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Θετική η πρώτη ανάγνωση της ελληνικής αντιπρότασης 

Θετικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των Βρυξελλών στην ελληνική αντιπρόταση, η οποία 

παραδόθηκε στους θεσμούς τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον Μάρτιν 

Σελμάγερ, επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, οι 

θεσμοί έλαβαν τη νέα ελληνική πρόταση, η οποία αποτελεί «μια καλή βάση» για τις 

συνομιλίες στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, μετά από μια πρώτη ανάγνωση είναι "αρκετή για 

να συνεχίσει την συζήτηση". Σήμερα το πρωί αναμένεται να γίνει περαιτέρω αξιολόγηση 

της από τους θεσμούς και να παρουσιαστεί στην συνέχεια στο Eurogroup, κατά το οποίο 

θα συζητηθεί η χρηματοδότηση της χώρας. Ίσως υπάρξει και κάποια δήλωση σχετικά για 

την ελάφρυνση του χρέους. Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο «η συζήτηση δεν θα 

είναι εύκολη». 

Το Eurogroup αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα στις 13.30 ώρα Ελλάδας και στις 20.00 

η Σύνοδος Κορυφής. Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο στόχος είναι να έχει γίνει 

κάποιο είδους συμφωνίας πριν από την Σύνοδο Κορυφής κατά την διάρκεια 

του  Εurogroup ώστε κατά την Σύνοδο να μπορέσει να συζητηθεί η πιθανότητα παροχής 

τρίτου προγράμματος και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να συνοδευτεί με κάποια 

δήλωση για ελάφρυνση του χρέους. Πριν από το προγραμματισμένο Eurogroup  ο κ. 

Τσίπρας θα συμμετέχει σε συνάντηση που έχει συγκαλέσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Ντ. Τουσκ, μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, την γενική 

διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και τον 

επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. 

 

 

Παρέμβαση Ομπάμα σε Τσίπρα σε περίπτωση ναυαγίου της συμφωνίας 

Παρέμβαση προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι έτοιμος να κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα τις 

επόμενες ώρες στην περίπτωση που οι επαφές που έχει ελληνική πλευρά στο παρά πέντε 

της Συνόδου Κορυφής με Μέρκελ-Ολάντ καθώς και με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν 

Κλοντ Γιούνγκερ, δεν βγάλουν «λευκό καπνό» και δεν κλειδώσει μια συμφωνία για το 

ελληνικό ζήτημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώνεται συνεχώς για την πορεία της 

διαπραγμάτευσης από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και τα στελέχη του 

αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών που βρίσκονται εγκατεστημένα μόνιμα στις 

Βρυξέλλες τους τελευταίους μήνες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, υπάρχει  
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«μια συνεχής ροή πληροφοριών προς τον Λευκό Οίκο και ένα συγκεκριμένο σχέδιο 

δράσης σε περίπτωση εμπλοκής των διαπραγματεύσεων». 

Ο Μπαράκ Ομπάμα, αναφέρουν οι πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, προτίθεται να 

παρέμβει σε περίπτωση αδιεξόδου προς τον Έλληνα πρωθυπουργό και η παρέμβαση 

αυτή θα είναι καταλυτική και με την μορφή τελεσιγράφου σε πολιτικό επίπεδο. Η 

Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες εμφανίζεται πολύ ενοχλημένη για την διαπραγματευτική 

τακτική της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και από τις δημόσιες δηλώσεις των 

αξιωματούχων της κάτι που μετέφερε στον Αλέξη Τσίπρα ο υπουργός Οικονομικων Τζακ 

Λιού την περασμένη Τρίτη στην μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.  

Ο Λευκός Οίκος αντιλαμβάνεται περισσότερο από τους Ευρωπαίους την αναγκαιότητα 

εξεύρεσης μιας λύσης διότι συνεκτιμά εκτός από τις οικονομικές συνέπειες και την 

γεωπολιτική διάσταση ενός αδιεξόδου. Η προσέγγιση της Αθήνας με την Μόσχα έχει 

δυσαρεστήσει την Ουάσιγκτον, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι το πρόζεκτ με τους 

αγωγούς βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. 

 

 

To 24ωρο της αγωνίας 

Πρώτα τα καλά νέα: Οι τράπεζες, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, θα ανοίξουν 

κανονικά τη Δευτέρα και θα διαθέτουν μάλιστα και αρκετά χρήματα στα ταμεία τους, 

ώστε να ικανοποιήσουν τυχόν ζήτηση από τους καταθέτες. Τώρα τα «κακά» νέα: Όλα θα 

κριθούν τη Δευτέρα. Η τύχη της χώρας δηλαδή κρίνεται τη Δευτέρα το βράδυ, στην 

έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκαλείται με μοναδικό θέμα 

την Ελλάδα. Ένα 24ωρο, συνεπώς, υπομονής (και αγωνίας) για να δούμε αν θα υπάρξει 

συμφωνία ή χρεοκοπία ή ρήξη. Την Τρίτη πάντως ο κ. Τσίπρας δεν θα είναι στην Αθήνα, 

θα βρίσκεται στο Στρασβούργο, όπου έχει προγραμματίσει να μιλήσει στο Συμβούλιο της 

Ευρώπης. Εκεί θα έχει και πάλι συνάντηση με την Ντόρα Μπακογιάννη, που είναι 

πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής. 

Κανείς δεν ξαναμίλησε κατά του Ι. Στουρνάρα μετά την πρωτοφανή για τα 

κοινοβουλευτικά χρονικά επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του η Ζωή Κωνσταντοπούλου; 

Οι υπουργοί, καθώς και τα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μαζεύτηκαν, 

σιώπησαν, αποφεύγοντας επιμελώς να επαναλάβουν τις κατηγορίες της Ζωής καθώς 

την ώρα που η κα Κωνσταντοπούλου έβριζε τον κ. Στουρνάρα, ο κεντρικός τραπεζίτης 

πάλευε να σώσει τις τράπεζες και να γλιτώσουν το κράξιμο οι υβριστές του. Πάντως ο κ. 

Στουρνάρας δεν πρόκειται, λόγω της κρίσιμης κατάστασης, να προσέλθει τη Δευτέρα 

στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Θα ζητήσει άλλες ημερομηνίες. 
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Ο εγκλωβισμός της Μέρκελ 

Ευρωπαίοι διπλωμάτες τονίζουν ότι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων απειλεί να 

δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Ανγκελα Μέρκελ. Η γερμανίδα καγκελάριος 

κατηγορείται από διάφορες πλευρές ότι εμπιστεύθηκε περισσότερο από όσο έπρεπε τον 

Αλέξη Τσίπρα με αποτέλεσμα να βρίσκεται πλέον σε μια θέση στην οποία δεν είχε βρεθεί 

ως σήμερα: να πρέπει, δηλαδή, να επενδύσει σοβαρό κομμάτι του πολιτικού της 

κεφαλαίου ώστε να πείσει – προσωπικά η ίδια – την Μπούντεσταγκ για την ανάγκη μια 

νέας συμφωνίας και αποφυγής εξόδου της Ελλάδος από την ευρωζώνη. Δεν είναι λίγοι 

αυτοί που στη Γερμανία εκτιμούν ότι η Μέρκελ έπρεπε να ακολουθήσει πιο σκληρή και 

επιθετική τακτική έναντι της Αθήνας. Οι ίδιοι κρίνουν ως λανθασμένο τον παραγκωνισμό 

του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο γηραιός γερμανός πολιτικός δεν ασπάζεται θερμά το 

«γεωπολιτικό επιχείρημα» της Μέρκελ ότι ένα Grexit μπορεί να έχει τόσο σοβαρές 

επιπτώσεις. Εκτιμά ότι αν η ευρωζώνη δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες της κινδυνεύει 

να ξηλωθεί όπως ένα... πουλόβερ.  

Η καγκελάριος όμως δεν θέλει να της «σκάσει στα χέρια» η ευρωζώνη, ούτε επιθυμεί να 

προσφέρει στη Μόσχα «πιόνια στη βαλκανική και στη μεσογειακή σκακιέρα». Σε αυτό το 

σημείο συμμερίζεται την άποψη του Μπαράκ Ομπάμα. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει 

ξεκάθαρη γεωπολιτική αντίληψη της κατάστασης και οι παρεμβάσεις του έχουν υπάρξει 

καίριες. Η Μέρκελ όμως δεν έχει και αυταπάτες. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Σόιμπλε της είναι 

απαραίτητος για να πείσει τη δεξιά πτέρυγα των Χριστιανοδημοκρατών να στηρίξουν τις 

επιλογές της. 

 

 

 

Flash News 

Κοινή πεποίθηση πολλών είναι επίσης ότι έπειτα από μια σύντομη περίοδο ο κ. 

Βαρουφάκης επανέρχεται στο προσκήνιο. Σημείο καμπής για την επαναφορά του 

υπουργού Οικονομικών, που τόσο έχει ενοχλήσει με τη συμπεριφορά του, ήταν η 

πεντασέλιδη πρόταση των θεσμών προς τον κ. Τσίπρα μετά την «πενταμερή του 

Βερολίνου». Ο έλληνας πρωθυπουργός φέρεται, να επέστρεψε στη «θεωρία των 

παιγνίων» διότι δεν ανέμενε μια τόσο σκληρή πρόταση. Από κει και πέρα η επικοινωνία 

χάθηκε. Ο Γιώργος Χουλιαράκης, που είχε αναλάβει ρόλο-κλειδί στις συνομιλίες, χάθηκε 

από το προσκήνιο. Ο Νίκος Παππάς και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πήραν τη σκυτάλη, 

αλλά αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Η Αθήνα απέφυγε – κατά ορισμένους επιμελώς – να 

καταθέσει με τρόπο σαφή τις προτάσεις της, όπως δήλωσε ο στενός συνεργάτης του κ. 

Γιούνκερ, ο Μάρτιν Σελμάιερ. Ευρωπαϊκές πηγές έλεγαν μάλιστα ότι τόσο ο κ. Τσίπρας 

όσο και οι συνεργάτες του αποφεύγουν να στέλνουν e-mails. 
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Έκτακτη συνάντηση με κορυφαίους τραπεζίτες είχε την Παρασκευή, ο διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, προειδοποιώντας τους συμμετέχοντες να 

προετοιμαστούν για μια «δύσκολη μέρα την Τρίτη» αν δεν υπάρξει συμφωνία 

κυβέρνησης-δανειστών στη σύνοδο της Δευτέρας, όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του 

ρεπορτάζ το πρακτορείο Reuters. Ο Γ. Στουρνάρας απηύθυνε το κάλεσμα στους 

τραπεζίτες προκειμένου να συζητηθεί η εντεινόμενη κρίση στον τραπεζικό τομέα μετά το 

κύμα εκροών καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες που ξεπέρασαν μέσα σε μια μόνο 

μέρα το 1 δισ. ευρώ και ανήλθαν συνολικά σε 4,2 δισ. ευρώ αυτή την εβδομάδα. 

Σύμφωνα με τραπεζίτες που συμμετείχαν στην έκτακτη συνάντηση, ο Γ. Στουρνάρας δεν 

έκανε λόγο για επιβολή ελέγχου στην κίνηση κεφαλαίων, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι χωρίς 

συμφωνία η κατάσταση θα είναι σοβαρή, ενώ η γενική διαπίστωση είναι ότι ούτε καν η 

ΕΚΤ έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι μέλλει γενέσθαι από κει και πέρα. 

Αν η κυβέρνηση καταθέσει προτάσεις, τότε οι θεσμοί θα τις κοστολογήσουν ως τη 

Δευτέρα το μεσημέρι προτού αρχίσει το έκτακτο Eurogroup. Στην περίπτωση που οι 

προτάσεις κριθούν επαρκείς, θα ανοίξει ο δρόμος για την παράταση του τρέχοντος 

προγράμματος, ίσως για έξι μήνες. Αν όμως δεν επιτευχθεί συμφωνία, το σκηνικό θα 

μεταφερθεί στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προσεχή Πέμπτη.  

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες και προκειμένου να επιτευχθεί έστω και την τελευταία 

στιγμή συμβιβασμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προετοιμάσει το κείμενο με το 

οποίο επαναλαμβάνεται ρητά και κατηγορηματικά η δέσμευση των εταίρων για 

ελάφρυνση του χρέους υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, συμφωνία για τα μέτρα που θα 

καλύψουν τα ελλείμματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του 

προϋπολογισμού και θα εξασφαλίζουν τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα 1% 

του ΑΕΠ εφέτος, 2% για το 2016 και 3% για το 2017. Δεύτερον, συμφωνία για την κάλυψη 

των χρηματοδοτικών αναγκών του 2015 και του 2016. Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα 

διακοπεί η χρηματοδότηση των τραπεζών από τον ELA, με ότι αυτό θα σημάνει. 

Πληροφορίες θέλουν τον ESM να προετοιμάζεται να ανοίξει μια «ανθρωπιστική γραμμή» 

ύψους 5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα καθώς προβλέπει ότι αν οι τράπεζες κλείσουν θα 

προκληθεί κοινωνική αναταραχή.  

Με την εκκρεμότητα να μετατρέπεται σε θρίλερ για τη χώρα και τις ώρες ως τη Δευτέρα το 

βράδυ να κυλούν σε περιβάλλον αγωνίας και αβεβαιότητας, διεθνείς διπλωματικές πηγές 

στην Αθήνα προσπαθούν τις τελευταίες ημέρες να «διαβάσουν» τις εξελίξεις. Η 

μεγαλύτερη απορία τους είναι πως ο κ. Τσίπρας θα μπορέσει – αν επιθυμεί τη συμφωνία 

και την τη διασφάλιση της ομαλής πορείας της χώρας – να υπερβεί το «όχι», το οποίο τις 

τελευταίες ημέρες έχει καταλάβει υψηλή θέση στην ατζέντα του και στη ρητορική του. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ξένος διπλωμάτης σε ιδιωτική συζήτηση εκδηλώνοντας 

απορία: «Ο Τσίπρας θυμίζει έναν πατέρα που δεν έχει το θάρρος να πει στο παιδί του ότι 

δεν θα πάει διακοπές. Του περιγράφει τι ωραία θα περάσουν, το βάζει να ετοιμάσει τα  
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ρούχα και τις βαλίτσες του, του κάνει ακόμη και υποδείξεις για το αν τακτοποιεί σωστά τα 

πράγματά του. Στο τέλος το παιδί βλέπει το τρένο να φεύγει και αναρωτιέται τι έγινε»...  

«Η Ελλάδα οφείλει να καταβάλει οπωσδήποτε τη δόση της 30ης Ιουνίου στο Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, διαφορετικά θα βρεθεί σε στάση πληρωμών, διότι δεν υπάρχει 

περίοδος χάριτος» δήλωσε την Πέμπτη η Κριστίν Λαγκάρντ, πριν από τη συνεδρίαση του 

Eurogroup. «Η Ελλάδα θα βρεθεί σε μια ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το ΔΝΤ την 1η 

Ιουλίου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αν η Ελλάδα δεν πληρώσει το ΔΝΤ, μπορεί 

να υπάρξουν αλυσιδωτές επιπτώσεις, γνωστές και ως cross-default. Η αδυναμία 

πληρωμής του ΔΝΤ παρέχει και σε άλλους πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου του ESM, το 

δικαίωμα (όχι την υποχρέωση) να απαιτήσουν την άμεση εξόφληση του συνόλου των 

δανείων τους. Μπορεί να ακολουθήσουν οι ιδιώτες πιστωτές, οι οποίοι πλέον κατέχουν 

τίτλους που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο και προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες 

σε διεθνή δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Είναι προφανές ότι τυχόν 

αθέτηση της πληρωμής στο ΔΝΤ θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. 

Η νέα πρόταση που κατέθεσε ο Γιάνης Βαρουφάκης στο Eurogroup της περασμένης 

Πέμπτης προβλέπει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και οριζόντιες περικοπές δαπανών, 

ακόμη κι αν θίγουν μισθούς και συντάξεις, οι οποίες θα γίνονται αυτόματα από 

ανεξάρτητο υπερόργανο που θα ελέγχει απόλυτα την εκτέλεση του κρατικού 

προϋπολογισμού. Με την πρωτοφανή αυτή πρόταση, όπως την κατέθεσε στους 

Ευρωπαίους ομολόγους τους ο κ. Βαρουφάκης, θα συμφωνείται προκαταβολικά ότι θα 

κόβονται δαπάνες όταν δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός. Το μέτρο προβλέπει σύσταση 

ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου που θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή για τον 

προϋπολογισμό του Κράτους και δεν θα ελέγχεται από την κυβέρνηση, το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους ή τον υπουργό Οικονομικών. Επιπλέον, θα έχει εκτελεστική και 

όχι απλώς γνωμοδοτική αρμοδιότητα να κόβει δαπάνες – μόνο στην Ιταλία ισχύει κάτι 

ανάλογο, αλλά και εκεί τα μέτρα δεν λαμβάνονται αυτόματα από το συμβούλιο. Ανοίγει 

έτσι ο δρόμος για πλήρη δημοσιονομική αυτοτέλεια στη χώρα μας, χωρίς κομματικές 

παρεμβάσεις και κόκκινες γραμμές στον προϋπολογισμό – κάτι που ίσως δεν πιστέψουν 

οι θεσμοί και δεν δεχθεί το πολιτικό σύστημα της χώρας. 

Στην ίδρυση ενός νέου κόμματος στο χώρο του κέντρου θα προχωρήσει, ο πρώην 

υπουργός Οικονομικών, Αλέκος Παπαδόπουλος. Την εξαγγελία ίδρυσης του νέου 

πολιτικού σχηματισμού έκανε σήμερα από το Ηράκλειο ο ίδιος, ενώ τόνισε ότι πρόκειται 

για ένα δημοκρατικό κόμμα, το οποίο είναι αντίθετο σε όποια πρακτική θέλει να 

καταντήσει την Ελλάδα «ανάπηρο παρακολούθημα» της Ευρώπης. Το όνομα αλλά και η 

ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το Σεπτέμβριο. 


