
βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 1 

 

 

Πολιτική Ενημέρωση, 5 Ιουλίου 2015 

 

Σε παραίτηση υποχρεώθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης 

Την παραίτησή του από το αξίωμα του υπουργού Οικονομικών ανακοίνωσε το πρωί της 

Δευτέρας ο Γιάνης Βαρουφάκης. 

Μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και τις δηλώσεις που έκανε εξαπολύοντας 

επίθεση στους δανειστές αλλά και τις δηλώσεις του για εισαγωγή παράλληλου 

νομίσματος που ο ίδιος ανασκεύασε, ο κ. Βαρουφάκης υπέβαλε την παραίτησή του για 

να διευκολύνει την κυβέρνηση, όπως ο ίδιος αναφέρει, στην επίτευξη συμφωνίας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, την παραίτησή του είχε υποβάλει από την Παρασκευή και ο 

Γιώργος Χουλιαράκης, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνώμων του 

υπουργείου Οικονομικών και επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης, διαφωνώντας 

με την γραμμή ρήξης. Ο κ. Χουλιαράκης είχε ζητήσει να μην δημοσιοποιηθεί το γεγονός 

αλλά μετά την παραίτηση του κ. Βαρουφάκη, είναι πιθανόν να παραμείνει στη θέση του 

και να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο EuroWorking Group. Επικρατέστερος για την θέση 

του υπουργού Οικονομικών θεωρείται ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων Ε. Τσακαλώτος. Το όνομα του νέου υπουργού Οικονομικών θα ανακοινωθεί 

μετά την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. 

 

 

Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης και Eurogroup την Τρίτη 

Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης με θέμα την Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το 

απόγευμα, κατόπιν αιτήματος της Γερμανίδας καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ και του 

Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ. Νωρίτερα, θα πραγματοποιηθεί Eurogroup (υπ. 

Οικονομικών) που θα προετοιμάσουν τη Σύνοδο, ενώ σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της 

Κομισιόν Ζαν-Κλον Γιουνκέρ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ν. Τουσκ, ο 

πρόεδρος της ΕΚΤ Μ. Ντράγκι και ο επικεφαλής του Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ θα 

έχουν τηλεδιάσκεψη. 

Η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι λαμβάνει υπόψη της και σέβεται το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ο κ. Γιουνκέρ έχει επαφές με τους ηγέτες των άλλων 

18 μελών της Ευρωζώνης αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Επιτροπής. 

Οι εξελίξεις λαμβάνουν καταιγιστικό ρυθμό μετά την απόρριψη της πρότασης των 

πιστωτών στο ελληνικό δημοψήφισμα. 



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 2 

 

 

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες το βράδυ, όταν είχε κριθεί το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και συμφώνησαν ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστό το 

αποτέλεσμα του ελληνικού δημοψηφίσματος. Ολάντ και Μέρκελ αναμένεται να 

συναντηθούν σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι, ώστε να καθορίσουν κοινή στάση έναντι 

της Ελλάδος. 

Η συνάντηση του κ. Ολάντ με την κ. Μέρκελ θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος 

και οι συνομιλίες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας, με πρώτο στόχο 

την «από κοινού εκτίμηση της κατάστασης μετά το ελληνικό δημοψήφισμα και τη 

συνέχιση της στενής γαλλογερμανικής συνεργασίας επί του θέματος», δήλωσε χθες το 

απόγευμα ο εκπρόσωπος Τύπου της κ. Μέρκελ. Προφανώς, οι ηγέτες Γαλλίας και 

Γερμανίας θα επιχειρήσουν να χαράξουν και κοινή γραμμή πλεύσης σχετικά με το μέλλον 

της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, αλλά και το μέλλον της ίδιας της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης. «Είτε ψηφίσουν οι Έλληνες ΝΑΙ είτε ψηφίσουν ΟΧΙ, θα συνεχίσω 

να υποστηρίζω ότι πρέπει να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη», είχε δηλώσει χθες ο 

κ. Ολάντ προτού γίνει γνωστό το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Ωστόσο, ο 

Γερμανός αντικαγκελάριος και ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, 

δήλωσε χθες ότι ο κ. Τσίπρας γκρέμισε την τελευταία γέφυρα που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε συμβιβασμό, προϊδεάζοντας για τη στάση που θα υιοθετήσει σήμερα η 

καγκελάριος Μέρκελ. Μετά το αποτέλεσμα του ελληνικού δημοψηφίσματος, δύσκολα 

μπορώ να φανταστώ επανάληψη των διαπραγματεύσεων για ένα νέο πρόγραμμα 

οικονομικής διάσωσης, είπε χθες αργά το βράδυ ο κ. Γκάμπριελ. Ο επικεφαλής του SPD 

υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας οδηγεί τον ελληνικό λαό στον δρόμο της απελπισίας. «Πολύ 

λυπηρό για το μέλλον της Ελλάδας» χαρακτήρισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ο 

κ. Ντάισελμπλουμ. Ο πρόεδρος του Eurogroup είπε πως για την ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας είναι αναπόφευκτα δύσκολα μέτρα και μεταρρυθμίσεις. «Περιμένουμε τώρα 

τις πρωτοβουλίες της ελληνικής πλευράς», σημείωσε. 

 

 

Τσίπρας: Αποδείξαμε ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται  

«Αποδείξαμε ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση μπορεί να αντέξει και 

να ξεπεράσει ακόμη και τις μεγαλύτερες δυσκολίες», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Αλέξης 

Τσίπρας, σε δήλωσή του για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.  

«Γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Από τώρα και στο εξής 

είμαστε όλοι ένα», πρόσθεσε, ενώ διαβεβαίωσε ότι από αύριο η Ελλάδα θα προσέλθει 

στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με αμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση του 

τραπεζικού συστήματος. Είπε, επίσης, ότι αυτή τη φορά, στο τραπέζι της 

διαπραγμάτευσης θα βρίσκεται και το πρόβλημα του χρέους. 
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Παραίτηση Σαμαρά από την ηγεσία της ΝΔ 

Την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε το βράδυ της 

Κυριακής ο Αντώνης Σαμαράς, μετά το κύμα αμφισβήτησης που ακολούθησε την 

μεγάλη ήττα στο δημοψήφισμα που προκάλεσε η κυβέρνηση. Την παραίτησή του είχε 

ζητήσει, όπως έγινε γνωστό, από το Σάββατο η Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ το ίδιο έπραξε, 

εμμέσως πλην σαφώς, νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, του πιο ισχυρού 

δηλαδή οργανωμένου τμήματος της ΝΔ, Σάκης Ιωαννίδης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα 

της ΝΔ προκειμένου να επικυρώσει την αρχηγία του κ. Ευ. Μεϊμαράκη ή όποιου άλλου 

θελήσει να θέσει υποψηφιότητα ως Αρχηγός. Εν συνεχεία, θα συγκληθούν τα όργανα 

του κόμματος προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία του έκτακτου συνεδρίου και 

της εκλογής νέας ηγεσίας, που βάσει καταστατικού θα γίνει από τη βάση. 

 

 

Ζακ Ντελόρ: Κάντε τα πάντα για να σώσετε την Ελλάδα 

Σε άρθρο του στη «Le Monde» o Ζακ Ντελόρ τονίζει πως θα πρέπει να περιληφθεί και 

εξέταση του «βάρους χρέους» που έχει φορτωθεί η χώρα. Έκκληση προς όλους τους 

ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σωθεί η 

Ελλάδα, απηύθυνε ο Ζαν Ντελόρ, ένας από τους Ευρωπαίος πολιτικούς που 

οραματίστηκε και βοήθησε ώστε να γίνει πράξη η ενωμένη Ευρώπη. Ο κ. Ντελόρ τόνισε 

ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας σωτηρίας, θα πρέπει να περιληφθεί και εξέταση του 

«βάρους χρέους» που έχει φορτωθεί η χώρα και μάλιστα αυτό να γίνει χωρίς 

καθυστέρηση. Σε άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα «Le Monde» - το οποίο 

συνυπογράφουν ο πρώην επικεφαλής του ΠΟΕ και πρώην Επίτροπος Πασκάλ Λαμί 

καθώς και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ζαν Ντελόρ-  ο κ. Ντελόρ υπογραμμίζει ότι η 

Ελλάδα χρειάζεται:  

1. Οικονομική βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί η βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα 

2. να δοθεί βοήθεια μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε η οικονομία της χώρας 

να επιστρέψει σε ρυθμό ανάπτυξης 
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Flash News 

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων του δημοψηφίσματος. Με 

ενσωματωμένο λοιπόν το 100% των εκλογικών τμημάτων της επικράτειας το ΟΧΙ 

συγκέντρωσε ποσοστό 61,31% και 3.558.450 σταυρούς, ενώ το ΝΑΙ 38,69% και 2.245.537 

σταυρούς. Η συμμετοχή έφτασε το 62,50% και η αποχή στο 37,50%. 

Το γεγονός ότι οι τράπεζες παραμένουν κλειστές, ότι έχουν επιβληθεί capital controls και 

ότι τα ταμειακά αποθέματα λιγοστεύουν, κάνουν πολλούς να πιστεύουν ότι η περίπτωση 

της Κύπρου, δηλαδή το haircut των καταθέσεων, είναι πολύ πιθανόν να επαναληφθεί. Η 

κυρία Κατσέλη το μόνο που είπε για το φλέγον αυτό ζήτημα είναι ότι αν ξαναβρεθούμε 

στο πρόγραμμα, δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Υπενθύμισε ωστόσο ότι αν ήθελε ο 

Μάριο Ντράγκι θα μπορούσε να προκαλέσει πλήρη ασφυξία από την προηγούμενη 

Παρασκευή, αλλά δεν το έκανε... Μεγάλη είναι η πιθανότητα να εισέλθει στη ζωή των 

Ελλήνων και ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν, «γραμμές» στα Διαρθρωτικά Ταμεία, οι 

οποίες, αν δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα σε νοσοκομεία και απόρους, τότε 

οι γραμμές αυτές θα ανοίξουν. Θα πληρώνουν δηλαδή τα φάρμακα και θα παρέχουν 

βοήθεια και τροφή σε απόρους, όποτε απαιτηθεί (και ζητηθεί). 

Τη γνωστή του ρήση ότι παραμένει στη διάθεση των γεγονότων επαναφέρει στους 

συνομιλητές του τις τελευταίες ημέρες ο επίτροπος της χώρας μας στην Ε.Ε. Δημήτρης 

Αβραμόπουλος, ο οποίος δεν κρύβει την ανησυχία του για την τροπή που έχουν πάρει τα 

πράγματα μετά την απόφαση της κυβέρνησης για το δημοψήφισμα. Ο κ. 

Αβραμόπουλος εγκαίρως είχε πει ότι για να ορθοποδήσει η χώρα απαιτείται η εφαρμογή 

μέτρων με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα που να παραβλέπει το πρόσκαιρο πολιτικό κόστος. 

Εκτιμά ότι στην κατάσταση που έφτασε η οικονομία μετά το κλείσιμο των τραπεζών η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας συμφωνίας που θα διατηρήσει 

τη χώρα σε ευρωπαϊκή τροχιά. Οι συνεργάτες του επισημαίνουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος 

απολαμβάνει δημοφιλίας, έχει διείσδυση σε όλους τους πολιτικούς χώρους και ανοχή 

λόγω του μετριοπαθούς και κεντρώου προφίλ του. Παράλληλα λένε ότι ο Ευρωπαίος 

επίτροπος είναι αυτή τη στιγμή ο πολιτικός με τις καλύτερες σχέσεις με τις Βρυξέλλες και 

τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ώστε να μπορεί να αποκαταστήσει την κλονισμένη 

αξιοπιστία της χώρας. Εν κατακλείδι, εφόσον κληθεί να συμβάλει ώστε να βγει η χώρα 

από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται, θα ανταποκριθεί. 

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος υπήρξε αυτός που άνοιξε την πόρτα του ΣΕΒ στον Αλέξη 

Τσίπρα και βοήθησε στη νομιμοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια της αστικής τάξης. Τώρα 

από τις ΗΠΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν παρεμβαίνει, σε αντίθεση με την Γιάννα 

Δασκαλάκη – Αγγελοπούλου που μίλησε ανοιχτά κατά του «Όχι». 

Σε μια αφοπλιστική ομολογία, δύο μόλις ημέρες προτού ανοίξουν οι κάλπες, ο 

επικεφαλής της διαπραγμάτευσης Ευκλ. Τσακαλώτος αποκάλυψε τα κίνητρα της  
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απόφασης για το δημοψήφισμα: «Το πρόγραμμα δεν θα ψηφιζόταν στη Βουλή και θα 

έπεφτε η κυβέρνηση, γι αυτό προχωρήσαμε σε δημοψήφισμα», ανέφερε στην τηλεόραση 

του ΣΚΑΪ και προσέθεσε ότι «διαφορετικά θα έπρεπε να πάμε σε εκλογές». Εκτίμησε 

πάντως ότι «καλύτερο θα ήταν να πηγαίναμε σε δημοψήφισμα ένα μήνα πριν, όταν 

απάντησαν οι θεσμοί με ένα 5σέλιδο στην κυβέρνηση». 

Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε πολλαπλές και πιεστικές εισηγήσεις να στρίψει την τελευταία 

στιγμή το τιμόνι πριν από την πτώση στον γκρεμό από τέσσερις ανθρώπους που έχουν 

συναίσθηση του που βρίσκεται η χώρα: τον Ι. Δραγασάκη, τον Γ. Σταθάκη, τον Ευκλ. 

Τσακαλώτο και τον Σπ. Σαγιά, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν και ο πρώτος 

που αποφάσισε να παραιτηθεί την προηγούμενη Πέμπτη. 

«Διάλεξη» Κοτζιά στους διπλωμάτες. Οι ξένοι διπλωμάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια 

δυσάρεστη έκπληξη. Ο κ. Κοτζιάς ξεκίνησε τη συνάντηση με μια επιθετική, 

«προπαγανδίστικη», όπως τη χαρακτήρισαν, διάλεξη 30 λεπτών «στην οποία μας έκανε 

μάθημα για τη δημοκρατία στην Ευρώπη», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας εξ αυτών. 

Ο υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να πει οτιδήποτε όταν ερωτήθηκε για την επόμενη 

ημέρα του δημοψηφίσματος. Επικαλέστηκε δε τα δημοψηφίσματα του παρελθόντος σε 

Γαλλία, Ολλανδία και Ιρλανδία για να αποδείξει το δίκαιον του ελληνικού ζητήματος, 

«αγνοώντας ότι σε αυτές τις χώρες το δημοψήφισμα είναι η προβλεπόμενη μέθοδος για 

την επικύρωση διεθνών συμβατικών κειμένων όπως το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ή η Συνθήκη 

της Λισαβόνας, που ήταν κείμενα συμφωνημένα σε κοινοτικό επίπεδο, όχι σχέδια 

προτάσεων». Άφησε δε ανοιχτό το ενδεχόμενο για προσφυγή της Αθήνας στο 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. 

Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η Αθήνα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο 

ΔΕΕ σε περίπτωση που η ΕΚΤ αποφασίσει «να τραβήξει την πρίζα» του ELA από τις 

ελληνικές τράπεζες.  

 


