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Πολιτική Ενημέρωση, 20 Δεκεμβρίου 2015 

Στρίβειν διά της... διαφθοράς 

Υπό την πίεση που δέχεται πλέον η κυβέρνηση στο πεδίο της εφαρμογής του Μνημονίου 

και με δεδομένη τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, πληροφορίες αναφέρουν ότι το 

αμέσως προσεχές διάστημα θα αναζητηθούν επειγόντως επικοινωνιακά αντίβαρα, με 

αιχμή τα θέματα διαφθοράς, τα οποία ούτως ή άλλως καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα 

στις ομιλίες του Αλ. Τσίπρα (η ομιλία του στην ΚΕ του κόμματος το προηγούμενο 

Σαββατοκύριακο περιείχε εκτενείς αναφορές εν είδει «προειδοποιήσεων»). 

Στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου εξακολουθεί να κυριαρχεί η αντίληψη ότι η 

κυβέρνηση διαθέτει το «ηθικό πλεονέκτημα» και ότι υπό αυτήν την έννοια η καταπολέμηση 

της διαφθοράς συνιστά, όπως εκτιμούν, ένα προνομιακό πεδίο πολιτικής δράσης. Με 

βάση αυτό, διαφαίνεται ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει έναν 

αντιπερισπασμό ώστε να ξεφύγει από το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί έπειτα από τα 

αλλεπάλληλα «μνημονιακά φάουλ» στα οποία έχει υποπέσει το τελευταίο διάστημα. 

Όπως προκύπτει από εκτιμήσεις συνομιλητών κορυφαίων κυβερνητικών κλιμακίων, τα 

θέματα της διαφθοράς είναι αυτά που μπορούν να προκαλέσουν πλήγματα στα 

κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΠαΣοΚ, οι ψηφοφόροι του οποίου 

βρίσκονται στο στόχαστρο του κ. Τσίπρα, τόσο σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εν όψει των 

νέων σκληρών προαπαιτουμένων όσο και σε επίπεδο εθνικών εκλογών μελλοντικά. 

 

 

Πως μπορεί να μειωθεί λογιστικά κατά 290 δισ. ευρώ το χρέος! 

«Συνταγή» για άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας προτείνει ο αναπληρωτής καθηγητής 

του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Γιώργος Σεραφείμ, ο οποίος τιμήθηκε πρόσφατα από τον 

Αλέξη Τσίπρα με το βραβείο «Περικλής», που θέσπισε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο 

σε συνεργασία με την επενδυτική εταιρεία Japonica Partners, από τους μεγαλύτερους 

επενδυτές σε ελληνικά ομόλογα. Στόχος του βραβείου, που συνοδεύεται από 100.000 

ευρώ, είναι η στήριξη των προσπαθειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης 

των δημόσιων πόρων και η υιοθέτηση από το κράτος επαγγελματικών πρακτικών 

διαχείρισης. 

Σύμφωνα με τον κ. Σεραφείμ, «η άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί 

αν το ελληνικό χρέος αποτυπωθεί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα». Στην 

περίπτωση αυτή, όπως επισημαίνει, «το χρέος μειώνεται σε 18% του ΑΕΠ, εξέλιξη που θα 

έχει θετική επίδραση στα επιτόκια». Και εκεί βρίσκεται, όπως τονίζει, «το κλειδί για την 

άμεση ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς η πτώση του κόστους του χρήματος θα  
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τροφοδοτήσει έναν ανοδικό κύκλο της οικονομίας. Βεβαίως», σημειώνει, «αυτό δεν 

σημαίνει ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η προώθηση των μεταρρυθμίσεων οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την ανάκαμψη της χώρας». 

Ο ίδιος υπολογίζει ότι «αρκούν 30 ημέρες για να γίνει η αποτίμηση του χρέους με βάση τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα». Δηλαδή, να αποτιμηθεί το χρέος σε παρούσα αξία (πόσο 

είναι σήμερα και όχι στη λήξη του), αφού ληφθούν υπόψη οι ευνοϊκοί όροι (χαμηλά 

επιτόκια, μεγάλη διάρκεια κ.λπ.) με τους οποίους έχουν δοθεί τα δάνεια και τα μέτρα 

ελάφρυνσης (PSI, παράταση λήξεων και μειώσεις επιτοκίων) που έχουν γίνει από το 2010 

ως σήμερα. «Όλα αυτά αντιστοιχούν σε ένα «κούρεμα» της τάξεως των 200 δισ. ευρώ σε 

όρους παρούσας αξίας. Μόνο για τις δόσεις του 2015 από το πρόσφατο δάνειο που 

πήρε η Ελλάδα με το τρίτο Μνημόνιο, η ελάφρυνση του χρέους είναι της τάξεως του 81% 

ή 17,3 δισ. ευρώ» αναφέρει. 

Στη συνέχεια, και εδώ βρίσκεται η σημαντική διαφορά στον υπολογισμό του χρέους με 

βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, θα αφαιρεθούν τα καθαρά χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας, ύψους 90 δισ. ευρώ. Τότε το χρέος της Ελλάδας 

περιορίζεται σε μόλις 33 δισ. ευρώ ή 18% του ΑΕΠ. Στα καθαρά χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται οι συμμετοχές του Δημοσίου σε τράπεζες και σε 

εταιρείες δημοσίου συμφέροντος (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, «Ελ. Βενιζέλος», κ.λπ.). Αυτό, 

σύμφωνα με τον κ. Σεραφείμ, «δεν σημαίνει πώληση κρατικής περιουσίας αλλά 

συνυπολογισμό της αξίας της στην αποτύπωση του πραγματικού χρέους». Διότι, όπως 

εξηγεί, «όταν μια εταιρεία υπολογίζει το χρέος της αφαιρεί από τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις της τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της. Το ίδιο πρέπει να γίνει 

και με τα οικονομικά των χωρών. Ήδη πολλές χώρες, όπως η Βρετανία, η Γαλλία, το 

Ισραήλ, το εφαρμόζουν, ενώ άλλες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, κινούνται προς 

αυτή την κατεύθυνση. 

 

 

Flash News 

Οι κ.κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης και Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι οι «μονομάχοι» που θα 

διεκδικήσουν την ηγεσία της Ν.Δ. στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στις 

10 Ιανουαρίου. Εκτός «κούρσας» έμεινε ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Καλύφθηκε την Παρασκευή το απόγευμα με την έκδοση της σχετικής υπουργικής 

απόφασης, η υποχρέωση του υπουργείου Υγείας σχετικά με το προαπαιτούμενο που 

είχαν θέσει οι θεσμοί και αφορούσε το clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα. Την 

ίδια στιγμή όμως δεν έχει υπάρξει ακόμη κάποια εξέλιξη για το δεύτερο προαπαιτούμενο 

στο χώρο της υγείας που έχει τεθέι και αφορά στην ανατιμολόγηση των διαγνωστικών  
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εξετάσεων. Ο λόγος είναι ότι μια τέτοια απόφαση αφορά μια πιο σύνθετη διαδικασία που 

θα πρέπει να στηριχθεί σε μελέτες και δεδομένα που απαιτούν αρκετό χρόνο. 

Εκτός από τις οφειλές του Δημοσίου που εκκρεμούν πάνω από 90 ημέρες προς τον 

ιδιωτικό τομέα, το υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να εξασφαλίσει και να εξοφλήσει 

μέχρι και το τέλος του 2015, άλλα 15,1 δισ. ευρώ προς τους φορείς του, όπως άλλωστε 

προβλέπει ο προϋπολογισμός του. Περίπου τα μισά από τα χρήματα αυτά (περίπου 7,7 

δισ. ευρώ) προκύπτουν από τη μεταχρονολόγηση πληρωμών σε κρίσιμους τομείς του 

Δημοσίου λόγω της ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας για το πρώτο μισό του χρόνου. 

Στις επιχορηγήσεις των νοσοκομείων εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις όπου 

ένα μήνα πριν το τέλος του χρόνου έχουν εκταμιευτεί μόνο 668 από τα συνολικά 1,36 δισ. 

ευρώ. Συνεπώς μέχρι και το τέλος του χρόνου θα πρέπει να αποπληρωθούν άλλα 691 

εκατ. ευρώ.   

Ως έτος πολιτικού Big Bang προδιαγράφεται το 2016, καθώς οι εσωκομματικές 

ισορροπίες σε ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ. και στα μικρότερα κόμματα είναι άκρως ασταθείς, ενώ η 

χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τη μείζονα κρίση του προσφυγικού, αλλά και να 

υιοθετήσει επώδυνα μέτρα στο ασφαλιστικό και τη φορολόγηση των αγροτών, 

προκειμένου να παραμείνει σε ευρωπαϊκή τροχιά. Η εικόνα κυριαρχίας του 

πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα είναι ψευδεπίγραφη και οφείλεται εν πολλοίς στην 

εσωστρέφεια που προκάλεσε στη Ν.Δ. το εκλογικό φιάσκο της 22ας Νοεμβρίου: 

Δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και μυστικές μετρήσεις, 

αποτυπώνουν «ισοπαλία» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., σε χαμηλά ποσοστά, παρά το γεγονός 

ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει ακέφαλο, διαμορφώνοντας ένα 

εντελώς διαφορετικό πλαίσιο απ’ ό,τι τρεις μήνες μετά τις εκλογές του περασμένου 

Ιανουαρίου, όταν το προβάδισμα του κ. Αλ. Τσίπρα ήταν συντριπτικό. Παράλληλα, ο 

πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει, από τις αρχές Ιανουαρίου, έναν πολιτικό γολγοθά: 

Μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχει ψηφιστεί η μεταρρύθμιση 

του ασφαλιστικού, ενώ σε παράλληλο χρόνο θα πρέπει να προωθηθούν οι αλλαγές στη 

φορολόγηση του ασφαλιστικού. Και μάλιστα, σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον. 

Παρά τις αλλαγές στην κορυφή του υπουργείου, η διαπραγματευτική ομάδα, κυρίως 

αυτή που βρίσκεται περί τον κ. Χουλιαράκη, παρέμεινε ο βασικός αρμός που διατήρησε 

τους διαύλους με τους Ευρωπαίους τόσο κατά την πολιτικά «θερμή» θερινή περίοδο όσο 

και έπειτα από αυτήν. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Eurogroup της 24ης Σεπτεμβρίου, κατά το 

οποίο η κυβέρνηση δεν είχε συγκροτηθεί ακόμη, την Ελλάδα εκπροσώπησε ο κ. 

Φραγκίσκος Κουτεντάκης, μέχρι τότε οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού και 

από τον Οκτώβριο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Ο κ. Κουτεντάκης 

είναι ίσως ο μοναδικός σαραντάρης της ευρείας ομάδας η οποία ποικιλοτρόπως 

ασχολείται με τη διαπραγμάτευση μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών της. Μιας 

ομάδας που από τον Απρίλιο –που ξεκίνησε η ουσιαστική διαπραγμάτευση– μέχρι και 

σήμερα έχει καταφέρει να καλύψει τις «αστοχίες» των προηγούμενων μηνών και, όπως  
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αναφέρουν γνώστες της κατάστασης, να διατηρήσει ουσιαστικά ανοιχτή την πόρτα της 

Ευρωζώνης για την Ελλάδα. 

Εκτός από τον κ. Κουτεντάκη, καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις έχει 

διαδραματίσει και συνεχίζει να παίζει ο κ. Δημ. Λιάκος. Μέχρι τον Σεπτέμβριο ήταν 

σύμβουλος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γ. Δραγασάκη, και σήμερα είναι 

διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού. Ο ίδιος είχε στην ατζέντα του 

τα κρίσιμα θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά η συμβολή του δεν περιορίζεται 

μόνο σε αυτά. Από την πλευρά του, ο κ. Κουτεντάκης, εκτός από τα δημοσιονομικά 

ζητήματα, χειρίστηκε την άνοιξη και τη διαπραγμάτευση για τα εργασιακά θέματα, 

πετυχαίνοντας ουσιαστικά τη μετάθεση των αποφάσεων για τις ομαδικές απολύσεις για 

αργότερα και όχι με τον τρόπο που περιγραφόταν στο μνημόνιο, ενώ έβαλε στο τραπέζι 

και το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 

Το δίδυμο Κουτεντάκη - Λιάκου χαρακτηρίζεται από πολλούς οι «άνθρωποι-κλειδιά» στις 

διαπραγματεύσεις. Η ομάδα, όμως, έχει κι άλλους «παίκτες». Η κα Ελενα Παπαδοπούλου 

(σημερινή γ.γ. του υπουργείου Οικονομικών) και ο κ. Μιχ. Νικολακάκης (διευθυντής του 

γραφείου του υπουργού Οικονομίας, Γ. Σταθάκη) αποτελούν ένα άλλο δίδυμο που είχε 

αναλάβει να «τρέξει» τις συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις και κυρίως στο σκέλος των 

αγορών προϊόντων. Τη στενή ομάδα που χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις συμπλήρωνε η 

κα Κωνσταντίνα Κιντώνη, από τη θέση της προϊσταμένης του γραφείου του 

πρωθυπουργού. 

Αν τελικά συνεχίσει το Ταμείο να είναι μέλος του κουρτέτου και ιδίως αν βάλει κι άλλα 

χρήματα στο πρόγραμμα, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν από το μηδέν. Δεν θα 

πρόκειται δηλαδή για συνέχιση της προηγούμενης συμφωνίας αλλά για μια νέα 

συμφωνία με νέα προαπαιτούμενα, με αιχμή του δόρατος το Ασφαλιστικό. Αυτό που 

διαπιστώνουν οι εκπρόσωποι του ΔΝΤ και το έχουν μεταφέρει στους άλλους θεσμούς 

είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του προγράμματος και ότι 

προσπαθεί να περνά κρυφά μέσω τροπολογιών διάφορες ρυθμίσεις ασύμβατες με τις 

δεσμέυσεις που ανέλαβε. Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια εφιαλτική άνοιξη, με 

ανοιχτά μέτωπα που δεν μπορεί να επηρεάσει. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανανεώνει την τέχνη. Το Διαδίκτυο (#syriza_art) έχει πλημμυρίσει με πίνακες 

ζωγραφικής που αναφέρονται στο κυβερνών κόμμα με τίτλους όπως: «Οι δεσποινίδες με 

τις τυρόπιτες», μια παραλλαγή του γνωστού πίνακα «Οι δεσποινίδες της Αβινιόν» του 

Πικάσο. «Μικροί φοροφυγάδες» του Νικηφόρου Λύτρα, μια παραλλαγή του πινακα «Τα 

κάλαντα». «Το σχέδιο της κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση» είναι ο πίνακας του 

αφηρημένου εξπρεσιονισμού του Τζάκσον Πόλοκ που έχει πραγματικό τίτλο «Silver Over 

Black, White, Yellow, and Red». Γιατί τρολάρουν όλοι αυτόι τον ΣΥΡΙΖΑ; Τι έχει να πει ο 

ΣΥΡΙΖΑ για την τέχνη και τον πολιτισμό; Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Αριστερά έχει ανατρέψει 

τις παραδοσιακές σχέσεις με την κουλτούρα και τους καλλιτέχνες τις οποίες διατηρούσε 

χρόνια το αριστερό κίνημα. Ο Λάκης Λαζόπουλος με τον καθημερινό του λόγο  



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 5 

 

 

συσπειρώνει συριζαίικες μάζες, φτιάχνει ένα συλλογικό υποσυνείδητο απαξίωσης των  

αξιών και του προσεταιρισμού του κόσμου στην ηγεσία που «ξέρει και όλα τα κάνει 

σωστά». 

Τόσο στο Βερολίνο όσο και στο Μόναχο επικρατεί ενόχληση διότι το σχέδιο 

μετεγκατάστασης 160.000 προσφύγων ανά την ΕΕ δεν έχει καθόλου προχωρήσει. Η 

καγκελάριος Μέρκελ αλλά και αξιωματούχοι του CSU «βράζουν» διότι οι χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης –και όχι μόνο –αρνούνται να συνδράμουν. Το πρόβλημα είναι 

τεράστιο διότι, όπως τονίζει στέλεχος των Χριστιανοκοινωνιστών, «δεν μπορούν πέντε 

ευρωπαϊκές χώρες να επωμίζονται το 90% του βάρους». Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν 

ορισμένες ιδέες για έναν συνδυασμό της μετεγκατάστασης 160.000 με την πρόταση για 

απευθείας επανεγκατάσταση ως και 200.000 προσφύγων απευθείας από την Τουρκία 

στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής στις 17 – 18 Δεκεμβρίου στις 

Βρυξέλλες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι θα υπάρξουν μεγάλες πιέσεις, με βασικό 

μοχλό τη Γερμανία, για την υλοποίηση αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί, καθώς και για 

την προώθηση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Πρόκειται για τους 

πυλώνες που θα επιτρέψουν τη μείωση του αριθμούν των προσφύγων, η οποία συνιστά 

τον μείζονα στόχο. Η φύλαξη όμως των εξωτερικών συνόρων έχει αναδειχθεί σε μείζον 

ζήτημα, κάτι που και συμβολικά αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι το πρώτο σημείο 

στα Συμπεράσματα τα οποία υιοθετήθηκαν. 

Υπέρ της διαμόρφωσης ενός... ευρύτερου κινήματος της Κεντροαριστεράς τάσσεται ο Κ. 

Σημίτης διαπιστώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε τον κύκλο του... Σε συνέντευξή του, 

στην «Athens Voice», ο πρώην πρωθυπουργός τονίζει ότι «ποτέ δεν έπαψα να 

αισθάνομαι ΠΑΣΟΚ», ωστόσο θεωρεί πως «το συγκεκριμένο σχήμα ολοκλήρωσε τον 

κύκλο του και θα έπρεπε να αναγεννηθεί, πρωτοστατώντας στη διαμόρφωση ενός 

ευρύτερου κινήματος της Κεντροαριστεράς με επεξεργασμένο προγραμματικό λόγο και 

σαφές στίγμα». Προτείνει επίσης να συγκροτηθεί μια ηγετική ομάδα «από ό,τι καλύτερο 

διαθέτει ο χώρος της Κεντροαριστεράς, που θα πλαισιωθεί από έναν ευρύτερο κύκλο 

στελεχών, οι οποίοι θα συμπαραταχθούν στην προσπάθεια και θα υποστηρίζονται από 

ένα πανελλαδικό δίκτυο». Ο Κ. Σημίτης επισημαίνει ότι πρέπει «να ξεχάσουμε εγωισμούς 

και πρωτοκαθεδρίες», προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «οι Αγγλοσάξονες λένε όταν 

υπάρχει η βούληση, βρίσκεται ο τρόπος». Ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί σκληρή 

κριτική στη σημερινή κυβέρνηση, με την οποία, όπως επισημαίνει, «επιζούν πολλές από 

τις αιτίες της κακοδαιμονίας μας». Επίσης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «έχει στρέψει την 

προσοχή της σχεδόν αποκλειστικά στον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού και στην 

ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εχει 

θέσει, δηλαδή, σε κίνηση τους μηχανισμούς κυριαρχίας της και επιβολής των επιδιώξεών 

της. Δεν αναζητά τρόπους κοινής προσπάθειας για την υπέρβαση της υστέρησης. 

Χωρίς κοινή προσπάθεια, όμως, λύση δεν θα υπάρξει»...  

 


