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Πολιτική Ενημέρωση, 28 Ιουνίου 2015 

 

Λιου: Να ξεκινήσει άμεσα συζήτηση για ελάφρυνση χρέους 

Να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για πιθανή ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και μάλιστα 

πριν από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, ζήτησε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, 

Τζακ Λιού, ο οποίος συνομίλησε για τις εξελίξεις στην Ελλάδα με τη γενική διευθύντρια του 

ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ και τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Γαλλίας, 

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Μισέλ Σαπέν. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Λιού σημείωσε στην κ. Λαγκάρντ, στον κ. Σόιμπλε 

και στον κ. Σαπέν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την 

κατάσταση και τόνισε ότι είναι προς το συμφέρον της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της 

παγκόσμιας οικονομίας να εξεύρουν η Ελλάδα και οι πιστωτές της μια βιώσιμη λύση που 

θα θέτει τη χώρα μας σε ένα δρόμο προς την εξυγίανση και την ανάκαμψη εντός της 

ευρωζώνης. 

Ο Αμερικανός υπουργός σημείωσε ότι είναι σημαντικό για όλα τα μέρη να συνεχίσουν να 

εργάζονται για την επίτευξη λύσης, συμπεριλαμβανομένης μιας συζήτησης για πιθανή 

ελάφρυνση του χρέους για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας μέχρι την 5 

Ιουλίου, οπότε και θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός 

Τσίπρας. Ο Τζακ Λιού υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να υιοθετήσει δύσκολα μέτρα 

ώστε να επιτευχθεί μια ρεαλιστική συμβιβαστική λύση με τους πιστωτές της. Σημείωσε, 

επίσης, τη σημασία της λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην πορεία προς το δημοψήφισμα. 

 

 

Κλειστές από αύριο οι τράπεζες – επιβολή capital controls 

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα η συνεδρίαση του Συμβουλίου Συστημικής 

Ευστάθειας και σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τον καθορισμό ειδικής 

τραπεζικής αργίας για την ερχόμενη εβδομάδα. Οι τράπεζες αναμένεται να 

επαναλειτουργήσουν από τη Τρίτη 7 Ιουλίου αφού επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση 

κεφαλαίων. Αύριο Δευτέρα εκτός από τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν τα ΑΤΜ 

ούτε τα άλλα ηλεκτρονικά δίκτυα συναλλαγών. 

Σύμφωνα με πληροφορίες γίνεται προσπάθεια να γίνουν όλες οι απαραίτητες τεχνικές 

διευθετήσεις ώστε από την Τρίτη 30 Ιουνίου, να επαναλειτουργήσουν τα ATM, ωστόσο  
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στελέχη τραπεζών εκφράζουν αμφιβολίες για το αν τα τρέχοντα αποθέματα ρευστότητας 

επαρκούν να υποστηρίξουν την μερική έστω επαναλειτουργία των ΑΤΜ.  

Οι τελικές αποφάσεις και οι λεπτομέρειες των κεφαλαιακών περιορισμών θα γίνουν 

γνωστές αργότερα. Σε λίγη ώρα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τον 

καθορισμό, εκτός απροόπτου, της απαιτούμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Σε 

εξέλιξη βρίσκονται η συνάντηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη 

Στουρνάρα με τους επικεφαλής των τραπεζών και η συνεδρίαση του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

 

 

Σε ισχύ μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης η βελτιωμένη πρόταση των θεσμών 

Σε δημοσιοποίηση της τελευταίας πρότασης που βρισκόταν στο τραπέζι από την πλευρά 

των θεσμών προέβη την Κυριακή το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία μέρα μετά την 

μονομερή αποχώρηση της ελληνικής πλευράς από τις διαπραγματεύσεις. «Για την 

ενημέρωση του ελληνικού λαού και σε πνεύμα διαφάνειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημοσιεύει τις τελευταίες προτάσεις όπως συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) οι οποίες 

λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των ελληνικών αρχών της 8ης, 14ης, 22ας και 25ης 

Ιουνίου 2015, αλλά και τις συνομιλίες σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια 

της εβδομάδας», αναφέρει η ανακοίνωση. 

Πριν ανοίξουν οι αγορές την Δευτέρα ευρωπαίος αξιωματούχος εξηγούσε ότι ο 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζ. Κ. Γιουνκερ θέλει με αυτό τον τρόπο «να 

εξαντλήσει κάθε τελευταίο περιθώριο διαπραγμάτευσης και να τονίσει ότι αυτή είναι η 

τελευταία προσφορά για συμφωνία που είναι σε ισχύ μέχρι την Τρίτη τα μεσάνυχτα». 

Η τελική πρόταση των θεσμών έχει βασικά τέσσερις βελτιωτικές διαφορές: 

 Μείωση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από το 23%, που είχαν προτείνει αρχικά οι 

θεσμοί, στο 13%. 

 Σταδιακό πάγωμα του ΕΚΑΣ ως το 2019 και όχι το 2018. 

 Προωρες συντάξεις : αντικαταστάθηκε η 30η Ιουνίου ως ημερομηνία εφαρμογής 

του μέτρου με την φράση «το ταχύτερο». 

 Φόροι υπερ τρίτων: κατάργηση μόνο των μη ανταποδοτικών τελών. 

Επισυνάπτεται στα αγγλικά η πρόταση που επρόκειτο να καταθέσουν οι θεσμοί. 

 Η πρόταση που επρόκειτο να καταθέσουν οι θεσμοί 

http://s.kathimerini.gr/resources/article-files/proposal.pdf
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Flash News 

Εκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για την Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 

ερχόμενη Τετάρτη το βράδυ, όπως μετέδωσε το δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας 

τηλεόρασης, ZDF. 

Επικοινωνία του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Τζακ Λιου με τον πρωθυπουργό 

Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με το ενδεχόμενο υιοθέτησης μέτρων για τις τράπεζες 

αποκαλύπτουν πηγές του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών. Όπως σημειώνεται, 

ανώτεροι αξιωματούχοι ήταν σε τακτική επικοινωνία με υψηλόβαθμους Έλληνες 

αξιωματούχους από την περασμένη Παρασκευή, ενώ "ο κ. Λιου συνομίλησε με τον κ. 

Τσίπρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων". «Το αμερικανικό 

ΥΠΟΙΚ ζήτησε από την Ελλάδα να συνεργαστεί στενά με τους διεθνείς εταίρους της 

σχετικά με τον προγραμματισμό μιας τραπεζικής αργίας και ελέγχων κεφαλαίων, όπως 

απαιτείται» αναφέρεται από αμερικανικής πλευράς. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 8 το βράδυ το υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο γίνεται 

ενημέρωση από τον υπουργό Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη, για τις αποφάσεις που 

ελήφθησαν στο Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας και θα ακολουθήσουν επίσημες 

ανακοινώσεις. 

Υπέρ του «Ναι» στη συμωνία που προτείνουν οι δανειστές μας, εφόσον η κυβέρνηση 

επέλεγε το δημοψήφισμα, τασσόταν η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, τουλάχιστον ως 

την ώρα που το αποφάσισε η κυβέρνηση λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Σε 

δημοσκόπηση της Κάπα Research που πραγματοποιήθηκε για το «Το Βήμα της 

Κυριακής» από τις 24 ως τις 26 Ιουνίου, δηλαδή από την Τετάρτη ως την Παρασκευή, το 

47,2% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σε περίπτωση δημοψηφίσματος θα ψηφίσει «Ναι» 

στη συμφωνία, ενώ ένα ποσοστό 33% δηλώνει ότι θα την καταψηφίσει. Το 55,1% θεωρεί 

ότι την ευθύνη για τη μη επίτευξη συμφωνίας ως σήμερα την έχουν οι δανειστές, ενώ το 

33,7% πιστεύει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το φέρει η κυβέρνηση. Το 71,7% 

δηλώνει ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 67,8% στην 

ευρωζώνη. 

Ήδη από τις πρώτες δηλώσεις και τοποθετήσεις μετά την ανακοίνωση του 

δημοψηφίσματος διαφάνηκε πως η πόλωση θα κυριαρχήσει. Μείζον θέμα εγείρεται σε ότι 

αφορά τις επιπτώσεις του αποτελέσματος. Η κυβέρνηση παίρνοντας θέση υπέρ του 

«Όχι» στη συμφωνία θεωρεί δεδομένο ότι ένα ενδεχόμενο τέτοιο αποτέλεσμα δεν 

συνεπάγεται και «Όχι» στο ευρώ, χωρίς να υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό θα εκληφθεί 

με τον ίδιο τρόπο και από τους εταίρους. Μάλλον το αντίθετο, δεδομένων των δηλώσεων 

που έχουν προηγηθεί σε ανύποπτο χρόνο αλλά και με βάση όσα είχαν διαμειφθεί όταν ο 

Γ. Παπανδρέου είχε εκδηλώσει αντίστοιχη πρόθεση το 2011. Στην περίπτωση που η 

κυβέρνηση χάσει το δημοψήφισμα και οι πολίτες αποφασίσουν «Ναι», η κυβέρνηση,  
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παρά τη νωπή λαϊκή εντολή που έλαβε προ πέντε μηνών, στην ουσία θα έχει απολέσει 

κάθε πολιτική νομιμοποίηση και θα είναι αναγκασμένη να παραδώσει την εντολή 

σχηματισμού κυβέρνησης. 

Σε πέντε μήνες διαπραγματεύσεων το έλλειμμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τρεις 

πλευρές (Ελλάδα, ΔΝΤ και ΕΕ) διευρύνθηκε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήθελε να επιστρέψει 

στην Αθήνα χωρίς να έχει εξασφαλίσει συμφωνία για την  κάλυψη των χρηματοδοτικών 

αναγκών της χώρας και τη ρύθμιση του χρέους. Μετά την ελληνική αντίδραση ότι «τα 

ποσά κρίνονται ανεπαρκή καθώς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα ποσά που το 

Ελληνικό Δημόσιο έχει πληρώσει στους δανειστές του από εσωτερικό δανεισμό», έγκυρες 

πηγές διαβεβαίωναν ότι η συμφωνία θα κάλυπτε πλήρως και αυτές τις ανάγκες. 

Στις Κάννες ο Νικολά Σαρκοζί απευθύνθηκε στον κ. Παπανδρέου με «γαλλικά» που 

έμειναν στην Ιστορία και έθεσε χωρίς περιστροφές εκ μέρους και της κυρίας Μέρκελ το 

δίλημμα: Ανάκληση του δημοψηφίσματος ή άμεση διεξαγωγή δημοψηφίσματος με μόνο 

ερώτημα «ναι ή όχι στη συμμετοχή της χώρας στο ευρώ». 

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ανγκελα Μέρκελ φέρεται να επεσήμανε, σε ασυνήθιστα 

υψηλούς τόνους, στον πρόεδρο της Επιτροπής ότι δημιουργήσε στον έλληνα 

πρωθυπουργό την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα από αυτά 

που δικαιούται. Την Παρασκευή μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο κ. Γιούνκερ, 

απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Τσίπρα περί πολιτικού εκβιασμού που αντίκειται στις 

ευρωπαϊκές αξίες, τόνισε ότι «αυτό που είναι αντιευρωπαϊκό είναι να μην ακούς τους 

άλλους» και ότι η Ευρώπη δεν δίνει τελεσίγραφα. 

«Είναι καταστροφή για τη χώρα» ήταν το πρώτο, αυθόρμητο σχόλιο στην ηγεσία της ΝΔ 

όταν πληροφορήθηκαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ότι ο 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιλέγει το δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου. Για τον 

πρόεδρο της ΝΔ και το σύνολο των στελεχών του κόμματος το δίλημμα του 

δημοψηφίσματος δεν είναι «Ναι» ή «Όχι» στην πρόταση των πιστωτών αλλά «Ευρώπη ή 

δραχμή» και επί της ουσίας δίνεται γραμμή για τη μάχη της προσεχούς Κυριακής. 

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει και ποια θα είναι η αντίδραση των 

Ευρωπαίων» τονίζουν κεντρικά στελέχη της ΝΔ. Από την κίνηση του Πρωθυπουργού 

αιφνιδιάστηκε και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, που επιμένει πως δεν 

πρέπει να αμφισβητηθεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.  


