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Πολιτική Ενημέρωση, 17 Απριλίου 2016 

Πιέσεις για επίτευξη συμφωνίας 

Σάββατο στον Λευκό Οίκο (Old Executive Building) πήγε ο υπουργός Οικονομικών 

Ευκλείδης Τσακαλώτος, ανταποκρινόμενος σε αίτημα της αμερικανικής κυβέρνησης για 

«φρέσκια» ενημέρωση επί των εξελίξεων στην οικονομική και προσφυγική κρίση, εν όψει 

της επίσκεψης του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στη Γερμανία, την ερχόμενη Κυριακή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας υπουργός ζήτησε από τους συνομιλητές του να 

πιέσουν όλες τις πλευρές για την επίτευξη συμφωνίας, ώστε να μην αναλαμβάνει όλο το 

βάρος η Ελλάδα. Ο κ. Τσακαλώτος φέρεται να είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση πιστεύει 

πως δεν επιτρέπεται μερικές χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία, να ζητούν την 

παραμονή του Ταμείου, να ζητούν περισσότερα μέτρα και την ίδια στιγμή να 

απορρίπτουν την ελάφρυνση του χρέους. Αυτό είναι ανέφικτο, είπε. 

Οι συνομιλητές του κ. Τσακαλώτου ζήτησαν λεπτομέρειες και για το Προσφυγικό. 

Ζήτησαν αριθμούς, ζήτησαν με ακρίβεια το κόστος για την Ελλάδα και ο Έλληνας 

υπουργός δεσμεύθηκε να τα στείλει σήμερα μέσω της διπλωματικής οδού. Να 

υπενθυμίσουμε ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα πως ο πρόεδρος Ομπάμα θα 

συζητήσει το ελληνικό ζήτημα με την κα Μέρκελ και μάλιστα συνδέει την προσφυγική 

κρίση με την οικονομική, κάτι με το οποίο δεν συμφωνεί η Γερμανία. 

 

 

Flash News 

Καθοριστικές για τις μεθοδεύσεις του Μεγάρου Μαξίμου και για τις πολιτικές κινήσεις του 

Αλ. Τσίπρα είναι οι συζητήσεις των εκπροσώπων της ελληνικής κυβέρνησης με τους 

πιστωτές της, οι οποίες ολοκληρώνονται την Κυριακή στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο και 

στο περιθώριο της εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ. Στην αμερικανική πρωτεύουσα οι πιστωτές 

έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να συζητήσουν ατύπως για να γεφυρώσουν τις 

διαφορές τους ανάμεσα σε αυτό που ζητεί το Ταμείο, δηλαδή την ελάφρυνση του 

χρέους, και τις υποχωρήσεις στο θέμα που είναι διατεθειμένοι να κάνουν οι Ευρωπαίοι. Η 

μείζον επιδίωξη του κ. Τσίπρα αυτή την περίοδο είναι η καλλιέργεια ενός πολιτικού 

περιβάλλοντος που θα του επιτρέψει να παρατείνει την παραμονή του στο Μαξίμου. 

Κορυφαίοι παράγοντες της οικονομίας εκτιμούν ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να 

κλείσει την αξιολόγηση, επιδιώκει όμως εναγωνίως να το κάνει με τους δικούς της 

επικοινωνιακούς όρους. Η άποψη που κυριαρχεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στην 

αντιπολίτευση είναι ότι ο κ. Τσίπρας δεν αναζητεί δυνατότητα προσφυγής στις κάλπες 

αλλά περιθώρια πολιτικής διαχείρισης της συμφωνίας που καλείται να κλείσει με τους 

δανειστές. 
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Έχοντας τις ευλογίες του Πάπα Φραγκίσκου, η κυβέρνηση ευελπιστεί σε αποκλιμάκωση 

του Προσφυγικού στο εξωτερικό, αν και στο εσωτερικό της χώρας η κατάσταση στους 

καταυλισμούς παραμένει εκτός ελέγχου και η όλη διαδικασία τόσο για τη δημιουργία 

θέσεων φιλοξενίας σε οργανωμένες δομές όσο και για την επαναπροώθηση 

προσφύγων και μεταναστών στην Τουρκία κινείται «στο περίπου» και με πολλά εμπόδια.  

Τι αλήθεια συνέβη στον 8ο όροφο του Hilton τη νύχτα της Δευτέρας; Κυβερνητικές πηγές 

αναφέρουν ότι στις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Ντέλια 

Βελκουλέσκου πετούσε σκόπιμα την μπάλα στην εξέδρα. «Τα “μασούσε” επίτηδες την 

κρίσιμη στιγμή» σχολιάζει στέλεχος της διαπραγματευτικής ομάδας. «Όταν μπήκαμε στην 

τελική ευθεία, το ΔΝΤ άρχισε να καθυστερεί λέγοντας “αυτό πρέπει να το ξαναδούμε” 

εκείνο χρειάζεται “να το ξαναμετρήσουμε”» θυμάται ο ίδιος. Την ίδια ώρα, πηγές των 

Βρυξελλών «απαντούν» ότι η αιτία του ναυαγίου ήταν η απουσία πολιτικής 

εξουσιοδότησης από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα προς τους υπουργούς που 

βρίσκονταν στο Hilton για να κλείσουν τη συμφωνία. Λένε μάλιστα ότι αυτό ήταν εμφανές 

ήδη από τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, καθώς, σύμφωνα πάντα με την οπτική 

των συγκεκριμένων αξιωματούχων, ο συμβιβασμός που είχε επιτευχθεί για τα κόκκινα 

δάνεια παρουσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα δεν 

κλείδωσε ποτέ. Τα στελέχη της Κομισιόν, τα οποία τις τελευταίες ώρες εμφανίζονται 

πλήρως ευθυγραμμισμένα με το ΔΝΤ, σχολιάζουν ότι εκτός από τα κόκκινα δάνεια και το 

Ασφαλιστικό η συζήτηση είχε προχωρήσει πολύ και στα κρίσιμα κεφάλαια των 

φορολογικών, ενώ η πρόταση της κυβέρνησης για την αύξηση του ΦΠΑ 24% είχε γίνει 

δεκτή. «Η συμφωνία για το Ασφαλιστικό είχε ξεπεράσει το 85% και η βασική εκκρεμότητα 

που παραμένει είναι πως θα προκύψει η εξοικονόμηση από τις επικουρικές συντάξεις» 

σχολιάζει κοινοτικός παράγοντας. 

Η απαρέσκεια του ΔΝΤ για το τρέχον πρόγραμμα φάνηκε από τις δηλώσεις του Πόουλ 

Τόμσεν, ο οποίος χαρακτήρισε το πρόγραμμα μη ρεαλιστικό και επέμεινε ότι χρειάζονται 

μέτρα 8 δισ. ευρώ για να πιαστεί ο στόχος για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018. 

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά ότι «η Ελλάδα εξαιρεί από τη φορολόγηση το 55% των 

φορολογουμένων της». Για το χρέος, σχολίασε ότι μια σχετική συμφωνία θα μπορούσε 

να ολοκληρωθεί σε βάθος διετίας αν τηρούνται όλοι οι όροι που θα συνδέονται με αυτή.  

Με το κλείσιμο της αξιολόγησης θα έλθουν σημαντικά κεφάλαια. Όπως επισημαίνουν 

κορυφαίες τραπεζικές πηγές, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Ελλάδα θα πάρει το 

επόμενο χρονικό διάστημα 5,7 δισ. ευρώ που ήταν να λάβει το 2015, συν 14,4 δισ. ευρώ 

που προβλέπονται στο πρόγραμμα για το 2016, δηλαδή περί τα 20 δισ. ευρώ. Από αυτά 

περίπου 12 δισ. ευρώ αφορούν την πληρωμή υποχρεώσεων της χώρας, κυρίως 

ομολόγων, τόκων και δανείων του ΔΝΤ. Τα υπόλοιπα αφορούν εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Άρα εκτιμάται ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να 

κρατήσει ως «μαξιλάρι» 1-1,5 δισ. ευρώ να «πέσουν» στην οικονομία μέσω της 

αποπληρωμής.  
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Η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη σύσταση 

εξεταστικής επιτροπής για τη χορήγηση των δανείων σε ΜΜΕ και κόμματα ενδυνάμωσε 

ακόμη περισσότερο την εικόνα του στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.  Ο 

πρόεδρος της ΝΔ έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση του αρχηγικού του προφίλ και την 

εικόνα του εν δυνάμει πρωθυπουργού και οι τελευταίες κινήσεις του εντάσσονται σε αυτό 

το στρατηγικό σχέδιο. Αναγκαία συνθήκη όμως για την επικράτησή του σε ενδεχόμενες 

εκλογές είναι η πλήρης ανανέωση και αναδιοργάνωση του κόμματος και θα 

«σφραγιστεί» στο συνέδριο του κόμματος στις 22-24 Απριλίου. 

Αίσθηση προκαλεί η πολιτική παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αποφάσισε 

επτά χρόνια μετά την αποχώρηση του από την προεδρία της ΝΔ και την πρωθυπουργία 

να στείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Η κίνηση του να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο 

στην κηδεία του στενού του συνεργάτη Γιάννη Αγγέλου, είχε έντονο πολιτικό συμβολισμό 

και δεν έγινε τυχαία. Η επιλογή του να μιλήσει για την υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου 

και να αναφέρει ότι ο Αγγέλου στάθηκε όρθιος στο ψέμα και τη συκοφαντία και η 

επισήμανση του για το φως που νικάει το σκοτάδι, ήταν ένα σαφές μήνυμα. Ο κ. 

Καραμανλής έδειξε πως αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον πόλεμο που δέχθηκε τόσο αυτός όσο 

και η κυβέρνηση του και κυρίως ότι δεν ξεχνάει. Οι πιο μυημένοι επί των «καραμανλικών» 

παρασκηνίων αναφέρουν ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η κίνηση του κ. Καραμανλή και 

αναμένουν και άλλες στοχευμένες παρεμβάσεις στο μέλλον.  

Κινήσεις συμπόρευσης και αποφάσεις απόσχισης θα σημαδέψουν το προσεχές 

διάστημα τον χώρο που συγκροτούν η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι. Έπειτα 

από δύσκολες συνομιλίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Θέσεων και Διαλόγου για τις 

προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και έγινε ένα βήμα που πριν από λίγες εβδομάδες φάνταζε 

αδύνατο, ενώ ακόμη και στο παρά πέντε υπήρχαν αμφιβολίες για τον «αρραβώνα». Η 

Επιτροπή αυτή δεν έχει βουλευτές ούτε γνωστά ονόματα και αυτό το χαμηλό προφίλ 

άλλοι το θεωρούν εμπόδιο και άλλοι διευκόλυνση ώστε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι 

εργασίες της. Πάντως, ανεξαρτήτως του έργου της Επιτροπής, η Δημοκρατική 

Συμπαράταξη θα προχωρήσει στη Συνδιάσκεψη που έχει προαναγγείλει για τις 15 Μαΐου 

καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για τις πολιτικές εξελίξεις και ουδείς απορρίπτει το 

ενδεχόμενο αιφνιδιαστικών κινήσεων από την πλευρά Τσίπρα. 

Ένα μικρό χάλκινο ιστιοφόρο που βρίσκεται στο μεσαίο ράφι μιας καφέ βιβλιοθήκης στο 

δικηγορικό γραφείο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είναι η έμπνευση για την Πλεύση 

Ελευθερίας, το κόμμα που η πρώην Πρόεδρος της Βουλής πρόκειται να ιδρύσει επίσημα 

την προσεχή Τρίτη στις 19:00 σε εκδήλωση στο θέατρο Χυτήριο. Το χάλκινο ιστιοφόρο 

είναι δώρο συμβολικό των ανθρώπων της Μονάδας Απεξάρτησης Τοξικομανών «18 

Άνω» με αφορμή της υπεράσπιση της ψυχιάτρου και μέλους της Μονάδας Κατερίνας 

Μάτσα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στις αρχές του 2013, όταν η κυρία Μάτσα είχε 

δεχθεί μήνυση για το επιστημονικό έργο της.  


