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Πολιτική Ενημέρωση, 31 Ιανουαρίου 2016 

Ο Κ. Σημίτης για το μέλλον της Ευρώπης 

Σοβαρές πολιτικές εξελίξεις τόσο στο... εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό προβλέπει ο Κ. 

Σημίτης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ίδιος σε συνομιλητές του, φαίνεται πως το 

προσεχές εξάμηνο η Ελλάδα και η Ευρώπη θα περάσουν από «διακεκαυμένη ζώνη», 

καθώς οι προκλήσεις είναι πολλές και σοβαρές... Ο πρώην πρωθυπουργός θα 

διατυπώσει τις ανησυχίες και τις εκτιμήσεις του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 

εκδήλωση με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ενωση σε αδιέξοδο;», που θα πραγματοποιηθεί τη 

Δευτέρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κ. Σημίτης θα 

επισημάνει πως η επιτυχής προοπτική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος τίθεται σε αμφιβολία 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, του μεταναστευτικού κύματος, των χαμηλών ρυθμών 

ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, της πτώσης της αξίας του ευρώ έναντι του δολαρίου αλλά 

και της αυξανόμενης ανόδου του ευρωσκεπτικισμού. 

Επίσης, θα υπογραμμίσει ότι οι συνθήκες της παγκοσμιοποίησης δείχνουν ότι μόνο δύο 

ή τρεις ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να ακολουθήσουν μια αυτόνομη πολιτική απέναντι 

στα παγκόσμια προβλήματα, ενώ οι μεσαίες και οι μικρές χώρες έχουν αντιληφθεί πλέον 

ότι όσο πιο άναρχες είναι η παγκοσμιοποίηση και η ευρωπαϊκή ενοποίηση τόσο 

μικρότερη είναι η δυνατότητα παρέμβασής τους στις εξελίξεις... 

 

 

Εθνική συνεννόηση ζητά η αντιπολίτευση 

Το Μαξίμου διαρρέει ότι η κυβέρνηση θα έρθει σε επαφή με τις πολιτικές δυνάμεις του 

συνταγματικού τόξου ώστε να υπάρξει η όσο το δυνατόν κοινή γραμμή άμυνας απέναντι 

στις απειλές για έξοδο της Ελλάδας από τη Συνθήκη Σένγκεν. Σε γραμμή συνεννόησης 

όμως κινείται και η αντιπολίτευση. Ο εκπρόσωπος της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος σε 

δηλώσεις του, αφού επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για ιδεοληψία, καθυστερήσεις και 

διαχειριστική ανεπάρκεια, σημείωσε: «Εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να αποτραπεί η 

έξοδος της χώρας από τη Σένγκεν. Το ζήτημα έχει εθνική διάσταση. Εδώ υπάρχει πεδίο για 

εθνικές προσπάθειες». Η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά ζήτησε από τον 

πρωθυπουργό συνάντηση τονίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης και της 

κοινής δράσης για να σωθεί η τιμή της Ευρώπης και να μην καταστεί η Ελλάδα αποθήκη 

δυστυχισμένων ανθρώπων». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, ο 

οποίος επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενώ απηύθυνε πρόσκληση στην 

κυβέρνηση και στα κόμματα να επιτευχθεί εθνική συνεννόηση στο μεγάλο θέμα της 

προσφυγικής κρίσης.  
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Flash News 

Μια ματιά στα δεδομένα έρευνας του υπουργείου Εξωτερικών δείχνει το μεγάλο μέγεθος 

του προβλήματος. Ενώ το 2014 εισήλθαν 41.074 μετανάστες, το 2015 ήρθαν στη χώρα 

μας 851.319 πρόσφυγες, εκ των οποίων το 55% ήταν άνδρες, το 28% παιδιά και το 17% 

γυναίκες. Την ίδια στιγμή 153.600 μετανάστες πέρασαν στην Ευρώπη από την Ιταλία και 

μόλις 3.845 από την Ισπανία. Και εδώ φαίνεται το μεγάλο λάθος της διακυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς διά της τέως υπουργού Τασίας Χριστοδουλοπούλου δόθηκαν 

λάθος μηνύματα. Δεν είναι τυχαία η κλιμάκωση της προσέλευσης προσφύγων μετά τον 

Μάρτιο, οπότε η κυρία Χριστοδουλοπούλου «φώναξε» πως «ανοίξαμε και σας 

περιμένουμε». Βάσει των στατιστικών της ίδιας της κυβέρνησης, τον Φεβρουάριο του 

2015 πέρασαν στη χώρα μας 2.873 πρόσφυγες. Μετά τις ατυχείς δηλώσεις και τους 

χειρισμούς, τον Απρίλιο εισήλθαν 13.556, τον Μάιο 17.889, για να γίνει το μεγάλο μπαμ 

από τον Αύγουστο και μετά με 107.843 πρόσφυγες και 147.123 Τον Σεπτέμβριο. Μόνο τον 

Οκτώβριο πέρασαν στην Ελλάδα 211.663 μετανάστες, αριθμός-ρεκόρ, εκ των οποίων το 

57% προέρχεται από τη χειμαζόμενη Συρία, το 24% από το Αφγανιστάν, το 9% από το 

Ιράκ, το 3% από το Πακιστάν και το 1% από τη Σομαλία. 

Την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, προκειμένου να εξισορροπηθεί η «σκληρή» 

δημοσιονομική προσαρμογή υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρ. 

Παυλόπουλος, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με τον πρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Β. Χόγιερ. Ο Πρ. Παυλόπουλος επεσήμανε ότι η 

τόνωση των επενδύσεων σε καίριους τομείς της οικονομίας δείχνει τον δρόμο για την 

έξοδο από την κρίση, εξηγώντας ότι «χωρίς αυτές τις επενδύσεις, το να μένουμε απλώς 

και μόνο σε κανόνες αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής δεν οδηγεί στη λύση». 

Oπως τόνισε, χρειάζεται τόνωση της ρευστότητας, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, 

δεν είναι δυνατόν «να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα, που είναι κοινό μας 

πρόβλημα στο πλαίσιο της ΕΕ και της Ευρωζώνης»... 

Με διάθεση για «σκληρό ροκ» και περικοπές στις συντάξεις κατεβαίνουν στην Αθήνα οι 

επικεφαλής του κουαρτέτου (ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ – ESM). Στόχος τους είναι να «πέσουν 

υπογραφές» στο τελευταίο πακέτο λιτότητας που θα ολοκληρώσει τη δημοσιονομική 

προσαρμογή που άρχισε το 2010 και θα ανοίξει τον δρόμο για την έξοδο της Ελλάδας 

από την εποχή των μνημονίων. Πέραν του Ασφαλιστικού και του Αγροτικού, τα οποία 

μονοπωλούν και δικαίως την επικαιρότητα, η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος 

περιλαμβάνει επίσης την τελική διευθέτηση για τα στεγαστικά της πρώτης κατοικίας και τα 

«κόκκινα» δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το νέο φορολογικό και τα δύσκολα 

μέτρα της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ όπως η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.  

Ένα εκρηκτικό μείγμα, απέναντι στο οποίο η κυβέρνηση δείχνει προς το παρόν 

απροετοίμαστη να αντιδράσει, διαμορφώνει το πολιτικό περιβάλλον του προσεχούς 

διμήνου. Ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας είναι αντιμέτωπος με τον... εαυτό του, καθώς  
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βρίσκεται όμηρος των ανεδαφικών υποσχέσεών του, που διαψεύδονται καθημερινά 

προκαλώντας κύμα οργισμένων αντιδράσεων. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων 

προκαλεί ήδη παραλυτικά φαινόμενα στις τάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ η 

ανοιχτή πλέον απειλή για απομόνωση της χώρας και de facto έξωση της από τη 

Συνθήκη Σένγκεν, μέσω της επιβολής συνοριακών ελέγχων για όσους ταξιδεύουν από 

την Ελλάδα προς την Ευρώπη, συνιστά κατά κάποιους την υπ’ αριθμόν 1 απειλή για την 

κυβέρνηση – ακόμη και για τη βιωσιμότητά της. Όπως εκτιμούν κυβερνητικοί βουλευτές, ο 

συνδυασμός της προσφυγικής κρίσης με την αξιολόγηση μοιάζει μονόδρομος, στη 

λογική ενός μέσου διεκδίκησης ανταλλαγμάτων. Ορατό είναι το ενδεχόμενο να 

διαμορφωθεί ένα νέο και σύνθετο πεδίο σύγκρουσης με την Ευρώπη, με την ελληνική 

κυβέρνηση να είναι έτοιμη για μία ακόμη φορά να παίξει το παιχνίδι του καταλογισμού 

ευθυνών. 

Η πρώτη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή ήταν μια έκπληξη για τον Αλ. Τσίπρα. Η 

νευρικότητα του Πρωθυπουργού ήταν εμφανής διά γυμνού οφθαλμού στη διάρκεια των 

ομιλιών του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι 

έκανε τον κ. Τσίπρα να «ιδρώσει». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτό συνέβη επειδή ήταν πολύ 

καλά προετοιμασμένος, είχε μελετήσει βαθιά το Ασφαλιστικό και μπορούσε να 

αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα στον συνήθως «αδιάβαστο» Πρωθυπουργό. Επιπλέον, ο 

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πιστεύει ότι η συνθετότητα των προβλημάτων 

της χώρας απαιτεί από την ηγεσία της πολιτική και τεχνοκρατική επάρκεια. Η πολιτική 

επάρκεια δεν αρκεί από μόνη της, ούτε βεβαίως και η τεχνοκρατική. Θεωρεί ότι ο 

Πρωθυπουργός της Ελλάδας πρέπει στην παρούσα περίοδο να είναι επάρκής πολιτικά 

και τεχνοκρατικά, ώστε να αντιλαμβάνεται και να έχει άποψη για τη διαχείριση των 

προβληματων της χώρας. Διαφορετικά γίνεται υποχείριο των συμβούλων του. 

Να διευρύνει την απήχηση της ΝΔ, να ανοιχθεί στις δυνάμεις της παραγωγικής και 

δημιουργικής Ελλάδας και να απευθύνθεί σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα είναι ο 

στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος της ΝΔ εκτιμά ότι η αξιωματική 

αντιπολίτευση ημέρα με την ημέρα θα κερδίζει έδαφος έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και θα ακούγεται 

όλο και περισσότερο σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Βασικός οδηγός σε αυτή την 

προσπάθεια του είναι ο όρος «αλήθεια» πάνω στον οποίο οικοδομεί την αντιπολιτευτική 

στρατηγική του έναντι των ψεύτικων υποσχέσεων του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. 

Ο κ. Μητσοτάκης δίνει μεγάλη σημασία στην πολιτική της ΝΔ, την οποία ήδη έχει ξεκινήσει 

και επεξεργάζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης. Ο αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εμφανίσει η ΝΔ να 

ξεπερνά το Μνημόνιο και να είναι ουσιαστικά «πέρα και πάνω από το Μνημόνιο». 

Το Μεταναστευτικό-Προσφυγικό για τη ΝΔ είναι μείζον εθνικό θέμα όπως έχει εξελιχθεί και 

παρά τις αβελτηρίες και τα πολλαπλά λάθη της κυβέρνησης, θα κινηθεί θετικά. Ο κ. 

Μητσοτάκης θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για να γίνουν γνωστές οι ελληνικές  
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θέσεις (πρόσκληση σε πρόγευμα εργασίας στους πρεσβευτές των χωρών της ΕΕ στην 

Ελλάδα), θα συναντηθεί με τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, 

θα θέσει το θέμα στη Σύνοδο του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες στις 17 Φεβρουαρίου, όπου θα 

συναντηθεί με τη γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον κοινοτικό επίτροπο Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, τον 

κοινοτικό επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον επικεφαλής της ΚΟ του 

ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ κ.α. ενώ θα επισκεφθεί και τη Μυτιλήνη. Η στάση στο 

Μεταναστευτικό-Προσφυγικό δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν επιλέγει τη στείρα και 

καταγγελτική αντιπολιτευτική τακτική παρελθόντων ετών, αλλά όπου κρίνει πως θα πρέπει 

να είναι συναινετική η ΝΔ έναντι της κυβέρνησης, θα το πράττει, θέτοντας όμως και το 

ανάλογο πλαίσιο, βάσει των αρχών και θέσεων της φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς. 

Την επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εγκαινίασε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου 

της ΝΔ, Γ. Κουμουτσάκος. Το «γαλάζιο» μπρίφινγκ θα γίνεται κάθε Πέμπτη και η χθεσινή 

εξαίρεση οφείλεται στην απεργία των δημοσιογράφων. Ο Γ. Κουμουτσάκος μίλησε για 

ουσιαστική ενημέρωση και αλήθεια, χωρίς αποκλεισμούς, ενώ άφησε αιχμές για την 

τακτική της ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ μέσω non papers, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 

«το μη-χαρτί είναι μη-ενημέρωση». Ανακοίνωσε ότι η ενημέρωση από την αξιωματική 

αντιπολίτευση θα γίνεται μέσω Δελτίων Τύπου, ανακοινώσεων, δηλώσεων, ενημέρωσης 

των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. Επίσης προανήγγειλε την εισαγωγή της πρακτικής «συναντήσεων με τον 

Τύπο» («meet the Press»), ενώ ανακοίνωσε ότι εξετάζονται οι τεχνικές δυνατότητες για 

ηλεκτρονικό μπρίφινγκ σε έκτακτες περιστάσεις... 

Στο... διεθνές κίνημα υπέρ της υποψηφιότητας των κατοίκων του Αιγαίου για το Νόμπελ 

Ειρήνης εντάχθηκαν 18 Ελληνες και ξένοι ευρωβουλευτές από πέντε διαφορετικές 

πολιτικές ομάδες. Με κοινή επιστολή τους, την οποία έστειλαν κατόπιν σχετικής 

πρωτοβουλίας του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Χρυσόγονου, οι ευρωβουλευτές ζητούν 

από τη νορβηγική επιτροπή Νόμπελ να εξετάσει την υποψηφιότητα, αναγνωρίζοντας τη 

συμβολή των κατοίκων του Αιγαίου στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που 

προκαλούν οι αυξανόμενες προσφυγικές ροές... 


