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Εάν στην διαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους υπερισχύσουν τα πολιτικά
χαρακτηριστικά και όχι τα οικονομικά στοιχεία τότε δεν θα έχουμε συμφωνία.

Οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις δεν θα επιτρέψουν σε μία νεοεκλεγείσα ριζοσπαστική
αριστερή κυβέρνηση να παρουσιάσει δάφνες πολιτικές που θα γίνουν αφορμές για
αναφλέξεις σε κινήματα κατά της λιτότητας ανά την Ευρώπη.

Λύση και συμφωνία με οικονομικούς όρους πρέπει να επιδιωχθεί που θα προστατεύει τα
Ελληνικά συμφέροντα αλλά και τα χρήματα των δανειστών. Οι διαφωνίες πρέπει να είναι
οικονομικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπως είναι
εκλεγμένη η Ελληνική κυβέρνηση έτσι εκλεγμένες είναι και οι κυβερνήσεις των άλλων
χωρών και έχουν τις δικές τους εντολές από τους πολυπληθής λαούς τους.

Το ζητούμενο είναι να μην απομονωθεί η Ελληνική αντιπροσωπία και να βρει υποστηριχτές.
Πολιτική συμπαράσταση δεν πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση

Ο κ Σόιμπλε προσερχόμενος στο eurogroup έδωσε στην χθεσινή συνεδρίαση διαδικαστικό
χαρακτήρα όπου η Ελλάδα απλώς θα πει τις θέσεις της. Δεν ξέρουμε ως αυτή την ώρα πως
θα εξελιχθεί η συνεδρίαση και εάν θα τελειώσει χωρίς να γίνει ουσιαστική συζήτηση.
Δηλαδή να εξελιχθεί η συνεδρίαση όπως ακριβώς είπε προσερχόμενος ο Γερμανός
υπουργός οικονομικών.

Η διαπραγμάτευση για την συμφωνία γέφυρα θα είναι μακρά αλλά δεν μπορεί να διαρκέσει
περισσότερο από την 28η Φεβρουαρίου, και αυτό με την θετική προοπτική ότι ο ΕΛΑ της
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ΕΚΤ θα συνεχίζει να παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα τις επόμενες μέρες.

Τα μεγάλα συλλαλητήρια σε πόλεις ανά την χώρα δείχνουν την ανάγκη να υπάρξουν
αλλαγές στην οικονομία της χώρας καθώς η διαχείριση των διαπραγματεύσεων με την
τρόικα των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν τραγική.

Όμως πώς θα γίνει διαπραγμάτευση όταν η το κλίμα που δημιουργείται από τα πλήθη είναι
«ούτε βήμα πίσω». Η πίεση που προκαλούν τα συλλαλητήρια τελικά δεν είναι προς τους
εταίρους αλλά προς την ίδια κυβέρνηση που τα προβάλλει ως δυνατά όπλα, και που
καλλιεργεί έντονα την προσδοκία ότι οι «εχθροί» ευρωπαίοι που μας δανείζουν θα κάνουν
πίσω μόνο και μόνο για να μην διαψεύσουν τις προσδοκίες του ελληνικού λαού.

Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε σύμφωνα με την λογική και τα επιμέρους συμφέροντα.

Το πλάνο β δεν έχει γυρισμό.
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