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Ο επίλογος της συνάντησης Βαρουφάκη - Ντάισελμπλούμ ήταν ένα αγγλοελληνικό
επιφώνημα ου-αου από τον Έλληνα υπουργό οικονομικών κ Βαρουφάκη.

Μετά την δημόσια τοποθέτηση για μη συνεργασία με την τρόικας ενώπιο του επικεφαλής
του Εurogroup και την έντονη αποχώρηση του ευρωπαίου αξιωματούχου από την κοινή
συνέντευξη τύπου η χώρα μπαίνει σε ευθεία σύγκρουση με τους εταίρους.

Η κυβέρνηση έθεσε σήμερα όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις ενώπιο της ΕΕ και αναμένει
τις αντιδράσεις από τους ηγέτες της ευρωζώνης.

Ο κ Τσίπρας επέλεξε τον δρόμο της δημόσιας αντιπαράθεσης και της οριοθέτησης των
γραμμών της κυβέρνησης από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό καθιστά αμέσως τη
χώρα μας σε μειονεκτική θέση για την συνέχιση της διαπραγμάτευσης.

« Ή αλληλεγγύη της Γερμανίας έφτασε στο απόλυτο όριό της για τη διάσωση της Ελλάδας,
όμως το Βερολίνο είναι έτοιμο να βοηθήσει την Αθήνα, με βάση τα συμφωνηθέντα» δήλωσε
ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, Μάρτιν Γιέγκερ.

Στο ζήτημα διαγραφής χρέους η Πορτογαλία και Ισπανία είναι εντελώς αντίθετες σε μια
διεθνή διάσκεψη για το χρέους στέλνοντας μηνύματα αντιπαράθεσης και όχι αλληλεγγύης.
Μάλιστα η Ισπανία υπενθύμισε ότι «στάθηκε εξαιρετικά γενναιόδωρη προς την Ελλάδα»,
παρέχοντας πιστώσεις 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζουν στο ισπανικό
κράτος τα επιδόματα ανεργίας για έναν ολόκληρο χρόνο.
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Το ποιο σημαντικό είναι να μην απομονωθεί η χώρα και βρεθεί μόνη της με τις προεκλογικές
εξαγγελίες να μένουν στο κενό.

Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για έξοδο από το ευρώ και ότι υπάρχει σχέδιο από
την πλευρά της κυβέρνηση για τον τρόπο της διαπραγμάτευσης .Το πρωτογενές πλεόνασμα
όσο δύσκολα επιτυγχάνεται τόσο ευκολά εξανεμίζεται.

Να θυμίσουμε ότι ο Σούλτς είπε πως το 35% δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο.

Συζήτηση με δεδομένες και ακίνητες θέσεις από τις δύο πλευρές δεν γίνεται θα χρειαστούν
εκατέρωθεν υποχωρήσεις και πολύ ποιο προσεκτικές κινήσεις και αφού πρώτα βρεθούν
σύμμαχοι που θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της διαπραγμάτευσης.

Η κυβέρνηση πρέπει να σκεφτεί και πάλι την σύσταση της εθνικής ομάδας
διαπραγμάτευσης που θα έχει περισσότερους φίλους και υποστηριχτές.

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άμεσα επίσημες δηλώσεις από Γερμανία και Γαλλία για
το θέμα της τρόικας και ότι θα αφήσουν να εξελιχθούν οι συζητήσεις ποιο ήρεμα στο
συμβούλιο κορυφής τον Φεβρουάριο, με την χώρα μας ποιο οργανωμένη με σχέδια και
έτοιμες δεσμεύσεις.
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