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Ευρωτουρκική συμφωνία 3 δισ. ευρώ για το προσφυγικό 

Oι 28 ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Κυριακή με την Τουρκία να περιορίσει την αυξημένη 

ροή των μεταναστών από την μία και από την άλλη η Άγκυρα να πάρει ως αντάλλαγμα 

3 δισ. ευρώ, κατάργηση της διαδικασίας βίζας για Τούρκους πολίτες και επιτάχυνσης της 

ενταξιακής της διαδικασίας. Μετά από 11 χρόνια χθες βρέθηκε στις Βρυξέλλες Τούρκος 

ηγέτης στο ίδιο τραπέζι με τους 28 καθιστώντας τη χθεσινή συνάντηση ως μία «ιστορική 

νέα αρχή» μεταξύ ΕΕ και Άγκυρας, όπως δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός Α. 

Νταβούτογλου. Η συνάντηση αυτή αποφασίστηκε να επαναλαμβάνεται δύο φορές τον 

χρόνο από εδώ και στο εξής 

Η χθεσινή συμφωνία λέει ότι η Τουρκία θα εντατικοποιήσει τις περιπολίες της στο Αιγαίο 

αλλά και στα χερσαία σύνορα με την Ελλάδα και την Βουλγαρία και θα βοηθήσει στην 

καταπολέμηση των λαθροδιακινητών. Συγχρόνως θα δέχεται πίσω μετανάστες από όλα 

τα κράτη μέλη που δεν προκρίνονται για παροχή ασύλου στην Ευρώπη μία συμφωνία 

που υπήρχε με την Ελλάδα αλλά δεν τηρείτο από την Τουρκική πλευρά.  Η αποδοχή αυτού 

του όρου από την Τουρκία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς με αυτό τον τρόπο 

αναγνωρίζει έμμεσα την Κυπριακή δημοκρατία, ενώ μεγάλο βήμα ήταν ότι στο ίδιο 

τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρέθηκαν χθες ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο κ. 

Νταβούτογλου. 

 

 

Flash News 

Με μια παρέμβαση ιδιαίτερης βαρύτητας, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης 

Στουρνάρας στέλνει ένα ηχηρό και δραματικό μήνυμα προς τα πολιτικά κόμματα μέσω 

της ενδιάμεσης έκθεσης που θα παρουσιάσει την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, στην έκθεση του ο κ. Στουρνάρας θα αναφέρει ότι έχουμε διανύσει τα 4/5 

της απόστασης για την έξοδο από τα μνημόνια και θα είναι κρίμα να βιώσουμε και πάλι 

σενάρια εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Είναι αδήριτη ανάγκη, σύμφωνα με την 

έκθεση, να περάσουν από τη Βουλή με ευρεία στήριξη τα εναπομείνοντα μέτρα 

(Ασφαλιστικό, Αγροτικό κ.λπ.) για να οδηγηθεί η χώρα με ασφάλεια στην επόμενη μέρα 

και να βγει στις αγορές. 

Στο κενό έπεσε η προσπάθεια του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να εξασφαλίσει έστω 

και μερική συναίνεση ή κάποιου είδους εμπλοκή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην 

πιο επικίνδυνη αποστολή που έχει μπροστά της η κυβέρνηση, την έγκριση δηλαδή της 

ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση είναι πλέον αναγκασμένη να πάει μόνη της  
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στην ψήφιση του Ασφαλιστικού και ανάλογα με το τι θα συμβεί στη Βουλή –αν δηλαδή 

θα έχει απώλειες βουλευτών και πόσες- θα επαναπροσδιορίσει την τακτική της σχετικά με 

την αναζήτηση συναινέσεων ή ακόμα και κυβερνητικών συνεργασιών. Η σύσκεψη έγινε 

σε παγωμένο κλίμα εν μέσω επιφυλάξεων και καχυποψιών για τις πραγματικές προθέσεις 

της κυβέρνησης. Ουσιαστικά και μετρήσιμα βήματα προς την επίτευξη της συναίνεσης 

δεν έγιναν, όπως άλλωστε αναμενόταν μετά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης 

στην ξαφνική και γεμάτη θολά σημεία πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα, αλλά και την 

αναδίπλωση της ίδιας της κυβέρνησης, η οποία χαμήλωσε τις προσδοκίες, 

διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση είναι απλώς για ένα πρώτο διάλογο. 

Σε «γόρδιο δεσμό» για τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, και, δευτερευόντως, για τους 

αρχηγούς των κομμάτων εξελίσσεται το ασφαλιστικό. Κατά τη χθεσινή σύσκεψη στο 

Προεδρικό Μέγαρο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν την πρότασή του για τη 

συγκρότηση δύο διακομματικών επιτροπών με αντικείμενο το ασφαλιστικό και την 

αναθεώρηση του Συντάγματος.  

Με αυτό τον ελιγμό, ο κ. Τσίπρας θέλησε να αποφύγει την παρουσίαση της κυβερνητικής 

πρότασης για το θέμα και του σχεδίου που έχει ήδη επεξεργασθεί το υπουργείο 

Εργασίας. Ο κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και η κ. Φώφη Γεννηματά αρνήθηκαν, εμμένοντας 

στη γραμμή επί της οποίας είχαν προδιαθέσει κατά τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, η 

κ. Γεννηματά, αναφορικά με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, επισήμανε ότι 

ήδη λειτουργεί σχετική επιτροπή στη Βουλή και δεν είναι δυνατόν να σχηματισθεί και άλλη 

επιτροπή, που θα λειτουργεί παράλληλα, θέτοντας και ζήτημα συνταγματικότητας μιας 

τέτοιας επιλογής. Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης επίσης αρνήθηκε συμμετοχή του κόμματός 

του στην επιτροπή για το ασφαλιστικό, ενώ, σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, 

έθεσε την παράμετρο αλλαγής του εκλογικού νόμου μέσα στο 2016. Ο κ. Βασίλης 

Λεβέντης ζήτησε από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη να λάβουν υπ’ όψιν ότι το Grexit 

παραμένει στο τραπέζι και ότι δεν θα πρέπει να υπονομευθεί η συναίνεση, ενώ επανέλαβε 

τη θέση του για σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών. 

Το θέμα επί του οποίου έδειξαν να διαμορφώνονται συγκλίσεις και να μπορεί να βρεθεί 

κοινός τόπος ήταν αυτό της διαχείρισης του προσφυγικού, η συζήτηση για το οποίο είχε 

ιδιαίτερη σημασία, καθώς, πέραν της μεγάλης πίεσης που υφίσταται η χώρα μας, ο 

πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται η Σύνοδος 

Ε.Ε. - Τουρκίας, με βασικό στόχο να μη μείνει η Αθήνα στο περιθώριο των κρίσιμων 

αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν. 

Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ3, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Προσφυγικό είναι «ένα 

φαινόμενο τεραστίων διαστάσεων», το οποίο «καμία χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί 

μόνη της». Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «η Ελλάδα υλοποιεί τις ευρωπαϊκές της 

υποχρεώσεις για δημιουργία χώρων υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων», ενώ 

κάλεσε την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι «η Ελλάδα φυλάει τα σύνορα της  



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 3 

 

 

Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ούτε οι φράχτες, ούτε η μετάθεση του προβλήματος από τη μια 

χώρα στην άλλη μπορούν να ανακόψουν τις ανθρώπινες ροές που προκαλεί ο πόλεμος 

και η φτώχεια». Διεμήνυσε επίσης ότι «είμαστε αποφασισμένοι να μη μείνουμε στη θέση 

του παθητικού παρατηρητή. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μάχη τόσο για τις 

θέσεις της χώρας μας όσο και για τις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες»... 

Τα ευρήματα της πρώτης δημοσκόπησης μετά τις εκλογές που πραγματοποίησε η Κάπα 

Research για λογαριασμό του «Βήματος της Κυριακής» επιβεβαιώνουν απλώς την 

αίσθηση που υπήρχε στα κόμματα αλλά και στους βουλευτές ότι η κυβέρνηση έχει ήδη 

χάσει την ορμή του νικητή και έχει αρχίσει να πελαγοδρομεί ενώ εκκρεμούν δύσκολες 

ψηφοφορίες στη Βουλή. Η απώλεια τριών κυβερνητικών βουλευτών και η πρωτοβουλία 

του Πρωθυπουργού για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών εκλαμβάνονται 

από την κοινή γνώμη ως κινήσεις αδυναμίας και αναζήτησης νέων συμμαχιών για να 

υλοποιηθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα που υπαγορεύεται από τα συμφωνηθέντα στο 

τρίτο Μνημόνιο. Οι πολίτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η λύση για την άρση του 

πολιτικού αδιεξόδου είναι πλέον ο σχηματισμός οικουμενικής κυβέρνησης, θεωρώντας 

αδύνατον να σηκώσει μόνο του οποιοδήποτε κόμμα το βάρος υλοποίησης του 

προγράμματος σταθεροποίησης της οικονομίας.  

Την πιο βαθιά κρίση της από το 1974, που ιδρύθηκε, βιώνει η Νέα Δημοκρατία, η οποία 

κινείται σε τροχιά διάσπασης, μετά το φιάσκο της αναβολής των εσωκομματικών 

εκλογών την περασμένη Κυριακή και τα όσα τραγελαφικά ακολούθησαν. Παράλληλα, 

ενισχύονται όλο και περισσότερο τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος, είτε 

λαϊκού-δεξιού είτε ενός πιο κεντρογενούς-φιλελεύθερου που θα προέρχονται από τα 

σπλάχνα της. Ο πόλεμος εξουσίας είναι ανελέητος στη συντηρητική παράταξη, όπου 

κυριαρχεί η παρασκηνιακή σύγκρουση φατριών, βαρονιών και πολιτικών τζακιών, ενώ 

δεν απουσιάζουν και οι δημόσιες αντεγκλήσεις. Η κίνηση Μεϊμαράκη, να επισημάνει μέσω 

συνεργατών του ότι υπάρχει σχέδιο σε εξέλιξη από διάφορα κέντρα (δεν τα κατανόμασε) 

για τη διάσπαση της ΝΔ σε συνδυασμό με την καταγγελία Μπακογιάννη ότι ενδεχομένως 

οικονομικά συμφέροντα σαμποτάρουν τις εσωκομματικές εκλογές αναδεικνύουν τα 

προβλήματα που υποβόσκουν. Πολλοί, όσο και να μην το παραδέχονται δημόσια, 

συνειδητοποιούν ότι η παράταξη οδεύει σε διάσπαση και το πρόβλημα της δεν είναι η 

ηγεσία, αλλά βαθύτερα πολιτικό. 

Την περασμένη Τρίτη η ΝΔ βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη διάσπαση, η οποία 

αποσοβήθηκε την ύστατη στιγμή. Χρειάστηκε να καταβληθούν έντονες παρασκηνιακές  

κινήσεις και των τεσσάρων υποψηφίων και επαφές σε ανώτατο επίπεδο με εμπλοκή και 

των κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά για να αποτραπούν τα χειρότερα. Η ώρα ήταν πέντε το 

απόγευμα της Τρίτης, δύο ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, όταν ο 

κ. Μεϊμαράκης ανακοίνωσε και δημοσίως ότι παραιτείται και ορίζει τον γενικό γραμματέα 

της ΚΟ Γιάννη Πλακιωτάκη στη θέση του αντιπροέδρου που ουσιαστικά προήδρευε. 


