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Πολιτική Ενημέρωση, 24 Απριλίου 2016 

Το παρασκήνιο και οι διάλογοι στο Αμστερνταμ 

Με τη σαφή και κατηγορηματική απαίτηση να βρει και να νομοθετήσει «επιπλέον μέτρα» 

2% του ΑΕΠ ως δικλίδα ασφαλείας, επέστρεψε από το Eurogroup του Αμστερνταμ ο 

Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Τα «έκτακτα» αυτά μέτρα 

αντιστοιχούν σε περίπου 3,6 δισ. και προστίθενται στα 5,4 δισ. που η ελληνική πλευρά έχει 

ήδη συμφωνήσει. 

Σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους, στη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα 

των «επιπλέον μέτρων» υποστηρίχθηκε θερμά από την πλειονότητα των κρατών-μελών 

και όχι μόνον από το «σκληρό μπλοκ» των κρατών-μελών όπως Γερμανία, Φινλανδία, 

Σλοβακία κ.ά. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, υπέρ της νομοθέτησης εκ των προτέρων 

«επιπλέον μέτρων» τάχθηκαν και το Βέλγιο, η Αυστρία αλλά και η Ιταλία. Συγκεκριμένα, ο 

κ. Τσακαλώτος στην τοποθέτησή του είπε ότι η νομοθέτηση μέτρων που θα έχουν ισχύ 

στο μέλλον είναι αντισυνταγματική και ότι θα προκύψει νομικό πρόβλημα, αλλά ίσως και 

πολιτικό, καθώς θα είναι δύσκολο να πάρει το πράσινο φως μια τέτοια πρωτοβουλία 

από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Παντοάν απάντησε πως 

και η Ιταλία έχει χρειαστεί να λάβει τέτοιας φύσης μέτρα στο παρελθόν και ότι έχει βρει τη 

λύση βάζοντάς τα στον προϋπολογισμό της ως «δημοσιονομικό μαξιλάρι» που 

ενεργοποιείται αυτόματα. 

Κατά τη διάρκεια του Εurogroup, σύμφωνα με τους παραπάνω αξιωματούχους, η 

επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε ότι παρόλο που το Ταμείο μπορεί να πέσει 

έξω στις προβλέψεις και να μη χρειαστούν τελικά τα «επιπλέον μέτρα», παρ’ όλα αυτά τα 

χρειάζεται για να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Όσον αφορά το θέμα της 

ελάφρυνσης του χρέους, η επικεφαλής του ΔΝΤ επισήμανε ότι «χρειαζόμαστε δυνατά, 

αξιόπιστα μέτρα από τη μία και μέτρα για τη μείωση του χρέους από την άλλη, γι’ αυτό 

πρέπει να γίνει πρώτα η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους και να δούμε τι 

χρειάζεται». 

 

 

Flash News 

Δύο ξεχωριστά μίνι «μνημόνια» με συνολικά μέτρα 9 δισ. ευρώ καλείται να ψηφίσει η 

κυβέρνηση μετά το δραματικό Eurogroup της Παρασκευής, αν θέλει να φτάσει στην 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης και στην έναρξη της συζήτησης για το χρέος. Το πρώτο 

είναι τα μέτρα ύψους 5,4 δισ. ευρώ που σχεδόν συμφωνήθηκαν την Πέμπτη και το  
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δεύτερο τα επιπλέον προληπτικά μέτρα 3,6 δισ. ευρώ που έθεσε ως αυστηρή 

προϋπόθεση η Ευρωομάδα στηρίζοντας απολύτως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το 

«σενάριο» ότι η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ θα «έδιωχνε» το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

από την Ευρώπη ύστερα από την υπόθεση των WikiLeaks ή ότι η ΕΕ και ΔΝΤ θα 

εμπλέκονταν σε ατέρμονο καβγά που θα ευνοούσε την κυβέρνηση των Αλέξη Τσίπρα και 

Πάνου Καμμένου διαψεύστηκε παταγωδώς και όλα αυτά θα απασχολήσουν τον ιστορικό 

του μέλλοντος. 

Με την υποστήριξη των χωρών του Νότου, αλλά και την αποδοχή των προληπτικών 

μέτρων για τυχόν μελλοντικά ελλείμματα που δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από τους 

αυτόματους σταθεροποιητές στο σκέλος των δαπανών, η κυβέρνηση θα επιδιώξει να 

ολοκληρώσει τη συμφωνία με τους δανειστές μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Το στίγμμα έδωσε 

ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος είπε: «Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν ότι τα μέτρα επαρκούν 

για να επιτύχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι το πακέτο 

μέτρων θα οδηγήσει σε πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%. Πιέζει για περισσότερα μέτρα. 

Πάντα, άλλωστε, πίεζε για περισσότερο “αξιόπιστο” πακέτο μεταρρυθμίσεων, όπως και 

τους δανειστές μας να είναι πιο γενναιόδωροι στο ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους. 

Μένει να διαπιστώσουμε στις επόμενες ημέρες κατά πόσο η πίεση είναι όντως ισοβαρής 

και κατά πόσο θα φέρει αποτέλεσμα ως προς το σκέλος του χρέους». 

Το κέντρο λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης εμφανίζεται βέβαιο ότι το έκτακτο 

Eurogroup θα συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα και ότι η αξιολόγηση θα κλείσει. Παρά τη 

βεβαιότητα αυτή όμως, έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εκ νέου αναζήτηση 

ρευστότητας, ξεκινώντας από τα αποθεματικά των νοσοκομείων. Το στοιχείο αυτό 

παραπέμπει στην αντίστοιχη πρακτική που η κυβέρνηση είχε εφαρμόσει και πέρυσι τέτοια 

εποχή, όταν η διαπραγμάτευση με τους δανειστές και πάλι υποτίθεται ότι έκλεινε. 

Σύμφωνα πάντως με οικονομικούς παράγοντες εκτός κυβερνητικού στρατοπέδου, ο 

κίνδυνος εμπλοκής εξακολουθεί να υπάρχει, κυρίως επειδή η κυβέρνηση φαίνεται να 

«διαβάζει» με λάθος τρόπο την εικόνα, με βάση την οποία το ΔΝΤ επιμένει στην 

προληπτική νομοθέτηση μέτρων, ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εμφανίζονται περισσότερο 

διαλλακτικοί.  

Η πολιτική διαχείριση που θα επιλέξει το Μέγαρο Μαξίμου στην πορεία προς την 

(πιθανολογούμενη) συμφωνία με τους δανειστές και το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι η 

καθοριστική παράμετρος των επόμενων εβδομάδων. Η κινητικότητα του προηγούμενου 

τριημέρου, με τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης σχεδόν σε όλα τα πεδία και κυρίως στα 

«κόκκινα» δάνεια, με ανοιχτά όμως τα μέτωπα στο αφορολόγητο, τις ιδιωτικοποιήσεις και 

το ζήτημα των επιπλέον μέτρων, προμηνύει ένα διάστημα αναταράξεων, αφενός στο 

εσωτερικό της κυβέρνησης, αφετέρου στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Σύμφωνα με τον Ντάισελμπλουμ, απαιτείται εντατική δουλειά ως προς τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας και της λειτουργίας του μηχανισμού και – κυρίως – κατά τις απαιτήσεις του  
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ΔΝΤ, η άμεση νομοθέτηση του είναι ο βασικός όρος για τη σύγκληση ενός έκτακτου 

Eurogroup τη Μ. Πέμπτη. Εν αναμονή μιας τελικής διευθέτησης προκειμένου να 

αποφευχθούν οι περιπέτειες του 2015 και να υποχωρήσει η συζήτηση περί Grexit, η οποία 

επανέρχεται στον διεθνή Τύπο, το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως έχει επενδύσει σε ένα 

ακόμη παιχνίδι εντυπώσεων και αναζητεί κάποια ερείσματα, ώστε να μεταδώσει την 

εικόνα ότι η συμφωνία έχει... θετικές πτυχές. Μέχρι στιγμής όμως – και μετά το «δώρο» της 

Eurostat, η οποία αναγνώρισε την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος 0,7% για το 

2015, μία από τις βασικές επενδύσεις της κυβέρνησης ήταν η αποτροπή κάποιας 

απόφασης για λήψη πρόσθετων μέτρων. Και, ως γνωστόν, για να πετύχει το 

πρωτογενές πλεόνασμα του 0,7% του ΑΕΠ άφησε απλήρωτες υποχρεώσεις ύψους 5,5 

δισ. ευρώ στην αγορά και «πάγωσε» τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. 

Έντονη είναι και η φημολογία περί νέας απόπειρας του κ. Τσίπρα να επιδιώξει μια πολιτική 

διεύρυνση, με ανάθεση χαρτοφυλακίων σε πρόσωπα που δεν είναι ενταγμένα στον 

ΣΥΡΙΖΑ. Τροφή στα σενάρια αυτά έδωσε η κοινή παρουσία της Μαριλίζας 

Ξενογιαννακοπούλου, του Φώτη Κουβέλη και του Γιάννη Δραγασάκη σε εκδήλωση την 

προηγούμενη εβδομάδα με τίτλο: «Μνημόνια – Αριστερά – Προοδευτική διακυβέρνηση». 

Τις προηγούμενες ημέρες είχε χαραχθεί μια λεπτή κόκκινη γραμμή σε κλειστές συσκέψεις 

στο Μέγαρο Μαξίμου που είχε μεταφερθεί από τον Πρωθυπουργό στην Ευρώπη: το 

προληπτικό πακέτο μέτρων ύψους 3,6 δισ. ευρώ ως το 2018 δεν είναι πολιτικά 

διαχειρίσιμο. «Δεν μπορούμε ούτε να φέρουμε ούτε να ψηφίσουμε στη Βουλή τέτοιο 

πακέτο συγκεκριμένων μέτρων. Μπορούμε μόνο να αναλάβουμε τη γενική δέσμευση υπό 

την προϋπόθεση ότι θα ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση για το χρέος» έλεγε κορυφαίος 

παράγοντας, εκ των τακτικών συνομιλητών του Αλέξη Τσίπρα. Κυβερνητικές πηγές 

διαβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει συμβιβαστική λύση καθώς δεν είναι 

επιθυμία της να καταφύγει σε πρόωρες εκλογές – το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος δεν 

συζητείται «γιατί δεν μας δίνει ούτε πολιτικό ούτε επικοινωνιακό όφελος» -, αλλά τίποτε δεν 

μπορεί να αποκλειστεί. «Εμείς δεν θέλουμε, αλλά μπορεί να μας αναγκάσουν να πάμε σε 

εκλογές» επισήμαιναν. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν κουραστεί με την Ελλάδα, όπως 

δείχνουν τα μηνύματα που φθάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου από πολλές ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες, και κυρίως από το Βερολίνο. «Πάρτε όποιες αποφάσεις θέλετε. Δεν θα 

σας αποτρέψουμε αλλά και δεν θα σας βοηθήσουμε».  

Ένα διακριτικό άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το ΠαΣοΚ και το Ποτάμι υπήρξε 

τις προηγούμενες ημερες. Η κυρία Γεννημάτά το προσπέρασε, ο κ. Θεοδωράκης όμως 

δεν απέκλεισε τη συνεννόηση για μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Η επικεφαλής 

της Δημοκρατικής Συμπαράταξης δήλωσε ότι «αν ο κ. Θεοδωράκης έχει κοινό δρόμο με 

τον κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να έχει και μαζί μας» και ο επικεφαλής του Ποταμιού της 

απάντησε: «Είμαστε κόμμα, δεν έχουμε ανάγκη από μητερούλες ούτε από κάποιον που 

θα μας καθοδηγήσει». Ο κ. Θεοδωράκης σύντομα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την 

ανεξαρτητοποίηση του κ. Θεοχάρη εκδίδοντας μια σκληρή ανακοίνωση και ζητώντας του  
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να παραδώσει την έδρα. Ο κ. Θεοχάρης απάντησε ότι δεν σκοπεύει να παραδώσει την 

έδρα ούτε να ενταχθεί στη ΝΔ. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής προετοιμάζει μεθοδικά 

τα επόμενα βήματά του, όχι για να φτιάξει «το κόμμα Θεοχάρη», αλλά για να 

δημιουργήσει μια νέα συλλογικότητα από ανθρώπους με πολιτική δράση στις τοπικές 

κοινωνίες, οι οποίοι να έχουν άποψη για το πως πρέπει να αλλάξει η χώρα προκειμένου 

να βγει από την κρίση. 

Όσο ο κ. Τσίπρας δέχεται πλέον κριτική εκ των έσω για τις τακτικές συνομιλίες του και τη 

σύμπλευση με την Ανγκελα Μέρκελ, η ομάδα των «53» επιχειρεί να ισορροπήσει μεταξύ 

του «κυβερνώντος ΣΥΡΙΖΑ» και του «Κινήματος». Είναι χαρακτηριστικό ότι μια μερίδα της 

συγκεκριμένης ομάδας εξακολουθεί να διατηρεί στενές σχέσεις ή διαύλους επικοινωνίας 

και συνεννόησης με ομάδες των Εξαρχείων ή με απροσδιορίστου ταυτότητας ΜΚΟ που 

έκαναν την εμφάνισή τους και έδρασαν στην Ειδομένη. 

Ο πρόεδρος της ΝΔ, από το βήμα του 10ου εθνικού συνεδρίου της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, όπου είχε ως κεντρικό σύνθημα «Οξυγόνο για την Ελλάδα», εξαπέλυσε 

σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση στη χώρα, λέγοντας ότι γίνεται 

χειρότερη μέρα με τη μέρα. «Οι πολίτες δοκιμάζονται. Νοιώθουν τεράστια αβεβαιότητα. 

Αισθάνονται ασφυξία» είπε και διαβεβαίωσε ότι ακόμη και τώρα «εμείς μπορούμε να 

απαλλάξουμε την Ελλάδα από τη θηλιά της επιτήρησης των δανειστών μας στα επόμενα 

χρόνια. Να πάρουμε επιτέλους τις τύχες της χώρας μας στα δικά μας χέρια». 


