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Κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα διευκρινίζουν πως η πρόταση 
του Eurogroup για προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων 
ελάφρυνσης του χρέους αποτελεί βάση για συζήτηση
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Του BAΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Σ
αφές µήνυµα ότι δεν θα δεχθεί τη συµ-
µετοχή του ∆ΝΤ στο ελληνικό πρόγραµ-
µα µε αστερίσκους αποστέλλει ο Αλέξης 

Τσίπρας. «Ή θα υπάρξει λύση για το χρέος µε 
τη συµµετοχή του ∆ΝΤ ή το ∆ΝΤ θα αποχω-
ρήσει από το πρόγραµµα», είπε σύµφωνα µε 
πληροφορίες στη συνοµιλία που είχε στις Βρυ-
ξέλλες, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής 

Εάν δεν βρεθεί 
λύση στο επόµενο 
Eurogroup, 
το θέµα του 
ελληνικού χρέους 
θα συζητηθεί στη 
Σύνοδο Κορυφής 
της 22ας Ιουνίου 

ρού και αστείου η Αγκ. Μέρκελ που -σύµφω-
να πάντα µε τις ίδιες πληροφορίες- συµφώ-
νησε σε µια τέτοια εξέλιξη. Κυβερνητικές πη-
γές στην Αθήνα διευκρινίζουν, µάλιστα, πως 
η πρόταση του Eurogroup για τον προσδιορι-
σµό των µεσοπρόθεσµων µέτρων για το χρέ-
ος -και όχι «σπασµένη λύση»- αποτελεί βάση 
για συζήτηση. Αλλωστε, κατά τις ίδιες πηγές, 
µια συµφωνία που θα προσδιορίζει τα µεσο-
πρόθεσµα µέτρα για το χρέος θα οδηγεί στη 
συµµετοχή του ∆ΝΤ χωρίς επιφυλάξεις και θα 
ανοίγει τον δρόµο για την ένταξη στο πρόγραµ-
µα ποσοτικής χαλάρωσης, που αυτή τη στιγµή 
αποτελεί τον µεγάλο στόχο της Αθήνας. Και για 
τη συµφωνία αυτή θα µπορούσε να υπάρξει 
στο προσεχές Eurogroup ένας συµβιβασµός, 
έστω και επώδυνος.

Αλ. Τσίπρας, Αγκ. Μέρκελ και Εµ. Μακρόν 
συµφώνησαν να βρίσκονται σε ανοιχτή επι-
κοινωνία έως το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, 

ενώ πιθανότατα θα επικοινωνήσουν εκ νέου τις 
αµέσως προσεχείς ηµέρες, καθώς η Γερµανίδα 
καγκελάριος και ο Γάλλος Πρόεδρος επρόκειτο 
να έχουν συνάντηση για το ελληνικό χρέος στο 
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του G7 στη 
Σικελία. Το κλίµα στην κυβέρνηση, πάντως, αλ-
λά και στον κοµµατικό µηχανισµό δεν είναι το 
καλύτερο δυνατό µετά τη διάψευση των προσ-
δοκιών για τελική συµφωνία για το χρέος στο 
Eurogroup της 22ας Μαΐου - προσδοκίες που 
καλλιέργησε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός µε τη 
δήλωσή του ότι είναι έτοιµος να φορέσει γρα-
βάτα, όπως είχε υποσχεθεί, εάν δροµολογού-
νταν λύση στο θέµα του χρέους. Πληροφορί-
ες, µάλιστα, αναφέρουν πως υπήρξε νέα διά-
σταση απόψεων µεταξύ του Μαξίµου και του 
υπουργού Οικονοµικών. Ο Ευκλείδης Τσακα-
λώτος -που κατ’ εντολήν του Αλ. Τσίπρα απέρ-
ριψε την πρόταση των δανειστών στο τελευταίο 
Eurogroup- φέρεται να εκτιµά πως θα πρέπει 
να σταµατήσουν οι απολυτότητες που καλλι-
εργούνται από το περιβάλλον πρωτίστως του 
πρωθυπουργού, καθώς η χώρα δεν έχει άλλη 
επιλογή από το να οδηγηθεί σε έναν νέο συµβι-
βασµό µε τους δανειστές για το θέµα του χρέ-
ους, προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµ-
µα ποσοτικής χαλάρωσης. Η µη επίτευξη συµ-
φωνίας, πάντως, αναστέλλει και τον προγραµ-
µατισµό της κυβέρνησης, που είχε σχεδιάσει 
αγώνα δρόµου τόσο για την ένταξη στην πο-
σοτική χαλάρωση και την έξοδο στις αγορές 
(«ακόµα και εντός του καλοκαιριού», ανέφε-
ραν αρµόδιες πηγές) όσο και για τη δηµιουρ-
γία ενός επενδυτικού «µπουµ». 

Τετ α τετ
Το Μέγαρο Μαξίµου δηλώνει πως στην πα-
ρούσα φάση δεν προβλέπονται στον προ-
γραµµατισµό του πρωτοβουλίες για εθνική 
συνεννόηση για το χρέος. Οι πληροφορίες της 
Realnews, ωστόσο, επιµένουν πως στις προ-
θέσεις του πρωθυπουργού είναι οι κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις µε τους πολιτικούς αρχηγούς στο 
Μέγαρο Μαξίµου κατά το πρότυπο των τετ α 
τετ που είχε µαζί τους για το Κυπριακό.

του ΝΑΤΟ, ο Ελληνας πρωθυπουργός στη Γερµανίδα 
καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ και τον νέο Πρόεδρο της 
Γαλλίας Εµανουέλ Μακρόν. «Ζητώ µια καθαρή λύση, 
που είναι και προς το συµφέρον όλων». Ο Αλ. Τσίπρας, 
µάλιστα, συζήτησε µε την Αγκ. Μέρκελ και το ενδεχό-
µενο να µην προκύψει τελικά λύση στο Eurogroup της 
15ης Ιουνίου, παρότι η Γερµανίδα καγκελάριος δεσµεύ-
τηκε να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Σε µια τέ-
τοια περίπτωση, το θέµα θα τεθεί στην προγραµµατι-
σµένη Σύνοδο Κορυφής στις 22 Ιουνίου, µία εβδοµά-
δα µετά το νέο κρίσιµο Eurogroup. «Προτιµώ τη λύση 
να τη δώσει ο Σόιµπλε», φέρεται να είπε µεταξύ σοβα-

ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπονο-
μεύει τις συζητήσεις για ρύθμιση του ελληνικού χρέους 
μόνο και μόνο για να μην ενοχλήσει τους ψηφοφόρους 
του μερικούς μήνες πριν από τις γερμανικές κάλπες. Κά-
ποιοι άλλοι εκτιμούν ότι η στάση του υπαγορεύεται από 
τον ανθελληνισμό του. Υπάρχει όμως και μια βαθύτερη 
αιτία, που τον κάνει να παίζει πάντα τον ρόλο του κακού 
στις συνεδριάσεις του Eurogroup. Ο Γερμανός υπουρ-
γός Οικονομικών δεν έχει εγκαταλείψει ούτε για μια στιγ-
μή τα σκοτεινά σχέδιά του είτε για δημιουργία μιας Ευ-
ρώπης πολλών ταχυτήτων, με τη Γερμανία στη θέση του 
οδηγού, είτε για διάσπαση της ευρωζώνης και διαμόρ-
φωση ενός κλειστού κλαμπ, του οποίου θα ηγείται η χώ-
ρα του και σε αυτό θα συμμετέχουν 5 με 6 ακόμα «δορυ-
φόροι» της. Στα σχέδια αυτά υποστηρικτές του είναι πολ-

λά από τα μέλη της οικονομικής και επιχειρηματικής ελίτ 
της Γερμανίας και κάποιων άλλων οικονομικά εύρωστων 
χωρών του ευρωπαϊκού Βορρά. Με την προσδοκία, λοι-
πόν, ότι θα έλθει το πλήρωμα του χρόνου για να επιτύχει 
τον στόχο του, φροντίζει, σε κάθε ευκαιρία που παρουσι-
άζεται, να κάνει επίδειξη δύναμης. Και δυστυχώς η χώ-
ρα μας του προσφέρει αφειδώς τέτοιες ευκαιρίες. Αν η 
Αγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι, στην 
πρώτη συνάντησή τους πριν από μερικές εβδομάδες, δε-
σμεύθηκαν να εργαστούν από κοινού για την εμβάθυν-
ση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θέλουν να δείξουν ότι 
είναι ηγέτες με ευρωπαϊκό όραμα, πρέπει, πρωτίστως, να 
βάλουν όρια στις «ορέξεις» του κ. Σόιμπλε. Η στάση τους 
στο ελληνικό ζήτημα θα δείξει, σε μεγάλο βαθμό, πόσο 
αποφασισμένοι είναι να τηρήσουν τη δέσμευσή τους. 

Θα ανταποκριθούν στη δέσµευσή τους; 
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τoυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΡΟΜΠΟΤΗ

η άποψη

«Ή παίρνω το χρέος
 ή φεύγει το ∆ΝΤ»

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΕ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΝ

Στις προθέσεις του πρωθυ-
πουργού είναι οι κατ’ ιδίαν συ-
ναντήσεις µε τους πολιτικούς 
αρχηγούς στο Μέγαρο Μαξί-
µου για το θέµα του χρέους


