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Πολιτική Ενημέρωση, 12 Ιουλίου 2015 

Ομόφωνη συμφωνία για την Ελλάδα 

Ομόφωνη συμφωνία για την Ελλάδα ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα λίγο πριν τις 10 το 

πρωί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, με ένα Tweet που 

σήμανε το -αίσιο- τέλος της μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών της 

ευρωζώνης που έκρινε την μοίρα της Ελλάδας στη ευρωπαϊκή νομισματική ένωση.  

«Η σύνοδος κορυφής της ευρωζώνης έφθασε ομοφώνως σε συμφωνία. Είμαστε όλοι 

έτοιμοι για ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα 

με σοβαρές μεταρρυθμίσεις και οικονομική βοήθεια», έγραψε στο λογαριασμό του στο 

Twitter ο Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Σήμερα 

συναντηθήκαμε με έναν μόνο στόχο: την επίτευξη συμφωνίας για την Ελλάδα», δήλωσε 

στην σύντομη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά την λήξη της Συνόδου ο 

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάνοντας λόγο για πρόγραμμα - γέφυρα που 

θα μεσολαβήσει. «Έχουμε Greekment», είπε χαρακτηριστικά ο Τουσκ.  

Είχε προηγηθεί μια αγωνιώδης και μαραθώνια, διάρκειας άνω των 17 ωρών, συνεδρίαση 

της Συνόδου Κορυφής των ηγετών των χωρών της ευρωζώνης, η οποία είχε ξεκινήσει 

στις 5 το απόγευμα της Κυριακής για να ολοκληρωθεί τελικά -μετά από πολλές διακοπές 

για κατ' ιδίαν διαβουλεύσεις- λίγο πριν τις 10 το πρωί της Δευτέρας.  

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές δύο θέματα παρέμεναν ανοιχτά μέχρι και την τελευταία 

στιγμή εμποδίζοντας τη συμφωνία: το πρώτο αφορούσε τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο 

ελληνικό πρόγραμμα μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης (Μάρτιος 2016) και το 

ζήτημα της μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων του κράτους ύψους μέχρι 50 δισ. 

ευρώ σε ειδικό ταμείο με έδρα το Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες 

του ΑΠΕ-ΜΠΕ η διαφωνία για τη λειτουργία του ταμείου που θα στηρίξει το τριετές 

πρόγραμμα επιλύθηκε με την αποδοχή εκ μέρους των εταίρων, ότι θα εδρεύει στην 

Αθήνα, θα ελέγχεται πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση και τα χρήματα θα 

αξιοποιούνται κατά το ήμισυ για την αντιμετώπιση του χρέους και κατά το ήμισυ για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης.  

 

 

Σκληρό πακέτο μεταρρυθμίσεων και άμεση ψήφιση προαπαιτούμενων 

Άμεση ψήφιση των προαπαιτούμενων ζήτησαν οι εταίροι στο τραπέζι του Eurogroup, 

ενώ άσκησαν πιέσεις για περαιτέρω σκληρά μέτρα και συγκεκριμενοποίηση των  
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υπαρχόντων. Αν και σκληρή η διαπραγμάτευση, προχωρούσε, έστω και με αργούς 

ρυθμούς. Το βασικό πρόβλημα είναι το έλλειμμα αξιοπιστίας της ελληνικής κυβέρνησης, 

ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα. Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλ. Τσακαλώτος, βρέθηκε 

αντιμέτωπος με μια σειρά παρατηρήσεων από ομολόγους του, με κοινό τόπο την 

αμφισβήτηση της ικανότητας και της προθυμίας της ελληνικής κυβέρνησης να 

υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις, ακόμα και αυτές που η ίδια έχει συμπεριλάβει στην 

πρότασή της. Οι απαιτήσεις, σε σχέση με δύο εβδομάδες πριν, έχουν αυξηθεί 

κατακόρυφα, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχο των θεσμών, μιλάμε πλέον για ένα νέο 

τριετές πρόγραμμα, για νέο δανεισμό ποσού άνω των 80 δισ. ευρώ, ενώ πριν η 

συζήτηση αφορούσε το κλείσιμο του προηγούμενου προγράμματος. 

Μία σειρά από κράτη - μέλη εξέφρασαν την επιθυμία το ΔΝΤ να συμμετέχει και στο νέο 

πρόγραμμα, σε περίπτωση που αυτό συμφωνηθεί, και ο κ. Τσακαλώτος φέρεται να 

συμφώνησε. Επίσης, ζητήθηκε μετ’ επιτάσεως από την Αθήνα να συγκεκριμενοποιήσει 

τις προτάσεις της και να μην είναι σε ένα κομμάτι χαρτί αλλά μέρος ενός δεσμευτικού 

action plan το οποίο θα πρέπει να είναι ήδη σε τροχιά υλοποίησης. Δηλαδή αύριο θα 

έπρεπε ήδη να ψηφίζονταν κάποια πράγματα, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει 

Ευρωπαίος αξιωματούχος με γνώση των συζητήσεων στο Eurogroup. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας, η κυβέρνηση καλείται να απαντήσει στο έλλειμμα εμπιστοσύνης που σκιάζει 

την προσπάθεια για συμφωνία.  

Επιτακτικό πρόβλημα, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και συζητήθηκε εκτενώς στο 

τραπέζι του Εurogroup, είναι το ομόλογο της ΕΚΤ, που λήγει μόλις σε εννέα ημέρες. Ο 

διοικητής της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, εξέφρασε την ανησυχία του για τον συστημικό κίνδυνο που 

ελλοχεύει σε περίπτωση μη εξεύρεσης λύσης για την συγκεκριμένη πληρωμή. Ο Γερμανός 

ΥΠΟΙΚ, Β. Σόιμπλε έδειξε να αντιμετωπίζει με παιγνιώδη διάθεση το θέμα και σχολίασε ότι 

και κατά τη διάρκεια του PSI ανησυχούσαμε για το συστημικό ρίσκο, αλλά τελικά δεν 

κόστισε πολύ. Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, όπως η 

εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, που έχει προκαλέσει κυβερνητικούς τριγμούς τα 

τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα σε παραμέτρους, όπως η μεταρρύθμιση στην αγορά 

γάλακτος, στα αρτοποιεία, την απελευθέρωση των φαρμακείων, και αναφορικά με τα 

ΜΗΣΥΦΑ. Ο κ. Τσακαλώτος εμφανίσθηκε θετικά διακείμενος για τα τρία πρώτα θέματα, 

αλλά αρνήθηκε καταρχήν να συζητήσει το θέμα των φαρμάκων. 

 

 

Η «Κ» αποκαλύπτει ολόκληρο το σημείωμα Ντάισελμπλουμ 

Ολόκληρο το σημείωμα του Eurogroup φέρνει στο φως η «Κ», στο οποίο φαίνονται τόσο 

οι ελληνικές δεσμεύσεις όσο και τα σημεία απόκλισης με τους δανειστές. Τα σημεία  
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διαφωνίας βρίσκονται σε παρενθέσεις, ενώ τα υπόλοιπα από όσα σημειώνονται έχουν 

ήδη γίνει αποδεκτά. Το σημείωμα θέτει αυτή την ώρα ο Γερούν Ντάισελμπλουμ υπόψη 

των ηγετών της Ευρωζώνης στην Σύνοδο Κορυφής. Η μεγάλη ανάγκη να γίνουν κινήσεις 

από τις ελληνικές αρχές που θα ανακτούν την εμπιστοσύνη των εταίρων είναι το πρώτο 

και κυριότερο σημείο που περιγράφεται στο σημείωμα Ντάισελμπλουμ, καθώς θεωρείται 

«προαπαιτούμενο» για την σύναψη δανείου με τον ESM. Στο σημείωμα Ντάισελμπλουμ 

φαίνεται ότι ένα ακόμη σημείο, στο οποίο δεν υπάρχει απόλυτη σύγκλιση, είναι η 

συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα  του ΔΝΤ. Οι εταίροι από την πλευρά τους το θεωρούν 

και αυτό προαπαιτούμενο. 

Βασικά σημεία απόκλισης 

1. Η ελληνική κυβέρνηση να φέρει ένα ενισχυμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων με δύο 

τρόπους. Να προσκαλέσει ανεξάρτητη αρχή για να προσδιορίσει την αξία των προς 

ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και παράλληλα να αυξήσει την ανεξαρτησία του 

ΤΑΙΠΕΔ με συμμετοχή της Κομισιόν ή εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 50 δισ. 

ευρώ θα μεταφερθούν σε ανεξάρτητο ταμείο του εξωτερικού όπως το Ιντσιτούτο για την 

Ανάπτυξη στο Λουξεμβούργο με στόχο την εν καιρώ  ιδιωτικοποίηση τους και σταδιακή 

αποπληρωμή χρέους. Αυτό θα διευθύνεται από τις ελληνικές αρχές με την επίβλεψη 

αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών. 

2. Η ανάκληση των νομοθετημάτων του 2015 που δεν έχουν συμφωνηθεί με τους 

θεσμούς και είναι αντίθετες με το πλαίσιο που ετέθη στο Eurogroup 20ης Φερβουαρίου. 

3. Χρέος: Μία επαναδιατύπωση της δήλωσης του Eurogroup του Νοεμβρίου 2012. 

4. Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ, πλήρης εφαρμογή εκτός από τα μη συνταγογραφημένα 

φάρμακα. 

5. Αγορά ενέργειας, ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ αν δεν βρεθούν ισοδύναμα μέτρα. 

6. Σε περίπτωση μη συμφωνίας η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει ως εναλλακτική ένα 

διάλειμμα από την ευρωζώνη (time out) με πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους. 

Αναλυτικά το σημείωμα περιλαμβάνει: 

Άμεση νομοθέτηση 

Στο σημείωμα φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να νομοθετήσει 

«χωρίς καθυστέρηση» μέχρι τις 15 Ιουλίου τα παρακάτω: 

- μεταρρυθμίσεις στο ΦΠΑ και διεύρυνση της φορολογικής βάσης 

- μέτρα για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού συστήματος 

- μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης 

- την ενίσχυση της απόλυτης ανεξαρτησίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
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- μεταρρυθμίσεις που θα οδηγούν σε ημι-αυτόματες περικοπές δημόσιων δαπανών 

σε περίπτωση μη επίτευξης δημοσιονομικών πλεονασμάτων  

- υιοθέτηση της οδηγίας για Ανάκαμψη των τραπεζών (BRRD) μέσα σε μία 

εβδομάδα με υποστήριξη της Κομισιόν. 

Μόνο μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω θα μπορέσουν οι θεσμοί, σύμφωνα με 

το σημείωμα, να προχωρήσουν στην διαπραγμάτευση του νέου Μνημονίου. Για να 

αποτελέσουν τα παραπάνω βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Μνημονίου, 

σημειώνεται στο έγγραφο, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να ενισχύσει την πρόταση με 

χρονοδιαγράμματα και ενδιάμεσους σταθμούς εφαρμογής αλλά και συγκεκριμένους 

αριθμητικούς στόχους. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο ζητείται ακόμη από την Ελλάδα να εφαρμόσει τη ρήτρα 

μηδενικού ελλείμματος, συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ως αντιστάθμισμα των 

δημοσιονομικών επιπτώσεων προέκυψαν από την απόφαση του ΣτΕ για τις συντάξεις το 

2012, υλοποίηση φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό, πλήρη υιοθέτηση της 

«εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ», άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, μέτρα για τις 

περιόδους των εκπτώσεων, απελευθέρωση ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός 

αν βρεθούν ισοδύναμα. 

Ακόμη, οι ελληνικές αρχές καλούνται να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων. Εδώ στο έγγραφο φαίνεται ότι εταίροι και ελληνική πλευρά δεν έχουν 

καταλήξει αν αυτή η διαδικασία θα γίνει μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής με την εμπλοκή 

της Κομισιόν ή αν θα ακολουθηθεί η ιδέα του εγγράφου Σόιμπλε δημιουργίας ενός 

Ταμείου με δημόσια περιουσία ύψους πενήντα δισ. ευρώ. 

Στο έγγραφο αναφέρεται ακόμη ότι η ελληνική πλευρά θα λάβει μέτρα για την από-

πολιτικοποίηση των κρατικών υπηρεσιών. Μία πρώτη πρόταση θα παραδοθεί στις 20 

Ιουλίου στους θεσμούς, ενώ η ελληνική κυβέρνηση καλείται να μειώσει περαιτέρω το 

κόστος του δημοσίου, σε χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς.  

Όπως σημειώνεται είναι σημαντικό η ελληνική πλευρά να συμβουλευτεί για τη 

νομοθέτηση και το τελικό κείμενο τους θεσμούς και την Κομισιόν, από την οποία 

προβλέπεται να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια, ενώ σημείο διαφωνίας μέχρι στιγμής 

φαίνεται να αποτελεί η απόσυρση νομοθετημάτων που ψηφίστηκαν το τελευταίο 

πεντάμηνο και αποτελούν «πισωγύρισμα» της παρούσας κυβέρνησης σε σχέση με τα 

προηγούμενα προγράμματα μεταρρυθμίσεων.  

Χρηματοδότηση 

«Το Eurogroup αντιλαμβάνεται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες ενός πιθανού 

προγράμματος θα είναι μεταξύ 82-86 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους θεσμούς»,  
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σημειώνεται στο έγγραφο. Ακόμη υπογραμμίζεται ότι οι άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες 

της Ελλάδας είναι 7 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, 5 δισ. ευρώ για τον Αύγουστο και στόχος του 

προγράμματος θα πρέπει να είναι η επιστροφή στις αγορές. Τα ρίσκα του να μην 

ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις άμεσα, σημειώνεται, «βαρύνουν αποκλειστικά την 

Ελλάδα».   

Η χρηματοδότηση του νέου προγράμματος θα πρέπει να περιλαμβάνει, σύμφωνα με το 

Eurogroup, ένα μαξιλάρι 10 έως 25 δισ. ευρώ για τον τραπεζικό τομέα, εκ των οποίων 10 

δισ. ευρώ θα πρέπει να μπουν άμεσα σε έναν ξεχωριστό λογαριασμό του ESM.  «Το 

Eurogroup γνωρίζει ότι μία γρήγορη απόφαση για το νέο πρόγραμμα είναι προϋπόθεση 

για το άνοιγμα των τραπεζών», γράφει το σημείωμα.  

Χρέος 

Στο έγγραφο γίνεται επίσης αναφορά και στο ζήτημα του χρέους. Οπως επισημαίνεται 

«υπάρχει έντονη ανησυχία αναφορικά με τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό οφείλεται 

στην χαλάρωση των πολιτικών στη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, με 

αποτέλεσμα την επιδείνωση στη μακροοικονομία και το οικονομικό περιβάλλον. Το 

Eurogroup θυμάται ότι οι χώρες μέλη της ευρωζώνης τα τελευταία χρόνια έχουν 

υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα για να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα του ελληνικού 

χρέους». 

Στη συνέχεια του κειμένου επισημαίνεται ότι «υπό αυτές τις συνθήκες και στο πλαίσιο ενός 

πιθανού μελλοντικού προγράμματος από τον ESM και στο πνεύμα της δήλωσης του 

Eurogroup τον Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εξετάσει πιθανά επιπλέον 

μέτρα για να εξομαλύνει ακόμα περισσότερο το μονοπάτι εξυπηρέτησης του ελληνικού 

χρέους κι αν κριθεί αναγκαίο να διασφαλίσει ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες 

θα διατηρηθούν σε βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα, μεταξύ των οποίων θα 

περιλαμβάνεται και μια επιπλέον περίοδος χάριτος σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή, θα 

ισχύσουν υπό τον όρο της πλήρης εφαρμογής των μέτρων που θα συμφωνηθούν με 

την Ελλάδα και θα εξεταστούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης». 

Το πιο σημαντικό πάντως είναι ότι το Eurogroup αποκλείει το ενδεχόμενο κουρέματος ενώ 

σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε αδιέξοδο προτείνεται η έξοδος 

της Ελλάδας από το ευρώ. «Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Ελλάδα θα 

πρέπει να κάνει άμεσες διαπραγματεύσεις για διάλειμμα από την ευρωζώνη, με πιθανή 

αναδιάρθρωση χρέους». 

 Ολόκληρο το σημείωμα του Eurogroup

 

 

http://s.kathimerini.gr/resources/article-files/draft1600_final.pdf
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Flash News 

Σε τροχιά ραγδαίων εξελίξεων αναμένεται να εισέλθει τα επόμενα εικοσιτετράωρα η 

πολιτική σκηνή, παρότι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κρατούσε μέχρι χθες κλειστά 

τα χαρτιά του, καθώς βασικό πρόταγμα ήταν η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους 

εταίρους στην κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, μετά το βαθύ ρήγμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που 

επέφερε η ψηφοφορία στη Βουλή τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο ανασχηματισμός της 

κυβέρνησης θεωρείται επιβεβλημένος, ενώ ο πρωθυπουργός έχει ήδη συζητήσει με τους 

στενούς συνεργάτες του και εναλλακτικά σενάρια, μεταξύ των οποίων και αυτό του 

σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ειδικού σκοπού. 

Σε κάθε περίπτωση, κλειδί για τις περαιτέρω κινήσεις του κ. Τσίπρα θα είναι και η στάση 

που θα τηρήσουν οι 32 βουλευτές, οι οποίοι αποστασιοποιήθηκαν στην ψηφοφορία στη 

Βουλή για την εξουσιοδότηση της κυβέρνησης. Εάν, δηλαδή, θα παραδώσουν τις έδρες 

τους ή όχι, με τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη και 

την Αριστερή Πλατφόρμα να μην έχουν αποσαφηνίσει τις προθέσεις τους. Ξεχωριστό 

«κεφάλαιο» αποτελεί η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κ. Τσίπρας 

φέρεται οργισμένος με τη στάση της και εάν δεν υποβάλει παραίτηση, αναζητείται 

τρόπος ώστε να αντικατασταθεί. Το γεγονός ότι ανάμεσα στα «παρών» που ακούστηκαν 

στην ψηφοφορία τα δύο προήλθαν από υπουργούς της κυβέρνησης, του κ. Παν. 

Λαφαζάνη και του κ. Δ. Στρατούλη, αποτελεί προάγγελο ανασχηματισμού ως ένα από τα 

σενάρια της επόμενης μέρας. 

Τα σενάρια που δρομολογούνται μετά τις συνόδους του Eurogroup και του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου, οδηγούν σε μια σειρά fast track διαβουλεύσεις στο εσωτερικό για τον 

σχηματισμό νέας κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών με ορίζοντα το φθινόπωρο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας σε αυτή τη φάση δεν υπολογίζει πλέον ούτε στη 

συμμαχία με τους ΑΝΕΛ και μελετά όλες τις άλλες δυνατότητες. Ένα από τα σενάρια που 

εξετάζονται φέρουν τον ίδιο να αποχωρεί από την πρωθυπουργία και να προτείνει τον 

σχηματισμό κυβέρνησης μεταβατικού χαρακτήρα, πιθανώς υπό τον Ι. Δραγασάκη και με 

τη συμμετοχή προσώπων από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που έδωσαν τη θετική τους 

ψήφο την προηγούμενη Παρασκευή. Επίσης δεδομένη θεωρείται η αντικατάσταση της 

Προέδρου της Βουλής, είτε αυτή παραιτηθεί είτε κριθεί επιβεβλημένη η πρόταση μομφής, 

μετά την πάροδο του εξαμήνου από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου, στα τέλη Ιουλίου. 

Υπάρχουν ενδείξεις που ενισχύουν την εντύπωση ότι ως και την τελευταία στιγμή, προτού 

καταρτιστεί η ελληνική πρόταση με τη συνδρομή των γάλλων τεχνοκρατών, ο κ. Τσίπρας 

και κάποιοι από τους συνεργάτες του δεν είχαν πλήρη συναίσθηση για τις επιπτώσεις 

των αποφάσεών τους της τελευταίας εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταλυτικό 

ήταν το εν μέσω πολιτικών ερειπίων τηλεφώνημα του προέδρουο των ΗΠΑ Μπαράκ 

Ομπάμα στον έλληνα πρωθυπουργό, την Τρίτη 7 Ιουλίου, λίγες ώρες πριν από τη  
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Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Το μήνυμα της Ουάσιγκτον ήταν σαφές και χωρίς 

περιθώρια παρερμηνειών: «Αν η Ελλάδα τεθεί εκτός Ευρωζώνης, υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος αποσταθεροποίησης και απειλή για τη γεωπολιτική ασφάλεια».  

Ιδιαίτερη σημασία είχε επίσης η συνομιλία του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο της 

Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, την προηγούμενη Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, 

σε αυτή τη συζήτηση ο κ. Τσίπρας επιχείρησε να διερευνήσει τις δυνατότητες 

κρατικοποίησης των τραπεζών – άγνωστο ύπο ποιούς όρους και προϋποθέσεις. Η 

απάντηση ήταν σαφή και ξεκάθαρη: ακόμη και αν μπορούσε να γίνει αυτό, το πρόβλημα 

της ρευστότητας θα παρέμενε και θα επιδεινωνόταν, επειδή όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

των ελληνικών τραπεζών θα περιέρχονταν στους διεθνείς πιστωτές, λόγω των 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα εχέγγυα που κατατίθενται έναντι ρευστότητας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός άκουσε με έκφραση απογοήτευσης την 

πρόεδρο της Εθνικής. 

Στους πέντε μήνες που ο κ. Βαρουφάκης ήταν υπουργός Οικονομικών δεν πήρε κανένα 

απολύτως μέτρο, αδιαφόρησε για τα πάντα, με αποτέλεσμα να φύγουν από τις τράπεζες 

45 δισ. ευρώ σε καταθέσεις. Μόνο και μόνο το κλείσιμο των τραπεζών πάγωσε κάθε 

δραστηριότητα στο εμπόριο, στις εισαγωγές και εξαγωγές, καθώς και την παραγωγή, 

από 1ης Ιουλίου που τέθηκαν σε εφαρμογή τα capital controls. Αφαίμαξε, με συνοπτικές 

διαδικασίες, τα αποθεματικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασφαλιστικών ταμείων και 

δημόσιων οργανισμών. Υπέβαλλε στους δανειστές μας ανεδαφικές προτάσεις (π.χ. 

φόρος λίπους) γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα απορριφθούν.  

Πρώτη φορά πρόεδρος (έστω και μεταβατικός) πραγματοποίησε μεσούντος του θέρους 

τέσσερις κομματικές συνεδριάσεις μέσα σε μία ημέρα. Αυτό έκανε ο Βαγγέλης 

Μεϊμαράκης την Παρασκευή, εν όψει της ψήφισης της συμφωνίας με τους δανειστές. Και 

το σημαντικότερο, αφού τελείωσε και την τελευταία συνεδρίαση, γύρω στις 7 το 

απόγευμα, είπε στους βουλευτές του «να μη φύγει κανείς, θα βρισκόμαστε σε διαρκή 

συνεδρίαση έως την Τρίτη». Το «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού» ισχύει απόλυτα για 

τον κ. Μεϊμαράκη. Γιατί από τότε που ανέλαβε ως προσωρινός πρόεδρος σταμάτησε και 

η παρέλαση υποψηφίων για τη θέση. Και τους ξεκαθάρισε μάλιστα ότι τάσσεται εναντίον 

της εκλογής προέδρου από τη βάση. 

Η χαλάρωση των capital controls θα γίνει σταδιακά και παράλληλα με την 

αποκατάσταση της ρευστότητας στις τράπεζες, δεσμεύεται ο κεντρικός τραπεζίτης Ι. 

Στουρνάρας. Τη συμφωνία με τους δανειστές χαρακτήρισε μονόδρομο επιβίωσης και 

προοπτικής για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Η σκωτσέζα σύζυγος του Ευκλ. 

Τσακαλώτου Χέδερ Γκίμπσον διευθύνει το Τμήμα Ερευνών της Τράπεζας της Ελλάδος και 

είναι από τους στενούς συνεργάτες του Ι. Στουρνάρα. Ο κεντρικός τραπεζίτης, ο 

υπουργός Οικονομικών και η κυρία Γκίμπσον γνωρίζονται από τότε που και οι τρεις 

φοιτούσαν στην Οξφόρδη.  


