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N
έες πρωτοβουλίες για το μείζον θέμα 
του ελληνικού χρέους αναλαμβάνει το 
επόμενο διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας, 

ενώ το ενδεχόμενο υπογραφής νέου μνημο-
νίου -σε περίπτωση συμμετοχής του ΔΝΤ στο 
πρόγραμμα- τρομάζει το Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορί-
ες της Realnews, αναμένεται το αμέσως προ-
σεχές διάστημα και εφόσον προχωρήσουν οι 
παρασκηνιακές συζητήσεις μεταξύ Βερολίνου 
και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να συνο-
μιλήσει με τον Μπαράκ Ομπάμα, καθώς θεω-
ρεί τη συνδρομή της Ουάσιγκτον καθοριστική 
και αναντικατάστατη στο θέμα της απομείω-
σης του ελληνικού χρέους. Μπορεί τον Νοέμ-
βριο στις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνονται εκλο-
γές, η θητεία Ομπάμα, ωστόσο, λήγει στα μέσα 
Ιανουαρίου. Η Αθήνα θεωρεί πως εάν εκλεγεί 
η Χίλαρι Κλίντον, θα κινηθεί στο ίδιο μήκος κύ-
ματος με τον σημερινό πλανητάρχη, ενώ μάλ-
λον δεν έχει και μεγάλη εμπιστοσύνη στον Ντό-
ναλντ Τραμπ, καθώς τον θεωρεί «αναξιόπιστο».

Ο Αλ. Τσίπρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, προγραμματίζει συναντήσεις με τη Γερ-
μανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο 
Πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ και άλλους ηγέτες 
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες, την ερχόμε-
νη Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυ-
φής (που έχει ως θέματα στην ατζέντα τη διατ-
λαντική συμφωνία ΤΤΙΡ, τις σχέσεις με τη Ρω-
σία και το μεταναστευτικό) τον Ελληνα πρωθυ-
πουργό θα συνοδεύει ο υπουργός Επικρατεί-
ας Νίκος Παππάς, ο οποίος έχει αναλάβει ειδι-
κό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη μείωση 
του χρέους, παράλληλα με τον υπουργό Οικο-
νομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ο Ν. Παππάς 
αναμένεται να έχει συζητήσεις με Ευρωπαί-
ους αξιωματούχους-κλειδιά για το θέμα του 
χρέους, αλλά και με εκπροσώπους των ΗΠΑ 
που θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις για τη 
διατλαντική συμφωνία. Ο δε πρωθυπουργός, 

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει συνάντηση με τον πρόεδρο  
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι,  
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που στο περιθώριο της Συνόδου πιθανόν να έχει τετ α τετ και με την επικεφαλής του 
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, προετοιμάζει και ταξίδι-έκπληξη για το θέμα της απομείω-
σης, με πληροφορίες που δεν ήταν δυνατόν να επιβεβαιωθούν να κάνουν λόγο για 
ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μά-
ριο Ντράγκι. Ούτως ή άλλως, η ΕΚΤ θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα τη δική 

της έκθεση για την απομείωση του ελληνικού 
χρέους, ενώ η Αθήνα επιμένει στη συμμετοχή 
της Ελλάδας στο θέμα της ποσοτικής χαλάρω-
σης, ως συμφωνία-πακέτο με το κλείσιμο της 
αξιολόγησης και τη ρύθμιση του χρέους, πα-
ρά τις αντιδράσεις του Βερολίνου.

Οι μυστικές συνομιλίες 
Λαγκάρντ - Σόιμπλε
Οσον αφορά τις εξελίξεις στο ΔΝΤ και τη συμ-
μετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, η Αθή-
να θεωρεί ιδιαίτερα κρίσιμο το επόμενο δεκα-

πενθήμερο, καθώς γνωρίζει ότι υπάρχουν στο παρασκήνιο συνεχείς επαφές του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με την Κρ. Λαγκάρντ, προκειμένου να υπάρξει συμβιβασμός 
μεταξύ τους.

Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών δεν διαθέτει 
τα ίδια ερείσματα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως παλαιότερα. Με την τοποθέ-
τησή του την περασμένη Τετάρτη στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Μπενουά Κερέ έδειξε 
πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει υποστηρικτική θέση στην απομείωση του 
ελληνικού χρέους και τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, ενώ στο ίδιο μήκος 
κύματος κινείται και ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, που είναι πολιτικός 
φίλος του Γερμανού υπουργού Οικονομικών. Πλειοψηφική είναι η άποψη αυτή και 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη θερμή υποστήριξη και του επιτρόπου Οικονομι-
κών, αρμόδιου για το ελληνικό πρόγραμμα, Πιερ Μοσκοβισί. Ωστόσο, όπως απο-
δείχθηκε και στο πρόσφατο Eurogroup -με τη μετάθεση της εκταμίευσης της υποδό-
σης για τις 24 Οκτωβρίου, παρά την εκτίμηση ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει και τα 15 
προαπαιτούμενα- ο Β. Σόιμπλε παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός, ίσως και κυρίαρχος ως 

προς τα οικονομικά θέματα στην ευρωζώνη. Η 
Αθήνα, μάλιστα, ανησυχεί μήπως ο Γερμανός 
υπουργός Οικονομικών θελήσει -με τους «δο-
ρυφόρους» που διαθέτει τόσο στο Eurogroup, 
όσο και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς- να κα-
θυστερήσει τη δεύτερη αξιολόγηση, ώστε αυ-
τή να μην ολοκληρωθεί εντός του 2016 και να 
βρει έτσι το «πάτημα» που θέλει προκειμένου 
να μη συζητηθεί φέτος η απομείωση του ελ-
ληνικού χρέους - και μάλιστα χωρίς να φαίνε-
ται ότι έχει την ευθύνη. Το δε παράδοξο είναι 
πως στην κατεύθυνση αυτή θα εκμεταλλευτεί 
και το ίδιο το ΔΝΤ και τις παράλογες απαιτήσεις 
που αυτό βάζει στο τραπέζι για τα εργασιακά!

Δύο απόψεις
Χαρακτηριστικό, δε, είναι πως ακόμα και σή-
μερα στην ελληνική κυβέρνηση συνυπάρχουν 
δύο απόψεις για τη χρησιμότητα συμμετοχής 
ή μη του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Η μια 
άποψη επιμένει στη συμμετοχή του, καθώς μια 
τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην 
απομείωση του χρέους και σε μικρότερα πλεο-
νάσματα για μετά το 2018. Η δεύτερη θα προ-
τιμούσε την έξοδο του ΔΝΤ, καθώς έτσι τα μέ-
τρα σε θέματα όπως τα εργασιακά μπορεί να 
είναι ηπιότερα, ενώ δεν θα χρειαστεί και νέο 
μνημόνιο ή παράταση του υπάρχοντος, όπως 
θα γίνει εάν το Ταμείο συμμετάσχει στο πρό-
γραμμα. Ο Αλ. Τσίπρας, πάντως, αλλά και ο 
Ευκ. Τσακαλώτος δίνουν προτεραιότητα στη 
μείωση του χρέους…

H ΕΚΤ θα παρουσιάσει προ-
σεχώς την έκθεσή της για την 
απομείωση του χρέους, ώστε 
η Ελλάδα να συμμετάσχει 
στην ποσοτική χαλάρωση


