
βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 1 

 

 

Πολιτική Ενημέρωση, 10 Μαΐου 2015 

Επικίνδυνο παιχνίδι από την κυβέρνηση 

Στη σκακιέρα του αυριανού Eurogroup θα γραφτεί μια από τις πλέον κρίσιμες σελίδες του 

«ελληνικού δράματος» των τελευταίων τριών μηνών. Από το κλίμα που θα διαμορφωθεί 

και τις αποφάσεις που θα ληφθούν, θα κριθεί εάν οι συζητήσεις με τους πιστωτές θα 

μπουν στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ή το αδιέξοδο θα επιταθεί, 

μια μόλις ημέρα πριν από την προβλεπόμενη καταβολή της επόμενης δόσης προς το 

ΔΝΤ και ενώ η ΕKT εξετάζει πάντα το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού της ρευστότητας 

προς την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση παραμένει μεγάλη, η συμφωνία 

τοποθετείται πλέον περί τα τέλη Μαΐου και η κυβέρνηση εμφανίζεται να παίζει ένα «παιχνίδι 

με τον χρόνο και τη φωτιά», ενώ ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Β. Σόιμπλε, 

προειδοποίησε χθες, μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung, ότι «η εμπειρία σε άλλα μέρη του κόσμου έχει δείξει ότι μία χώρα μπορεί 

ξαφνικά να γλιστρήσει σε πτώχευση».  

Ηδη, στον απόηχο του «κοινού ανακοινωθέντος» Τσίπρα - Γιουνκέρ, αλλά και της 

συνάντησης Δραγασάκη - Ντράγκι, οι προσδοκίες της Αθήνας για τα αποτελέσματα του 

αυριανού Eurogroup έχουν μειωθεί. Ο πρωθυπουργός, πάντως, βρίσκεται σε διαρκή 

επικοινωνία με την καγκελάριο, Αγκελα Μέρκελ. 

 Τι αναμένουν 

To ενδεχόμενο μέσω της επικείμενης συνεδρίασης να ανοίξει ο δρόμος ώστε να αυξηθεί 

από τον κ. Ντράγκι το όριο έκδοσης εντόκων γραμματίων και η Ελλάδα να πάρει μια 

μεγάλη ανάσα ρευστότητας έχει απομακρυνθεί, κατ’ ορισμένους οριστικά. Ετσι, βασικός 

στόχος είναι από το Eurogroup να προκύψει το μήνυμα ότι οι διαπραγματεύσεις 

βρίσκονται σε «θετική τροχιά» για την επίτευξη συμφωνίας, ώστε η στρόφιγγα της ΕΚΤ να 

μην κλείσει ακόμη περισσότερο. 

Ομως, κάθε πρόβλεψη για την αυριανή συνεδρίαση είναι παρακινδυνευμένη, καθώς 

παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου, η απόσταση μεταξύ 

των δύο πλευρών παραμένει μεγάλη. Διαφορές υφίστανται στα δημοσιονομικά, αλλά και 

στα εργασιακά και το ασφαλιστικό, παρά τις «ευέλικτες» διατυπώσεις που για πρώτη 

φορά εμφανίσθηκε να υιοθετεί η Αθήνα στο ανακοινωθέν Τσίπρα – Γιουνκέρ. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, προκειμένου να γίνουν τα επόμενα 

βήματα και μέχρι το τέλος του μήνα να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, η κυβέρνηση 

επιμένει με κάποιον τρόπο να σηματοδοτηθεί ότι δεν «απεμπολούνται» οριστικά τα όσα 

αναφέρονται στο σχέδιο Σκουρλέτη για τις εργασιακές σχέσεις. Επίσης, κατά τις ίδιες  
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πηγές, επιμένει να μην υπάρξουν τώρα, αλλά να μετατεθούν για τη «μεγάλη συμφωνία» 

του Ιουνίου και αφού προηγηθούν αναλογιστικές μελέτες, οι όποιες παρεμβάσεις στο 

ύψος των συντάξεων με διαφαινόμενη γραμμή υποχώρησης, στην παρούσα φάση, την 

περικοπή μόνο των πολύ υψηλών επικουρικών. 

Είναι, μάλιστα, ενδεικτικό της λεπτής φάσης στην οποία έχει εισέλθει η πολυεπίπεδη 

διαπραγμάτευση τις τελευταίες ημέρες, ότι υπήρξαν και πάλι εισηγήσεις προς τον κ. Αλ. 

Τσίπρα, εάν στο Eurogroup καταγραφεί αδιέξοδο, η Αθήνα να μην καταβάλει την 

προγραμματισμένη για μεθαύριο δόση του ΔΝΤ (κάτι που σημαίνει χρεοκοπία της χώρας 

εντός ενός μηνός και επιβολή capital control νωρίτερα, για την αποφυγή μαζικών 

εκροών από τις τράπεζες), παρότι αρμόδια κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν ότι η 

κυβέρνηση είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις της 

μέχρι τις αρχές Ιουνίου. 

Παράλληλα, αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού της 

διαπραγμάτευσης. Ειδικότερα, μεταξύ των πιστωτών, κατά πληροφορίες, διακινείται το 

σενάριο εάν οι διαπραγματεύσεις καρκινοβατούν μέχρι τα τέλη του μήνα, στην Αθήνα να 

γίνει μια τελική πρόταση που θα πρέπει να γίνει αποδεκτή ή να απορριφθεί στο σύνολό 

της. 

 

 

«Στροφή» και δημοσκοπήσεις 

Πάντως, συνομιλητές του κ. Αλ. Τσίπρα προεξοφλούν πως ακόμη και εάν τα 

αποτελέσματα της αυριανής συνεδρίασης είναι πενιχρά, οι δύο πλευρές οδηγούνται με 

μαθηματική ακρίβεια προς συμφωνία εντός του Μαΐου. Οπως επισημαίνεται, τη «μεγάλη 

στροφή» του πρωθυπουργού ευνοούν πλέον οι δημοσκοπήσεις, όπου καταγράφονται 

υψηλά ποσοστά υπέρ της συμφωνίας, ακόμη και εάν αυτή συνοδεύεται με μέτρα. 

Επίσης, στο Μέγαρο Μαξίμου κυριαρχεί η εκτίμηση πως οι εσωκομματικές αντιδράσεις 

θα είναι μεν ισχυρές, αλλά ελεγχόμενες. Είναι, δε, ενδεικτικό, ότι στο παρασκήνιο έχουν 

ήδη αρχίσει συζητήσεις για το «πρόπλασμα» του νέου προγράμματος με τους εταίρους, 

που είναι απαραίτητο προκειμένου η χώρα να μη βρεθεί στο κενό στις 30 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η προεργασία για τη μεγάλη συμφωνία, που η Αθήνα 

θεωρεί απαραίτητο να περιλαμβάνει και την παράμετρο της ρύθμισης του χρέους, είναι 

απαραίτητη, καθώς σε άλλη περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα είναι δυνατόν να 

αποπληρώσει τις καλοκαιρινές δόσεις προς την ΕΚΤ. 
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Στουρνάρας ως... τερματοφύλακας 

Πως νομίζετε ότι αντιμετώπισε ο κεντρικός τραπεζίτης Ι. Στουρνάρας τα όσα άκουσε την 

Παρασκευή από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή; Ο ίδιος λέει στους συνομιλητές του ότι 

εφαρμόζει κατά γράμμα το καταστατικό της Τράπεζας. Τώρα τι κάνει για να υπηρετήσει 

το εθνικό συμφέρον είναι μια άλλη ιστορία, που δεν θέλει να αναφέρεται. Από σεμνότητα, 

προφανώς. Όσοι γνωρίζουν αυτά που συμβαίνουν όλους αυτούς τους μήνες, 

σημειώνουν ότι αν δεν ήταν ο κ. Στουρνάρας, ο ELA δεν θα υπήρχε για την ελληνική 

οικονομία. Και (κυρίως) ότι το θέμα της απομείωσης των εγγυήσεων των ομολόγων θα 

είχε επισυμβεί εδώ και μήνες. Όταν μάλιστα ο κεντρικός τραπεζίτης ερωτάται για τις 

πιέσεις που του ασκούνται στο εσωτερικό της ΕΚΤ, απαντά ως... πορτιέρο: «Έως τώρα 

έχω αποκρούσει επτά πέναλτι».  

 

 

 

Flash News 

Η κυβέρνηση, πιεζόμενη από τον χρόνο που εξαντλείται πλέον, όπως φάνηκε την 

περασμένη εβδομάδα, επιτάχυνε τις διαδικασίες. Περί τα 70 στελέχη της κυβέρνησης και 

των υπουργείων πηγαινοήλθαν στις Βρυξέλλες μεταφέροντας στοιχεία στους 

εκπροσώπους των θεσμών (τρόικας). Αυτό συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και την προσεχή 

εβδομάδα. «Η δουλειά που έγινε την περασμένη με τον Γιώργο Χουλιαράκη είναι 

μεγαλύτερη από αυτήν που είχε γίνει όλο το προηγούμενο τρίμηνο» αναφέρουν 

κοινοτικές πηγές, οι οποίες επισημαίνουν τον «εκπαιδευτικό χαρακτήρα» που είχαν οι 

αρχικές συναντήσεις με τα κλιμάκια που ήλθαν από την Αθήνα. Ο αναπληρωτής 

υπουργός Εξωτερικών Ευκλείδης Τσακαλώτος διατηρεί τον γενικό συντονισμό των 

στελεχών που πηγαινοέρχονται τις τελευταίες εβδομάδες στις Βρυξέλλες. Ρόλο-«κλειδί» έχει 

και ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Σπύρος Σαγιάς. Όμως η «καυτή πατάτα» της 

καθημερινής τριβής με τα κλιμάκια των θεσμών βρίσκεται στα χέρια του προέδρου του 

Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Γιώργου Χουλιαράκη. 

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα 70 στελέχη της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας που 

πηγαινοέρχονται στις συζητήσεις με τους θεσμούς (ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ) στο Brussels Group 

ώστε να μετατρέψουν σε απτή πρόοδο το καλό κλίμα που διαμόρφωσαν ο 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ 

Γιούνκερ. Στόχος είναι να υπάρξει μια θετική και όχι χλιαρή δήλωση (statement) από το 

Eurogroup της Δευτέρας ώστε να αποφασιστεί η συνέχιση της παροχής ρευστότητας 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Τετάρτη (χωρίς «κούρεμα» των ενεχύρων που  
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κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες) και έτσι να διασφαλιστούν, πρώτον, ο απαραίτητος 

χρόνος, και, δεύτερον, οι συνθήκες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης σε τεχνικό επίπεδο (staff-level agreement) το επόμενο δεκαπενθήμερο. 

Το κεντρικό επιτελείο περί τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα έχει δώσει κάποιες ενδείξεις για 

τη διάθεση της Αθήνας να υποχωρήσει από «αδιαπραγμάτευτες» κόκκινες γραμμές και 

προετοιμάζεται για την πολιτική διαχείριση των βημάτων που θα ακολουθήσουν. Όλες οι 

μεταρρυθμίσεις και ειδικά αυτές που αφορούν τα όρια συνταξιοδότησης, τις επικουρικές 

συντάξεις, τις αλλαγές στον ΦΠΑ, τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος των Ταμείων και ένα 

σκέλος των εργασιακών θα πρέπει να έλθουν προς ψήφιση στη Βουλή άμεσα. Οι 

συζητήσεις στις Βρυξέλλες και οι αναζητήσεις στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 

συμπίπτουν σε ένα σημείο και σε ένα ερώτημα: «Είναι η ελληνική κυβέρνηση ικανή να 

εφαρμόσει τα μέτρα και τις μεταρρυθμίσεις για τη συνέχιση του προγράμματος;» 

«Ρευστό» παραμένει το πακέτο των φορολογικών μέτρων που βρίσκεται στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους εταίρους καθώς η έκταση, το είδος και το 

χρονοδιάγραμμα των νέων ρυθμίσεων εξαρτάται από το ύψος του πρωτογενούς 

πλεονάσματος για το 2015. Κυβερνητικές πηγές αποκλείουν τυφλά και οριζόντια 

φορολογικά μέτρα και κάνουν λόγο για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα επιφέρουν 

αναδιανομή των φορολογικών βαρών υπέρ των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Τις 

τελευταίες ώρες οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε δύο μείζονα θέματα, αυτό του ΦΠΑ και 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, όπου τα σενάρια αλλάζουν ανάλογα με τις 

δημοσιονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.  

Υποδοχή... σουπερσταρ(!) επεφύλαξε στον Δ. Αβραμόπουλο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. 

Πατούλης στο συνέδριο των αρχόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Χαλκιδικη. Με την 

είσοδο του επιτρόπου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Πόρτο Καρράς» 

συνέβησαν περίεργα πράγματα: Τα φώτα έκλεισαν και άρχισε να προβάλλεται ένα βίντεο 

διάρκειας 10 λεπτών, με μουσική υπόκρουση τα... Carmina Burana, με τη ζωή και το έργο 

του Δ. Αβραμόπουλου, από τότε που ήταν μικρός ως και σκηνές από επιθεωρήσεις 

αρμάτων μάχης, ελικοπτέρων και συναντήσεων που είχε κατά καιρούς με ξένους ηγέτες. 

Εν συνεχεία η Μαρίνα Πατούλη (δημοτική σύμβουλος Πεύκης) ζήτησε και έβγαλε μια selfie 

με τον κ. Αβραμόπουλο. Η selfie έδωσε αμέσως το έναυσμα για δεκάδες άλλες από 

δημάρχους και περιφερειάρχες με τον επίτροπο, ο οποίος δεν χαλούσε σε κανέναν το 

χατίρι, παίρνοντας όλη τη δόξα από τον δήμαρχο Μαραθώνος Ηλ. Ψινάκη που ως την 

εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου στην αίθουσα ήταν αυτός ο σουπερστάρ. Έτσι, πέρασε 

απαρατήρητη μια προσφορά (αξίας εκατομυρρίων) που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος, 

λέγοντας ότι είναι έτοιμος να εκταμιεύσει στην κυβέρνηση 460 εκατ. ευρώ όταν και όποτε 

παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο για τους πρόσφυγες. Το περίεργο σε όλη αυτή την 

ιστορία ήταν, όπως διαπιστώθηκε, ότι η κυβέρνηση όχι μόνον δεν παρουσίασε σχέδιο, 

αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καν σχέδιο.  


