Με γαλλικό κλειδί άνοιξε ο δρόμος για τον συμβιβασμό

Κυριολεκτικά στο και πέντε η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να σώσει την παρτίδα και να
αποφύγει τη ρήξη με τους δανειστές και την έξοδο της χώρας από την ευρωζώνη.
Η Γαλλική βοήθεια όπως όλα δείχνουν επισημοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης
Κυριακής, αμέσως μετά το δημοψήφισμα
Στην προσπάθειά τους αυτή το οικονομικό επιτελείο και η διαπραγματευτική ομάδα στην
Αθήνα έχουν εσχάτως έναν πολύτιμο σύμμαχο: τους Γάλλους οι οποίοι με εντολή του Φ.
Ολάντ έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι προσφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία στο
δρόμο προς τη συμφωνία.
Η Γαλλική βοήθεια όπως όλα δείχνουν επισημοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης
Κυριακής, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, στην
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ με τον Αλέξη
Τσίπρα.
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Nouvel Observateur ο Φ. Ολάντ μετά από μερικές
τυπικές κουβέντες στα Αγγλικά ζήτησε από τον Α. Τσίπρα να μιλήσει στη γλώσσα του και
να υπάρχει μεταφραστής.
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«Αλέξη, εσύ έχεις πλέον την ευθύνη να κάνεις προτάσεις. Η μπάλα βρίσκεται στο δικό σου
γήπεδο. Εάν θέλεις πια να διαπραγματευτείς, πρέπει να το κάνεις σε σοβαρές βάσεις. Είμαι
έτοιμος να σε βοηθήσω, αλλά πρέπει να μου δώσεις κι εσύ ένα χεράκι. Βοήθησέ με για να σε
βοηθήσω», είπε ο Φ. Ολάντ στον Α. Τσίπρα.
Χθες ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους, αμέσως μετά την ομιλία του
πρωθυπουργού Μανουέλ Βαλς στο γαλλικό κοινοβούλιο, είπε ότι «Ο χρόνος είναι λιγοστός,
αλλά η Γαλλία θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα ενθαρρυνθεί να παρουσιάσει ένα όσο το
δυνατόν πιο συγκεκριμένο πλάνο ώστε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη, αυτή την εμπιστοσύνη
που είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει το Eurogroup να πάρει θέση (για το
πρόγραμμα βοήθειας)»
Η Γαλλία θα διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα ενθαρρυνθεί να παρουσιάσει ένα όσο το δυνατόν
πιο συγκεκριμένο πλάνο ώστε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη.
Τι εννοούσε όμως ο Φ. Ολάντ; Σύμφωνα με πληροφορίες των Νέων πίσω από τις κλειστές
πόρτες ομάδα επτά (7) τεχνοκρατών του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών συνδράμει τους
Έλληνες συναδέλφους της ώστε να συντάξουν τόσο την πρόταση προς τον ESM που δόθηκε
χθες όσο και το κείμενο με τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που θα τη συνοδεύουν που θα
σταλεί σήμερα.
Μάλιστα στο κείμενο προς τον ESM υπήρξαν δύο τροποποιήσεις καθ' υπόδειξη της εν λόγω
ομάδας τεχνοκρατών του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών που έχουν σηκώσει τα μανίκια
και δουλεύουν για την αποφυγή της ρήξης.
Η μία αφορούσε στον χρόνο ένταξης της Ελλάδας στο δανειακό πρόγραμμα του ESM που
από δύο επιμηκύνθηκε σε τρία χρόνια και η δεύτερη στα δύο προαπαιτούμενα-δεσμεύσεις
που υπήρχαν στην αίτηση της Αθήνας για αλλαγές στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και στο
φορολογικό σύστημα.

http://www.thetoc.gr/
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