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5 Να υπενθυμίσει πως είναι σημαντικό να 
γνωρίζει ότι η Μέρκελ και οι άλλοι Ευρω-

παίοι ηγέτες έχουν πολιτικά εμπόδια στις χώρες 
τους και χρειάζονται ισχυρές αποδείξεις ότι η 
Ελλάδα είναι προσηλωμένη στις μεταρρυθμί-
σεις και πρόθυμη να είναι ευέλικτη». 
Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 12 Ιουλίου, η δι-
απραγμάτευση βρίσκεται στο αποκορύφωμά 
της. Ο συνεργάτης του Κλίντον ενημερώνει τον 
προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, στις 10:44 το 
πρωί. «Ντένις, ο Κλίντον και ο Τσίπρας δεν μπό-
ρεσαν να συνδεθούν αυτό το πρωί, διότι ο Τσί-
πρας μπήκε σε κάποιες συζητήσεις, αλλά έχου-
με κάποια άτυπη ενημέρωση (σ.σ.: feedback) 
από αυτόν»…

a.kontis@realnews.gr

Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Π
έντε συμβουλές μετέφερε στους συνερ-
γάτες του Μπιλ Κλίντον ο προσωπάρ-
χης του Λευκού Οίκου, ώστε ο Αμερι-

κανός πρώην Πρόεδρος να συμβουλέψει τον 
Αλέξη Τσίπρα κατά τη διαπραγμάτευση του 
Ιουλίου του 2015, σύμφωνα με τα e-mail που 
αποκαλύπτουν τα WikiLeaks. Τις κρίσιμες ώρες 
της διαπραγμάτευσης, στενός συνεργάτης του 
Μπαράκ Ομπάμα βρισκόταν σε απευθείας 
επαφή με διευθυντή του Iδρύματος Κλίντον, 
σε μια άτυπη παροχή αμερικανικής «βοήθει-
ας» προς την Ελλάδα. Μέσω του πρώην Προ-
έδρου, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να συμβου-
λεύει τον Ελληνα πρωθυπουργό να διατηρήσει 
τη δέσμευσή του στη συμφωνία, παρά τις πα-
ράλογες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, να περάσει τις 
μεταρρυθμίσεις από τη Βουλή το συντομότε-
ρο δυνατόν, αλλά και να παρουσιάσει ως «νί-
κη» τις όποιες δεσμεύσεις των Ευρωπαίων για 
το ελληνικό χρέος!   

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος δίνει το 
«πράσινο φως» στον Κλίντον να «ενοχλήσει» 
την Αγκελα Μέρκελ για το ελληνικό ζήτημα, 
ενώ ο Αλ. Τσίπρας εμφανίζεται να ενημερώ-
νει τους Αμερικανούς για τα όσα διαμείβο-
νταν στις συναντήσεις του με τους άλλους Ευ-
ρωπαίους ηγέτες…

Το απίστευτο παρασκήνιο της διαπραγμά-
τευσης που έγινε στις Βρυξέλλες, μία εβδομά-
δα μετά το ελληνικό δημοψήφισμα, αποκαλύ-
πτεται από την ηλεκτρονική αλληλογραφία του 
τότε συμβούλου του Μπ. Ομπάμα, Τζον Πο-
ντέστα, που διέρρευσε στα WikiLeaks. Οπως 
είναι ήδη γνωστό, ο Ποντέστα εμφανίζεται να 
επικοινωνεί με συνεργάτες του Κλίντον την Πα-

Τα WikiLeaks 
αποκαλύπτουν 

την ηλεκτρονική 
αλληλογραφία του 

προσωπάρχη του 
Λευκού Οίκου με τον 

διευθυντή του Ιδρύματος 
Κλίντον για την κρίσιμη 

διαπραγμάτευση το 
καλοκαίρι του 2015

Ο Γιανησ βαρΟυφακησ, σε επικοινωνία που είχε η «R» μαζί του, επιβεβαιώνει τη 
συμμετοχή του στο δείπνο με Ελληνοαμερικανούς το βράδυ της 16ης Απριλίου 2015.
Παρόντες, μάλιστα, ήταν και η Τίνα Τικός από τη Νεβάδα, ο Τζον Σαρμπάνης, ο Νίκος 
Τσόγκας και ο Τζέιμς Παριλάκης.

Το δείπνο, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ, καθώς ο Γ. Βαρουφάκης, 
υπουργός Οικονομικών τότε, είχε βαρυφορτωμένο πρόγραμμα κατά την επίσκεψή 
του στην Ουάσιγκτον. Πρωί-πρωί συναντήθηκε με στελέχη της Ομοσπονδίας Συνδι-
κάτων, μετά είχε συνομιλία με Αμερικανούς δημοσιογράφους, έγινε δεκτός από την 
Κριστίν Λαγκάρντ και τον Πόουλ Τόμσεν, έκανε ομιλία σε αμερικανικό πανεπιστήμιο 
και εν συνεχεία μετέβη στον Λευκό Οίκο, όπου είχε τετ α τετ με τον Πρόεδρο Ομπάμα.

Οπως επισημαίνει ο πρώην υπουργός Οικονομικών, το δείπνο πραγματοποιήθηκε 
με σκοπό τη συγκρότηση ενός ισχυρού λόμπι Ελληνοαμερικανών, προκειμένου να βο-
ηθηθεί η χώρα στη διαπραγμάτευση.

Ταυτόχρονα, απαντώντας σε «κακόβουλα δημοσιεύματα», διαβεβαιώνει σε όλους 
τους τόνους πως ο Γκάλμπρεϊθ εργαζόταν και έδινε αναφορά μόνο στον ίδιο. «Ε, όχι 
να μας βγάλουν τώρα και… πράκτορες», ανέφερε μεταξύ σοβαρού και  αστείου!

Επιβεβαιώνει το δείπνο 

ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ

ρασκευή 10 Ιουλίου του 2015, αναφέροντας: 
«Ο Λευκός Οίκος με ρώτησε αν ο Κλίντον έχει 
αρκετή άνεση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα, ώστε να του τηλεφωνήσει και να του ζη-
τήσει να πάει σε συμφωνία. Μπορείτε να ρω-
τήσετε εάν υπάρχει αυτή η πιθανότητα;». Είναι 
μία ημέρα πριν από την έναρξη της μακράς δι-
απραγμάτευσης στις Βρυξέλλες και η απάντη-
ση που δέχεται ο Ποντέστα για τη διαμεσολά-
βηση από τον Κλίντον είναι θετική. 

Η καγκελάριος
Τέσσερις ώρες μετά την αρχική συνεννόηση 
με τους ανθρώπους του Κλίντον, ο Αμιτάμπ 
Ντεσάι, διευθυντής Εξωτερικής Πολιτικής του 
Ιδρύματος Κλίντον, στέλνει μήνυμα στον Ντέ-
νις ΜακΝτόνα, προσωπάρχη του Λευκού Οί-
κου. «Ντένις, ο Τζον (σ.σ.: Ποντέστα) πρότει-
νε να σου στείλω e-mail, στο πλαίσιο της ομι-
λίας σου με τον Κλίντον σχετικά με τον πρωθυ-

πουργό Τσίπρα. Να σου γνωρίσω, επίσης, ότι 
είμαστε σε στενή επαφή με τους ανθρώπους 
της Μέρκελ αυτήν την εβδομάδα, ενόψει της 
επίσκεψης Κλίντον στη Βοσνία και δεδομένης 
της επίσκεψης της Μέρκελ στη Βοσνία νωρίτε-
ρα. Ετσι θα ήταν αθώο και εύκολο -αν χρειάζε-
ται μια ‘‘ενόχληση’’ στη Μέρκελ- να τηλεφω-
νεί ο Κλίντον συστηματικά στην καγκελάριο για 
τη Βοσνία και στο τέλος να τη ρωτάει τυχαία 
για την Ελλάδα». Ο προσωπάρχης ΜακΝτόνα 
απαντά καταφατικά στις 11 το βράδυ της Πα-
ρασκευής: «Θα καλωσορίζαμε μία ‘‘ενόχληση’’ 
στην καγκελάριο, με τον τρόπο που προτείνετε». 

Ο διευθυντής του Ιδρύματος Κλίντον, Ντε-
σάι, ξαναστέλνει e-mail στον προσωπάρχη 
ΜακΝτόνα το Σάββατο 11 Ιουλίου, στις 11:23 
π.μ. «Είναι ειρωνικό, αλλά η Μέρκελ είπε ότι εί-
ναι πολύ απασχολημένη με την Ελλάδα σήμε-
ρα για να μιλήσει για τη Βοσνία. Ετσι δεν συν-
δεθήκαμε. Παρακαλώ, πείτε μας αν πρέπει να 
καλέσουμε φανερά για την Ελλάδα». Στο ίδιο 
μήνυμα, ο συνεργάτης  του Κλίντον ενημερώ-
νει ότι η επαφή με τον Ελληνα πρωθυπουργό 
έχει οικοδομηθεί: «Ο πρωθυπουργός Τσίπρας 
είναι διαθέσιμος αυτό το απόγευμα και σχε-
διάζουμε να συνδεθούμε μαζί του σύντομα». 

Ο πεντάλογος 
Το Σάββατο 11 Ιουλίου, το ρολόι στην Ουάσι-
γκτον δείχνει 6:11 μ.μ. Ο προσωπάρχης του 
Λευκού Οίκου ενημερώνει τον διευθυντή του 
Κλίντον για τα σημεία στα οποία πρέπει να εστι-
άσει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την επα-
φή του με τον Αλ. Τσίπρα: 

«Αμι, η ομάδα μας προτείνει μερικές επιση-
μάνσεις στα σημεία, ως εξής:

1Ο πρωθυπουργός πρέπει να μείνει ψύ-
χραιμος και δεσμευμένος, ακόμα και αν 

οι συνομιλητές του προχωρήσουν σε παράλο-
γες απαιτήσεις.

2 Να υπογραμμίσει τη σημασία της παρα-
μονής στο ευρώ για γεωπολιτικούς και οι-

κονομικούς λόγους.

3 Να αναγνωρίσει ότι μία αναμόρφωση του 
χρέους είναι σημαντική νίκη για την Ελλά-

δα και για την ανάπτυξη και ότι αυτό είναι κά-
τι που κανείς από τους προκατόχους του πρω-
θυπουργούς δεν πέτυχε. 

4 Να συμβουλεύσει ότι η οικοδόμηση εμπι-
στοσύνης και η επίδειξη της ικανότητας 

και της θέλησης της Ελλάδας να εφαρμόσει 
μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικό να κινηθούν 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, περνώντας βα-
σικές μεταρρυθμίσεις από το Κοινοβούλιο τις 
επόμενες ημέρες.

Οι συμβουλές 
του Κλίντον 
στον Τσίπρα
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Ο ρόλος του Φιλ Αγγελίδη και 
η στενή φιλία με τον Γκάλμπρεϊθ

Το «σχέδιο Β’»
 ΡΟΛΟ στην επόµενη ηµέρα της Ελλάδας σε περίπτωση 

Grexit επιχειρούσε να παίξει ο Ελληνοαµερικανός Φιλ Αγ-
γελίδης, σύµφωνα µε τα όσα αποκαλύπτουν τα WikiLeaks. 
Ο 63χρονος επιχειρηµατίας έχει ισχυρές πολιτικές διασυν-
δέσεις, καθώς επί µία οκταετία (1999-2007), θήτευσε στη 
θέση του υπουργού Οικονοµικών της πολιτείας της Καλι-
φόρνια. Ετσι, ήλθε σε επαφή µε τον σύµβουλο του Οµπά-
µα, Ποντέστα, και τον διευθυντή του Εθνικού Οικονοµι-
κού Συµβουλίου των ΗΠΑ, Τζέφρι Ζίεντς. Ο Αγγελίδης 
ενηµερώνει τους δύο υψηλόβαθµους Αµερικανούς αξι-
ωµατούχους για τη στενή φιλία που έχει µε τον σύµβου-
λο του Γιάνη Βαρουφάκη, Τζέιµς Γκάλµπρεϊθ, ενώ τονί-
ζει την αναγκαιότητα ενός σχεδίου για την οµαλή µετά-
βαση στη δραχµή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συµ-
φωνία Ελλάδας-Ε.Ε. 

Το πρώτο e-mail του Αγγελίδη, που δηµοσιοποιούν τα 
WikiLeaks, έχει αποδέκτη τον Ποντέστα και ηµεροµηνία 9 
Φεβρουαρίου 2015. «Θέλω να σου µιλήσω για το τι µπορεί 
να γίνει ώστε να επιτευχθεί µια περίοδος ηρεµίας, µε την 
απαραίτητη σταθερότητα των αγορών, ώστε να µπορούν 
να ξεκινήσουν λογικές διαπραγµατεύσεις, οι οποίες θα κα-
ταλήξουν, όπως είπε ο Πρόεδρος Οµπάµα, στην ανάπτυ-
ξη και την παραµονή της Ελλάδας στην Ε.Ε.». Στο τέλος του 
ίδιου µηνύµατος, ο Αγγελίδης αναφέρει στον σύµβουλο του 
Οµπάµα ότι ο Γκάλµπρεϊθ τον… ενηµερώνει από την Αθή-
να. «Ως υποσηµείωση, ο συµφοιτητής µου στο κολέγιο, Τζέ-
ιµς Γκάλµπρεϊθ, ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Βαρουφά-
κη (ο Τζέιµι τον έφερε στο πανεπιστήµιο του Τέξας για να 

διδάξει), είναι πλέον στην 
Αθήνα και µε κρατά ενή-
µερο». 

Ακριβώς δύο µήνες µε-
τά, στις 9 Απριλίου, ο Αγ-
γελίδης στέλνει νέο e-mail 
στον Ποντέστα µε τίτλο 
«∆είπνο µε τον Γιάνη Βα-
ρουφάκη»: «Τζον, το από-
γευµα της 16ης Απριλίου ο συµφοιτητής µου Τζέιµς Γκάλ-
πρεϊθ και εγώ… διοργανώνουµε ένα µικρό δείπνο µε τον 
Γιάνη Βαρουφάκη, υπουργό Οικονοµικών της Ελλάδας 
(και συνάδελφο του Τζέιµς στο Πανεπιστήµιο του Τέξας), 
στην Ουάσιγκτον. Ελπίζω να µπορέσεις να παρευρεθείς…».     

Η «νέα δραχµή»
Μία ηµέρα µετά το ελληνικό δηµοψήφισµα, τη ∆ευτέρα 
6 Ιουλίου 2015, ο Αγγελίδης στέλνει ένα δραµατικό µήνυ-
µα στον Ποντέστα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα. «Τζον, δε-
δοµένων των περιορισµών στον δανεισµό των ελληνικών 
τραπεζών από τον ELA, το οικονοµικό (και συνεπώς το κοι-
νωνικό-πολιτικό) σύστηµα µπορεί να καταρρεύσει γρήγο-
ρα». Ο Ποντέστα δείχνει να ανταποκρίνεται άµεσα. Την Τε-
τάρτη 8 Ιουλίου, ο Ελληνοαµερικανός τού στέλνει µήνυµα 
που ξεκινά ως εξής: «Τζον, είχα µια καλή συζήτηση µε τον 
Τζεφ σήµερα, ευχαριστώ που το έκανες αυτό να συµβεί». 
Ο «Τζεφ» δεν είναι άλλος από τον Τζέφρι Ζίεντς, διευθυντή 

του Εθνικού Οικονοµικού Συµβουλίου των ΗΠΑ, ο οποίος 
είναι και ο επίσηµος σύµβουλος του Οµπάµα επί οικονοµι-
κών θεµάτων. Η συνέχεια του συγκεκριµένου µηνύµατος 
του Αγγελίδη είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς υπάρχει 
σαφής αναφορά στη «νέα δραχµή»: «Αν δεν υπάρξει συµ-
φωνία Ελλάδας-Ε.Ε., είναι σηµαντικό να υπάρξει ένα σχέδιο 

Β’ για να σταθεροποιήσου-
µε την Ελλάδα - π.χ. αν-
θρωπιστική βοήθεια, προ-
σπάθειες για επίτευξη επι-
πέδου σταθερότητας για 
µια νέα δραχµή. Μπορεί 
να δηµιουργήσουµε µια 
οµάδα Ελληνοαµερικανών 

(όπως επίσης και µη Ελληνοαµερικανών ηγετών σε θέµα-
τα οικονοµίας και εθνικής ασφάλειας) για να συµβουλεύ-
σουµε/υποστηρίξουµε τις προσπάθειες οποιασδήποτε κυ-
βέρνησης αν το σχέδιο Β’ γίνει απαραίτητο».

Την ίδια ηµέρα, ο οικονοµικός σύµβουλος του Οµπά-
µα, Ζίεντς, στέλνει e-mail στον Ποντέστα. «Τζον, ευχαρι-
στώ για τις ελληνικές προτάσεις. Μίλησα µε τον Φιλ Αγγε-
λίδη και τον Μάικ ∆ουκάκη», γράφει ο Ζίεντς, τονίζοντας 
όµως πως ο Αγγελίδης αναζητά τρόπους για να πείσει τον 
Ελληνα πρωθυπουργό να δεχθεί µια συµφωνία, µέσω του 
Γκάλµπρεϊθ. «Μιλάει αυτό το βράδυ µε τον Τζέιµς Γκάλ-
µπρεϊθ, έναν συµφοιτητή που γνωρίζει σχεδόν 40 χρόνια, 
για το πώς µπορούν να βοηθήσουν ώστε να ενισχυθεί το 
µήνυµά µας στον Τσίπρα για το σχέδιο Α’». Ο Ζίεντς συ-
νεχίζει γράφοντας για τις ενέργειες που ετοιµάζει ο Αγγελί-
δης για την επόµενη ηµέρα ενός πιθανού Grexit: «Ο Αγγε-
λίδης λέει ότι στην περίπτωση εξόδου θέλει να φανεί χρή-
σιµος και να κινητοποιήσει τους Ελληνοαµερικανούς ώστε 
να προσφέρουν βοήθεια»... 

Τα «δίκτυα» του ∆ουκάκη
Η συνέχεια του e-mail του οικονοµικού συµβούλου του 
Οµπάµα, Ζίεντς, στον Ποντέστα αναφέρεται στον Μάικλ 
∆ουκάκη. Ο Ελληνοαµερικανός, πρώην υποψήφιος για την 
Προεδρία των ΗΠΑ, καλείται να βοηθήσει ώστε ο Αλ. Τσί-
πρας να «µετακινηθεί» προς την επίτευξη µιας συµφωνίας, 
όπως µπορεί να γίνει κατανοητό από την ανάγνωση του 
µηνύµατος: «Ο ∆ουκάκης προσφέρθηκε να κινητοποιήσει 
τους Ελληνοαµερικανούς για οποιονδήποτε σκοπό. Σηµει-
ώνουµε ότι δεν ξέρει κανέναν µε ισχυρούς δεσµούς µε τον 
Τσίπρα απευθείας. Τόνισα ότι το δικό µας επίκεντρο τώρα 
είναι το σχέδιο Α’ της επίτευξης συµφωνίας και ότι το δικό 
του είναι να σκάψει βαθιά σε οποιαδήποτε δίκτυα και να 
σκεφτεί οποιονδήποτε που µπορεί να βοηθήσει να µετακι-
νηθεί ο Τσίπρας. Μακροπρόθεσµα, είχε ιδέα να δανείσει 
Αµερικανούς ειδικούς για να βοηθήσουν την Ελλάδα να ξε-
περάσει τον σκεπτικισµό για την ικανότητα να εφαρµόσουν 
µεταρρυθµίσεις (π.χ. πρώην αξιωµατούχους της αµερικα-
νικής εφορίας για να τους βοηθήσουν να µαζέψουν φό-
ρους)», καταλήγει το µήνυµα του Ζίεντς στον Ποντέστα.

Ο ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 
Φιλ Αγγελίδης έλεγε 
πως ο Γκάλμπρεϊθ, που 
ήταν «πολύ κοντά στον 
Βαρουφάκη», τον κρα-
τούσε ενήμερο από την 
Αθήνα 

Ο ΤΖΟΝ ΠΟΝΤΕΣΤΑ, 
σύμβουλος του 
Ομπάμα το 2015, είχε 
ενημερωθεί για τους 
Ελληνοαμερικανούς 
που ήθελαν να 
φανούν «χρήσιμοι» σε 
περίπτωση Grexit

Το e-mail που αναφέρεται στις πέντε 
συμβουλές του Κλίντον, καθώς και  τα 
υπόλοιπα μηνύματα για την επίμαχη 
περίοδο της διαπραγμάτευσης που 
δημοσιεύτηκαν στα WikiLeaks 


