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Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΩΝΗ

∆
ιπλό τεστ πολιτικής αντοχής αναµένει 
την κυβέρνηση, µε την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης και τις εξελίξεις µε το 

προσφυγικό. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
έδωσε ρητή εντολή να γίνουν τα πάντα, εντός 
των ορίων που έχουν οριστεί, για την ολοκλή-
ρωση των διαπραγµατεύσεων µε τους δανει-
στές. «Ολοκληρώστε την αξιολόγηση εντός 40 
ηµερών», ήταν η εντολή που έδωσε στους κο-
ρυφαίους υπουργούς και τη διαπραγµατευτι-
κή του οµάδα.

Στόχος του Μεγάρου Μαξίµου είναι η συµ-
φωνία µε τους δανειστές να κλείσει έως τις 20 
Απριλίου. Το χρονοδιάγραµµα έχει συµφωνη-
θεί κατά την επίσκεψη του Ευκλείδη Τσακαλώ-
του στις Βρυξέλλες, όπως φάνηκε και από τις 
δηλώσεις του Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, που έκα-
νε λόγο για ολοκλήρωση της διαπραγµάτευ-
σης έως τον Μάιο, αλλά και από το γεγονός ότι 
ορίστηκε Eurogroup για την... 21η Απριλίου, µε 
σκοπό να εγκριθεί η συµφωνία που θα έχει (;) 
επιτευχθεί. Οι δανειστές, άλλωστε, δεν επιθυ-
µούν σε καµία περίπτωση πλήρη αποσταθερο-
ποίηση στην Ελλάδα, τουλάχιστον έως το βρε-
τανικό δηµοψήφισµα τον Ιούνιο, καθώς σε δι-
αφορετική περίπτωση εκτιµούν ότι θα ενισχυ-
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Σκίζει τις παλιές ατζέντες
ΟΣΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοι-
μάζεται για ηρωική έξοδο, προκειμένου να επιστρέψει 
στην αξιωματική αντιπολίτευση και να ξαναθυμηθεί 
την αριστερή ρητορική του, δεν τον ξέρουν καθόλου 
και δεν μπορούν να τον διαβάσουν.

Η ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου ήρθε για να μείνει 
πάση θυσία και κάνει όλα όσα απαιτεί η παρούσα συ-
γκυρία για αυτό.

Αλλάζουν τις προεκλογικές τους ατζέντες με την 
ίδια ταχύτητα που αλλάζει τα, πράγματι καλόγουστα, 
κοστούμια ο πρωθυπουργός. Εσκισαν το πρόγραμμα 
της Θεσσαλονίκης, συντάχθηκαν πλήρως με το γερ-
μανικό δόγμα και βρίσκονται ένα βήμα πριν αναφωνή-
σουν: «Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας».

Ετοιμάζονται να κλείσουν την αξιολόγηση -και κα-
λά κάνουν- με όλα τα αιματηρά μέτρα που αυτή συνε-
πάγεται.

Είναι η πιο πειθαρχημένη κυβέρνηση των τελευταί-
ων ετών στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και απολαμβάνει 
τη στήριξη των δύο πιο ισχυρών προσώπων των ΗΠΑ, 
του Μπαράκ Ομπάμα και του Μπιλ Κλίντον.

Στη Σύνοδο Κορυφής, με τη στήριξη των πολιτικών 
αρχηγών της Αθήνας ο πρωθυπουργός έκανε τη δεύ-
τερη μεγάλη θεαματική κωλοτούμπα. Μετά την απο-
δοχή του μνημονίου, συντάχθηκε πλήρως με τους 
ισχυρούς της Ευρώπης για πρόσφυγες και μετανά-
στες. Οι πολιτικές της Τασίας Χριστοδουλοπούλου το 
περασμένο καλοκαίρι πετάχτηκαν στο καλάθι και απο-
τελούν οριστικό παρελθόν.

Ο στόχος πλέον του ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει η νέα με-
γάλη παράταξη της Κεντροαριστεράς. ΠΑΣΟΚ το λέ-
γαμε παλιά..

Τώρα, αν η σκηνή θα αντέξει τόσα ακροβατικά, αυ-
τό θα απαντηθεί τον Σεπτέμβριο.
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η άποψη

θεί η δυναµική του Brexit. 
Παρότι, ωστόσο, η επιδίωξη και των δανειστών είναι στην πα-

ρούσα φάση να µην παραταθεί η εκκρεµότητα της αξιολόγη-
σης πέραν του ορθόδοξου Πάσχα, η αξιολόγηση µε το κουαρ-
τέτο µόνο εύκολη δεν προβλέπεται. Η κλιµακωτή µείωση των 
συντάξεων πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, τουλάχιστον εκείνων 
που το ύψος τους ξεπερνά τα 1.200 ευρώ, ενώ ουδείς µπορεί 
να προβλέψει ακόµα τις τελικές ρυθµίσεις για τα «κόκκινα» δά-
νεια, το φορολογικό των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελ-
µατιών, αλλά και τη συγκρότηση υπερταµείου αποκρατικοποι-
ήσεων που θα απορροφήσει το ΤΑΙΠΕ∆ και του οποίου ο επι-
κεφαλής -όπως είχαν αποκαλύψει η Realnews και η «Αγορά»- 
θα είναι ξένος. Και αν το κόψιµο των υψηλών συντάξεων, µε τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, εκτιµάται ότι θα «περάσει» από την κοι-

νοβουλευτική πλειοψηφία, ουδείς γνωρίζει τι 
θα συµβεί υπό το βάρος των κοινωνικών αντι-
δράσεων που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρ-
κεια της ψήφισης των νοµοσχεδίων. Εξάλλου, 
όπως έχει δείξει η ιστορία των αξιολογήσεων, 
κάθε φορά οι δανειστές ζητούν ένα πολύ δύ-
σκολο µέτρο για την εκάστοτε κυβέρνηση, το 
οποίο συνεπάγεται και βαρύ πολιτικό κόστος, µε 
το οικονοµικό επιτελείο να αναρωτιέται ακόµα 
ποιο θα είναι το µέτρο αυτό. «Αυτή τη στιγµή, 
ο πρωθυπουργός συζητά και εργάζεται για να 
πετύχει το plan A, µε τη γρήγορη ολοκλήρω-
ση της αξιολόγησης, ωστόσο στο τραπέζι, αν 
χρειαστεί, θα υπάρξει και το plan B για πολιτι-
κές εξελίξεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στην 
«R» κυβερνητικό στέλεχος, που δεν συµµερί-
ζεται την υπεραισιοδοξία που καλλιεργείται. 

«Αγνωστος Χ» το χρέος
Η τρόικα, σύµφωνα µε τις έως τώρα πληροφο-
ρίες, θα παραµείνει στην Αθήνα για δύο εβδο-
µάδες, µε µοναδική ηµέρα «αργίας» την Κα-
θαρά ∆ευτέρα, ενώ εκτιµάται ότι η κατάθεση 
και η ψήφιση των νοµοσχεδίων και η κατάθεση 
εφαρµοστικών νόµων που θα απαιτηθούν για 
τη συµφωνία θα διαρκέσουν περίπου έναν µή-
να. Κυβερνητικές πηγές επέµεναν πως το ∆ΝΤ 
έχει ρίξει τις απαιτήσεις του για το δηµοσιονο-
µικό κενό, ωστόσο απέχει αρκετά ακόµα από 
την προσέγγιση µε τους άλλους θεσµούς και 
την Ελλάδα. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως υπάρ-
χουν οι δυνατότητες να κλείσει στα 4 δισ. ευρώ 
για την τριετία 2016-2018, ενώ «άγνωστος Χ» 
παραµένουν οι εξελίξεις µε το χρέος. Το οικο-
νοµικό επιτελείο, µάλιστα, δεν εµφανίζεται το 
ίδιο σίγουρο τις τελευταίες ηµέρες µε την αρ-
χική εκτίµηση ότι η συζήτηση για το χρέος θα 
προηγηθεί από την ολοκλήρωση της αξιολόγη-
σης. Η Αθήνα, πάντως, θα επιµείνει σε µία τέ-
τοια εξέλιξη, αφού επιδιώκει το ύψος των µέ-
τρων που θα απαιτηθούν να καθοριστεί σε συ-
νάρτηση µε τη µείωση του χρέους. 

Το Μέγαρο Μαξίµου ελπίζει στη «γρήγορη» 
ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης, όχι µόνο 
για οικονοµικούς, αλλά και για πολιτικούς λό-
γους. Η κυβέρνηση, άλλωστε, προετοιµάζει το 
δικό της «success story» µε την αποµείωση του 
χρέους, την κατάθεση εθνικού αναπτυξιακού 
προγράµµατος, προσέλκυση επενδύσεων, κλι-
µακωτή άρση των capital controls και -όπως έχει 
γράψει ήδη η «R»- µε έναν µεγάλο ανασχηµα-
τισµό, που θα σηµατοδοτεί και το άνοιγµα του 
ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους πολιτικούς χώρους. 


