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Διεκόπησαν οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες – επιστρέφει η αντιπροσωπεία 

Οι διαβουλεύσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας με την ΕΕ και τους θεσμούς την Κυριακή 

κράτησαν μόλις 45 λεπτά. Τελείωσαν και δεν θα συνεχιστούν, διότι εξακολουθούν να 

υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές, που εστιάζονται στη λήψη νέων μέτρων από την 

ελληνική πλευρά, όπως τονίστηκε. Ο εκπρόσωπος του κ. Γιούνκερ σημείωσε ότι εάν 

υπάρξουν «σκληρές προσπάθειες» είναι εφικτό να υπάρξει λύση ως το τέλος του μήνα. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπως διευκρινίστηκε, το θέμα της Ελλάδας δεν πρόκειται να 

συζητηθεί στο επερχόμενο Eurogroup. 

Ο ανταποκριτής των Financial Times, Πήτερ Σπήγκελ, μετέδωσε μέσω twitter πως είχε 

σύντομη συνομιλία με τον υπουργό Επικρατείας, Νίκο Παππά, ο οποίος στην ερώτηση 

εάν η σύντομη συνάντηση είναι “κακό σημάδι” απάντησε χαμογελώντας: «Θα δούμε». 

Οι συνομιλίες θα συνεχισθούν σε επίπεδο Eurogroup, όπως αναφέρει το Γαλλικό 

Πρακτορείο Ειδήσεων. Αργά το βράδυ της Κυριακής έγινε γνωστό ότι η ελληνική 

αντιπροσωπεία επιστρέφει εντός της ημέρας στην Αθήνα, σύμφωνα με κυβερνητικές 

πηγές. 

 

 

Τα βήματα απελευθέρωσης της αγοράς σύμφωνα με το «toolkit», την περίφημη 

εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ 

Αντιμέτωποι με το νέο «toolkit», την περίφημη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, που οδηγεί σε 

απελευθέρωση τομέων της παραγωγής και της αγοράς από περιορισμούς, βρίσκεται ο 

υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Σταθάκης κα 

γενικότερα η κυβέρνηση. Η αρχή έγινε με την άρση της απαγόρευσης πώλησης στα 

σούπερμαρκετ των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Στη 47 σελίδων 

πρόταση που υπέβαλε προς τους δανειστές υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση η οποία 

προβλέπει τα εξής: «Η κυβέρνηση θα φέρει διάταξη με βάση την οποία το δίκτυο διανομής 

μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα επεκταθεί και θα επιτρέπει κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες την πώλησή τους και από ειδικά κατασκευασμένα τμήματα των 

σουπερμάρκετ. Επίσης, θα ιδρυθεί σύστημα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, από 

τη μία, ως απαραίτητη συνθήκη για τη διαχείριση μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων 

κάτω από την επίβλεψη του κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού, και, από την άλλη, 

την απαίτηση των αρμόδιων αδειών προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα 

αναγκαία αποθεματικά και τους κανόνες». Σημειώνεται μάλιστα χαρακτηριστικά ότι θα  
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κυρωθεί και θα εφαρμοστεί άμεσα. Όπως είναι φυσικό, -εφόσον η ρύθμιση ψηφιστεί- οι 

φαρμακοποιοί θα βρεθούν σε μετωπική σύγκρουση μαζί της. 

 

 

Ανοιχτά μένουν επενδύσεις και χρέος 

Τα μεγάλα ζητήματα που είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και η αναδιάρθρωση του 

δημοσίου χρέους παραμένουν ανοιχτά. Και θα αποτελέσουν το αντικείμενο του νέου 

κύκλου διαπραγμάτευσης μόλις η κυβέρνηση ξεπεράσει και τους εσωτερικούς πολιτικούς 

σκοπέλους και κατορθώνει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που υιοθέτησε 

και για τα οποία δεσμεύεται. Αυτό που θα φέρει άμεσα η συμφωνία την οποία επιζητούν 

όλοι είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας και της ηρεμίας στην ελληνική οικονομία. 

Μόλις δοθούν τα χέρια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προβληθούν οι 

αναπτυξιακές δυνατότητες μέσω του πακέτου Γιούνκερ, το οποίο για την Ελλάδα 

ανέρχεται σε 35 δισ. ευρώ ως το 2020 (πέραν των κονδυλίων του ΕΣΠΑ) και μπορεί να 

χρηματοδοτήσει ένα ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων στις υποδομές, τις νέες τεχνολογίες 

και την επιχειρηματικότητα.  

 

 

Σαμαράς και Βενιζέλος προσβλέπουν σε ανασύσταση του πολιτικού χάρτη 

Χωρίς αμφιβολία ο Πρωθυπουργός θα αντιμετωπίσει μεγάλες πολιτικές δυσκολίες στην 

ψήφιση των νέων μέτρων. Δεν είναι απίθανο να χρειαστεί τη βοήθεια των αντιπάλων του, 

που μέχρι πρότινος ελεεινολογούσε επειδή δήθεν απέφυγαν ή δεν είχαν το κουράγιο να 

κάνουν σκληρή διαπραγμάτευση. Θα είναι ότι χειρότερο για τον κ. Τσίπρα. Όπως όλα 

δείχνουν ο κ. Τσίπρας δεν θα μπορέσει να αποφύγει το αδιέξοδο που βίωσαν και οι 

προκάτοχοι του ερχόμενοι αντιμέτωποι με το τέρας της βαθιάς ελληνικής κρίσης. Απαιτεί 

και θα απαιτήσει επίπονες προσπάθειες, πολλές θυσίες και το πιθανότερο θα καταπιεί 

κάμποσες κυβερνήσεις ακόμη. 

Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι παράγοντες της πολιτικής ζωής αναμένουν εξελίξεις. Ο 

πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντ. Σαμαράς, που νοιώθει δικαιωμένος από την 

εξέλιξη των πραγμάτων, προτάσσει την εθνική συνεννόηση και ο Ευάγγελος Βενιζέλος 

μεταδίδει με νόημα ότι «είναι καιρός για μεγάλα πράγματα» υπονοώντας νέους 

σχηματισμούς και γενική αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος, ύπο το βάρος 

προφανώς του επερχόμενου κλονισμού και της πιθανής αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ. 
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Flash News 

Καθοριστικό το Eurogroup της Πέμπτης. Επέκταση προγράμματος ως τον Μάρτιο του 

2016 με τμηματικές εκταμιεύσεις εφόσον η Ελλάδα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της μελετούν οι 

εταίροι. «Τώρα αρχίζει η σκληρή διαπραγμάτευση» αναφέρουν τραπεζικές πηγές, οι 

οποίες εκτιμούν ότι «οι πιστωτές θα κλημακώσουν την πίεση». Αν στη συνάντηση των 

υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης υπάρξει αρνητική απόφαση για την Ελλάδα, 

θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι την Τετάρτη 24 Ιουνίου η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε «κούρεμα» 

των ενεχύρων. 

Οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου συγκλίνουν στο ότι ο κ. Τσίπρας έχει λάβει την 

απόφαση να πιει το πικρό ποτήρι του συμβιβασμού. Πηγές κοντά στον κ. Τσίπρα 

επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει πλέον ένα σενάριο διαφυγής: αποδοχή του συμβιβασμού και 

δρομολόγηση εξελίξεων στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που 

διατυπώνονται στο περιβάλλον του κ. Τσίπρα, το να μην ψηφίσουν μια «βαριά» 

συμφωνία περίπου 10-15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται σχεδόν βέβαιο. 

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης που η κυβέρνηση ζήτησε από τους δανειστές της 

εννέα μηνών παράταση του Μνημονίου ένας μικρός πανηγυρισμός ξέφυγε από τα χείλη 

των ευρωπαίων συνομιλητών της. «Εγκλωβίστηκε σε μια διαδικασία που τον οδηγεί 

αναγκαστηκά σε εκλογές ή σε οικουμενική κυβέρνηση» υποστηρίζουν πλέον για τον κ. 

Τσίπρα αξιωματούχοι των Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης, επισημαίνοντας ότι η τελική 

συμφωνία θα είναι τόσο βαριά που δεν θα μπορεί να τη σηκώσει μόνο του κανένα 

κόμμα στην Ελλάδα. Η Ευρώπη ελπίζει πως αν καταστεί δυνατή μια συμφωνία στο 

Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης θα κατορθώσει να επαναλάβει πολιτικές συμπράξεις 

κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όπως αυτές που έχουν ήδη συμβεί στην Πορτογαλία και 

στην Κύπρο. 

Ο Πιερ Μοσκοβισί και ο Γερούν Ντάισελμπλουμ είναι δύο από τα πρόσωπα – κλειδιά που 

θα κρίνουν την τύχη των προτάσεων της Αθήνας. Το σχέδιο που προτείνει η κυβέρνηση –

τρεις συντελεστές ΦΠΑ (6%, 12% και 23%), φρένο στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ.  

Σε αυτές τις ατελείωτες και πολλές φορές αξημέρωτες συσκέψεις στο Μαξίμου 

συμβαίνουν πολλά ενδιαφέροντα: Πρώτα απ’ όλα είναι πλέον εμφανής η πεποίθηση 

όλων, και κυρίως του Αλ. Τσίπρα, ότι όσο περνά ο χρόνος και δεν υπάρχει συμφωνία οι 

δανειστές θα πιέζουν πιο πολύ ώστε να κερδίσουν περισσότερα. Μάλιστα πολλές φορές 

επικρατεί τέτοια αμηχανία και απογοήτευση που ακούγονται φωνές του τύπου «μα τι 

άλλο θέλουν;» και διαπιστώσεις όπως «βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα ύδατα». 

Η Φώφη Γεννηματά είναι από σήμερα η νέα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εξελέγη από τον 

πρώτο γύρο με ποσοστό άνω του 50%. 
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Την περασμένη Πέμπτη στη Συγγρού υπήρξε συνάντηση Σαμαρά – Καραμανλή και είχε 

μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της ΝΔ είχε συνομιλία αρκετή ώρα με την 

ελληνικής καταγωγής σοσιαλίστρια Μαριέττα Καραμανλή (και όχι τον πρώην 

πρωθυπουργό), η οποία ήταν μέλος της γαλλικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε τη 

ΝΔ. Ελληνικής καταγωγής (από έλληνα πατέρα, που έζησε και εργάστηκε στην Αθήνα) 

είναι και ο νυν γραμματέας του Σοσιαλιστικού Γαλλικού Κόμματος Ζαν-Κριστόφ 

Καμπαντελίς. Έξω πάμε καλά! 

Τον Αντ. Σαμαρά επισκέφθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ Δ. Τσακνής για να τον διαβεβαιώσει 

για την αντικειμενικότητα και πολυφωνία της δημόσιας τηλεόρασης, ζητώντας 

προφανώς «άλλοθι ανεξαρτησίας». Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΝΔ του είπε ότι η πρώτη 

ημέρα λειτουργίας της ΕΡΤ άφησε κακές εντυπώσεις. 

Είναι γνωστό πια ότι ο υπουργός ΠΑΠΕΝ Π. Λαφαζάνης, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου 

περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες για τη βιομηχανία, παρά τα επίμονα αιτήματα που του 

έχουν υποβληθεί, αποφεύγει να συναντήσει τους κορυφαίους φορείς εκπροσώπησης 

των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι διοικήσεις του ΣΕΒ, του ΕΣΑΗ (ανεξάρτητοι παραγωγοί 

ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και άλλων φορέων, βρίσκουν... κλειστές πόρτες στην 

προσπάθειά τους να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις 

δραστηριότητές τους... Ωστόσο, μια χθεσινή ανακοίνωση του γενικού γραμματέα 

Βιομηχανίας Γ. Τόλιου (στενού συνεργάτη του Π. Λαφαζάνη), σύμφωνα με την οποία 

συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή του ΣΕΒ Α. Σκέρτσο και τον αναπληρωτή γενικό 

διευθυντή του Συνδέσμου Γ. Κυριακού, έκανε κάποιους να αναρωτηθούν μήπως αυτή η 

συνάντηση, αν και έγινε σε υπηρεσιακό επίπεδο, ανοίγει τον δρόμο για να 

πραγματοποιηθεί τελικά ένα ραντεβού του υπουργού ΠΑΠΕΝ με τη διοίκηση του ΣΕΒ. 

Εμείς, ωστόσο, μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Ο ΣΕΒ θα φτάνει... μέχρι το 

γραφείο του γ. γ. Βιομηχανίας και ο τελευταίος θα ενημερώνει τον υπουργό του. Για την 

ιστορία αναφέρουμε πως στη χθεσινή συνάντηση συζητήθηκαν θέματα βιομηχανικής 

πολιτικής. Πάντως, ο Π. Λαφαζάνης είναι ίσως ο μοναδικός υπουργός που αρνείται για 

πολιτικούς λόγους να συναντήσει τους εκπροσώπους των εργοδοτών – και σχεδιάζει 

ερήμην τους την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας... 

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσίαση του νέου βιβλίου του ανταποκριτή του 

«Εθνους» και του Mega στη Νέα Υόρκη, Μιχάλη Ιγνατίου, με τίτλο «Τρόικα – Ο δρόμος 

προς την καταστροφή» (Εκδόσεις Λιβάνη), το οποίο έχει προκαλέσει ήδη πολλές 

συζητήσεις, αφού αποτελεί μια διεξοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα στο παρασκήνιο 

των εξελίξεων που οδήγησαν την Ελλάδα στο Μνημόνιο. Η παρουσίαση θα γίνει την 

ερχόμενη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι, στο μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, ενώ για το 

βιβλίο θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι Αθανάσιος Ελλις, Αθανάσιος Κουκάκης και Νίκος 

Μελέτης.  


