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Πολιτική Ενημέρωση, 22 Μαΐου 2016 

Ένα μέτωπο κλείνει, ένα άλλο ανοίγει 

Σε λιγότερο από 48 ώρες τα δύο μέτωπα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει επί μήνες τώρα 

η ελληνική κυβέρνηση θα αλλάξουν. Το πρώτο μέτωπο, αυτό της αξιολόγησης, ύστερα 

από επτά μήνες καθυστερήσεων και μία συμφωνία γεμάτη φόρους και πολύ σκληρούς 

όρους για την Ελλάδα, το πιθανότερο είναι ότι θα κλείσει. Το δεύτερο, της ελάφρυνσης 

του ελληνικού χρέους, θα ανοίξει, αλλά παρά την καλή θέληση και αποφασιστικότητα 

όλων των συμμετεχόντων να βρουν κάποια συμβιβαστική λύση, η απόσταση μεταξύ των 

πλευρών παραμένει ακόμη πολύ μεγάλη. 

Στο Σεντάι της Ιαπωνίας, την περασμένη Πέμπτη, βρέθηκαν οι πλέον ισχυροί της 

Ευρωζώνης για τη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών του G7 – δηλαδή των επτά 

πιο δυνατών οικονομιών του κόσμου. Στο περιθώριο της συνάντησης ήταν αναμενόμενο 

να γίνει και άλλη μια συζήτηση, αυτή εκτός ατζέντας, με θέμα για άλλη μία φορά την 

ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Εκεί, λοιπόν, στο ίδιο τραπέζι, ο Γερμανός υπουργός 

Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, που αντιπροσωπεύουν τις πλέον αντίθετες πλευρές ως προς το 

θέμα, δεσμεύτηκαν ότι θα βρουν μια λύση έτσι ώστε μέχρι την Τρίτη και κατά τη διάρκεια 

του Eurogroup να υπάρχει μία απόφαση όσον αφορά την ελάφρυνση του ελληνικού 

χρέους που θα επιτρέπει και στο ΔΝΤ να συμμετάσχει με χρηματοδότηση. 

Σκοπός είναι να βρεθεί μια φόρμουλα έτσι ώστε από τη μία η ελάφρυνση να μην είναι 

τόσο μεγάλη και να επιτρέπει το «πράσινο φως» από τη γερμανική Βουλή, αλλά από την 

άλλη να μην είναι τόσο περιορισμένη, έτσι ώστε να καλύπτει σε κάποιο βαθμό τις 

προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητα του χρέους που θέτει το ΔΝΤ. 

 

 

Flash News 

Το κρισιμότατο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης μέτρα εγκρίθηκε από τη Βουλή, καθώς συγκέντρωσε επί της αρχής 153 

ψήφους, αλλά η δικομματική κυβερνώσα πλειοψηφία εξήλθε από την δύσκολη διαδικασία 

τραυματισμένη: η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθηνών Βασιλική Κατριβάνου καταψήφισε τα 

άρθρα δύο κεντρικότατων πυλώνων του νομοθετήματος, τα σχετικά με το νέο 

«υπερταμείο» για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, καθώς και με τη δημιουργία 

μηχανισμού δημοσιονομικής διόρθωσης (τον λεγόμενο «κόφτη»). 

Το «πράσινο φως» για μια δόση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και έναν οδικό χάρτη για 

την ελάφρυνση του χρέους όσο το δυνατόν σαφέστερο επιδιώκει η ελληνική πλευρά από 

την αυριανή συνεδρίαση του Euroworking Group (EWG), που θα προετοιμάσει τις  
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αποφάσεις του Eurogroup της 24ης Μαΐου. Ωστόσο, ο Έλληνας εκπρόσωπος στο EWG 

Γιώργος Χουλιαράκης θα έχει λόγους να αγωνιά τη Δευτέρα το απόγευμα τόσο για το 

θέμα της δόσης, όσο και για το θέμα του χρέους. Το EWG θα πρέπει να πιστοποιήσει ότι 

ύστερα και από το πολυνομοσχέδιο η Αθήνα έχει εκπληρώσει τα προαπαιτούμενα για την 

καταβολή της δόσης. Ομως υπάρχουν ακόμη κάποια «γκρίζα» σημεία, τα οποία θα 

επέτρεπαν σε κάποια κράτη-μέλη να εγείρουν ενστάσεις: Κόφτης, «Κόκκινα» δάνεια, Άλλες 

τροποποιήσεις 

Σε ό,τι αφορά το θέμα του χρέους, η κυβέρνηση φοβάται δύο πράγματα. Από τη μια να 

υπάρξει απόλυτο αδιέξοδο στις συζητήσεις μεταξύ της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, με 

αποτέλεσμα τυχόν επιπλοκές και στην έγκριση της καταβολής της δόσης από κάποια 

κοινοβούλια. Είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις σε Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία και 

Αυστρία έχουν δεσμευτεί για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα και μία εικόνα 

πλήρους εμπλοκής ενδέχεται να μην τους επιτρέψει να στηρίξουν στα κοινοβούλιά τους 

την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης προς την Ελλάδα. 

Από την άλλη φοβάται το ενδεχόμενο ο οδικός χάρτης να είναι τόσο αόριστος, που να 

μην μπορεί να τον αξιοποιήσει πολιτικά. Η κυβέρνηση έχει αναδείξει ως αντίβαρο στα 

σκληρά μέτρα που υιοθετεί την ελάφρυνση του χρέους και μία απλή και αόριστη δήλωση 

από το Eurogroup θα την αφήσει εκτεθειμένη στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Γι’ αυτό και 

η Αθήνα δεν παίρνει θέση στην κόντρα Ευρωζώνης - ΔΝΤ για το χρέος και προσδοκά ότι 

το Ταμείο θα «κερδίσει» για λογαριασμό της όσα περισσότερα μπορεί. 

Η μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τη θέση της χώρας στην Ευρώπη θα 

υποχωρήσει και είναι πιθανότερο ότι τουλάχιστον στο ορατό μέλλον θα τείνουν να 

επικρατήσουν συνθήκες σταθερότητας. Όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η 

ελληνική οικονομία θα βιώσει με την επιβολή των νέων μέτρων ένα ακόμη κύμα 

συρρίκνωσης και υποχώρησης. Το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καίριο αν δεν υπάρξουν 

κάποια αναπτυξιακά αντίμετρα, έστω με την ταχεία απορρόφηση κοινοτικών πόρων ή με 

την άμεση δραστηριοποίηση των ξένων που έχουν αναλάβει έργα, όπως αυτά π.χ. των 

περιφερειακών αεροδρομίων. 

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. επέλεξε να στείλει από το Παρίσι εντός και εκτός συνόρων το 

μήνυμά του για συστράτευση με τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις, είτε αυτές ανήκουν στο 

ΕΛΚ, είτε στους σοσιαλιστές. Το κρίσιμο για τον ίδιο στοίχημα, πλέον, είναι να πείσει το 

εσωτερικό, αρχικώς, ακροατήριο ότι αυτή η δέσμευση ισχύει και να αντικρούσει τη βέβαιη 

επίθεση του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Βουλή ότι εγκαταλείπει διακηρυγμένες θέσεις του, 

υποκύπτοντας στη λογική της εύκολης αντιπολίτευσης και του «όχι σε όλα». Ο πρόεδρος 

της Ν.Δ., θα επιμείνει ότι μόνη λύση είναι η πτώση της κυβέρνησης και συνακόλουθα οι 

εκλογές. Γνωρίζει, ωστόσο, ότι στη λεπτή φάση που έχει εισέλθει η Ε.Ε., ενόψει του 

δημοψηφίσματος στη Βρετανία και, δευτερευόντως, των ισπανικών εκλογών, τόσο οι 

Βρυξέλλες όσο και οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στην αποτροπή οποιασδήποτε δόνησης θα 

μπορούσε να κλονίσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
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Οι συνομιλίες με τον Πούτιν αναμένεται να επικεντρωθούν στην οικονομική και 

ενεργειακή συνεργασία – χωρίς όμως η δεύτερη να ταυτίζεται πλέον με τη «διπλωματία 

των αγωγών». Η ρωσική συμμετοχή στις αποκρατικοποιήσεις των ΕΛΠΕ και της ΔΕΠΑ ή 

και σε θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ (όπως, π.χ., η συμμετοχή ρωσικών εταιρειών σε 

έργα της εταιρείας) κρίνεται πιθανότερη. Μετά το φλερτ που είχε αναπτυχθεί επί 

Παναγιώτη Λαφαζάνη περί Turkish Stream, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει πλέον 

πραγματοποιήσει στρατηγική στροφή υπέρ της δυτικής πολιτικής στα ενεργειακά. Η 

επίσκεψη Πούτιν έχει μια επίσημη πλευρά, η οποία σχετίζεται με τις διακρατικές και 

επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας, και θα πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον 

διπλωματικής νηνεμίας.  


