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Πολιτική Ενημέρωση, 7 Ιουνίου 2015 

 

Σε ανοιχτή γραμμή με θεσμούς, Βερολίνο και Παρίσι η κυβέρνηση 

Σε ανοιχτή γραμμή με τους θεσμούς καθώς και με Βερολίνο και Παρίσι βρίσκεται η 

κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί σύγκλιση επί ενός σχεδίου συμφωνίας. 

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, πριν τη συνάντηση που θα έχει την Τετάρτη στις 

Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας με τη γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα 

Μέρκελ και τον γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολαντ, θα πρέπει να έχει αποτυπωθεί σαφής 

πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Φαίνεται ότι αυτό κατέστη σαφές προς τον κ. Τσίπρα 

στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί τους χθες. 

Το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται βελτιώσεις στην ελληνική πρόταση, προκειμένου να 

επιτευχθεί σύγκλιση. Αρχικά, πρόθεση της Αθήνας ήταν να στείλει στους θεσμούς την 

επεξεργασμένη πρόταση και να περιμένει τις παρατηρήσεις τους. Καθώς, όμως, τα 

χρονικά περιθώρια πιέζουν και έχει καταστεί σαφές ότι οι εταίροι αναμένουν 

περισσότερα, ενώ, παράλληλα διατυπώνεται δυσφορία για τον τρόπο που επέλεξε να 

κινηθεί τις τελευταίες ημέρες η Αθήνα, αναμένεται να μεταβεί στο εξωτερικό 

διαπραγματευτικό κλιμάκιο, με συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, στην προσπάθεια να 

επιταχυνθούν οι διεργασίες και να προκύψει η επιδιωκόμενη έως την Τετάρτη πρόοδος. 

 

 

Ενώπιον διπλού αδιεξόδου ο κ. Τσίπρας 

Με ορατό, πλέον, τον κίνδυνο η χώρα να βρεθεί «εκτός ελέγχου», την κυβέρνηση να έχει 

περιέλθει σε καθεστώς σχεδόν πλήρους απομόνωσης από τους εταίρους και τους 

εκπροσώπους των πιστωτών να ζητούν μέτρα και μεταρρυθμίσεις που υπερβαίνουν τις 

αντοχές του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας καλείται τις επόμενες ώρες και ημέρες 

να λάβει καθοριστικές αποφάσεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επόμενη «σκηνή» του ελληνικού δράματος θα παιχθεί, 

πιθανότατα, σε μια νέα συνάντηση, την προσεχή Τετάρτη. Στο ενδεχόμενο 

πραγματοποίησης της συνάντησης, αναφέρθηκε η ίδια η κα Μέρκελ κατά την 

τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της περασμένης 

Πέμπτης. Η Γερμανίδα καγκελάριος φέρεται να υπογράμμισε στον πρωθυπουργό ότι τα 

χρονικά περιθώρια για συμφωνία εξαντλούνται, καθώς εάν αποφασιστεί η παράταση 

του ελληνικού προγράμματος που εκπνέει στις 30 Ιουνίου, οι όποιες αποφάσεις θα 

πρέπει να έχουν ληφθεί μέχρι τις 14 Ιουνίου, αλλιώς καθίσταται προβληματική η 

επικύρωσή τους από το γερμανικό Κοινοβούλιο. Ομως, προκειμένου να επέλθει  
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συμβιβασμός της Αθήνας με τους εταίρους θα πρέπει να ξεπεραστεί το διπλό αδιέξοδο 

που κατεγράφη στη συνάντηση Τσίπρα - Γιουνκέρ - Ντάισελμπλουμ την περασμένη 

Τετάρτη στις Βρυξέλλες. Εκεί, η Αθήνα βρέθηκε: 

Πρώτον, αντιμέτωπη με ένα «πακέτο» συμφωνίας που υπερβαίνει όλες τις «κόκκινες 

γραμμές» της κυβέρνησης και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, 

όπως κατέδειξε η βίαιη αντίδραση όχι μόνον των προερχομένων από την Αριστερή 

Πλατφόρμα κ. Π. Λαφαζάνη και Δημ. Στρατούλη, αλλά ακόμη και υπουργών που έχουν 

σχέσεις πολιτικής ταύτισης με τον πρωθυπουργό, όπως οι κ. Ν. Βούτσης και Π. 

Σκουρλέτης. 

Δεύτερον, έγινε πλήρως αντιληπτό ότι ακόμη και αν η Αθήνα αποδεχθεί ένα συμβιβασμό 

στην παρούσα φάση και ψηφίσει τα επώδυνα μέτρα, η χρηματοδοτική «ανάσα» που θα 

της δοθεί θα είναι περιορισμένη. Οπως λέγεται, οι εταίροι επί της ουσίας προτείνουν στην 

Αθήνα να δοθούν υφιστάμενα κονδύλια –από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών και τα 

11 δισ. ευρώ που υπήρχαν στο ΤΧΣ για τυχόν ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των 

ελληνικών τραπεζών και άλλες πηγές– και οι συζητήσεις για το νέο πρόγραμμα και νέο 

δάνειο να μετατεθούν για τις αρχές φθινοπώρου ή ακόμη και για τον επόμενο Μάρτιο, με 

το επιχείρημα ότι ενδεχομένως τότε η χώρα θα μπορεί να επιστρέψει στις αγορές. 

Με άλλους λόγους, μετά και την «αστοχία» στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου που 

oδήγησε την κυβέρνηση σε παράταση του υφιστάμενου προγράμματος χωρίς, όμως, 

χρηματοδότηση, ο κ. Τσίπρας κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στον ίδιο «κλοιό»: να ψηφίσει, 

δηλαδή, τώρα ένα εξαιρετικά επώδυνο πακέτο μέτρων και σε μερικούς μήνες να βρεθεί 

απέναντι στο δίλημμα να διαπραγματευθεί ένα νέο με αντάλλαγμα πρόσθετο δάνειο ή να 

αντιμετωπίσει και πάλι κλείσιμο της στρόφιγγας της ρευστότητας αντίστοιχο του 

υφισταμένου. 

 

 

Σπασμωδικές αντιδράσεις 

Το διπλό αδιέξοδο ενώπιον του οποίου βρέθηκε ο πρωθυπουργός εξηγεί εν πολλοίς και 

τις μάλλον σπασμωδικές και υψηλού ρίσκου αντιδράσεις που ακολούθησαν. Ενώ είχε 

συμφωνηθεί να υπάρξει προχθές νέα συνάντηση των κ. Τσίπρα, Γιουνκέρ και 

Ντάισελμπλουμ, προκειμένου να μορφοποιηθεί ένα σχέδιο συμφωνίας με βάση τα 

κείμενα των δύο πλευρών, αυτή αναβλήθηκε ουσιαστικά επ’ αόριστον. Επίσης, παρά τις 

διαβεβαιώσεις της Αθήνας ότι η δόση της Παρασκευής προς το ΔΝΤ επρόκειτο να 

καταβληθεί κανονικά, αίφνης υποβλήθηκε αίτημα προς την κ. Κριστίν Λαγκάρντ όλες οι 

υποδόσεις του Ιουνίου να συγχωνευθούν και να αποπληρωθούν στο τέλος του μήνα. Με 

την τακτική της κλιμάκωσης που επιλέγει η κυβέρνηση είναι προφανές ότι «παίζει με τη  
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φωτιά». Ομως, συνομιλητές του κ. Τσίπρα αναφέρουν πως ο πρωθυπουργός θα 

μπορούσε να αποδεχθεί ένα συμβιβασμό έστω στο παρά ένα, υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. 

Ειδικότερα, η Αθήνα φέρεται έτοιμη να προβεί σε υποχωρήσεις στο δημοσιονομικό 

σκέλος και ειδικότερα στον ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες και 

μεγάλες επιβαρύνσεις στο μέτωπο των συντάξεων και ακραία μέτρα, όπως η κατάργηση 

του ΕΚΑΣ. Επίσης, θεωρεί κρίσιμο να υπάρχει σαφές πλαίσιο για τη χρηματοδότηση της 

χώρας, ώστε να μη βρεθεί το φθινόπωρο σε αντίστοιχη στενωπό, αλλά και κάποιο 

ορατό σήμα ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού 

χρέους που εκκρεμεί από το 2012. 

Εν μέσω του εκρηκτικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί εκ των πραγμάτων στο 

προσκήνιο έχουν έλθει σενάρια πρόωρων εκλογών, τα οποία τροφοδοτούν, εξάλλου, με 

δηλώσεις τους κορυφαίοι υπουργοί και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ομως, χωρίς συμφωνία ή 

έστω πρόπλασμα συμφωνίας, δηλαδή σε ένα περιβάλλον ρήξης με την Ευρωπαϊκή 

Ενωση, η προσφυγή στις  κάλπες θα ήταν, όπως ομολογούν σταθεροί του συνομιλητές, 

μια κίνηση εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, που ο κ. Τσίπρας θα ήθελε να αποφύγει. 

 

 

Αισιοδοξία προς τα έξω, γκρίνιες από μέσα 

Απέναντι σε ένα δυσμενές διεθνές πεδίο οι διαθέσεις της κυβέρνησης είναι ασαφείς. Ο κ. 

Τσίπρας δήλωσε μεν αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή ότι «παρά το μεγάλο 

πισωγύρισμα, πεποίθησή μου είναι ότι τώρα είμαστε περισσότερο κοντά παρά ποτέ 

(στην υπογραφή συμφωνίας)», όμως το εσωκομματικό σκηνικό δεν δικαιολογεί την 

αισιοδοξία. Κατά κάποιους και με βάση μια διαφορετική προσέγγιση, αυτός ήταν και 

ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο απευθύνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με κάποιες 

πληροφορίες, η κίνηση αυτή ήταν και αντικείμενο συζήτησης στις τηλεδιασκέψεις Τσίπρα 

– Μέρκελ – Ολάντ προκειμένου να εμφανιστεί ο Πρωθυπουργός πρόθυμος να αποδεχθεί 

κοινοβουλευτικά στηρίγματα από την αντιπολίτευση σε περίπτωση που υπάρξουν 

αντιδράσεις και διαρροές από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Η διαχείριση ενός ενδεχόμενου εσωκομματικού ρήγματος είναι μία από τις μεγάλες 

εκκρεμότητες των επομένων ημερών. Βουλευτές της Αριστερής Πτέρυγας δεν 

αποδέχονται ούτε καν την πρόταση των 47 σελίδων της ελληνικής κυβέρνησης. Θέτουν 

ζητήματα για μια σειρά προτάσεις, από την αύξηση του ΦΠΑ ως τις ιδιωτικοποιήσεις και 

τη διαγραφή του χρέους τη στιγμή που η κυβέρνηση συζητεί διάφορες εκδοχές, όπως 

π.χ. τις παραμετρικές παρεμβάσεις στην αναχρηματοδότηση του χρέους, κάτι που η 

Αριστερή Πτέρυγα δεν αποδέχεται καν ως βάση συζήτησης. 
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Flash News 

Σε υποχρεωτικό ανασχηματισμό θα πρέπει να προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε 

περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με τους δανειστές. Αυτό θα προκύψει εκ των 

πραγμάτων, γιατί οποιαδήποτε συμφωνία θα βασίζεται σε έναν συγκερασμό των δύο 

προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι, της 47σέλιδης ελληνικής πρότασης και των δύο 

κειμένων των δανειστών. Και αν η κυβέρνηση συμφωνήσει να εφαρμόσει όσα 

προβλέπονται σε αυτά τα δύο κείμενα, πολλοί υπουργοί δεν θα μπορούν να 

παραμείνουν στη θέση τους, αφού έχουν εκφράσει στο παρελθόν τη διαφωνία τους. 

Η επόμενη και δυσκολότερη φάση για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ξεκινά ήδη από τη 

Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ έχει καλέσει και πάλι 

σε πενταμερή συνάντηση στο Βερολίνο τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, τον 

πρόεδρο της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τους επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν 

Λαγκάρντ και Μάριο Ντράγκι με θέμα συζήτησης το ελληνικό ζήτημα. Θα είναι άλλη μία 

συνάντηση από την οποία θα απουσιάζει εκπρόσωπος της Ελλάδας, κάτι που κρίνεται 

ως σαφής ένδειξη του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Από 

την έκβαση αυτής της συζήτησης εκτιμάται ότι θα κριθεί η τύχη της χώρας για το αμέσως 

προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις κυβερνητικών αξιωματούχων και στελεχών 

της αντιπολίτευσης, από τη συνάντηση αυτή δύο ενδεχόμενα μπορούν να αναμένονται. 

Το χειρότερο από αυτά είναι η επιμονή στο κείμενο που έχει ήδη δοθεί στην ελληνική 

κυβέρνηση και το καλύτερο να αφαιρεθούν από αυτό μερικά επί μέρους και άκρως 

προβληματικά στοιχεία, όπως η κατάργηση του ΕΚΑΣ και η επιβολή υψηλών συντελεστών 

ΦΠΑ στην ενέργεια. 

Το επόμενο κρίσιμο ραντεβού της κυβέρνησης με τη σκληρή πραγματικότητα είναι η 

συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας του ΔΣ της ΕΚΤ, όπου βάσει προαναγγελίας του 

Μάριο Ντράγκι θα εξεταστεί το ενδεχόμενο «κουρέματος» της αξίας των ομολόγων που 

έχουν καταθέσει ως εχέγγυα οι ελληνικές τράπεζες στη Φρανκφούρτη προκειμένου να 

έχουν πρόσβαση σε έκτακτες ενέσεις ρευστότητας μέσω του ELA. Από τους διεθνείς 

παρατηρητές η συγκεκριμένη συνεδρίαση θεωρείται η κρισιμότερη των τελευταίων μηνών 

για τις εξελίξεις στην Ελλάδα καθώς θα καθορίσει εν πολλοίς το πόσο πλησιάζει η 

επιβολή ελέγχων κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες. 

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές των Βρυξελλών, η Κομισιόν εξακολουθεί να αντιτίθεται στις 

ακραίες θέσεις του ΔΝΤ και ασκεί πιέσεις προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας 

για να υποστηρίξουν μια πιο ήπια λύση. 

Όλοι πλέον εργάζονται για να βρεθεί το ταχύτερο λύση προκειμένου να 

απελευθερωθούν πόροι για την εξυπηρέτηση των δανείων που λήγουν και να δοθεί 

χρόνος ώστε να γίνει η μεγάλη συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Όπως είναι 

γνωστό, η κυβέρνηση στην πρότασή της παρουσιάζει το δικό της σχέδιο για τη μείωση  
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του χρέους. Το νέο σχέδιο διατηρεί την παλαιότερη ελληνική πρόταση για μεσολάβηση 

του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης ESM ώστε να αποπληρωθούν τα ελληνικά 

ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ, συνολικού ύψους 27 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το χρέος προς 

το ΔΝΤ, το ελληνικό σχέδιο προτείνει να δοθούν 9 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή 

περίπου του 50% του υφιστάμενου χρέους προς το Ταμείο (19,96 δισ. ευρώ) και τα 

υπόλοιπα να πληρωθούν με άντληση κεφαλαίων από την αγορά ή νέα δάνεια στήριξης.  

Δύο μηνύματα στον προσωπικό λογαριασμό του Πάνου Καμμένου στο Twitter ήταν 

αρκετά, προκειμένου να χτυπήσει «κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση... Μέσω του 

δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας φρόντισε να 

στείλει δύο μηνύματα: ένα προς τους δανειστές και ένα προς τους Ελληνες 

διαπραγματευτές. Αργά το βράδυ της Πέμπτης, και αφού είχε δημοσιοποιηθεί η ελληνική 

πρόταση προς τους θεσμούς, ο Πάνος Καμμένος ανάρτησε στον προσωπικό του 

λογαριασμό το εξής σχόλιο: Ο ΦΠΑ στα νησιά «δεν αλλάζει όσο υπάρχω»... Λίγο 

νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, είχε σημειώσει: «Οι δανειστές νομίζουν ότι έχουν να 

κάνουν με Σαμαρά και Βενιζέλο» και «νομίζουν ότι θα βρουν ''συνεργάσιμους'' στην 

καταπάτηση της λαϊκής εντολής. Λάθος μεγάλο». Το συμπέρασμα είναι πως και ο 

κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα θα χρειαστεί προσπάθεια για να στηρίξει μια 

δύσκολη συμφωνία, με δεδομένο ότι έχει κατ' επανάληψη δεσμευθεί ότι δεν θα υπάρξει 

περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση στους νησιώτες. Πάντως, οι πιο μετριοπαθείς 

κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι δύσκολα οι ΑΝΕΛ θα επιλέξουν να «κατεβούν από 

το τρένο». Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας περιορίζεται, μέχρι αυτή τη στιγμή, στα 

μηνύματα και δεν αφήνει να διαφανεί ότι έχει άλλες σκέψεις... 

Η Φώφη Γεννηματά, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και ο Ανδρέας Λοβέρδος θα 

διεκδικήσουν την προεδρία του ΠΑΣΟΚ μετά την αποχώρηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο 

οποίος στη χθεσινή αποχαιρετιστήρια και με συγκινησιακή φόρτιση ομιλία του στο 10ο 

συνέδριο δήλωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του προέδρου του κόμματος, όχι, όμως, και 

από την πολιτική.  

Νέος πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ εξελέγη ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος.  

 


