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«Αν τη ∆ευτέρα βγει λευκός καπνός και στο μπρα ντε φερ του 
Βερολίνου με το ∆ΝΤ απομονωθούν οι ακραίες φωνές, η Τρίτη θα 
είναι μια νέα ημέρα για την Ελλάδα», αναφέρει ο πρωθυπουργός
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Του BAΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Σ
αφές µήνυµα έστειλε ο Ελληνας πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας στη Γερµανί-
δα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ, σε τηλε-

φωνική επικοινωνία που είχε µαζί της το πρωί 
της Τετάρτης, ζητώντας της να παρέµβει στον 
Βόλφγκανγκ Σόιµπλε προκειµένου να υπάρξει 
συµφωνία µε το ∆ΝΤ στο Eurogroup της ∆ευ-
τέρας.  «Αγκελα, κάνε το χρέος σου», φέρεται 
να είπε, µεταξύ άλλων, ο Αλ. Τσίπρας, για να 
συµπληρώσει: «Μη χάσουµε το µοµέντουµ για 
την ελληνική οικονοµία, δηµιουργείται ένα σο-
βαρό επενδυτικό κλίµα που θα ωφελήσει και 
την Ευρώπη».

Ο πρωθυπουργός, µετά τη συνάντησή του 
µε την Κριστίν Λαγκάρντ στο Πεκίνο, εµφανί-
στηκε ιδιαίτερα ανήσυχος από την ανυποχώ-
ρητη στάση του Γερµανού υπουργού Οικονο-
µικών. Στο περιθώριο µιας παράστασης σε όπε-
ρα, µάλιστα, όπου οι Κινέζοι διοργανωτές έβα-
λαν δίπλα-δίπλα τα ζεύγη Τσίπρα και Λαγκάρντ, 

η διευθύντρια του ∆ΝΤ φέρεται να είπε στον Ελ-
ληνα πρωθυπουργό ότι η διαπραγµάτευση µε 
τη Γερµανία είναι πάρα πολύ σκληρή. «Εγώ», 
συνέχισε, «είπα πάντως στον Σόιµπλε “παίζεις 
µε τη φωτιά και µπορεί να τα τινάξεις όλα στον 
αέρα, γιατί αν δεν υπάρξει ρύθµιση για το µε-
σοπρόθεσµο και το χρέος, το Tαµείο θα φύ-
γει”». Η Γερµανίδα καγκελάριος, βέβαια, καθη-
σύχασε τον Αλ. Τσίπρα ότι θα επιληφθεί η ίδια 
του θέµατος, αλλά όπως τονίζουν κυβερνητικά 
στελέχη στην Αθήνα, «η ∆ευτέρα θα δείξει πώς 
πραγµατικά συµπεριφέρθηκε η καγκελάριος». 
Ούτως ή άλλως, το Μαξίµου πιστεύει πως «ο  
Σόιµπλε δεν θα αποχωρήσει χωρίς µάχη» και 
πως «εάν δεν υπάρξει συνολική συµφωνία στο 
Eurogroup, τότε ενδεχοµένως να χρειαστούν λί-
γες ηµέρες ακόµα για τη συµφωνία στα µεσο-
πρόθεσµα µέτρα για το χρέος».

Ο Αλ. Τσίπρας δείχνει να µην µπλοφάρει 
όταν διαµηνύει ότι στην παρούσα φάση δεν 
πρόκειται να προχωρήσει σε ανασχηµατισµό 
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Το Μαξίµου, όµως, απασχολεί πρωτίστως 
η κατάσταση στην πραγµατική οικονοµία και 
οι πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τα 
µέτρα που ελήφθησαν. Η αναδιάρθρωση της 
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας δεν φεύγει από 
το µυαλό πολλών κορυφαίων στελεχών δίπλα 
στον πρωθυπουργό, ενώ ιδιαιτέρως απασχο-
λεί και αν πράγµατι το πρόγραµµα «βγαίνει». 
Πολύ περισσότερο καθώς ξεκινά το φθινόπω-
ρο και η τρίτη αξιολόγηση, στην οποία οι δα-
νειστές αναµένεται να θέσουν σωρεία θεµά-
των, κυρίως νέες ιδιωτικοποιήσεις, το άνοιγµα 
των αγορών και την αλλαγή του θεσµικού πλαι-
σίου για την πραγµατοποίηση των απεργιών.

Ο Φίλης και η Τασία
Οι διαφωνούντες στον ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, παρότι 
υπερψήφισαν το πολυνοµοσχέδιο, ετοιµάζονται 
για την επόµενη ηµέρα, καθώς η αποφυγή των 
πρόωρων εκλογών εκτιµούν πως τους παρέχει 
τον αναγκαίο χρόνο προετοιµασίας. Η διαφορο-
ποίηση της Τασίας Χριστοδουλοπούλου, µε το 
«παρών» στο θέµα της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
µόνο απαρατήρητη δεν περνά από το Μαξίµου, 
καθώς σηµατοδοτεί πιθανόν την αρχή των δι-
αφοροποιήσεων. Εξάλλου, ακόµα και στις επί-
σηµες συνεδριάσεις η αντιπρόεδρος της Βου-
λής συνηθίζει να αναρωτιέται: «Γιατί άραγε να 
παραµένουµε ακόµα κυβέρνηση;». Ο δε Νίκος 
Φίλης -που µιλά την Πέµπτη στη Θεσσαλονίκη, 
σε εκδήλωση για τις σχέσεις Κράτους και Εκκλη-
σίας, όπου αναµένεται νέα ηχηρή διαφοροποί-
ησή του- αναλαµβάνει ουσιαστικά αρχηγός της 
«εσωκοµµατικής αντιπολίτευσης». ∆εν είναι τυ-
χαίο ότι τη ∆ευτέρα το βράδυ συνήλθε η «Κί-
νηση των 53+» µε παρόντα τον Ν. Φίλη, αλλά 
µε απόντα τον επικεφαλής της Ευκλ. Τσακαλώ-
το και στελέχη της που στηρίζουν τον υπουρ-
γό Οικονοµικών. Η αναδιάρθρωση των τάσε-
ων στον ΣΥΡΙΖΑ µόλις αρχίζει…

-αν και γνωρίζει τα προβλήµατα αποτελεσµατικότητας και συ-
ντονισµού στην κυβέρνηση- και αναλαµβάνει ο ίδιος επικεφα-
λής ενός αναπτυξιακού προγράµµατος µε δέκα κορυφαία πρό-
τζεκτ, προκειµένου αυτά να «ξεκολλήσουν» και να δώσουν ώθη-
ση στη δηµιουργία ενός επενδυτικού κλίµατος για τη χώρα. Με-
ταξύ των πρότζεκτ αυτών είναι, σύµφωνα µε τις πληροφορίες 
της Realnews, το πρόγραµµα «Νέα Αθήνα», ο πλωτός αγωγός 
στην Αλεξανδρούπολη, το αεροδρόµιο στο Καστέλι της Κρήτης, 
η ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού και οι άδειες των καζίνο. «Αν τη 
∆ευτέρα βγει λευκός καπνός από το Eurogroup και στο µπρα 
ντε φερ του Βερολίνου µε το ∆ΝΤ αποµονωθούν οι ακραίες φω-
νές, η Τρίτη θα είναι µια νέα ηµέρα για την Ελλάδα», αναφέρει 
ο πρωθυπουργός στους συνεργάτες του.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επεξεργάζεται εθνικό αναπτυξιακό 
πρόγραµµα, στη διαµόρφωση του οποίου συµµετέχουν, µετα-
ξύ άλλων, οι Γιάννης ∆ραγασάκης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ∆η-
µήτρης Παπαδηµητρίου -µε τις πληροφορίες να επιµένουν πως 
καθοριστικό ρόλο παίζει και ο Κορεάτης σύµβουλος του υπουρ-
γού Οικονοµικών- και το οποίο θα παρουσιαστεί στην Αθήνα. 
Στη συνέχεια, µάλιστα, µετά το καλοκαίρι, θα διαµορφωθούν 
και αντίστοιχα περιφερειακά προγράµµατα. 

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της λιτότητας είναι το λάθος φάρμακο, 
δεν έχει αποτέλεσμα. Εάν δεν αρχίσει η ελληνική οικο-
νομία να αναπτύσσεται και μάλιστα με βιώσιμο τρόπο 
για πολλά χρόνια, καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν θα 
είναι ούτε στο ελάχιστο σε θέση να εξοφλήσει το βου-
νό του χρέους. Θα πρέπει να αλλάξουμε προσανατολι-
σμό. Πώς διαχειριζόμαστε τα πλεονάσματα; Εχει νόημα 
να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον φόρο επιχειρήσεων 
ή τις ασφαλιστικές εισφορές;». Τις επισημάνσεις αυτές 
δεν τις έκανε κάποιος Ελληνας πολιτικός, αλλά ένας 
άνθρωπος του οποίου αποστολή ήταν, μέχρι πρότινος, 
να προστατεύει τα συμφέροντα των δανειστών της Ελ-

λάδας. Είναι απόσπασμα από τη συνέντευξη που παρα-
χώρησε σε γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό ο Γερμα-
νός οικονομολόγος Γενς Μπάστιαν, ο οποίος επί σει-
ρά ετών ήταν μέλος της Ομάδας Δράσης της Κομισιόν 
για την Ελλάδα, της επονομαζόμενης και «Ομάδας Ρά-
ιχενμπαχ». Μήπως θα έπρεπε ο Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος στις συνεδριάσεις του Eurogroup και στις συναντή-
σεις με την τρόικα στην Αθήνα, αντί για οικονομικές με-
λέτες και προτάσεις για νέες περικοπές στις συντάξεις 
και επιπλέον φόρους, να κρατά στα χέρια του εκτυπω-
μένη τη συνέντευξη Μπάστιαν και να τη διαβάσει στους 
συνομιλητές του;
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