Το τελεσίγραφο Τσίπρα και η σύγκρουση κορυφής στο Eurogroup

Έχοντας εξασφαλίσει σημαντικές συμμαχίες ενάντια στο αναπάντεχο γερμανικό μπλόκο
στο χθεσινό αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση της δανειακής
σύμβασης προσέρχεται στο κρίσιμο σημερινό Eurogroup η Ελλάδα, με το κυβερνητικό
επιτελείο να εκφράζει την αισιοδοξία του για τελική συμφωνία που θα δώσει ανάσα μέχρι
το τέλος Αυγούστου, ώστε να ετοιμαστεί ένα «new deal».
Το γερμανικό «nein» του αδιάλλακτου Βόλφγκανγκ Σόιμπλε άφησε εμβρόντητους τους
κυβερνητικούς αξιωματούχους στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κατά κοινή ομολογία η Ελλάδα
έκανε βήματα προσέγγισης προς τις αιτιάσεις των δανειστών για την εξεύρεση μίας
αμοιβαία επωφελούς λύσης. Από το περιβάλλον του πρωθυπουργού σημείωναν ότι η
απόρριψη από την πλευρά του Σόιμπλε της ελληνικής πρότασης αποτελεί ενδεικτική των
προθέσεων του Βερολίνου που δεν επιδιώκει μία χρυσή τομή αλλά τον παραδειγματικό
διασυρμό της Ελλάδας για να προλάβει τυχόν αντίστοιχες στάσεις για αλλαγή ρότας και
τερματισμό της λιτότητας από τις άλλες χώρες που πλήττονται από κρίση χρέους και
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κυρίως την Ισπανία του Podemos.
«Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε επιστολή προς το Eurogroup ζητώντας εξάμηνη παράταση
της δανειακής σύμβασης. Το αυριανό Eurogroup έχει μόνο δύο επιλογές: Να αποδεχτεί ή να
απορρίψει το ελληνικό αίτημα. Εδώ θα φανεί ποιος θέλει να βρεθεί λύση και ποιος όχι»,
ανέφεραν κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου, τονίζοντας ότι από την ελληνική πλευρά δεν
μπορούν να γίνουν άλλες υποχωρήσεις.
Παράλληλα ωστόσο, το nein του Σόιμπλε έθεσε σε συναγερμό ολόκληρο το κυβερνητικό
επιτελείο και πυροδότησε το μπαράζ επαφών που ακολούθησε από τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα ώστε να χαρτογραφηθούν οι προθέσεις των ευρωπαίων εταίρων απέναντι
στην Ελλάδα, δεδομένης της στήριξης του επικεφαλής της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
που κράτησε αντιδιαμετρικά αντίθετη στάση από αυτήν του γερμανού υπουργού
Οικονομικών και χαρακτήρισε το αίτημα παράτασης ως «θετικό βήμα».
Η σύγκρουση κορυφής που πυροδοτήθηκε μεταξύ του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και του Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ με αφορμή το ελληνικό αίτημα δεν έμεινε ασχολίαστη από την κυβέρνηση.
Κύκλοι του Μαξίμου σημείωναν χαρακτηριστικά χθες ότι «για πρώτη φορά υπάρχει
πραγματική διαπραγμάτευση, με τις ελληνικές θέσεις να δημιουργούν συγκρούσεις και στον
πυρήνα της λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων».
Μαραθώνια τηλεφωνική επικοινωνία σχεδόν μιας ώρας, είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός με
την Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, μεκ υβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι ο κ.
Τσίπρας ανέλυσε για μια ακόμη φορά στην κ. Μέρκελ την ελληνική πρόταση και τόνισε την
αναγκαιότητα για την εξεύρεση κοινά επωφελούς λύσης για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η θέση της κ. Μέρκελ ήταν αισθητά πιο ήπια από αυτή του
Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Στο πλευρό της ελληνικής αντιπροσωπείας τάχθηκε και ο Γάλλος Πρόεδρος, Φρανσουά
Ολάντ, ο οποίος σε επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα δεσμεύθηκε να βοηθήσει την Ελλάδα στο
σημερινό Eurogroup και μεταφέρει το όλο θέμα και σ την Άγκελα Μέρκελ.
O πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι συνομίλησε στο τηλέφωνο με τον Έλληνα
ομόλογό του Αλέξη Τσίπρα και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας για το
ελληνικό χρέος, ανέφερε σήμερα πηγή προσκείμενη στην ιταλική κυβέρνηση.
Η Ιταλία έχει συμφωνήσει με τη Γερμανία ότι η νέα κυβέρνηση της Αθήνας πρέπει να
τηρήσει τους όρους του διεθνούς προγράμματος βοήθειας προς την Ελλάδα, ωστόσο Ιταλοί
αξιωματούχοι στις δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν υιοθετήσει έναν αρκετά πιο φιλικό
τόνο.
Υπέρ των ελληνικών θέσεων τάχθηκε σε συνέντευξή του και ο Ιταλός υπουργός
Οικονομικών, Πιερ Κάρλο Πάντοαν, ο οποίος μάλιστα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι
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«αν βγει μια χώρα( από το ευρώ), δεν θα είχαμε μόνον ένα κράτος λιγότερο στην Ένωση,
αλλά και την μετατροπή του ευρώ σε έναν μηχανισμό που μπορεί να αποσυντεθεί».
«Η Ιταλία στηρίζει το αίτημα αυτό. Αλλά για να φτάσουμε στην συγκεκριμένη κατάσταση,
πρέπει να ξεπεράσουμε μια κρίσιμη μεταβατική φάση, στην οποία πρέπει να αποφασισθεί
τι θα γίνει με τις παλιές δεσμεύσεις και πώς να σχεδιασθούν οι καινούργιες. Πρέπει να
δώσουμε το μήνυμα ότι το ευρώ είναι μη αντιστρέψιμο. Αν βγει μια χώρα, δεν θα είχαμε
μόνον ένα κράτος λιγότερο στην Ένωση, αλλά και την μετατροπή του ευρώ σε έναν
μηχανισμό που μπορεί να αποσυντεθεί. Ένας μηχανισμός διαφορετικός από εκείνον του
ενιαίου νομίσματος» τόνισε ο Πιερ Κάρλο Πάντοαν.
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