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Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να έλθει σε ρήξη με τους Ευρωπαίους πιστωτές ;

Ο κ Τσακαλώτος βάζει τη ρήξη στο τραπέζι ως τρόπο διαπραγμάτευσης για να φοβούνται οι
πιστωτές.

Εάν τελικά έχουμε και αυτή την επιλογή που την δείχνουμε κάθε τόσο ως διαπραγματευτικό
χαρτί, γιατί δεν την επιλέγουμε ως λύση να σταματήσει η διαπραγμάτευση που δεν επιθυμεί
μεγάλο μέρος της κυβέρνησης, να γίνει και το χατίρι του κ Λαφαζάνη που λέει ξεκάθαρα
πλέον «να πάμε σε σύγκρουση με την Γερμανική Ευρώπη»

Έχουμε γράψει ότι ο κ Τσίπρας δεν επιλέγει αυτό το διάστημα για ρήξη με την Ευρώπη γιατί
θα έχανε αμέσως και την υποστήριξη του λαού που όπως καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις
επιθυμεί παραμονή στο Ευρώ με κάθε θυσία.

Όμως δεν έχουμε πειστεί ότι μπορεί να υπερασπιστεί τη θέληση του λαού ξεκάθαρα και
οριστικά καθώς η αριστερή πτέρυγα τον αναγκάζει σε τακτά διαστήματα να μιλάει με
αριστερά ανακλαστικά όπως όταν ήταν αρχηγός του 3,5 % .

Τα μέτρα που δημοσιεύθηκαν προβλέπουν έσοδα 3δίς που θα προέλθουν κυρίως από
φορολόγηση των εχόντων , από την πάταξη της φοροδιαφυγής, και του λαθρεμπορίου.

Αυτό το σενάριο το έχουμε ξανακούσει και δεν κατέληξε πουθενά δηλαδή δεν θεωρήθηκαν
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μέτρα που να εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις. Ελπίζουμε ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα που
τώρα δεν έχουν διαρρεύσει και που θα μάθουμε από τα ξένα πρακτορεία. Διαφορετικά θα
ζητηθούν από τους θεσμούς πρόσθετα μέτρα και δεν υπάρχει άλλος χρόνος για ανατολίτικα
παζάρια.

Σήμερα το γκρουπ των Βρυξελών θα εξετάσει τις ελληνικές προτάσεις και στη συνέχεια θα
δώσει την αξιολόγηση στο euro working group , το οποίο αφού πειστεί ότι τα μέτρα απηχούν
στη συμφωνία της 20η Φεβρουαρίου θα συγκαλέσει το eurogroup δηλαδή τους υπουργούς
οικονομικών των χωρών του ευρώ για να επικυρώσουν την πιθανή συμφωνία.

Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα αρχίσουν να έρχονται χρήματα και η κυβέρνηση να
δείξει ότι επιτέλους θέλει να κυβερνήσει την χώρα εντός της ευρωζώνης. Να ξεκαθαρίσει με
την αριστερή εσωτερική αντιπολίτευση και να αρχίσει δημιουργικό έργο.

Οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις δεν προστατεύουν τις επιχειρήσεις από λουκέτα αντίθετα
επιταχύνουν τις κακές εξελίξεις.

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για ανατολίτικα παζάρια παρά μόνο για ταχύτατες
διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

2/2

