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Πολιτική Ενημέρωση, 13 Δεκεμβρίου 2015 

«Απόσταση» μεταξύ ΔΝΤ και Αθηνών 

Το ΔΝΤ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα αν το επιθυμούν τα ισχυρά κράτη-μέλη του, 

όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία και παρά τις διαφωνίες άλλων μελών του ή υψηλόβαθμων 

στελεχών του. Ωστόσο θα πρέπει να συμμετάσχει με τρόπο που θα πλήττει όσο το 

δυνατόν λιγότερο το κύρος του. Δηλαδή, αφού ικανοποιούνται κάποιοι δικοί του όροι. Σε 

ό,τι αφορά την Ελλάδα, αυτοί είναι η εφαρμογή του προγράμματος, δηλαδή αυστηρής 

δημοσιονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη είναι η 

ελάφρυνση του χρέους. 

Κι αφού η Ευρωζώνη αρνείται δραστικά μέτρα για το χρέος, η πίεση μετατοπίζεται προς 

την πλευρά της Αθήνας και στα μέτρα που πρέπει να πάρει. Η κυβέρνηση φοβάται ότι σε 

ένα μήνα μπορεί να θυμίζει το μυρμήγκι εν μέσω μιας σύγκρουσης ελεφάντων. Εξ ου και 

η νευρικότητα. «Αν το ΔΝΤ είναι σκληρό τώρα που δεν συμμετέχει με χρήματα, πώς θα 

είναι όταν θα πρέπει να βάλει και κεφάλαια;» είναι το εφιαλτικό ερώτημα για τα 

κυβερνητικά στελέχη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΝΤ από τώρα έχει θέσει ζήτημα μη επίτευξης του στόχου 

για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Και αυτό γιατί διαπιστώνει ότι κάποια 

μέτρα είτε δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί, είτε δεν έχουν εφαρμοστεί, είτε δεν έχουν ακόμα 

προσδιοριστεί, είτε υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν νέες τρύπες. 

 

 

Flash News 

Την Παρασκευή το βράδυ έκλεισε τελικά η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους 

δανειστές για τα 13 προαπαιτούμενα, που ξεκλειδώνουν τη δόση του 1 δισ. ευρώ. Στη 

Βουλή κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση των 13 

προαπαιτούμενων με στόχο να ψηφιστεί την Τρίτη από τη Βουλή. Αυτόματο μηχανισμό 

περικοπής των δαπανών προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τα 13 προαπαιτούμενα που 

κατατέθηκε στη Βουλή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «το όριο δαπανών των 

δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή 

φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο μηχανισμός αυτόματης 

επιστροφής (clawback), ορίζεται σε πεντακόσια εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ για το 

έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια 

Νοσοκομεία και εξήντα εκατομμύρια ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. 

Εν συνεχεία υπάρχουν νέες μειώσεις και συγκεκριμένα: Το ποσό αναπροσαρμόζεται σε 

πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2017, από τα οποία 492.100.000 ευρώ  

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1383775/idoy-to-nomoshedio-gia-ta-13-proapaitoymena.html
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στα δημόσια Νοσοκομεία και 57.900.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και πεντακόσια 

τριάντα εκατομμύρια για το 2018, από τα οποία 474.200.000 ευρώ στα δημόσια 

νοσοκομεία και 55.800.000 ευρώ στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισμένα όρια, 

επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και 

καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ 

ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την 

προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων».  

Πλήρη και λεπτομερή εικόνα έχει πλέον το Μέγαρο Μαξίμου –και προσωπικά ο 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας- για το πως εξελίσσονται σε κάθε φάση οι 

διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο. Την ευθύνη ενημέρωσης του πρωθυπουργού έχει 

αναλάβει ο κ. Δημήτρης Λιάκος, ο οποίος έχει γίνει σκιά του υπουργού Οικονομικών 

Ευκλείδη Τσακαλώτου, αλλά και ο σύνδεσμος στο τρίγωνο «Μαξίμου-Αντιπροεδρία-

Κουαρτέτο». Ο κ. Λιάκος είναι τα αυτιά και τα μάτια του κ. Τσίπρα, ο οποιός εδώ και καιρό 

δύσκολα εμπιστεύεται όσα του λένε ορισμένα κυβερνητικά στελέχη για το πως 

πραγματικά γίνονται οι διαπραγματεύσεις. 

Νομοσχέδιο-αντίβαρο που θα προηγηθεί του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα 

του μνημονίου, καταθέτει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να λειάνει τις αντιδράσεις. Στο 

ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για την ένταξη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όλων 

των ανασφάλιστων. Επίσης, θα υπάρχουν ρυθμίσεις για την ενίσχυση των 

περιφερειακών νοσοκομείων, κυρίως σε υλικοτεχνική υποδομή. Στα μέτρα ανακούφισης 

θα περιλαμβάνεται επέκταση του προγράμματος αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης 

για έναν ακόμα χρόνο, αφού το 2015 δόθηκαν τελικά μόνο 108 εκατ. ευρώ, δηλαδή τα 

μισά απ’ όσα είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Στο πακέτο εντάσσονται και η έκδοση κάρτας 

απόρου, αλλά και των γευμάτων που θα παρέχονται σε αναξιοπαθούντες.  

Η απόπειρα συνεννόησης των πολιτικών αρχηγών ναυάγησε στο Προεδρικό Μέγαρο, 

ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται με μυστικότητα, μακριά από τη δημοσιότητα, μέσα 

από διαύλους που προκαλούν έκπληξη. Η Ευρώπη εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τους 

δικούς της μοχλούς πίεσης, αλλά και στην Αθήνα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

Γιάννης Στουρνάρας, επιχειρεί με αλλεπάλληλες άγνωστες συναντήσεις να αμβλύνει τις 

γωνίες κομμάτων και προσώπων. Ο κεντρικός τραπεζίτης ζήτησε συναίνεση στην 

ενδιάμεση έκθεση του που δημοσιοποίησε πριν από λίγες ημέρες, και το ίδιο έπραξε και 

στις ιδιωτικές επαφές του με πολιτικούς παράγοντες του φιλοευρωπαϊκού τόξου. Ο κ. 

Στουρνάρας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, συναντήθηκε ατύπως το 

προηγούμενο διάστημα με τον Αντώνη Σαμαρά, τη Φώφη Γεννηματά, τον Σταύρο 

Θεοδωράκη, τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη, την Ντόρα Μπακογιάννη, τον Άδωνι Γεωργιάδη, 

τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Χρήστο Σταϊκούρα, ενώ συχνά συνομιλεί και με τον  
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Κυριάκο Μητσοτάκη. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να συναντηθεί και με τον Βασίλη Λεβέντη, 

εφόσον του το ζητήσει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων. 

Ο κ. Στουρνάρας, ο οποίος διατηρεί στενές επαφές με τους Γερμανούς και τους άλλους 

Γάλλους, επιμένει ότι αν η κυβέρνηση πέσει για τα 800 εκατομμύρια που πρέπει να 

εξοικονομηθούν με την αλλαγή του Ασφαλιστικού, θα είναι καταστροφική εξέλιξη. Ο κ. 

Παυλόπουλος επιχειρεί να παίξει αφανώς έναν ρόλο συντονιστή της κυβέρνησης, 

συμβουλεύοντας, προτρέποντας ή ακόμα αποτρέποντας από αστοχίες τον 

Πρωθυπουργό αλλά και υπουργούς με επίμαχα χαρτοφυλάκια. Σε όλες τις συζητήσεις 

που γίνονται στην Αθήνα, αλλά και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αναδεικνύεται ένα 

μεγάλο πρόβλημα: οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. 

Σε μεταβλητή παράμετρο της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού της χώρας τείνει να 

μετατραπεί η σχέση μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, οι οποίοι τις τελευταίες 

εβδομάδες μοιάζουν να ακολουθούν ασύμπτωτες πορείες. Στοιχεία κρίσης στην 

κυβερνητική πλειοψηφία δεν έχουν αναδειχθεί, όμως κάποια περιστατικά καθώς και ένα 

κλίμα αναδύεται κυρίως στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ γεννούν ερωτήματα για τη σταθερότητα 

του κυβερνητικού σχήματος. Ο κ. Τσίπρας θέλησε να διαβεβαιώσει για την ομοθυμία της 

ΚΟ του κόμματος του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι για τη στάση των ΑΝΕΛ δεν ήταν 

διατεθειμένος να μιλήσει με σιγουριά. Παράλληλα εξέφρασε την εκτίμησή του για τον Β. 

Λεβέντη. Το σοβαρότερο ίσως πεδίο τριβής αφορά μια πρόσφατη παρέμβαση του κ. 

Καμμένου, ο οποίος σε συνέντευξή του και εν μέσω μαινόμενης προσφυγικής κρίσης είχε 

αξιώσει την παραίτηση του Ι. Ρουμπάτη από την ΕΥΠ. Από τους ΑΝΕΛ έχει διαμηνυθεί 

προς το Μέγαρο Μαξίμου ότι χωρίς κάποιες κρίσιμες αλλαγές (όπως π.χ. στο θέμα της 

υιοθέτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια), οι ΑΝΕΛ δεν θα συνταχθούν. 

Το γεγονός ότι οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων κινούνται στα επίπεδα του 

8,5%, όταν της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας βρίσκονται στο 2,4%, το 1,6% 

και το 1,5% αντιστοίχως, αποτυπώνει ακριβώς τις ανησυχίες των επενδυτών για το 

ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. 

Ο ισχυρός άνδρας του Ευρωπαίκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ 

θεωρεί απαραίτητη την παρουσία του Ταμείου στην Ελλάδα, ενώ τονίζει ότι η δημιουργία 

νέου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων είναι πολύ σημαντική για την αξιοπιστία της χώρας. «Η 

μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού θα είναι δύσκολη και στην Ελλάδα, αλλά το ζήτημα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ελληνικό και το ιταλικό συνταξιοδοτικό σύστημα είναι τα 

ακριβότερα στην Ευρώπη σε σχέση με το ΑΕΠ». «Η Νομισματική Ένωση σχεδιάστηκε με 

τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρχει πρόβλεψη για έξοδο οποιασδήποτε χώρας. 

Επομένως δεν υπήρχε πλαίσιο για κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα συμφώνησε να εφαρμόσει 

ορισμένες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε οι εταίροι της να παράσχουν τη 

χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη και η χώρα να μπορέσει να επιστρέψει σε μια 

βιώσιμη οικονομική κατάσταση. Σε τελική ανάλυση, όμως, η πιθανότητα αυτή είναι  
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πάντοτε υπαρκτή, εφόσον οι δεσμεύσεις ως μέλος της Νομισματικής Ένωσης δεν γίνουν 

σεβαστές».  

Σε διαδικασία συρρίκνωσης μπήκε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση 

της ανακεφαλαιοποίησης. Το «μπόνους» του 1 δισ. ευρώ που προσέφερε η κυβέρνηση 

στους επενδυτές με το «κούρεμα» των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου κατά 71% 

δεν στάθηκε ικανό να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια που θα κάλυπταν το σύνολο της 

αύξησης κεφαλαίου. Έτσι καλύφθηκε μόνο το βασικό από τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα η 

Εθνική να δεχθεί κρατική βοήθεια ύψους 2,7 δισ. ευρώ, η οποία πλέον χορηγείται υπό 

αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Για να ανάψει η περίφημη DG Comp το «πράσινο φως» για την κρατική 

βοήθεια, ζητεί από τις τράπεζες να κάνουν αυτό που οι ίδιες απαιτούν από τους πελάτες 

τους πριν τους χρηματοδοτήσουν: να πουλήσουν περιουσιακά στοιχεία, να μειώσουν τις 

δαπάνες και να συμμαζέψουν τα του οίκου τους. 

Πουλώντας τη Finansbank και έχοντας δεσμευθεί να εγκαταλείψει τις διεθνείς 

δραστηριότητές της η Εθνική γίνεται μια αμιγώς ελληνική τράπεζα. Θετικά στοιχεία για την 

τράπεζα και τις προοπτικές της είναι οι υψηλές καταθέσεις και το σχετικά καθαρό 

δανειακό της χαρτοφυλάκιο. Η τράπεζα παραμένει νούμερο 1 στις καταθέσεις και διαθέτει 

την καλύτερη σχέση δανείων προς καταθέσεις, η οποία διαμορφώνεται στο 95% έναντι 

περίπου 145% για τον κλάδο. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με πηγές της διοίκησης της 

τράπεζας, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Εθνικής που της δίνει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης καταθέσεων και δανειοδότησης. Για τη διοίκηση του Λεωνίδα 

Φραγκιαδάκη, η Εθνική, παρά τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων εξωτερικού, 

«παραμένει μεγάλη τράπεζα». Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι μετά την ολοκλήρωση της 

πώλησης της Finansbank η Εθνική θα ενισχυθεί κεφαλαιακά και θα διαθέτει τους 

καλύτερους δείκτες για να πρωταγωνιστήσει και πάλι. 

«Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την Ελλάδα, θέλουμε να την ενισχύουμε» τόνισε 

χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ, ο Μ. Ροτ, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα, 

η οποία βρίσκεται στο κατώφλι μεταξύ Εγγύς και Μέσης Ανατολής, στη γειτονιά ακόμα 

μίας εύθραυστης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τα Δυτικά Βαλκάνια, πρέπει 

να παραμείνει ένας πόλος σταθερότητας και ακριβώς σε αυτήν την πολιτική είμαστε 

δεσμευμένοι». Αναφερόμενος εμμέσως στο θέμα του Grexit, ο Μ. Ροτ διαβεβαίωσε πως η 

γερμανική κυβέρνηση «είχε πάντοτε την άποψη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει ως 

ισότιμος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ευρωζώνη», ωστόσο υπογράμμισε με 

έμφαση πως θεωρεί «άστοχη και απλουστευτική» την αντίληψη ότι «κάποιες δυνάμεις του 

κακού από το εξωτερικό οδήγησαν τη χώρα στον γκρεμό». Σε άλλο σημείο της 

συνέντευξής του ο Γερμανός υφυπουργός αρνήθηκε ότι η χώρα του διαδραματίζει 

ηγεμονικό ρόλο στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι η Ευρώπη είναι μια «ομαδική προσπάθεια» 

και η Γερμανία «προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ευθύνες της σε μια Ευρώπη των 

κρίσεων». 
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Τελείωσε πριν καν αρχίσει το... σίριαλ περί αποχώρησης από την προεκλογική κούρσα 

ενός από τους τέσσερις υποψήφιους προέδρους της ΝΔ. Η θνησιγενής, όπως 

αποδείχθηκε, φημολογία, η οποία διακινήθηκε κυρίως μέσα από το Διαδίκτυο, δεν 

φαίνεται ότι ήταν απόρροια των «υπόγειων» αντιπαραθέσεων μεταξύ των υποψηφίων, 

ενώ όσοι έσπευσαν να αναζητήσουν «συνωμοσίες» απογοητεύθηκαν πολύ γρήγορα, 

αφού και οι τέσσερις διεκδικητές της προεδρίας αντέδρασαν ακαριαία διαψεύδοντας τα 

σενάρια. Ο Β. Μεϊμαράκης συνέχισε (και θα συνεχίσει τις επόμενες ημέρες) τις τηλεοπτικές 

συνεντεύξεις του, ο Κυρ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι οι υποψήφιοι θα είναι, μέχρι τέλους, 

τέσσερις και όχι τρεις, ο Αδ. Γεωργιάδης διέψευσε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα 

περί αποχώρησής του από την προεκλογική μάχη, ανακοινώνοντας μάλιστα το 

πρόγραμμα των προσεχών περιοδειών του στην Περιφέρεια, ενώ ο Απ. Τζιτζικώστας 

εξήγησε ότι θα ήταν παράλογο να αποσυρθεί κάποιος από τους υποψηφίους, τη στιγμή 

που η διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. 

Κατά τα λοιπά, στη Συγγρού προετοιμάζονται για την αυριανή «πρόβα» εκλογών, η 

οποία έχει στόχο να αποτραπεί ένα νέο φιάσκο. Πάντως, τα περισσότερα στελέχη της ΝΔ 

εκτιμούν ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής εβδομάδας, οι τέσσερις 

υποψήφιοι θα αποφύγουν τις μετωπικές συγκρούσεις, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται ότι, 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης, το ζητούμενο για την 

«επόμενη μέρα» στη Νέα Δημοκρατία είναι η διασφάλιση της ενότητας στο εσωτερικό του 

κόμματος. 

Πληροφορίες για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με τον νέο πρόεδρο που θέλει να 

διορίσει στο ΕΣΡ –στη θέση της κυρίας Λίνας Αλεξίου, μητέρας της τέως προέδρου της 

Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου- «δείχνουν» τον καθηγητή Διοικητικής Επιστήμης στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντώνη Μακρυδημήτρη. Δεν είναι και πολύ αριστερός, αλλά έχει 

τα εξής στοιχεία που για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι φοβερά προσόντα: είναι καραμανλικός φίλος 

του κ. Προκόπη Παυλόπουλου και τα βρόντηξε από τη ΝΕΡΙΤ όπου τον είχε βάλει πρόεδρο 

ο κ. Αντώνης Σαμαράς.  

Ενισχύει την ομάδα κρούσης του ΠΑΣΟΚ και το επιτελείο των στενών συνεργατών της η 

κυρία Φώφη Γεννηματά. Υπεύθυνος επικοινωνιακού σχεδιασμού αναλαμβάνει ο πρώην 

βουλευτής και υφυπουργός Θάνος Μωραϊτης. Με τον 45χρονο πολιτικό η κυρία 

Γεννηματά επιχειρεί άνοιγμα σε μια γενιά την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει εν πολλοίς απολέσει, 

αλλά και στο παπανδρεϊκό ακροατήριο, καθώς ο κ. Μωραϊτης έχει ισχυρές αναφορές 

στον χώρο αυτό. Επιπλέον, προσθέτει εμπειρία, αφού στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει 

μία σειρά ενθουσιωδών αλλά άπειρων στελεχών. Αναβαθμισμένο ρόλο θα έχει πλέον και 

ο εξ απορρήτων της Μανώλης Όθωνας. 


