζώνη η με άλλο νόμισμα.

Όποιο και εάν είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το πρόβλημα είναι σε εμάς.
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Εάν πούμε ναι στο ευρώ η κυβέρνηση θα πρέπει να πάει στην βουλή όλα όσα είχε
αποκηρύξει πριν τις εκλογές. Τα μέτρα είναι χειρότερα από πριν και ένα τρίτο μνημόνιο θα
έρθει για όλους μας

Εάν πούμε όχι στη συμφωνία και συνεπώς όχι στο ευρώ το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα
είναι πάνω μας και οι ηγέτες της ευρωζώνης θα είναι απαλλαγμένοι από την κατηγορία ότι
οδήγησαν την Ελλάδα σε εξόδου από την ζώνη του ευρώ.

Το κόστος για το οποίο η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν θα τολμήσουν οι ευρωπαίοι να αναλάβουν
από μία χρεωκοπία της Ελλάδας φαίνεται ότι έχει πλήρως μελετηθεί.

Όλα αυτά τα δυσάρεστα μπορεί να μην υπάρχουν αύριο εάν ο κ Ντράγκι επιτρέψει στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αγοράσουν περισσότερα έντοκα γραμμάτια δίνοντας με
αυτό τον τρόπο χρήματα στην κυβέρνηση. Η ακόμη καλύτερα μπορεί να εντάξει τα ελληνικά
ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η ρευστότητα να μην είναι πλέον
πρόβλημα.

Είναι όμως δυνατόν όταν οκ Ντραγκι έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη η Ελλάδα
να υπογράψει πρόγραμμα στήριξης τώρα να ανοίξει την χρηματοδότηση.

Το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης ότι δεν θα τολμήσουν να προκαλέσουν έξοδο της Ελλάδας
από την ευρωζώνη είναι άσφαιρο και κάνει μόνο κρότο.
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