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Οι συμμαχίες την επομένη των εκλογών για τα δύο πρώτα κόμματα θα είναι καθοριστικές
για τον σχηματισμό κυβέρνηση, μιας και οι μετρήσεις μέχρι τώρα δεν δίνουν αυτοδυναμία
στο πρώτο κόμμα που είναι το ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ Τσίπρας στην τελευταία συνδιάσκεψη του διαρκούς συνεδρίου καθόρισε τους άμεσους
συμμάχους του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές, ακόμη και σε περίπτωση αυτοδυναμίας
προτείνοντάς σύγκλιση με ΚΚΕ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και κάνοντας άνοιγμα σε πρώην στελέχη
του ΠΑΣΟΚ όπως η κ Λούκα Κατσέλη.

Ο κ Λαφαζάνης επίσης αποσαφήνισε ότι συνεργασία με Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ, και Κίνημα
Σοσιαλιστών Δημοκρατών δεν είναι δυνατόν να υπάρξει .

Το ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε έτσι το μετεκλογικό τοπίο και την στάση που θα κρατήσει στα
ζητήματα με την ΕΕ και την διαπραγμάτευση του χρέους. Μια πιθανή συνεργασία με το
ποτάμι θα έβρισκε αμέσως εμπόδια στην απαράκλητη θέση του ποταμίου να για παραμονή
στο ευρώ με κάθε τρόπο και θα έπρεπε να υπάρξουν συμβιβασμοί.

Ανάλογο ξεκαθάρισμα πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα για να ξέρουν οι ψηφοφόροι τι
κόμμα θα ψηφίσουν και ποια κυβέρνηση τελικά μπορεί να προκύψει.

Η ΝΔ έχει δυνατότητες για συμμαχίες αλλά θα πρέπει να συμφωνήσει με τα μικρότερα
κόμματα για το πρόγραμμα ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων που δεν έγιναν.
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Οι συνθήκες τώρα δεν είναι ίδιες με το 2012 και τα μικρότερα κόμματα έχουν την εμπειρία
των συνεργασιών και δεν θα κάνουν τα λάθη του παρελθόντος όπου τα κέρδη να πηγαίνουν
στο πρώτο κόμμα και η χασούρα στα μικρότερα. Όπως στο ΠΑΣΟΚ που ενώ στήριξε την
κυβέρνηση εισπράττει μόνο την αρνητική κριτική.

Η συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωζώνη είναι αμετάκλητη δήλωσε η κ Ανίκα
Μπράιντχαρντ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπενθυμίζοντας ότι ο κανόνας
αυτός είναι εγγεγραμμένος στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη.

Εκτός και εάν αυτό γίνει υποχρεωτική επιθυμία της χώρας μας και αναγκαστεί να ζητήσει
να γυρίσει στην δραχμή από την οικονομική ασφυξία που θα έχει περιπέσει εάν
χρεωκοπήσει.

Οι διαβεβαιώσεις από όλους είναι ότι δεν θα αφήσουν την χώρα να πτωχεύσει. Με αυτό ως
δεδομένο καιρός να αναζητήσουμε την αναπτυξιακή προοπτική που κάθε κόμμα προτείνει
καθώς είναι και ο μόνος τρόπος για έξοδο από την κρίση και τη μείωση της ανεργίας.

Μέχρι τώρα τα δυο μεγάλα κόμματα εστιάζουν στον φόβο και τον θυμό καιρός να μιλήσουν
και για τον τρόπο που θα δημιουργήσουν δουλειά . Τις εξαγγελίες τις ακούσαμε καιρός να
ακούσουμε και το πώς.

Τα μικρότερα κόμματα που είναι μακριά από το άγχος της εξουσίας μπορούν να εκφράσουν
τα πραγματικά διλήμματα για τις εκλογές και να αρχίσουν να επιβάλλουν τον ουσιαστικό
διάλογο για το μέλλον της χώρας.
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