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Η Γερμανία μπήκε στην διαπραγμάτευση με τον ίδιο τρόπο έντονο που ξεκίνησε και η
Ελλάδα με θέσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την κυβέρνηση και που
οδηγούν σε ρήξη εάν δεν υπάρξουν εκατέρωθεν συμβιβασμοί.

Με έγγραφο της γερμανικής κυβέρνησης προς τα κλιμάκια προετοιμασίας του Eurogroup
απορρίπτει κάθε απόκλιση από τα συμφωνηθέντα με την προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση
σε ιδιωτικοποιήσεις, κατώτατο μισθό, απολύσεις, φορολογικό συντάξεις χρέος, έλλειμα,
αριθμό δημοσίων υπαλλήλων . Δηλαδή το σύνολο των δεσμεύσεων που έχει υπογράψει η
κυβέρνηση Σαμαρά και απορρίψει προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ.Η απάντηση της κυβέρνησης είναι
στο ίδιο μήκος κύματος και λέει ότι «Είναι προφανές ότι οι προτάσεις αυτές δεν θα γίνουν
αποδεκτές από η νέα ελληνική κυβέρνηση. Προσκρούουν στην πρόσφατη εντολή τη
ελληνικού λαού και δεν βοηθούν στην αναπτυξιακή προοπτική της Ευρώπης»

Η εξέλιξη αυτή ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη και γίνεται σε αντίβαρο των συναντήσεων
Τσίπρα –Βαρουφάκη με ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους και ενόψη της συνάντησης
με τον κ Σόιμπλε.

Η διαπραγμάτευση μπαίνει σε νέα φάση με συμμετοχή της Γερμανίας και πολύ σύντομα θα
φανούν τα αποτελέσματα από τις συναντήσεις με τους Ολάντ- Ρέντζι. Εάν τελικά θα
στηρίξουν στην ουσία την Ελλάδα η θα μιλήσουν όταν έρθει η ώρα γενικά για την ανάπτυξη
στην Ευρώπη αφήνοντας τον κ Τσίπρα απομονωμένο.

Μετά την δημοσίευση του γερμανικού εγγράφου είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει
οπισθοχώρηση από τις Γερμανικές θέσεις εκτός εάν υπάρξει ή σοβαρή αντίσταση στο
Eurogroup τις μεθεπόμενης Δευτέρας που προσπαθεί και ελπίζει η κυβέρνηση. Διαφορετικά
θα βρεθούμε χωρίς λύση στο ζήτημα της χρηματοδότησης του χρέους.
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Οι προτάσεις Βαρουφάκη δεν γοήτευσαν την ΕΚΤ για ανταλλαγή χρέους και για δάνειο 10
δις με ομόλογα του δημοσίου. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κ Σούλτς είναι
ευθυγραμμισμένος με την Γερμανική γραμμή ,λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον
Αλέξη Τσίπρα ζητά από την Αθήνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς την ΕΕ
επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή για μπορέσουν να υπάρξουν διορθώσεις και
χρηματοδότηση.

Από την άλλη πλευρά του ατλαντικού ο Αμερικάνικος τύπος μιλάει για την ανάγκη μιας
νέας συμφωνίας στην Ευρώπη και όπως χαρακτηριστικά γράφουν «Οι ΗΠΑ πρέπει να
σώσουν την Ευρώπη από την τρέλα της». Τα δημοσιεύματα δείχνουν την τάση του
προέδρου Ομπάμα ενόψη και της συνάντησης του με την κ Μέρκελ.

Η Αμερική χρειάζεται μια ποιο καταναλωτική Ευρώπη και οχι σε επιβεβλημένη λιτότητα
μιας και το ευρώ βαδίζει προς ίση αξία με το δολάριο .

Εκεί πιθανόν να υπάρχουν και τα περιθώρια για την ανάπτυξη και στην Ελλάδα αλλά με
ευρωπαϊκούς όρους.
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