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 Некадашњи министар финансија Грчке Јанис Варуфакис изјавио је да одбија могућност
било какве поновне сарадње с грчким премијером Алексисом Ципрасом, бившим
страначким колегом из левичарске партије Сириза чију владу је напустио само седам
месеци након победе на изборима 2015, оценивши сада да је Ципрас "попут глумца који
се потпуно унесе у улогу како би ОДГЛУМИО лаж".

  

  Варуфакис, који је у Ципрасовој влади био задужен за преговоре о грчком дугу према
међународним повериоцима, то је изјавио у интервјуу грчком листу "Катимерини".   

Дневник подсећа да је бивши министар поднео оставку када је Ципрас одбио да
прихвати "не" грчког народа на референдуму о мерама штедње наметнутим из ЕУ и
ММФ-а, а да је пре тога иритирао колеге у еврозони појављивањем на састанцима у
неупасаним кошуљама без кравате. "Катимерини" оцењује да се "процењује да је
Варуфакисова ароганција и нарцисоидност коштала Грчку 100 милијарди евра".

  

Наводи се да се четири године касније Варуфакис вратио на сцену како би ускратио
Сиризи кључни део подршке јавности која јој је била потребна на европским изборима.

  

Грчка подружница Варуфакисовог паневропског Покрета демокрартија у Европи 2025.
(ДиЕМ25) ипак није обезбедила место у Европском парламенту пошто је освојила 2,99
одсто гласова, што је мање од цензуса. На нивоу целе ЕУ Варуфакисов покрет освојио је
1.450.000 гласова.
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Лист наводи да овакав резултат грчке подружнице Варуфакисовог покрета на
европским изборима указује на могућност сличног или бољег резултата на предстојећим
парламентарним изборима у Грчкој. Оцењује се да чињеница да ће Варуфакисова
странка изаћи на гласање самостално олакшати посао главној опозиционој партији,
конзервативној Новој демократији, да победи на тим изборима.

  

"Катимерини" је Варуфакиса питао да ли би размотрио могућност поновне сарадње са
Ципрасом.

  

- Никада никога не бисмо демонизовали, али Ципрас једноставно обмањује самог себе.
Алексис је попут глумца који изађе на сцену и потпуно се унесе у улогу како би одглумио
лаж, истовремено свестан да, како би могао да одглуми убедљиво, мора да верује да је
улога ''стварна'' и да је оно што говори истина - казао је Варуфакис.

  

Наводи се да је он на загонетан начин одбацио било какву могућност да опет сарађује с
актуелним грчким премијером.

  

- Алексис зна да ја знам да он зна - поручио је Варуфакис.

  

Лист оцењује да "Варуфакис свакако зна доста тога" и да "круже гласине да је он
снимао поверљиве састанке владе и заседања Еврогрупе (састанци министара
финансија еврозоне)", што он није потврдио.

  

Наводи се да Варуфакис не искључује могућност постизборне сарадње с онима које
назива олигарсима.

  

- Подела је најгори непријатељ. Потребно је да причамо једни с другима. Лидер Нове
демократије Кирјакос Мицотакис жели да смањи пореске стопе. Ја сам покушао да
учиним исто 2015. године. Морамо да разговарамо како то постићи - рекао је бивши
грчки министар финансија.

  

 2 / 3



Јанис Варуфакис: Ципрас попут глумца који се потпуно унесе у улогу да би одглумио лаж
понедељак, 10 јун 2019 15:58

"Катимерини" наводи и да је на плакатима кампање Варуфакисовог покрета за европске
изборе била и америчка глумица Памела Андерсон, а да се он сам кандидовао у немачкој
подружници покрета, али није успео да уђе у Европски парламент.

  

(Танјуг)
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