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Πολιτική Ενημέρωση, 31 Μαΐου 2015 

 

Οι εκλογές δεν έχουν αποκλειστεί 

Τα στοιχεία, οι εκτιμήσεις και οι ανησυχίες που προξενεί η κρισιμότητα της κατάστασης 

αναγκάζουν κάποια από τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη να μελετούν πολλά 

ενδεχόμενα για το αμέσως προσεχές διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εσωτερικό 

της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται δύο «σχολές αντίδρασης». 

Η μία από αυτές επιχειρηματολογεί υπέρ της διεξαγωγής εκλογών σε περίπτωση που η 

συμφωνία, όπως προδιαγράφεται, είναι πολύ βαριά και από πολιτικής απόψεως 

δύσκολα διαχειρίσιμη. Αναγνωρίζουν όμως ακόμη και όσοι υποστηρίζουν την άποψη 

αυτή ότι εκλογές υπό συνθήκες απόλυτης και δραματικής αβεβαιότητας θα είναι 

εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Η δεύτερη άποψη τάσσεται υπέρ της ψήφισης της 

συμφωνίας από τη Βουλή, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί πλήγματα 

από την αριστερή του πτέρυγα και εν συνεχεία την προσφυγή στις κάλπες, αφού 

τουλάχιστον θα αποτραπεί το χειρότερο και οδυνηρότερο δυνατόν σενάριο. Οι εξελίξεις 

στο πεδίο αυτό εξαρτώνται από την παράμετρο της εσωκομματικής συνοχής του ΣΥΡΙΖΑ 

και κυρίως από τις απώλειες που θα υποστεί στη Βουλή κατά την ψηφοφορία μιας 

συμφωνίας. 

Όπως μεταδίδουν καλά πληροφορημένες πηγές, το πως θα περάσει η συμφωνία έχει 

αποτελέσει ένα από τα κυρίαρχα θέματα συζήτησης μεταξύ του Πρωθυπουργού και της 

καγκελαρίου Μέρκελ. Κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, στις συζητήσεις αυτές ο κ. 

Τσίπρας έχει δείξει ότι στις τάξεις του Ποταμιού βλέπει μια δυνατότητα ανασύνθεσης της 

κυβέρνησης και αποφυγής σε πρώτο χρόνο μιας εκλογικής διαδικασίας, που αν μη τι 

άλλο θα διαλύσει σχεδόν ότι έχει απομείνει όρθιο στην οικονομία. Πλην όμως, από ένα 

τέτοιο σενάριο θα πρέπει να λείπουν οι ΑΝΕΛ, καθώς είναι γνωστή η αντιπαράθεση 

Καμμένου – Θεοδωράκη... 

 

 

Δεν υπάρχουν λεφτά, ούτε χρόνος 

Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πότε λήγει ο χρόνος, πότε το ρολόι 

χτυπάει 12 ακριβώς ώστε να τα βρει στο παρά πέντε ή στο παρά ένα, όπως έγινε στις 20 

Φεβρουρίου. Τότε όλοι γνώριζαν ότι στις 28 Φεβρουαρίου έληγε το πρόγραμμα και αν  
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δεν υπήρχε παράταση, θα σταματούσε η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ, με ότι αυτό 

σήμαινε για τις τράπεζες, την οικονομία και την κοινωνία. 

Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουνίου, όταν λήγει η τετράμηνη παράταση. 

Όμως δεν υπάρχουν λεφτά για να φτάσουμε ως εκεί. Αν χάσουμε κάποια από τις 

τέσσερις πληρωμές του ΔΝΤ που είναι από 5 ως 19 Ιουνίου, τότε θα υπάρξει χρεοκοπία. 

Κάποιοι στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι αυτό δεν θα έχει επιπτώσεις. Υποστηρίζουν ότι θα 

πάρει τουλάχιστον έναν μήνα ή περισσότερο για να αποφασίσει το ΔΝΤ αν υπάρχει 

πιστωτικό γεγονός. Άλλοι λένε ότι η Κριστίν Λαγκάρντ έχει διαμηνύσει στην κυβέρνηση ότι 

θα φέρει άμεσα το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου και η απόφαση θα ληφθεί 

γρήγορα προκαλώντας μια περιορισμένη κρίση, με περιορισμούς στην κίνηση 

κεφαλαίων (capital controls) που θα αναγκάσουν την κυβέρνηση κάτω από την πίεση 

της κοινής γνώμης να αποδεχθεί τη συμφωνία. Βεβαίως όλοι αναγνωρίζουν ότι η 

διαχείριση ενός «ελεγχόμενου ατυχήματος» δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

 

 

Πόλεμος Κομισιόν - ΔΝΤ 

Το κείμενο εργασίας που έχει παρουσιάσει η Κομισιόν και αποδέχεται σχεδόν στο σύνολό 

του η ελληνική πλευρά είναι συνοπτικό, έχει συνταχθεί υπό μορφή Μνημονίου αλλά δεν 

είναι Μνημόνιο και αναφέρεται στη «Στρατηγική βιωσιμότητας για την ανάπτυξη» στην 

Ελλάδα. Χωρίζεται σε τρία κεφάλαια:  

 Στη δημοσιονομική πολιτική για τη διετία 2015-2016. 

 Στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

 Στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που τοποθετούνται χρονικά στο φθινόπωρο. 

«Αν μιλούσαμε μόνο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είχαμε κλείσει τη συμφωνία». Το 

στίγμα αυτό δίνουν κυβερνητικά στελέχη και πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στις 

διαπραγματεύσεις, γνώστες των προσπαθειών που καταβάλλουν η Κομισιόν και ο 

πρόεδρός της Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα των ελληνικών 

θέσεων με τους θεσμούς. 

Το χάσμα όμως μοιάζει αγεφύρωτο με το ΔΝΤ. Την ώρα που η Κομισιόν ζητεί 

δημοσιονομικά μέτρα για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016 μεταξύ 4 και 5 δισ. 

ευρώ (πακέτο το οποίο έχει αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση), το ΔΝΤ θεωρεί ότι τα μέτρα 

που θα ληφθούν δεν θα έχουν καμία επίπτωση το 2015. Και έτσι απαιτεί μέτρα ύψους 7 

δισ. ευρώ που θα επιβαρύνουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της επόμενης 

χρονιάς. 
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Flash News 

Το EuroWorking Group μετέφερε στον πρόεδρο του ΣΟΕ Γιώργο Χουλιαράκη 

«τελεσίγραφο» ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία ως την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη, οπότε θα 

συνέλθει ξανά, τότε η Ελλάδα χάνει τα κεφάλαια από το τρέχον πρόγραμμα και 

δημιουργείται πρόβλημα στην αποπληρωμή των πιστωτών και στη χρηματοδότηση των 

τραπεζών μέσω του έκτακτου μηχανισμού ELA της ΕΚΤ. 

Μια βιβλική λέξη κάνει τελευταία τον γύρο του Βερολίνου, η λέξη Αποκάλυψη. Το 

ενδεχόμενο του Grexit, της εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, προκαλεί ρίγος 

καταστροφής που διατυπώνεται σε εξίσου οραματικό λεξιλόγιο. Μόνο που οι κλασικοί 

τέσσερις ιππείς της Αποκαλύψεως ενσαρκώνονται εδώ από έναν και μόνο: τον Γιάνη 

Βαρουφάκη. «Η Μέρκελ φοβάται τον Βαρουφάκη ως αόρατο επισκέπτη» τιτλοφορούσε 

πρόσφατα η «Die Welt» αναφερόμενη στη συνάντηση των ηγετών των επτά 

πλουσιότερων χωρών του κόσμου G7 στις αρχές Ιουνίου στη Νότια Βαυαρία. «Η Ελλάδα 

δεν ανήκει στην ομάδα των G7» επεξηγούσε η εφημερίδα. «Στη σύνοδο κορυφής όμως 

θα μπορούσαν να περιστρέφονται όλα γύρω από αυτήν». Για την Ανγκελα Μέρκελ αυτός 

ειναι ο πραγματικός εφιάλτης, από τον οποίο δεν ξέρει ακόμη πως θα απαλλαγεί. 

Στους κύκλους του Μεγάρου Μαξίμου υπάρχει η ανησυχία πως ο υπουργός 

Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης θα μπορούσε ακόμη και να αρνηθεί να υπογράψει ένα 

κείμενο συμφωνίας. Αν υπάρξει τέτοιου είδους εμπλοκή, την υπογραφή της συμφωνίας 

πιθανότατα θα κληθεί να αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ι. Δραγασάκης. 

Τα στελέχη του ΔΝΤ που συμμετέχουν στο Brussels Group πιέζουν για δημοσιονομικά 

μέτρα με μόνιμο χαρακτήρα ύψους 3 δισ. ευρώ. Η εντολή που έχουν είναι να δεχθούν τη 

χαλάρωση της λιτότητας με αντάλλαγμα το Ασφαλιστικό και την ευρωπαϊκή λύση για το 

χρέος. 

Μετά την κλιμάκωση των αντιδράσεων που ακολούθησαν τον διορισμό της στην θέση 

του εκπροσώπου της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελενα Παναρίτη 

ανακοίνωσε ότι είναι "αδύνατον να τον αποδεχτεί". Προηγήθηκε η εκστρατεία εκτόνωσης 

της σοβαρής κρίσης που προκλήθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά 

την συνάντηση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Οικονομικών το βράδυ της 

Κυριακής, ελήφθη η απόφαση για "βελούδινο διαζύγιο" με πρωτοβουλία της κυρίας 

Παναρίτη. Πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να καλύπτει πλήρως τον υπουργό 

Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη, αναφέροντας ότι η επιλογή της κ. Παναρίτη δεν έγινε 

μόνο από αυτόν, αλλά κατόπιν ψηφοφορίας.  

Πολιτική βόμβα μεγατόνων ετοιμάζεται να πέσει στο πολιτικό σκηνικό, καθώς 

πρωτοκλασάτος πολιτικός ελέγχεται για σκάνδαλο φοροδιαφυγής. Μάλιστα, το ΣΔΟΕ 

έχει δώσει διορία ως το τέλος Ιουνίου για να προσκομίσει αποδείξεις, καθώς σε  
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διαφορετική περίπτωση θα διαβιβαστεί ο φάκελος του στη Βουλή, ώστε να συζητηθεί η 

άρση της ασυλίας του. Ο ίδιος προς το παρόν “σφυρίζει αδιάφορα” και περιμένει στα 

μέσα Ιουνίου μία διοικητική δικαστική απόφαση που θα τον δικαιώνει αν και πολλοί είναι 

οι συνάδελφοί του που αναρωτιώνται πως μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τις 

δικαστικές αποφάσεις. Ο εν λόγω πολιτικός, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν το 

ΣΔΟΕ, συνεχίζει ακάθεκτος τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις και συχνά κουνάει και το 

δάχτυλο στους συντρόφους του. 

Στο Brussels Group τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά και ας λένε συνεχώς οι εδώ ότι 

υπάρχει πρόοδος ή ότι η συμφωνία όπου να’ ναι κλείνει. Γιατί, άλλος έχει το όνομα 

(Βαρουφάκης) και άλλος τη χάρη (Κατρούγκαλος). Τους έχει τρελάνει ο υπουργός 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την επιμονή του στις προσλήψεις κάθε απολυμένου. Οι 

δανειστές μας ζητούν μείωση των δαπανών και βλέποντας τις επαναπροσλήψεις 

τρελένονται. 

Ήταν άκαιρο, άτοπο και επιζήμιο, όπως αποδεικνύεται, το θέμα του capital control που 

κίνησε η Ντόρα Μπακογιάννη, προκαλώντας αναστάτωση σε πολλούς καταθέτες που 

έσπευσαν στα τραπεζικά γκισέ να σηκώσουν χρήματα από τους λογαριασμούς τους. 

Την περασμένη εβδομάδα οι αναλήψεις ήταν υπερδιπλάσιες από αυτές των 

προηγούμενων εβδομάδων. Για να υπάρξει ένα τέτοιο γεγονός, πρέπει να προηγηειί κάτι 

σημαντικό, όπως φερ’ ειπείν χρεοκοπία, αθέτηση δηλαδή των υποχρεώσεων του 

κράτους προς τους δανειστές. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν διαφαίνεται. Οπότε η κυρία 

Μπακογιάννη όφειλε να είναι πιο προσεκτική. 


