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Η δεύτερη σημαντική συνάντηση του πρωθυπουργού κ Τσίπρα και της κ Μέρκελ δεν θα
μπορούσε να έχει αρνητικά αποτελέσματα αντίθετα μπορεί να είναι το πρόκριμα για
εκταμίευση έως και 4,5 δις μέχρι τις αρχές του Απριλίου.

Είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί και πάλι η πρόθεση όλων βρεθεί κοινός τόπος ώστε να
υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ της χώρας, των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και των
θεσμών

Οι σχέσεις ειδικότερα με την Γερμανία που έχει δώσει και το μεγαλύτερο πακέτο χρήματων
και εγγυήσεων στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να εξομαλυνθούν και να μπουν στην
ευρωπαϊκή κανονικότητα. Δεν χρειάζεται η χώρα εξωτερικούς εχθρούς για να
υποστηρίζονται εσωτερικά κομματικά ζητήματα. Είναι λάθος και έξω από κάθε ευρωπαϊκή
λογική.

Οι όποιες διεκδικήσεις όπως οι κατοχικές αποζημιώσεις μπορούν να γίνονται με νομικό
τρόπο χωρίς αντιπαλότητα μεταξύ των κρατών στα πλαίσια των διεθνών κανόνων και
συμβάσεων που ισχύουν για όλες τις χώρες. Όπως πολύ σωστά είπε ο πρωθυπουργός στην
κοινή συνέντευξη.

Για να ξεμπλοκάρουν οι θεσμοί την αξιολόγηση θα πρέπει η κ Μέρκελ να δώσει «συναίνεση»
για χρονοδιάγραμμα και ιεράρχηση μέτρων που θα είναι εύκολα για την κυβέρνηση σε
πρώτη φάση και να εκταμιευτούν τα απαραίτητα χρήματα για να αποφύγουμε την μη
πληρωμή προς το ΔΝΤ.
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Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν δύσκολα μέτρα που θα βρίσκονται σε πλήρη
αντιδιαστολή με το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να αποφασιστούν για
να υπάρξει την τελική συμφωνία τον Ιούνιο.

Ο κ Τσίπρας σε πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων έδωσε το νέο στίγμα της
κυβέρνησης για τις σχέσεις με την Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι οι πολεμικές κραυγές και οι
απειλές από μερίδα στελεχών της συγκυβέρνησης θα πάψουν να λέγονται επίσημα ως
προβληματισμός της κυβέρνησης και ότι το νέο πνεύμα συνεργασίας που επιβεβαίωσε ο
πρωθυπουργός θα περάσει ως κυβερνητική γραμμή.

Επίσης με νέο μείγμα πολιτικής που δεν θα καταστρέφει τα καλά του παρελθόντος έδειξε
την νέα πραγματικότητα στα κυβερνητικά στελέχη και κυρίως σε εκείνα που βλέπουν την
αποχώρηση από τα ευρώ ως λύση για τη χώρα.

Τα σαφή οικονομικά στοιχεία που πρέπει να πάρουν στα χέρια τους οι αξιολογητές των
θεσμών είναι το ζητούμενο αυτής της εβδομάδας και η προτροπή από την κ. Μέρκελ προς
τον κ Τσίπρα για την προώθηση της αξιολόγησης που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
χαλάρωση από τους θεσμούς και την εκταμίευση μέρους των δόσεων.

Η συνάντηση με την Κ Μέρκελ σε επίσημο επίπεδο ήταν επιβεβλημένη να γίνει και μάλιστα
στην κατεύθυνση της συνεννόησης και σε νέα σχέση εμπιστοσύνης και όχι της ανούσιας
αντιπαλότητας.
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