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«Κόκκινη κάρτα» από τους Γερμανούς 

Στη γωνία έχουν τη ΝΔ οι Γερμανοί της Ανγκελα Μέρκελ, όπως αποτυπώθηκε στο 

εκλογικό συνέδριο του ΕΛΚ στα μέσα της εβδομάδας. Η ΝΔ δέχθηκε μεγάλη πίεση για την 

πολιτική της στο Προσφυγικό (με απόφαση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, η ΝΔ καταψήφισε 

τη διακήρυξη που εκδόθηκε), αλλά κυρίως για τη στάση της έναντι των 

προαπαιτουμένων από το τρίτο Μνημόνιο.  

Αν και υπάρχει ως έναν βαθμό κατανόηση από πολλές πλευρές στο ΕΛΚ για τη στάση 

της ΝΔ, εν τούτοις η γερμανική πλευρά και οι «δορυφόροι» τους δεν κατανοούν τον 

τρόπο με τον οποίο κινείται η αξιωματική αντιπολίτευση και την αντιμνημονιακή ρητορική 

που χρησιμοποιεί ενίοτε. Και αυτό διότι θεωρεί πως η ΝΔ έπρεπε να ψηφίσει το τελευταίο 

πολυνομοσχέδιο. Ως εκ τούτου, η ΝΔ είναι ουσιαστικά απομονωμένη, παρά τις 

προσπάθειες που κατέβαλαν παράγοντες του κόμματος να εξηγήσουν ότι δεν μπορεί να 

γίνει διαφορετικά. Μάλιστα, επεξήγησαν ότι έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή 

επιβαρυντικά άρθρα και η κυβέρνηση καταθέτει διατάξεις που δεν υπάρχουν στο 

Μνημόνιο, το οποίο, όπως διευκρίνισαν, ψήφισαν για να διασωθεί η χώρα. Η ΝΔ έχει 

περιορισμένη επιρροή σε σχέση με το παρελθόν, ενώ το μόνο ενθαρρρυντικό ήταν τα 

θετικά σχόλια που ακούστηκαν για την περίοδο που κυβέρνησε το κόμμα με τον κ. 

Σαμαρά. 

 

 

Flash News 

Εντεκα ηγέτες Ευρωπαϊκών κρατών που βρίσκονται στον βασικό δρόμο των 

προσφυγικών ροών συναντιούνται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες σε μία 

προσπάθεια να βρούνε πρακτικές λύσεις για το πως θα περιορίσουν τον αριθμό των 

ανθρώπων που φτάνουν κάθε μέρα στα ευρωπαϊκά σύνορα αλλά και πρακτικές λύσεις 

για να συντονιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες που  βρίσκονται ήδη σε 

ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά κράτη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά 

την είσοδο του δήλωσε ότι η πρωτοβουλία της Κομισίον για αυτή την συνάντηση είναι 

θετική αλλά πρόσθεσε πως θα έπρεπε να είναι καλεσμένη και η Τουρκία ως «κρίσιμος 

συνέταιρος» ενώ τόνισε ότι αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το κράτος εισόδου, 

την Τουρκία «θα είναι δύσκολο να βρεθεί η λύση».  

Κύριως στόχος της κυβέρνησης, είναι να εγκαθιδρύσει τους ανθρώπους και τους 

μηχανισμούς εκείνους με τους οποίους θα ελέγξει το κράτος ως «κανονική» και με  
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ορίζοντα τετραετίας και όχι ως «παρένθεση» ή «ατύχημα», όπως θεωρούνταν από  

πολλούς ή και η ίδια φοβόταν μέχρι τον εκλογικό θρίαμβο του περασμένου Σεπτεμβρίου. 

Γι’αυτό και προωθεί σαρωτικές αλλαγές στο κράτος, όπως στον φορολογικό μηχανισμό, 

κάνει παρεμβάσεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως στο τηλεοπτικό πεδίο, αλλά 

και στη Δικαιοσύνη, στοχεύοντας στους θύλακες της διαφθοράς και της διαπλοκής, 

όπως ισχυρίζονται. Παράλληλα η κυβέρνηση τρέχει να προλάβει αφενός να 

ολοκληρωθεί με τους καλύτερους όρους η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 

αφετέρου να κλείσει η αξιολόγηση από τους θεσμούς ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση για 

το χρέος, όπως αφήνουν να εννοηθεί οι Ευρωπαίοι εταίροι. Η διαπραγμάτευσηη με τους 

εκπροσώπους των δανειστών που ήρθαν στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα  

προχωρά με πολλά αγκάθια, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να 

υπάρξουν αξεπέραστα προβλήματα. 

Ραντεβού τον Νοέμβριο σε μια ατέλειωτη λίστα παλιών και νέων μέτρων έδωσαν 

φεύγοντας οι τοποτηρητές των θεσμών, οι οποίοι βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες 

στη χώρα μας. «Τα μέτρα που πήρατε δεν επαρκούν», είπαν οι δανειστές με τη γλώσσα 

της διπλωματίας στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και δεν επικύρωσαν 

καν το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενων για τη δόση των 2 δισ. ευρώ, στέλνοντας 

μήνυμα στην κυβέρνηση ότι ετοιμάζονται να ζητήσουν κι άλλα. Η κυβέρνηση 

αντιλαμβάνεται ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Αναζητεί ισοδύναμα, αλλά τα ελλείμματα 

στην οικονομία δεν τη βοηθούν. Ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε ότι απομένουν ζητήματα 

προς επίλυση στους τομείς της ενέργειας και των φορολογικών για την τακτοποίηση των 

48 προαπαιτουμένων που οδηγούν στη δόση των 2 δισ. ευρώ. Έτσι η κυβέρνηση 

προωθεί αυτή την εβδομάδα στη Βουλή νομοσχέδιο-«σκούπα» που θα καλύψει τα 

ορόσημα που εκκρεμούν και δεν μπορούν να καλυφθούν με εγκυκλίους και υπουργικές 

αποφάσεις. Ο στόχος είναι την ερχόμενη Πέμπτη το EuroWorking Group να εγκρίνει την 

εκκρεμούσα δόση. Αυτή τη διαβεβαίωση έδωσαν κορυφαίοι υπουργοί στα στελέχη της 

τρόικας. 

Ξεκάθαρο μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο στέλνει ο 

Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέπτεται αύριο 

την Αθήνα για επαφές με την κυβέρνηση, σε μια στιγμή που έχουν αρχίσει να 

ανακύπτουν δυσκολίες στις συνομιλίες για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων για την 

εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ. Ερωτηθείς σχετικά με το αν θα μπορούσαν να 

υπάρχουν επιπλοκές, ο κ. Ντομπρόβσκις απαντά χωρίς περιστροφές: «Τα πράγματα είναι 

απλά: απαιτείται η υλοποίηση των συμφωνηθέντων προαπαιτουμένων». Ο 

αντιπρόεδρος της Κομισιόν παραδέχεται ότι «οι δύσκολες και κουραστικές 

διαπραγματεύσεις έχουν προκαλέσει σοβαρότατη διάβρωση στην εμπιστοσύνη» και 

σημειώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος είναι η βασική προϋπόθεση, ώστε να μην 

επανέλθει στο τραπέζι το σενάριο του Grexit. Στο θέμα του χρέους, ο κ. Ντομπρόβσκις 

για μακρύτερες περιόδους αποπληρωμής και χάριτος, ενώ προσθέτει ότι «είναι εξαιρετικά  
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σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα βρίσκεται στο σωστό δρόμο όταν 

έρθει η ώρα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών». 

Πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις προσλαμβάνει η σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει 

τάχιστα το κεφάλαιο που άνοιξε η ίδια με την απομάκρυνση της κυρίας Κατερίνας 

Σαββαϊδου από τη θέση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων. Οι δύο πλευρές 

βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο που πιθανόν να φτάσει μέχρι τις δικαστικές αίθουσες, 

καθώς η κυρία Σαββαϊδου προαννήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά θεωρώντας ότι η 

κυβέρνηση έκανε σωρεία παρανομιών με την επιχείρηση εκπαραθύρωσης της από τη 

ΓΓΔΕ, ενώ προκαλεί σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό και ανοίγει πληγές με  

την Κομισιόν, η οποία είναι σαφώς ενοχλημένη από τη νέα κρίση στην κορυφή του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού. 

Ένας εσωτερικός πόλεμος έχει ξεσπάσει στον ΣΥΡΙΖΑ, με πεδίο μάχης το Ασφαλιστικό και 

λάφυρα το ύψος των συντάξεων, το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα μειωθεί σημαντικά 

για να καλυφθεί η μαύρη τρύπα από τον προϋπολογισμό. Από τη μία πλευρά βρίσκονται 

όσοι στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα το Μνημόνιο 

και να μειωθούν οι συντάξεις για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού. Από 

την άλλη πλευρά βρίσκονται όσοι πιστεύουν ότι οι συντάξεις δεν μπορούν να μειωθούν, 

επειδή απαιτεί κορυφαία προεκλογική δέσμευση του κόμματος, αλλά και καθήκον της 

Αριστεράς που πρέπει να αντισταθεί στις ορέξεις των δανειστών και να ακυρώσει την 

αποτυχημένη συνταγή τους. 

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών που θα προκύψουν 

από τα stress tests αλλά και προβληματισμός για τις νομοθετικές εκκρεμότητες και το 

ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα των επικείμενων αυξήσεων κεφαλαίου επικρατούν στις  

διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων που βλέπουν τη μάχη για τον έλεγχο των 

τραπεζών να φουντώνει και πάλι. Το γεγονός ότι τα συμφέροντα για τους μετόχους της 

κάθε τράπεζας είναι διαφορετικά και συχνά αντικρουόμενα (π.χ., άλλες έχουν 

προνομιούχες μετοχές και άλλες όχι), συν το ότι στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου 

εμπλέκονται πολλοί φορείς (ΤΧΣ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργείο Οικονομικών, EFSF, 

ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), δεν διευκολύνουν τη διαδικασία. 

Πρόταση για μετατροπή του διακρατικού χρέους της Ελλάδας προς τη Γαλλία (από την 

πρώτη δανειακή σύμβαση του 2010), ύψους πάνω από 10 δισ. ευρώ, σε μετοχές 

ελληνικών δημόσιων επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων εξετάστηκε, σύμφωνα με 

έγκυρες πληροφορίες, στις συνομιλίες του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Γάλλο 

πρόεδρο. Οι δύο πλευρές αντιμετωπίζουν καταρχήν με θετικό τρόπο το ενδεχόμενο 

σύστασης μια ελληνογαλλικής εταιρείας επενδύσεων με αυτό τον σκοπό, αλλά για να 

δρομολογηθεί η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει προηγουμένως να δοθεί λύση σε μια 

σειρά από δύσκολα προβλήματα. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί 

προηγούμενο ευνοϊκής μεταχείρισης της Γαλλίας έναντι των άλλων χωρών-μελών της 

Ευρωζώνης, ιδιαιτέρως όταν και οι δύο πλευρές συμφωνούν στην ανάγκη  
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αναδιάρθρωσης του συνολικού ελληνικού χρέους. Επίσης, θα πρέπει να μην εγερθεί 

ζήτημα ανταγωνιστικότητας σε ότι αφορά το ειδικό ταμείο που προορίζεται για την  

αποπληρωμή του χρέους. Γι’ αυτό και η πρόταση παραπέμφθηκε να μελετηθεί και να 

εξειδικευτεί από τους αρμόδιους υπουργούς.  

Δύο ηχηρές απουσίες σημειώθηκαν από την εντυπωσιακή υποδοχή του Φρανσουά 

Ολάντ στο Κοινοβούλιο: του Αντ. Σαμαρά και του Κ. Καραμανλή. Ένας από τους πλέον 

στενούς συνεργάτες (και συνομιλητές) του κ. Καραμανλή έδωσε μια εξήγηση για την 

απουσία του και αυτό που είπε έχει τη σημασία του. Έκανε μια σύγκριση δύο γάλλων 

προέδρων: του Νικολά Σαρκοζί (τον οποίο είχε προσκαλέσει στην Αθήνα ο κ.  

Καραμανλής και μίλησε στη Βουλή) και του Φρανσουά Ολάντ. «Έχει καμία σχέση η ομιλία 

του πρώτου με τον δεύτερο; Ο Σαρκοζί είπε ότι η ανθρωπότητα οφείλει μεγάλη 

ευγνωμοσύνη στην Ελλάδα, είπε ότι «οι Έλληνες μπορούν να βασίζονται σε εμάς», ως και 

την υπεράσπισή του στο θέμα της ονομασίας της πΓΔΜ εξέφρασε. Ο Ολάντ ήρθε να 

μας υποσχεθεί αλληλεγγύη. Μάλλον τα είπε όλα αυτά για να μπει στο μάτι των 

Γερμανών. Τι αλληλεγγύη; Ότι πουν οι Γερμανοί θα κάνει και αυτός» είπε. Δεν ξέρουμε αν 

αυτά απηχούν όντως τις θέσεις του πρώην πρωθυπουργού, αλλά εκείνο που γνωρίζω 

είναι ότι στη Βουλή κυκλοφόρησε και μάλιστα μεταφρασμένο στα ελληνικά το άρθρο του 

περιοδικού «Courier International» που έγραφε: «Κανένα κράτος της ευρωζώνης δεν 

έδειξε λιγότερη αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα. Ο Ολάντα απλώς είχε την τέχνη να 

εμφανιστεί ως σωτήρας την ώρα που κανένα κράτος δεν ήθελε την κατάρρευση της 

Ελλάδας». 

Από τις 20 Ιουλίου που άνοιξαν και πάλι οι τράπεζες 1,2 δισ. ευρώ επανήλθε στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς. Την τελευταία πενταετία έχουν «φύγει» από τις τράπεζες 120 

δισ. ευρώ και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες παραμένουν στις τράπεζες 125 δισ. 

ευρώ.  

 


