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Χωρίς «λευκό καπνό» οι ολονύκτιες διαπραγματεύσεις 

Χωρίς να βγει «λευκός καπνός» ολοκληρώθηκε στις 5 το πρωί της Δευτέρας η 

συνάντηση που είχε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των 

δανειστών, συνάντηση η οποία είχε ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Οι δύο 

πλευρές θα ξανασυναντηθούν σήμερα στις 2 το μεσημέρι προκειμένου να επιτευχθεί η 

περίφημη συμφωνία και έτσι να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Euroworking Group 

(EWG), η οποία έχει προγραμματισθεί για αύριο Τρίτη. Τα «αγκάθια» που παραμένουν 

ακόμη στη συμφωνία είναι τα κριτήρια προστασίας της α' κατοικίας από τους 

πλειστηριασμούς και η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. 

Συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών έχει επέλθει στο θέμα της αντικατάστασης 

του μέτρου της επιβολής ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση με τη φορολόγηση των 

τυχερών παιχνιδιών. Υπό συζήτηση ήταν οι τελικές λεπτομέρειες για τα θέματα των 

αλλαγών στις φορολογικές ρυθμίσεις, καθώς και της μείωσης των τιμών των 

 γενόσημων και εκτός πατέντας φαρμάκων.

 

 

Flash News 

«Μητρώο υγείας» με το ιατρικό ιστορικό και τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας κάθε 

πρόσφυγα και μετανάστη που εισέρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, θα συμπληρώνεται στα 

hotspots. Στο εν λόγω μέτρο που θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και στη 

βοήθεια που διαθέτει η Ε.Ε. στη χώρα για την προσφυγική κρίση, αναφέρεται σε 

συνέντευξή του στην «Κ» ο Λιθουανός επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, 

Vytenis Andriukaitis, που επισκέπτεται τη χώρα μας την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή. 

Με τη διαπραγμάτευση με την τρόικα να κινείται ήδη εκτός χρονοδιαγράμματος, η 

κυβέρνηση θα πρέπει μετά τα «κόκκινα» δάνεια, να «ανοίξει» το αμέσως επόμενο 

διάστημα τους φακέλους του ασφαλιστικού και του φορολογικού, περιλαμβανομένων 

των νέων μέτρων για τους αγρότες. Παράλληλα, στο προσκήνιο θα έλθει με νέα ένταση 

το προσφυγικό, αφού η Αθήνα έχει αναλάβει τη δέσμευση να φιλοξενήσει 50 χιλιάδες 

μετανάστες, ενώ, μετά την απεργιακή κινητοποίηση της περασμένης Πέμπτης, κορυφαία 

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν φόβους για επερχόμενες κοινωνικές εντάσεις, παρά την 

πολιτική ηγεμονία του κ. Αλ. Τσίπρα, λόγω και της εσωστρέφειας στην οποία έχει 

περιπέσει η Ν.Δ. εξ αφορμής της μάχης για την ηγεσία. Όπως αναγνωρίζουν 

συνομιλητές του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα «μεγάλο κάβο»: 

Εάν τον περάσει θα σταθεροποιηθεί και σταδιακά μπορεί να ευελπιστεί σε βελτίωση της  
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εικόνας της. Σε διαφορετική περίπτωση, βεβαίως, το ενδεχόμενο ραγδαίων εξελίξεων δεν 

μπορεί να αποκλειστεί. 

Η μεθοδευμένη καλλιέργεια διαπραγματευτικής ατμόσφαιρας από το Μαξίμου αποτελεί 

το πρώτο βήμα της στρατηγικής που φαίνεται πως μελετά ο κ. Τσίπρας για την αμέσως 

προσεχή περίοδο. Στο τρίπτυχο Ευρώπη – δανειστές – κουαρτέτο εκτιμούν κάποιοι ότι θα 

στρέψει την προσοχή της η κυβέρνηση στο αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς 

πολλαπλές αφορμές μπορεί να προκύψουν.  

Με πλούσιο βιογραφικό, κόρη του βουλευτή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκη Παπαδόπουλου 

(πρώην υποψηφίου νομάρχη με το ΠαΣοΚ), πρώην συνεργάτιδα του Γαβριήλ 

Σακελλαρίδη και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας υπό τον Ευκλ. Τσακαλώτο, 

συνεργαζόμενη με τους «53», η νεαρή Έλενα Παπαδοπούλου τοποθετήθηκε γενική 

γραμματέας στο Οικονομικών.  

Υποχρεωμένη να κινηθεί πάνω σε τεντωμένο σκοινί είναι η Αθήνα στο Προσφυγικό. Σε 

μια περίοδο που η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα με τα 

προαπαιτούμενα και το νέο Μνημόνιο, βρίσκεται παράλληλα υπό ασφυκτική πίεση τόσο 

από τις Βρυξέλλες όσο και από το Βερολίνο που επιμένουν σε καλύτερο έλεγχο των 

εξωτερικών συνόρων και ταχεία υλοποίηση των συμφωνηθέντων για τη δημιουργία 

hotspots σε ελληνικό έδαφος. Ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός 

εμφανίζεται ενοχλημένος με τη στάση του Βερολίνου έναντι της Ελλάδας σε ότι αφορά το 

Προσφυγικό και σε σχέση με την Τουρκία. Η Ανγκελα Μέρκελ, αντιμέτωπη με σοβαρές 

εσωτερικές πιέσεις, κινείται με κυνισμό στην προσπάθεια να βρεθεί λύση ώστε η Τουρκία 

να αποτελέσει ανάχωμα στις προσφυγικές ροές. Σε αυτό το πλαίσιο  κύκλοι έλεγαν ότι το 

Βερολίνο φλέρταρε με την ιδέα να υπάρξει μια τριμερής συνεννόηση Γερμανίας-Ελλάδας-

Τουρκίας προς αναζήτηση κοινών λύσεων. Η προσπάθεια αυτή δεν φαίνεται ότι 

προχώρησε. Ο κ. Γιούνκερ σχεδιάζει να παρουσιάσει προωθημένες ιδέες για μια 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή εντός του Δεκεμβρίου. Το γραφείο του 

εργάζεται πυρετωδώς επί του ζητήματος που ουσιαστικά θα αποτελέσει μια πλήρη 

αναβάθμιση του Frontex. Μια τέτοια εξέλιξη θα έπρεπε να χαροποιεί την Αθήνα, που εδώ 

και χρόνια μιλάει για την ανάγκη κοινής φύλαξης των ελληνικών συνόρων που 

αποτελούν και σύνορα της Ε.Ε. Οι λεπτομέρειες όμως θα κάνουν τη διαφορά. 

Οι περισσότεροι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν κάνουν λόγο για «αντιεπενδυτικό κλίμα» και για «κυβερνητική αδυναμία». «Δεν 

υπάρχει σε επίπεδο κυβέρνησης ή Μεγάρου Μαξίμου κάποιος συντονισμός για τη 

διευκόλυνση των επενδύσεων» αναφέρουν και εξηγούν ότι από τη στιγμή που 

εμπλέκονται πολλά υπουργεία και φορείς, κάποιος πρέπει να τους συντονίσει. Στην 

κυβέρνηση Σαμαρά αυτό γινόταν με την εμπλοκή του τότε πρωθυπουργού σε επίπεδο 

micro management, ενώ παλαιότερα επί κυβερνήσεως Σημίτη, την περίοδο της 

ολυμπιακής προετοιμασίας, ο τότε πρωθυπουργός λειτουργούσε ως project manager,  
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έχοντας επιμερίσει τμήματα του έργου σε γενικούς γραμματείς εμπλεκόμενων 

υπουργείων, του οποίους συντόνιζε από το Μαξίμου.  

Για την κυρία Τζάκρη, τα στοιχήματα είναι πολλαπλά. Μέσα στο 2016 θα επιχειρήσει τομές 

όπως η δημιουργία τουλάχιστον ενός μεγάλου εμπορευματικού πάρκου, ώστε να σταλεί 

μήνυμα προς τους επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι κόμβος στα logistics, η αρωγή στις 

εξαγωγές με έναν μηχανισμό εξωστρέφειας τύπου «ΚΕΠ Εξωστρέφειας», ενώ 

προαναγγέλλει και τη δημιουργία ενός φόρουμ εθνικού διαλόγου και συνεργασίας, για 

τη βιομηχανία και τη μεταποίηση με προτεραιότητα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών, 

των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού. Παράλληλα εξαγγέλλει τη 

δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αδειοδοτήσεων, ενώ έως τον Ιούνιο του 2016 θα 

υπάρξουν οριζόντιες απλοποιητικές παρεμβάσεις σε τέσσερις κλάδους της οικονομίας. 

Ωστόσο, σημειώνει ότι ο τρόπος ανάπτυξης της βιομηχανίας είναι πολύ συγκεκριμένος. 

Χρειάζεται φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ανταγωνιστικά κόστη, ειδικά στην ενέργεια, 

και «έξυπνες ενισχύσεις», ειδικά σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, ώστε να βρεθεί η 

χώρα και οι επιχειρήσεις της στην αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας παραγωγής. 

Στο Παρίσι μεταβαίνει εκτάκτως σήμερα, Κυριακή (15/11) ο Ευρωπαίος Επίτροπος 

Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος. 

Μαζί με τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. Ζαν 

Άσελμπορν, ο ίδιος θα συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας Μπερνάρ 

Καζνέβ προκειμένου να συνεργαστούν και να προετοιμάσουν τις συζητήσεις που θα 

γίνουν στις Βρυξέλλες στο επικείμενο έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της 

ερχόμενης Παρασκευής. Η συνάντηση αυτή, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, κρίθηκε 

αναγκαία μετά τις προχθεσινές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι που στοίχισαν την 

ζωή σε 129 πολίτες. 

Τον «κώδωνα του κινδύνου» για επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης έκρουσε ο 

Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης Δ. Αβραμόπουλος, εκφράζοντας συγχρόνως 

την πλήρη αντίθεσή του στο ενδεχόμενο κατάργησης της Συνθήκης Σένγκεν. Σε 

συνέντευξή του στο CNN και στη δημοσιογράφο Κρ. Αμανπούρ, ο Δ. Αβραμόπουλος 

τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει ακόμη πιο δύσκολες 

καταστάσεις στο Μεταναστευτικό. Ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ, ο οποίος βρίσκεται 

στην Ουάσιγκτον για συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με θέματα 

ασφαλείας, επεσήμανε ότι προτεραιότητα της Ευρώπης είναι, πλέον, να σωθούν ζωές 

και προειδοποίησε πως η κατάσταση ενδέχεται να είναι ακόμα χειρότερη στο μέλλον. «Η 

Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί. Αυτή η περίοδος θα χαρακτηριστεί ως η περίοδος 

της ανθρώπινης μετακίνησης. Μας πήρε καιρό να κατανοήσουμε το μέγεθος του 

προβλήματος, όμως τώρα έχουμε αρχίσει να δρούμε» σημείωσε ο Δ. Αβραμόπουλος, ο 

οποίος πήρε σαφείς αποστάσεις από την πολιτική κάποιων ευρωπαϊκών κρατών να 

κλείνουν τα σύνορά τους. «Δεν θα βάλω ποτέ την υπογραφή μου στην κατάργηση της 

Συνθήκης Σένγκεν. Αυτό που είναι επικίνδυνο είναι η αύξηση της ξενοφοβίας στην  
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Ευρώπη» ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, επισημαίνοντας ότι σύντομα 

η Ευρώπη θα χρειάζεται τους μετανάστες. 

Τα υπόγεια ρεύματα που ήδη άρχισαν να κινούνται στο παρασκήνιο σε συνδυασμό με το 

ποια θα είναι η συμμετοχή των μελών, φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ αναμένεται, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ιστορικών και έμπειρων παραγόντων, να καθορίσουν σε 

μεγάλο βαθμό την εκλογή του νέου αρχηγού της συντηρητικής παράταξης την προσεχή 

Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Στο παρασκήνιο κυοφορούνται ενδιαφέρουσες συμμαχίες και 

αναδιατάσσονται στρατηγικές λίγο προτού ολοκληρωθεί η κούρσα της διαδοχής που 

ανατρέπουν τις αρχικές εκτιμήσεις πολλών και δίνουν στην αναμέτρηση αμφίρροπο 

χαρακτήρα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 

Κόμματος τις εσωκομματικές διαδικασίες στη ΝΔ. Αυτό που ζητεί η ηγεσία του ΕΛΚ είναι 

μια δυνατή και ενωμένη Κεντροδεξιά την επομένη των εκλογών ώστε να μπορέσει να 

εγγυηθεί τη στήριξη και εφαρμογή και του τρίτου προγράμματος, ακόμη και από τη θέση 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο δεν διανοούνται ότι η 

ΝΔ θα ξαναμπεί σε αντιμνημονιακή ρότα. 

Σε καφέ της οδού Βαλαωρίτου χαλάρωσαν την Τετάρτη ο κ. Αντώνης Σαμαράς μαζί με 

τους στενούς συνεργάτες κυρίους Χρύσανθο Λαζαρίδη, Θανάση Μπούρα και Γιώργο 

Μουρόυτη. Ωτακουστές της συζήτησης που είχαν οι τέσσερις άνδρες λένε ότι η όλη 

κουβέντα περιεστράφη στα εσωκομματικά με μια μάλιστα ενδιαφέρουσα πτυχή: και οι 

τέσσερις συμφωνούσαν ότι θα υπάρξει και δεύτερος γύρος, με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη 

να έχει σίγουρη παρουσία σε αυτόν. Εκεί που διαφωνούσαν ήταν στο ποιος θα είναι ο 

πολιτικός αντίπαλος... 

Διαλόγους-φωτιά οι οποίοι τεκμηριώνουν τον στενό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ 

στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί για συμμετοχή σε 

τρομοκρατικές πράξεις ή βαριά ποινικά αδικήματα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 

κατέθεσε ο πρώην υπουργός Γιάννης Πανούσης στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 

Από τους διαλόγους προκύπτει σαφώς ότι η κυβέρνηση με βασικό διαμεσολαβητή τον 

σύμβουλο του υπουργού Δικαιοσύνης Πάνο Λάμπρου, προσπαθούσε να κρατά 

ικανοποιημένους ποινικούς και τρομοκράτες, προωθώντας μάλιστα νομοθετικές 

ρυθμίσεις στη Βουλή που υπαγόρευαν εκείνοι μέσα από τις φυλακές. «Πρέπει να 

χτυπήσουμε στη Βουλή. Δεν φυλάσσεται καλά. Μπορούμε να την καταλάβουμε» 

εμφανίζεται να λέει ο Νίκος Μαζιώτης. 

Επειδή έχουν πληθύνει οι δηλώσεις αρμόδιων ή αναρμόδιων ότι η άρση των capital 

controls είναι ζήτημα εβδομάδων ή ότι πρόκειται να γίνει στις αρχές του 2016, ρωτήσαμε 

τον πλέον ειδικό, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα: «Έχουμε 

ακόμα δρόμο μπροστά μας, πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, να γίνει 

δηλαδή η χώρα μας πυλώνας σταθερότητας». 


