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∆ιορθωτικές
κινήσεις

Οι πληροφορίες επιμένουν πως δεν αποκλείεται και «διορθωτικός
ανασχηματισμός» ίσως και στην αρχή του καλοκαιριού, για την
ενιαιοποίηση και την καλύτερη αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης

«ΚΑΠΟΤΕ με πήρες εσύ για τον
Γιάνη Βαρουφάκη,
τώρα σε παίρνω
εγώ για τον δικό
σου υπουργό», είπε στην Α. Μέρκελ
ο Αλ. Τσίπρας

«Χωρίς το χρέος δεν
υπάρχει συµφωνία»
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διαίτερα κρίσιµη θεωρείται η αυριανή συνάντηση στο Βερολίνο µεταξύ της Γερµανίδας καγκελαρίου και της επικεφαλής του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
«Χωρίς το χρέος δεν υπάρχει συµφωνία»,
είναι το µήνυµα που, σύµφωνα µε αξιόπιστες
πηγές, έχει ήδη αποστείλει η Κριστίν Λαγκάρντ
στην Αγκελα Μέρκελ κατά την τελευταία επικοινωνία τους. Αν δεν υπάρξει συµφωνία και
το ∆ΝΤ δεν λάβει νοµικές εγγυήσεις για το χρονοδιάγραµµα και τα µέτρα για το χρέος, τότε
-όπως έχει διαµηνύσει η ηγεσία του στο Βερο-

Το µήνυµα που
αποστέλλει η
Κριστίν Λαγκάρντ
προς τους
Ευρωπαίους και
το παρασκήνιο
της επικοινωνίας
του Αλέξη Τσίπρα
µε την Αγκελα
Μέρκελ

λίνο- δεν πρόκειται να συµµετάσχει στο ελληνικό πρόγραµµα. Σε µια τέτοια περίπτωση, η Αθήνα, που εξακολουθεί
να µην αποδέχεται µια συµφωνία που δεν θα περιλαµβάνει το χρέος, εκτιµά πως θα «γλιτώσει» και ένα µεγάλο µέρος των µέτρων που καλείται να λάβει. Το Μέγαρο Μαξίµου, όµως, θεωρεί ως επικρατέστερο -αν όχι βέβαιο- σενάριο την ολοκλήρωση της συµφωνίας µε το ∆ΝΤ, κατά τρόπο τέτοιο που η διοίκηση του Ταµείου θα µπορεί να αποδεχθεί τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.

Η απειλή του Γκάµπριελ
Το τηλεφώνηµα της Α. Μέρκελ στον Αλέξη Τσίπρα το µεσηµέρι της Τετάρτης, όπως αποκάλυψαν µάλιστα οι «Ειδήσεις»
που κυκλοφορούν και σήµερα, ήταν αυτό που «ξεµπλόκαρε»
τη συµφωνία και οδηγεί στην επιστροφή των θεσµών στην
Ελλάδα. Είχε προηγηθεί έντονο παρασκήνιο, µε πιο ενδια-

Αλλοι υπογράφουν, άλλοι πληρώνουν
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η άποψη

τoυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΜΠΟΤΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΩΔΥΝΟ συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στο
Eurogroup της Μάλτας η χώρα μας γλιτώνει τα χειρότερα. Τίθενται οι βάσεις για μία οριστική συμφωνία με
τους δανειστές μέσα στους επόμενους τρεις μήνες,
η οποία θα διαλύσει τα νέφη της αβεβαιότητας και θα
ανοίξει τον δρόμο για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς
και την οριστικοποίηση των μέτρων για την ελάφρυνση
του χρέους. Ομως, ακόμα και αν η ελληνική κυβέρνηση και η τρόικα τηρήσουν κατά γράμμα τον οδικό χάρτη που συνομολόγησαν την περασμένη Παρασκευή, η
ζημιά που έχει γίνει στην οικονομία από την καθυστέρηση είναι πολύ μεγάλη και αποτυπώνεται τόσο στις εκ-

θέσεις διακεκριμένων οικονομολόγων και επενδυτικών
οίκων που αναθεωρούν επί τα χείρω τις προβλέψεις
τους για την Ελλάδα, όσο και στις συνθήκες ασφυξίας που έχουν διαμορφωθεί στην εγχώρια αγορά. Οι μήνες που πέρασαν όσο οι εμπλεκόμενες στη διαπραγμάτευση πλευρές έπαιζαν καθυστερήσεις, υπολογίζοντας
τα ιδιοτελή συμφέροντά τους και ζυγίζοντας το πολιτικό κόστος των αποφάσεών τους, φούσκωσαν πολύ τον
λογαριασμό. Μόνο που στο τέλος δεν τον πληρώνουν
οι υπαίτιοι για τη χρονοτριβή. Απλώς τον υπογράφουν
και τον στέλνουν στην ελληνική κοινωνία, που βλέπει
το φως στο τούνελ της κρίσης να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο.

φέρον ίσως σηµείο την απειλή του αντικαγκελάριου Ζίγκµαρ Γκάµπριελ (ο οποίος το τελευταίο διάστηµα είναι σχεδόν καθηµερινός συνοµιλητής του Ελληνα πρωθυπουργού) ότι θα προκαλέσει πρόωρες εκλογές στη Γερµανία αν δεν
υπάρξει λύση, επικρατήσει το σχέδιο Σόιµπλε
και η Ελλάδα οδηγηθεί σε Grexit. Με την απειλή
και του Αλ. Τσίπρα ενώπιον του Ντόναλντ Τουσκ
το πρωί της Τετάρτης για έκτακτη Σύνοδο Κορυφής σε περίπτωση που δεν υπάρξει «λευκός
καπνός» στο Eurogroup της Μάλτας, η Γερµανίδα καγκελάριος ανέλαβε πρωτοβουλίες προς
την κατεύθυνση άρσης του αδιεξόδου, παρεµβαίνοντας στον Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, έστω και
χωρίς να τον «αδειάζει» δηµοσίως.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός, ωστόσο, είχε τηλεφωνική επικοινωνία -κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας- µε τη Γερµανίδα καγκελάριο και την
περασµένη ∆ευτέρα. «Κάποτε µε πήρες εσύ για
τον Γιάνη Βαρουφάκη, τώρα σε παίρνω εγώ
για τον δικό σου υπουργό», είπε στην Α. Μέρκελ ο Αλ. Τσίπρας, «φωτογραφίζοντας» τον Β.
Σόιµπλε ως υπεύθυνο του αδιεξόδου που είχε
δηµιουργηθεί και µάλιστα αποδίδοντας στον
Γερµανό υπουργό Οικονοµικών «πολιτικές σκοπιµότητες». Ο πρωθυπουργός, µάλιστα, συνοµίλησε επανειληµµένως και µε τον υποψήφιο
του SPD για την καγκελαρία Μάρτιν Σουλτς,
τον πρόεδρο της Κοµισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που όλο αυτό το διάστηµα χρησιµοποιούσε ως «λαγό» τον Πιερ Μοσκοβισί, τον Φρανσουά Ολάντ («παρότι ο Γάλλος Πρόεδρος βρίσκεται σε αδύναµη θέση, η Γαλλία είναι πάντοτε Γαλλία», εκτιµούν στο Μέγαρο Μαξίµου),
αλλά και µε την Κρ. Λαγκάρντ.

Συντονισµός
Η ολοκλήρωση της επίτευξης συµφωνίας για τη
δεύτερη αξιολόγηση αποµακρύνει το σενάριο
των πρόωρων εκλογών, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η αντιπολίτευση, αν και ορισµένοι πιστεύουν ότι ενδέχεται να επανέλθει είτε µε την
τρίτη αξιολόγηση -το προσεχές φθινόπωρο- είτε από το ενδεχόµενο η κυβέρνηση να διαπιστώσει ότι δεν πιάνει τους στόχους της και θα
χρειαστεί να λάβει νέα µέτρα.
Το Μέγαρο Μαξίµου, πάντως, µετά την ψήφιση των µέτρων -και ευελπιστώντας πως πέραν του πολιτικού κόστους δεν θα σηµειώσει
κοινοβουλευτικές ή κοµµατικές απώλειες- θα
κινηθεί αποφασιστικά προς την κατεύθυνση
της ανάπτυξης και της προσέλκυσης επενδύσεων, ενώ στο τραπέζι θα µπει και το εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, εκτιµάται ότι θα γίνουν κινήσεις από τον πρωθυπουργό για τη βελτίωση
του συντονισµού και της αποτελεσµατικότητας
της κυβέρνησης. «Ο κάθε υπουργός πρέπει να
ασχολείται µε το χαρτοφυλάκιό του και να µην
παριστάνει ούτε τον Τσίπρα, ούτε τον Τσακαλώτο, ούτε τον Χουλιαράκη», είπε χαρακτηριστικά στον Real FM ο ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και
την ανάγκη συντονισµού και βελτιωτικών κινήσεων. Οι πληροφορίες, µάλιστα, επιµένουν πως
δεν αποκλείεται και «διορθωτικός ανασχηµατισµός» ίσως και στην αρχή του καλοκαιριού,
για την ενιαιοποίηση και την καλύτερη αποτελεσµατικότητα της κυβέρνησης, που θα επιφέρει και σηµαντικές αλλαγές σε διοικήσεις δηµόσιων οργανισµών που εµφανίζουν προβλήµατα. Στην κυβέρνηση, τέλος, αναµένουν πολλά
από την προανακριτική επιτροπή για τον Γιάννο Παπαντωνίου, αλλά και από την εξεταστική
επιτροπή για την Υγεία, η οποία αναµένεται να
συγκροτηθεί µε απόφαση της Ολοµέλειας της
Βουλής τη Μεγάλη Τετάρτη.

