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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός με 153 «ναι» από ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ 

Σε σύνολο 298 παρόντων βουλευτών 153 υπερψήφισαν και 145 καταψήφισαν το σχέδιο 

κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 

Με την στήριξη των 153 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ εγκρίθηκε από την Βουλή ο 

πρώτος «αριστερός» προϋπολογισμός που περιλαμβάνει νέα επώδυνα μέτρα για το 

2016. Συνολικά ψήφισαν 298 βουλευτές, υπερ του κρατικού προϋπολογισμού ψήφισαν 

153 ενώ 145 βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Από την διαδικασία 

απουσίαζαν ο κ. Γιώργος Βαγιωνάς (ΝΔ) και ο ανεξάρτητος Νίκος Νικολόπουλος που 

δήλωσε πως αν ήταν παρών θα καταψήφιζε. Κατά την πενθήμερη συζήτηση μίλησαν 

178 βουλευτές και οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης. Αίσθηση ωστόσο 

προκαλεί το γεγονός ότι δεν τοποθετήθηκε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος 

Κατρούγκαλος που διαχειρίζεται το κρίσιμο ζήτημα των συντάξεων. 

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της διαδικασίας χαρακτηρίζεται από το ήπιο και άνευρο 

κλίμα. Ακόμα και το κλείσιμο των συζητήσεων, δηλαδή η σύγκρουση των πολιτικών 

αρχηγών έγινε στο ίδιο υποτονικό κλίμα. 

 

 

Ξανθός: Καθολική κάλυψη των ανασφάλιστων στην υγεία  

«To 2016 θα είναι έτος πραγματικής οικονομικής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος 

Υγείας, για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια, και μέλημά μας είναι αυτό να 

μεταφραστεί σε καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας, σε οικονομική ανακούφιση των 

εργαζόμενων και σε ανακούφιση του ίδιου του συστήματος» εξήγγειλε από την 

Ολομέλεια ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Κατά τη συζήτηση του 

Προϋπολογισμού 2016, ο κ. Ξανθός είπε ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού 

υπηρετούν στο χώρο της Υγείας ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο, που προβλέπει 

καθολική κάλυψη των αναγκών των ανασφάλιστων ανθρώπων, με πλήρη νομοθετική 

κατοχύρωση και παρεμβάσεις ενίσχυσης του συστήματος Υγείας για πρώτη φορά έπειτα 

από έξι χρόνια. 

Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε ότι θα γίνουν 3.500 προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και 

παραϊατρικού προσωπικού και αν και αναγνώρισε πως υπάρχουν πολύ χαμηλές 

δαπάνες υγείας - κάτι που απέδωσε στις προηγούμενες κυβερνήσεις -, επισήμανε πως 

για πρώτη φορά υπάρχει αναστροφή της τάσης περικοπής των λειτουργικών δαπανών 

των νοσοκομείων. 
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Ακόμη τόνισε πως εντός του Δεκεμβρίου θα παρουσιαστεί μια συνολική πρόταση για το 

μοντέλο αναδιοργάνωσης και μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αλλά και 

για τα ενδιάμεσα βήματα, αναδιοργάνωσης προμηθειών, ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, 

παρεμβάσεων στον τομέα των εξαρτήσεων, μέτρων αξιοπρεπούς υγειονομικής 

φροντίδας των προσφύγων και των μεταναστών στη χώρα, μέτρων αναδιοργάνωσης 

της δημόσιας υγείας. Τέλος, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για διοικητές νοσοκομείων 

που βρίσκονται υπ' ατμόν, οι οποίοι καταγγέλλουν ελλείψεις φαρμάκων λέγοντας 

χαρακτηριστικά «αυτή είναι η τραγικότητα της αντιπολίτευσης». 

 

 

Flash News 

Το βράδυ της Δευτέρας (στις 21:45) θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνέντευξη του 

πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ-1. Ο πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη σε 

τρεις δημοσιογράφους (Β. Κεχαγιά, Γ. Κουβαρά, Β. Σκουρή) με παρουσιαστή τον Πάνο 

Χαρίτο στο στούντιο της ΕΡΤ. Η συνέντευξη ήταν προγραμματισμένη να γίνει την 

περασμένη Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε λόγω ίωσης του πρωθυπουργού. 

Όπως επισημαίνει στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική ο διοικητής της 

Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, για τη σταδιακή κατάργηση των 

περιορισμών απαιτούνται η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και ένα 

συντεταγμένο σχέδιο. Όπως εξηγεί, «κάθε βήμα θα πρέπει να γίνεται κατόπιν προσεκτικής 

μελέτης με στόχο να μην πληγεί η ρευστότητα των τραπεζών, πράγμα που θα ανάγκαζε 

τις Αρχές να αναστείλουν τυχόν μέτρα χαλάρωσης». Συνεπώς, προσθέτει ο κεντρικός 

τραπεζίτης, σημαντικές αποφάσεις θα ήταν δυνατόν να ληφθούν μόνο αφού 

τεκμηριωθεί ότι «επικρατούν συνθήκες μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας και αφού έχει επιστρέψει η εμπιστοσύνη των καταθετών και των επενδυτών 

στο τραπεζικό σύστημα και γενικότερα στην κατοχή ελληνικών επενδυτικών στοιχείων». 

Με ένα πυκνό πρόγραμμα που ξεκινά με την άφιξη της τρόικας την ερχόμενη εβδομάδα 

στην Αθήνα για να κλείσει το δεύτερο σετ προαπαιτούμενων και να ξεκινήσει ο διάλογος 

για το Ασφαλιστικό, η κυβέρνηση θέλει να φτάσει στις γιορτές έχοντας ολοκληρώσει το 

90% των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Μνημόνιο και θα κρίνουν την πρώτη 

αξιολόγηση των θεσμών. 11 Δεκεμβρίου το σετ 20 προαπαιτούμενων, 18 Δεκεμβρίου 

αρχίζει επισήμως ο διάλογος για το Ασφαλιστικό, 20 Ιανουαρίου οι αλλαγές στη 

φορολογία, Τέλη Ιανουαρίου – Αρχές Φεβρουαρίου η πρώτη αξιολόγηση. Την ερχόμενη 

εβδομάδα αναμένεται οι θεσμοί και οι υπουργοί Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος και 

Οικονομίας και Ανάπτυξης Γ. Σταθάκης να συγκροτήσουν Ομάδα Δράσης για τη 

δημιουργία του νέου Ταμείου κρατίκής περιουσίας. 
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Με πολύ σκληρή ατζέντα για το ασφαλιστικό κατεβαίνει την Τρίτη στην Αθήνα η Ντέλια 

Βελκουλέσκου, η εκπρόσωπος του ΔΝΤ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 

τεχνοκρατών του Ταμείου, για να αντιμετωπιστεί η μαύρη τρύπα του Ασφαλιστικού και 

των Ταμείων απαιτούνται νέα, μόνιμα μέτρα, 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 1,8% δισ. ευρώ! Οι 

απαιτήσεις αυτές φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, η οποία αντιδρά έντονα και 

διαμηνύει ότι έχει ήδη καλύψει το 60% της απόστασης λαμβάνοντας μέτρα 0,6% του ΑΕΠ, 

όπως η αύξηση των οριών ηλικίας για πρόωρη συνταξιοδότηση, η επιβολή εισφοράς 

υπέρ ΕΟΠΥΥ και η καταβολή της Εθνικής Σύνταξης των 360 ευρώ μετά το 67ο έτος ηλικίας. 

Ως εκ τούτου κατά την κυβέρνηση απομένουν μέτρα ύψους 0,4% του ΑΕΠ ή 700 -800 

εκατ. ευρώ. Αύριο το Eurogroup θα ασχοληθεί με την πρόοδο της υλοποίησης των 13 

προαπαιτούμενων που οδηγούν στο 1 δισ. ευρώ ως τις 18 Δεκεμβρίου. 

Το αποκορύφωμα των αναχρονιστικών πρωτοβουλιών και ενεργειών της κυβέρνησης 

σημειώθηκε κατά το διήμερο της 28ης – 29ης Νοεμβρίου, όπου συγκλήθηκαν διαδοχικά το 

Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών στην Αθήνα και η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας στις 

Βρυξέλλες. Στο μεν πρώτο ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε να ζητεί τη συνεννόηση, όπως 

αποκαλύφθηκε νωρίς ότι στόχος του ήταν η πόλωση και η ένταση, σε αντίθεση με τις 

απαιτήσειςτης περιόδου. Στη δε δεύτερη κυριάρχησε η πρωτοφανής ενέργεια του να 

απευθύνει προς τον Αχμετ Νταβούτογλου με ανάρτηση στο Twitter την ειρωνική φράση: 

«Ευτυχώς οι πιλότοι μας δεν είναι τόσο νευρικοί όσο οι δικοί σας απέναντι στους 

Ρώσους». Λίγο αργότερα και υπό την απειλή διπλωματικού επεισοδίου, οι αναρτήσεις 

αποσύρθηκαν από τον αγγλόφωνο λογαριασμό του Πρωθυπουργού στο Twitter. Κατά 

τον Αλ. Φλαμπουράρη αυτό συνέβη επειδή είχαν «εκπληρώσει τον σκοπό τους»... 

Παρόλο που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί ηρεμία στις Βρυξέλλες, όσον αφορά την πορεία 

του ελληνικού προγράμματος, στην πραγματικότητα αυτό που ισχύει είναι ότι βασίζεται 

σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Και ενώ η ατμόσφαιρα στη βελγική πρωτεύουσα δεν είναι 

ιδιαίτερα πιεστική, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει η Αθήνα είναι ότι το συγκεκριμένο 

κλίμα θα μπορούσε να αλλάξει τελείως σε περίπτωση που η Ελλάδα, τους επόμενους 

μήνες, δεν κρατήσει τις υποσχέσεις της και αρχίσει να μεταθέτει υποχρεώσεις και 

υποσχέσεις. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Οτι η οικονομία μπορεί να επανέλθει πολύ 

γρήγορα στο ασφυκτικό πλαίσιο του καλοκαιριού «χωρίς όμως το δραματικό στοιχείο 

εκείνων των ημερών», όπως λέει χαρακτηριστικά Ευρωπαίος αξιωματούχος στην 

«Καθημερινή», καθώς δεν έχουμε μπροστά μας τη λήξη του προγράμματος, αλλά η 

Ελλάδα βρίσκεται σε τριετές πρόγραμμα. 

Δεν είναι λίγες οι φωνές που αρχίζουν και ακούγονται όλο και περισσότερο στις 

Βρυξέλλες, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για τις αμφιβολίες που εκφράζει η 

διοίκηση του Ταμείου ως προς την προοπτική μιας καινούργιας συμμετοχής στο ελληνικό 

πρόγραμμα. Δεν είναι λίγοι συγκεκριμένα εκείνοι που αναφέρουν συζητήσεις, στις οποίες 

εκφράζεται η άποψη πως η Ελλάδα είναι «ειδική περίπτωση» και ίσως να ήταν καλύτερα 

το ΔΝΤ να μη συνεχίσει την παραμονή του στο πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο, βέβαια, θα είχε  
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καταστροφικές συνέπειες, αφού η συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είναι 

πολιτικός όρος και της Γερμανίας και της Φινλανδίας, και η αποχώρησή του δεν θα 

επέτρεπε τη συνέχιση του προγράμματος. 

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όπως μεταδίδουν οι συνομιλητές του, διάγει μία από τις 

καλύτερες περιόδους του μακριά από υπουργικούς θώκους και θέσεις ευθύνης. 

Παρακολουθεί λεπτομερώς τις εξελίξεις με την ηρεμία του βετεράνου και τη 

φλεγματικότητα του πολιτικού που τα έχει δει όλα. Λίγα μέτρα πιο μακριά στην ίδια 

συνοικία, στο Κολωνάκι, ο Αντώνης Σαμαράς δυσκολεύεται να διαχειριστεί την 

αναγκαστική αποστρατεία του. Η οργή και η πικρία του επειδή η κυβέρνηση του 

εμποδίστηκε «με ψέματα και λαϊκισμό από τον ΣΥΡΙΖΑ» να βγάλει τη χώρα από την κρίση 

ξεχειλίζουν κάθε φορά που μιλάει, ιδιωτικά και δημόσια. Δύο πολιτικοί με διαφορετικές 

αφετηρίες και ιδιοσυγκρασίες «ενώθηκαν» προσφάτως στην πλοκή του ίδιου σεναρίου, 

το οποίο μετέφερε εν είδει προφητείας ο στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά Χρύσανθος 

Λαζαρίδης. Ο Αλέξης Τσίπρας, είπε, θα καταρρεύσει και θα κληθούν να αναλάβουν ο 

πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην αντιπρόεδρος της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠαΣοΚ. 

Σύντομα το σενάριο εξελίχθηκε: οι δύο πρώην ετοιμάζονται να φτιάξουν κόμμα... 

Αν το εκλογικό σώμα περιοριστεί σε αμιγώς κομματικό ακροατήριο, το προβάδισμα 

φέρεται να το έχει ο κ. Μεϊμαράκης, ωστόσο οι άλλοι υποψήφιοι τείνουν ότι μετά την 

αναβολή των εκλογών της 22ας Νοεμβρίου η υποψηφιότητα του απώλεσε τον ενωτικό της 

χαρακτήρα. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ανοίξει η διαδικασία και προσέλθουν μαζικά οι 

νεοδημοκράτες, μέλη και φίλοι, τότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Από το αποτέλεσμα 

του πρώτου γύρου θα εξαρτηθεί και αν θα γίνει ο δεύτερος γύρος στις 10 Ιανουαρίου, 

αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι η καλύτερη εξέλιξη για τη ΝΔ θα είναι να κλείσει το 

κεφάλαιο ηγεσίας, το βράδυ της 20ης Δεκεμβρίου. 

Η απειλή προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από τη Ζώνη Σένγκεν δεν ήταν κεραυνός εν 

αιθρία για τον Αλέξη Τσίπρα. Στους διαδρόμους των Βρυξελλών ήταν κοινός τόπος εδώ 

και μήνες ότι η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί δραματικά στη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων και αδυνατεί να διασφαλίσει την επαρκή φύλαξη των εξωτερικών της συνόρων. Η 

τελευταία προειδοποίηση ήλθε απευθείας από τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ προς τον κ. 

Τσίπρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας την περασμένη Κυριακή. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Monde», ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν μάσησε τα λόγια 

του. Είπε στον έλληνα πρωθυπουργό ότι αν δεν γίνουν άμεσα ορισμένα πράγματα, τότε 

ο ζήτημα προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από τη Ζώνη Σένγκεν θα συζητούνταν στην 

προσεχή Σύνοδο Κορυφής στις 17 – 18 Δεκεμβρίου. Το πόσο αποφασισμένη ήταν η ΕΕ 

να εξετάσει ριζοσπαστικές λύσεις καταγραφόταν σε έγγραφο της λουξεμβουργικής 

προεδρίας προς τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών – μελών με ημερομηνία 1 

Δεκεμβρίου και τίτλο «Ακεραιότητα της Ζώνης Σένγκεν». Στο έγγραφο, που διέρρευσε στον 

Τύπο, εξεταζόταν και η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας επιβολής 

εσωτερικών συνοριακών ελέγχων από έξι μήνες σε δύο χρόνια εφόσον υπάρχουν  
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σοβαρές ελλείψεις στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η πρόθεση των 

Βρυξελλών για προσωρινή αποβολή της χώρας μας από τη Ζώνη Σένγκεν, κατόπιν κα 

πιίεσεων από αρκετά κράτη – μέλη, επιτάχυνε εξελίξεις. Η Αθήνα μέσα σε σχεδόν 48 ώρες 

αποδέχθηκε (σχεδόν) τα πάντα. 


