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Ο ΣΟΪΜΠΛΕ θα ήθελε να αποδεχθεί το 
Ταμείο υψηλότερες εκτιμήσεις για την 
ανάπτυξη, ώστε να μειωθεί η ανάγκη για 
ελάφρυνση του χρέους

ΥΠΕΡ της εθνικής συνεννόησης έχουν ταχθεί 
ήδη ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος 
Θεοδωράκης και η επικεφαλής της ∆ημοκρατικής 
Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά

 ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ οι διεργασίες για τη σύσταση ενός 
κοινού µετώπου όλων των πολιτικών δυνάµεων στο 
θέµα του χρέους, καθώς οι δανειστές και ιδιαίτερα το 
Βερολίνο παραµένουν αδιάλλακτοι, κάτι που καθιστά 
ένα αδιέξοδο στις 15 Ιουνίου πολύ πιθανό. Στο πλαί-
σιο αυτό, ζυµώνεται και η ιδέα για σύσκεψη πολιτι-
κών αρχηγών, σε περίπτωση που στο Eurogroup δεν 
υπάρξει συµφωνία.

Η ιδέα ξεκίνησε από µια συνέντευξη του ∆ηµήτρη 
Παπαδηµούλη, ωστόσο φαίνεται ότι την ευνοεί και το 
Μαξίµου. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας χαρακτή-
ρισε στην οµιλία του στον ΣΕΒ το χρέος υπόθεση που 
θα κρίνει το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας για δε-
καετίες και ζήτησε συστράτευση, ενώ την Πέµπτη στο 

υπουργείο Εσωτερικών είπε ότι η «συζήτηση για τη 
βιωσιµότητα του χρέους αφορά το µέλλον της χώρας 
και άρα απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κοι-
νή εθνική γραµµή, αν είναι δυνατό».

Σκέψεις και για τετ α τετ
Το αν θα δροµολογηθεί σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, 
πάντως, είναι κάτι που δεν το έχουν αποφασίσει ακό-
µα στο Μέγαρο Μαξίµου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
ο πρωθυπουργός προέκρινε ως τώρα -σε περίπτωση 
που οι εξελίξεις στο ζήτηµα του χρέους θα ήταν τόσο 
σοβαρές που θα καθιστούσαν αναγκαία την εθνική 
συνεννόηση- το σενάριο να καλέσει τους αρχηγούς 
σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, όπως έκανε και πριν από 
τη ∆ιάσκεψη της Γενεύης για το Κυπριακό. Ωστόσο η 
ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης και η αδιαλλα-

ξία του Βερολίνου έχουν προκαλέσει έντονη νευρικό-
τητα και ανησυχία στην κυβέρνηση, που αναγνωρίζει 
πως το όποιο αποτέλεσµα αυτής της διαπραγµάτευ-
σης θα ξεπερνά κατά πολύ την κυβερνητική της θη-
τεία. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τώρα ο Αλ. Τσίπρας εξετάζει 
και το ενδεχόµενο σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών 
υπό τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, θέτοντας ωστό-
σο δύο προϋποθέσεις. Οτι θα συµµετάσχει σε αυτήν 
η Ν.∆., χωρίς την οποία µια τέτοια σύσκεψη δεν θα εί-
χε νόηµα, και ότι θα έχουν δηµιουργηθεί οι προϋπο-
θέσεις για συγκλίσεις, ώστε η σύσκεψη να µην κατα-
λήξει σε µια συνήθη αντιπαράθεση όλης της αντιπολί-
τευσης µε την κυβέρνηση.

Αυτό προϋποθέτει διαύλους επικοινωνίας ανάµεσα 

στις σηµαντικότερες πολιτικές δυνάµεις, που ωστόσο, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν λειτουργούν αυτή τη 
στιγµή, τουλάχιστον όχι σε επίπεδο ηγεσίας, αν και ζυ-
µώσεις ανάµεσα στα κόµµατα γίνονται σε χαµηλότε-
ρο επίπεδο. 

Προϋποθέτει, επίσης, να µην αναζωπυρωθούν και 
αποκτήσουν δυναµική τα σενάρια για κυβέρνηση εθνι-
κής ενότητας ή οικουµενική, κάτι που ζητά επίµονα ο 
πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης, 
αλλά το προτείνει τώρα και ο πρώην πρωθυπουργός 
Γιώργος Παπανδρέου. 

Υπέρ της εθνικής συνεννόησης, πάντως, έχουν τα-
χθεί ήδη ο επικεφαλής του Ποταµιού Σταύρος Θεο-
δωράκης και η επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συµπα-
ράταξης Φώφη Γεννηµατά. Η Ν.∆. έως τώρα δεν έχει 
ανοίξει τα χαρτιά της για το θέµα αυτό.

ση του χρέους. Αυτό που πραγµατικά επιδι-
ώκει είναι να δεσµεύσει την Ελλάδα σε υψη-
λά πρωτογενή πλεονάσµατα έως τη λήξη των 
δανείων το 2060. 

Γερµανικός Τύπος
Επειδή, ωστόσο, µε τις µαξιµαλιστικές αυτές 
απόψεις δέχεται κριτική ακόµα και από τον 
γερµανικό Τύπο, ο Σόιµπλε έχει βρεθεί σε δύ-
σκολη θέση. Για να την ξεπεράσει, προχώ-
ρησε σε ακόµα µια επίθεση στην Ελλάδα και 
στην ελληνική κυβέρνηση την Πέµπτη, λέγο-
ντας ότι η Αθήνα «έχει κάνει βήµατα προό-
δου, όµως η πολιτική ηγεσία της επιµένει να 
φορτώνει το βάρος στους αδύναµους». «Μην 
κατηγορείτε εµένα για τις δοµικές αδυναµί-
ες του ελληνικού προγράµµατος», πρόσθε-
σε ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών, που 
άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την 
υπόσχεση που δεν τήρησε για τη φορολό-
γηση των εφοπλιστών, ενώ ανέφερε παρα-
τήρηση του ∆ΝΤ ότι η στελέχωση διοικητι-
κών θέσεων του ταµείου αποκρατικοποιήσε-
ων έγινε µε πρόσωπα κοµµατικού περιβάλ-
λοντος. «Οι ευθύνες του κ. Σόιµπλε για τη δι-
αχείριση της ελληνικής κρίσης έχουν κατα-
γραφεί ιστορικά. ∆εν έχει κανένα νόηµα να 
προσπαθεί να τις επιρρίψει σε άλλους», απά-
ντησε το Μαξίµου.
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

 ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ στο κουβάρι του ελληνικού ζητήµα-
τος αναζητεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ηγεσία 
της κάνει προσπάθειες για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της 
βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους, προκειµένου να εντά-
ξει την Ελλάδα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η ηγεσία της ΕΚΤ 
φέρεται να έχει προτείνει την «οδό των εγγυήσεων». Πηγή 
µε γνώση των διαπραγµατεύσεων και των επαφών που γί-
νονται στο παρασκήνιο αναφέρει στην «R» πως «εάν οι Ευ-
ρωπαίοι δεχθούν την πρόταση της ΕΚΤ και δώσουν στον 
Μάριο Ντράγκι εγγυήσεις, νοµικές ή οικονοµικού χαρακτή-
ρα, οι οποίες θα διατηρούν σταθερά βιώσιµο το ελληνικό 
χρέος, τότε το Εκτελεστικό Συµβούλιο της τράπεζας θα µπο-
ρούσε να παρακάµψει τα εµπόδια και να εντάξει την Ελλά-
δα στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης. Εξάλλου, ο χρό-
νος πιέζει όλες τις πλευρές, πόσο µάλλον τον πρόεδρο της 
ΕΚΤ, ο οποίος δέχεται ισχυρές πιέσεις από τη γερµανική οι-
κονοµική ελίτ, µε πρωταγωνιστή τον Σόιµπλε, να σταµατή-
σει άµεσα το QE».

Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, οι Ευρωπαίοι καλούνται, επί 
της ουσίας, να δεσµευθούν έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας ότι «κάθε φορά που θα ξεφεύγει το ελληνικό 
χρέος, είτε γιατί η Ελλάδα δεν θα πιάνει τους στόχους για τα 
πρωτογενή πλεονάσµατα είτε -σε συνδυασµό- γιατί δεν θα 
επιτυγχάνει τις προβλέψεις για τον ρυθµό ανάπτυξης, τότε 
οι Ευρωπαίοι θα παρεµβαίνουν στο ελληνικό χρέος µε στό-
χο την εύρυθµη εξυπηρέτησή του και τη διατήρηση της βι-
ωσιµότητάς τους». 

Το άτυπο κείµενο
Η µεγαλύτερη σαφήνεια και το αίτηµα των εγγυήσεων απα-
σχόλησαν, σύµφωνα µε πληροφορίες, τις διαπραγµατεύσεις 
που έγιναν στο περιθώριο του Eurogroup της 22ας Μαΐου. 
Για παράδειγµα, στο άτυπο κείµενο µε τα µεσοπρόθεσµα 
µέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, που κυκλοφόρησε 
µεταξύ των δανειστών, τα υψηλόβαθµα στελέχη της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας αντέδρασαν έντονα όσον αφορά 
τη διατύπωση για τη χρονική περίοδο επιµήκυνσης του ελ-
ληνικού χρέους. Συγκεκριµένα, στο κείµενο αναφερόταν ότι 
η επιµήκυνση θα είναι από 0 έως 15 χρόνια και -όπως ήταν 
αναµενόµενο- το κατώτατο χρονικό όριο ενόχλησε τους εκ-
προσώπους της ΕΚΤ, καθώς, για νοµικούς και τυπικούς λό-
γους, το οποιοδήποτε µέλος της θα µπορούσε να µπλοκά-
ρει την απόφαση ένταξης της Ελλάδας στο QE µε το επιχεί-
ρηµα, π.χ., της µη βιωσιµότητας του χρέους, καθώς η επι-
µήκυνση των λήξεων των οµολόγων µπορεί να είναι για 15 
χρόνια, µπορεί όµως και... για µηδέν!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ η 15η Ιουνί-
ου και η κρίσιμη για την Ελλάδα 
συνεδρίαση του Eurogroup, τό-
σο ανεβαίνουν οι τόνοι ανάμε-
σα στις εμπλεκόμενες πλευρές 
και «φουντώνει» ο πόλεμος διαρ-
ροών. Το απόγευμα της Πέμπτης, 
Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλω-
σε στις Βρυξέλλες ότι δεν πρόκει-
ται να υπάρξει κάποια άλλη πρό-
ταση από αυτή που έχει ήδη κα-
τατεθεί και ότι πλέον είναι σχεδόν 
αδύνατη η ένταξη της Ελλάδας 
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης (QE) της ΕΚΤ χωρίς και τη 
συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνι-
κό πρόγραμμα. Αμεση ήταν η απά-
ντηση της Αθήνας. «Τέτοιες διαρ-
ροές από Ευρωπαίους αξιωματού-
χους -αν και δεν είναι στην πρόθε-
σή τους- μας βοηθάνε τα μάλα. Δι-
ότι μας βγάζουν από το δίλημμα 
αν θα δεχθούμε ή θα απορρίψου-
με εκ νέου τις προτεινόμενες λύ-
σεις στο Eurogroup, που αποτελεί 
εξάλλου και μη θεσμικό όργανο, 
ώστε να πάμε στη Σύνοδο Κορυ-
φής», σχολίασαν κυβερνητικοί κύ-
κλοι στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.


