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Κλίμα σύγκρουσης με ΔΝΤ 

Την βαθιά ανησυχία του για τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην θέση 

αξιωματούχων του ΔΝΤ που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στο ελληνικό πρόγραμμα, 

διατυπώνει ο πρωθυπουργός στην επιστολή που απέστειλε το Σάββατο στην επικεφαλής 

του ΔΝΤ, έπειτα από σύσκεψη στο Μαξίμου με τους υπουργούς Οικονομικών, Ευκλείδη 

Τσακαλώτο, και Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά.  

Η επιστολή προς την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ 

αναμενόταν να αποσταλλει απο τον πρωθυπουργό, στον απόηχο της δημοσίευσης από 

το WikiLeaks διαλόγων κορυφαίων στελεχών του Ταμείου, σχετικά με το ελληνικό 

πρόγραμμα, το χρέος και την αξιολόγηση. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι οι συνομιλίες που δημοσιοποιήθηκαν είναι εξαιρετικά 

αποκαλυπτικές για την ατζέντα που ακολουθεί ο κ. Τομσεν και τον τρόπο που 

αντιμετωπίζει την Ευρώπη, μη διστάζοντας να θέσει με τους χειρισμούς του σε κίνδυνο 

την Ευρωπαϊκή συνοχή και χωρίς να αναγνωρίζει την πίεση που το Ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα υφίσταται από την οικονομική κρίση αλλά και από το Προσφυγικό. 

 

 

Flash News 

Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές, κλείσιμο της πρώτης 

αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, αλλά και υποχώρηση του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου από τις ακραίες απαιτήσεις του, το αργότερο μέχρι τις 22 Απριλίου, 

προσδοκά η κυβέρνηση βλέποντας την πρόοδο που καταγράφει η ευρωπαϊκή πλευρά 

στις μεταξύ τους επαφές. Ανώτερα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο νέος κύκλος των 

συζητήσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών που ξεκινά αύριο θα είναι ο τελικός 

και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση ή να προκύψουν αξεπέραστα εμπόδια για 

την πολυπόθητη συμφωνία. Διαβεβαιώνουν, δε, ότι παρά τις περί του αντιθέτου φήμες, 

το μείγμα των μέτρων που θα ληφθούν θα κατανείμει τα βάρη της προσαρμογής με 

φροντίδα προστασίας των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων και επιπλέον ότι οι 

υφεσιακές επιπτώσεις θα είναι πολύ μικρότερες από αυτές που υπολογίζουν οι 

αμφισβητίες της προσπάθειας και των επιλογών που κάνει η κυβέρνηση. Παράλληλα, το 

Μέγαρο Μαξίμου επιμένει στην ατζέντα που εγκαινίασε την περασμένη εβδομάδα με την 

έντονη συζήτηση στη Βουλή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πάταξη της 

διαπλοκής, ενώ έσπευσε να θέσει εκτός δημόσιας συζήτησης το θέμα που άνοιξε ο 

πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης περί πρόωρων εκλογών. 

http://www.kathimerini.gr/855286/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apokalyptikh-synomilia-tomsen---velkoyleskoy-gia-xreos-kai-a3iologhsh
http://www.kathimerini.gr/855286/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apokalyptikh-synomilia-tomsen---velkoyleskoy-gia-xreos-kai-a3iologhsh
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Η Ελλάδα έχει μπει σε καραντίνα και όχι μόνο εξαιτίας του Προσφυγικού. Στην Ευρώπη 

υπάρχει αγωνία για το δημοψήφισμα στη Βρετανία, μολονότι άγγλοι αναλυτές εκτιμούν 

ότι από τον συσχετισμό των δημοσκοπήσεων προκύπτει μικρή υπεροχή του «Ναι». Στη 

Γερμανία δεν θέλουν ούτε να ακούνε για το ελληνικό πρόβλημα, ιδίως μετά τις περιπλοκές 

του Προσφυγικού, τα τρομοκρατικά χτυπήματα των τζιχατιστών και την άνοδο της 

Ακροδεξιάς. Το καλοκαίρι η Ευρώπη ενδέχεται να βρίσκεται στην πυρά και η ελληνική 

κυβέρνηση είτε θα αναμένει να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος, η οποία θα 

πυροδοτήσει την υποβόσκουσα αντιπαράθεση των ευρωπαίων εταίρων μας με το ΔΝΤ, 

είτε θα συζητεί για πρόωρες εκλογές, έπειτα από το μήνυμα που έστειλε από τη Βουλή ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Το σύντομο 

πέρασμα του Μάρτιν Σουλτς από την Αθήνα και οι άτυπες συναντήσεις που είχε με τον 

Πρωθυπουργό και δύο πολιτικούς αρχηγούς δεν ήταν χωρίς σημασία. Ακόμη και η σειρά 

των συναντήσεων αυτών είχε τη συμβολική της αξία. Πρώτα είδε τον Σταύρο Θεοδωράκη, 

έπειτα τη Φώφη Γεννηματά και τελευταίο τον Αλέξη Τσίπρα. Οι συνομιλητές του δεν 

επεκτείνονται σε πολλές λεπτομέρειες, αν και υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι ο 

πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έκανε τις συναντήσεις με αμιγώς 

προσωπική του πρωτοβουλία. Ότι επιχείρησε διακριτικά να παίξει έναν ρόλο «προξενητή» 

διερευνώντας για λογαριασμό του κ. Τσίπρα τις δυνατότητες κυβερνητικής συνεργασίας. 

Είναι γνωστό ότι οι ευρωπαίοι σοσιαλιστές ήθελαν από τον Σεπτέμβριο μια άλλη 

κυβέρνηση στην Ελλάδα χωρίς τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ, με συμμετοχή του 

ΠαΣοΚ και του Ποταμιού. 

Σε νέα φάση περνά το Προσφυγικό, καθώς, παρά την προπαγάνδα, η κυβέρνηση έχει 

χάσει τον έλεγχο στα hot spots και στα κέντρα φιλοξενίας και κινδυνεύει να βρεθεί 

αντιμέτωπη με γενικευμένη εξέγερση των προσφύγων και μεταναστών που αντιδρούν 

στην επαναπροώθηση τους στην Τουρκία και αναζητούν τρόπους να συνεχίσουν τον 

δρόμο τους στην Ευρώπη. Μεταξύ των μεταναστών λειτουργούν κυκλώματα που 

προσπαθούν να τους πείσουν ότι έχουν τρόπο να τους περάσουν στην Ευρώπη. Στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Τετάρτη αναρτήθηκαν εναλλακτικές 

διαδρομές για το πέρασμα των προσφύγων στα Σκόπια. Οι Αρχές θεωρούν ότι κάποιοι 

δρόμοι έχουν ήδη ανοίξει. Την περασμένη Τετάρτη από τις ιταλικές δικαστικές αρχές 

διέρρευσε ότι λέμβος με 22 μετανάστες και πρόσφυγες που εντοπίστηκαν στην Απουλία 

της Κάτω Ιταλίας είχε ξεκινήσει από την Κέρκυρα. Το γεγονός ότι δημιουργείται η 

εντύπωση πως από την Ελλάδα μπορούν, έστω και με δυσκολία, να συνεχίσουν την 

πορεία τους στην Ευρώπη συντηρεί τη ροή από τα τουρκικά παράλια. 

Ο δύσκολος μήνας Απρίλιος για την κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τα 

χρονοδιαγράμματα που το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Οικονομικών θέτουν και 

περιγράφουν, περί τα τέλη του μηνός αναμένεται να έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες 

που θα χαρακτηρίσουν την πολιτική ατμόσφαιρα, πιθανώς δε και τις πολιτικές εξελίξεις 

κατά το προσεχές διάστημα. Όπως σημειώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, το κλείσιμο  



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 3 

 

 

της αξιολόγησης κρίνει τα πάντα: την πορεία της οικονομίας, τη σταθερότητα και τη 

σύνθεση της κυβέρνησης. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν δείχνουν να ανησυχούν 

τόσο για την πολιτική επίπτωση των μέτρων της τάξεως των 5 δισ. ευρώ αλλά πρωτίστως 

για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Στελέχη του Μαξίμου και συνεργάτες 

υπουργών εμφανίζονται βέβαιοι ότι το «πακέτο» θα περάσει από τη Βουλή χωρίς να 

κλονιστεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Οι επανειλημμένες 

υποσχέσεις του Π. Καμμένου ότι δεν πρόκειται να ανατρέψει την κυβέρνηση 

συνδυάστηκαν με μία ακόμη εντυπωσιακή στροφή του στο θέμα του κ. Μουζάλα.  

Η ώρα των φόρων και των μέτρων του κ. Τσίπρα που θα επιβαρύνουν έναν στους δύο 

φορολογούμενους μέσω της άμεσης φορολογίας, αλλά το σύνολο των 

φορολογουμένων μέσω της έμμεσης φορολογίας σε καύσιμα, φυσικό αέριο, τσιγάρα, 

κινητή τηλεφωνία και αγορά ΙΧ αυτοκινήτων (καινούργιων και μεταχειρισμένων), έφτασε. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία με τους δανειστές για τους νέους φόρους έχει 

κατ’ ουσίαν κλείσει. Τα μέτρα «κλείδωσαν» την Πέμπτη το βράδυ σε μια τελευταία 

συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα, στον Ευκλείδη 

Τσακαλώτο και στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Εκεί 

διατυπώθηκε η άποψη ότι τα νέα βάρη πρέπει να κατανέμονται σε όλους, αρχή στην 

οποία επέμειναν και οι θεσμοί. Υπό αυτό το πρίσμα οι αλλαγές στη φορολογία 

εισοδήματος οδηγούν στην αύξηση των επιβαρύνσεων από 70 ως 100 ευρώ για 

2.270.000 φορολογουμένους που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 9.000 ως 25.000 ευρώ. 

Με ταχύ ρυθμό αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση στη σύσταση Εξεταστικής 

Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει τα τραπεζικά δάνεια σε ΜΜΕ και πολιτικά κόμματα, 

αφού, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή, η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει το έργο της ως το τέλος του Μαϊου. Σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου, στο 

επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν τα δάνεια της Ν.Δ. και του ΠαΣοΚ που 

συνήφθησαν από το 2000 και μετά, δηλαδή τα δάνεια επί των ηγεσιών Κώστα 

Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Σημίτη και Γιώργου Παπανδρέου. Εστιάζοντας στη 

διάταξη, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα 

για τα δάνεια των κομμάτων, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει στο κάδρο των ευθυνών τον 

πρώην πρόεδρο του ΠαΣοΚ Ευάγγελο Βενιζέλο, επί των ημερών του οποίου δεν 

συνήφθησαν νέα δάνεια, καθώς η στρόφιγγα είχε κλείσει. Πέραν τούτου, ωστόσο, η 

τροπολογία αυτή ακουμπά τον σημερινό διοικητή της ΤτΕ Γιάννη Στουρνάρα, κυρίως 

όμως και τον πρώην πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο για 

την κυβέρνηση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η διερεύνηση των τραπεζικών δανείων 

θα αφορούσε κυρίως τα δάνεια της περιόδου Καραμανλή στη ΝΔ, καθώς και μόνο 

Σημίτη και Παπανδρέου στο ΠαΣοΚ.  

Κορυφαίες τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι «όσο παραμένουν τα capital controls, οι 

καταθέσεις δεν πρόκειται να επιστρέψουν, ενώ αν αρθούν, με την βεβαιότητα που 

δημιουργεί η καθυστέρηση της αξιολόγησης, θα αδειάσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοι».  
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Για να πάρει κάποιος στα χέρια του μετρητά π.χ. 5.000 ευρώ, μεταφέρει διατραπεζικά 

5.250 – 5.500 ευρώ από τις καταθέσεις του. Αν η αύξηση των «κακών» δανείων συνεχιστεί 

το 2016 ακόμη και με τον μισό ρυθμό, τότε δεν αποκλείεται ορισμένες ή ακόμη και όλες οι 

τράπεζες να χρειαστεί να κάνουν νέα ανακεφαλαιοποίηση για να καλύψουν τις νέες 

ζημιές από τα προβληματικά δάνεια. 

Στην οικοδόμηση ενός κόμματος εξουσίας με διαφορετικό στίγμα και φυσιογνωμία, όπου 

δεν θα έχουν θέση οι παραδοσιακοί μηχανισμοί των «βαρόνων», προχωρεί ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης στον δρόμο προς το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που είναι 

προγραμματισμένο για το τριήμερο 22-24 Απριλίου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη 

«δημιουργική ανανέωση» της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να ανοίξει τις πόρτες 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης ώστε να γίνει στην πράξη ένας συμμετοχικός και 

δημοκρατικός πολιτικός φορέας. 

Έτοιμος να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και στην κυβέρνηση δηλώνει ο 

πρόεδρος της Ενωτικής Κίνησης Ευρωπαϊκής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, αναμένοντας 

απλώς τη σχετική πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ 

υπογραμμίζει ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από τον 

Συνασπισμό και θεωρεί ότι μπορεί και ο ίδιος να συμβάλει στην προσπάθεια εξόδου της 

χώρας από την κρίση, τώρα που η κυβέρνηση ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή στροφή της. 

Στα υπερατλαντικά ταξίδια το έριξαν οι νεοδημοκράτες. Στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στη 

Νέα Υόρκη, θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Ευ. Μεϊμαράκης 

για προσωπικούς λόγους. Στις ΗΠΑ, και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, θα βρεθεί τις 

επόμενες ημέρες για ολιγοήμερη επίσκεψη και ο Κυρ. Μητσοτάκης που θα συναντήσει 

παράγοντες της Ομογένειας κα θα έχει και ορισμένες ενδιαφέρουσες επαφές. Αύριο 

αναχωρεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς για το Χονγκ Κονγκ προκειμένου να 

συμμετάσχει ως ομιλητής στο 19ο ετήσιο Ασιατικό Επιχειρηματικό Συνέδριο, σε ένα από τα 

ακριβότερα και πιο σημαντικά οικονομικά και επενδυτικά φόρουμ Ασίας – Ειρηνικού, με τη 

συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από όλον τον κόσμο.   

Σε ένα από τα μακροβιότερα και πιο σημαντικά οικονομικά και επενδυτικά φόρουμ Ασίας 

– Ειρηνικού, το 19ο ετήσιο Ασιατικό Επιχειρηματικό Συνέδριο (19th Annual Asian Investment 

Conference), θα μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η παρέμβαση 

του κ. Σαμαρά, θα αφορά τον «Ρόλο της Ελλάδας στον προσδιορισμό του ευρωπαϊκού 

μέλλοντος», ενώ στο ίδιο συνέδριο έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν περισσότερες από 

2.800 προσωπικότητες, όπως, μεταξύ άλλων, ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου 

Βασιλείου Τζον Μέιτζορ, ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ν. Μπερνς, ο Γεν. 

Γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν, ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού 

Σταυρού Peter Maurer, o πρ. Πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Hamad bin Jassim bin 

Jaber Al-Thani, o πρ. Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ υπό 

τους προέδρους Ομπάμα και Κλίντον κ. Gene Sperling. 


