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Πολιτική Ενημέρωση, 6 Μαρτίου 2016 

Αβραμόπουλος: 100.000 πρόσφυγες μέσα στον Μάρτιο στην Ελλάδα 

Μόνο το Μάρτιο αναμένεται να φθάσουν στην Ελλάδα 100.000 πρόσφυγες και 

μετανάστες, ανέφερε ο επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης 

Αβραμόπουλος, μιλώντας σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος 

Καραμανλής» και του Ιδρύματος «Κόνραντ Αντενάουερ», στην Αθήνα. Ο κ. 

Αβραμόπουλος τόνισε ότι οι μονομερείς κινήσεις χωρών που κλείνουν τα σύνορά τους, 

όπως οι χώρες που ανήκουν στην ομάδα του Βίσεγκραντ, ή η ΠΓΔΜ, οδηγούν στο 

λαϊκισμό και την ξενοφοβία. «Όταν κλείνουν τα σύνορα, συχνά κλείνει και το μυαλό 

πολλών» επεσήμανε ο κ. Αβραμόπουλος, προσθέτοντας ότι τέτοιες μονομερείς 

προσεγγίσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία αλλά και συνολικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

«Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, καθώς η Ευρώπη είναι στο πλευρό της» δήλωσε ο 

επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση. 

Ο κ. Αβραμόπουλος σχολίασε ότι το ανακοινωθέν των πολιτικών αρχηγών «βρίσκεται 

στην ίδια κατεύθυνση και στο ίδιο πνεύμα που θα κινηθεί τη Δευτέρα και η Σύνοδος 

Κορυφής της ΕΕ». Η Σύνοδος αυτή είναι «εξαιρετικά σημαντική και καθοριστική για τους 

μήνες που έρχονται» παρατήρησε ο Ευρωπαίος επίτροπος. Ο κ. Αβραμόπουλος 

επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει καμία περίπτωση ή κίνδυνος για καμία χώρα μέλος της 

Σένγκεν να εκδιωχτεί». 

 

 

Flash News 

Η Ελλάδα κατάφερε να γίνει πρωταθλήτρια σε μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια λόγω 

μνημονίων. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τις τελευταίες 

θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης και, δυστυχώς, να δεσπόζει μεταξύ 

τριτοκοσμικών χωρών, στην ανταγωνιστικότητα, τη διακυβέρνηση, τη διαφθορά, την 

παιδεία και άλλους δείκτες. Αυτό δείχνει πόσο πολύτιμο χρόνο έχει χάσει, διότι οι χαμηλές 

επιδόσεις της χώρας μας δεν είναι σημερινό φαινόμενο. 

Αν πληκτρολογήσει κάποιος στο Google τις λέξεις «Ελλάδα, ουραγός», θα λάβει σε 39 

κλάσματα του δευτερολέπτου 109 εκατομμύρια τίτλους σχετικούς με το θέμα. «Η Ελλάδα 

ουραγός στις κλινικές μελέτες», από δημοσίευμα της «Καθημερινής» της 23ης 

Φεβρουαρίου 2016, είναι ο πρώτος τίτλος και ακολουθεί ατελείωτη λίστα. Η 

γραφειοκρατία, η έλλειψη υποδομών και η απουσία φορολογικών κινήτρων κρατούν 

την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις των κλινικών μελετών. Η χώρα μας προσελκύει  
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περίπου 80 εκατ. ευρώ ετησίως, τη στιγμή που η Κύπρος προσελκύει 85 εκατ. ευρώ και η 

Ισπανία 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ. 

Ως βαρόμετρο για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας και παράμετρος καθοριστική 

για το χρονοδιάγραμμά τους περιγράφεται το διπλό «ραντεβού» της κυβέρνησης στις 

Βρυξέλλες τη Δευτέρα 7 Μαρτίου. Από τη μία πλευρά οι αποφάσεις που πιθανολογείται 

ότι θα ληφθούν στη Σύνοδο Κορυφής και στις συναντήσεις του Αλ. Τσίπρα με την 

Ανγκελα Μέρκελ και τον Αχμέτ Νταβούτογλου και από την άλλη το σήμα που αναμένεται 

να δώσει το Eurogroup προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση σε ότι αφορά την πορεία του 

προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, περιγράφονται από στελέχη 

της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ως στοιχεία που θα κρίνουν πολλά. 

Η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα αναζητεί πίστωση χρόνου, με την οποία θα επιδιώξει να φέρει 

σε πέρας κάποιες έστω από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και οι οποίες εκκρεμούν 

επί μήνες. Ως κομβικής σημασίας παράμετρος περιγράφεται η στάση που τηρεί το ΔΝΤ 

και το ενδεχόμενο μιας συμβιβαστικής προσέγγισης στο τεχνικό πεδίο μεταξύ του Ταμείου 

και των ευρωπαϊκών οργάνων. Ο Πρωθυπουργός και η στενή ομάδα που τον πλαισιώνει 

έχουν επενδύσει πολιτικά στο ενδεχόμενο να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. 

Εντείνονται οι προσπάθειες συνεννόησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο εν όψει της «Σούπερ Δευτέρας» που περιλαμβάνει συνεδριάσεις του 

Eurogroup και της Συνόδου ΕΕ – Τουρκίας για το Προσφυγικό. Αν στις Βρυξέλλες υπάρξει 

τελικά «ντιλ» ανάμεσα στους θεσμούς, τότε το Eurogroup θα στείλει το «μπαλάκι» και την 

τρόικα στην Αθήνα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, μέσω περικοπής 

κύριων συντάξεων, το αργότερο ως τέλος Απριλίου. Όπως εξηγούν διπλωματικές πηγές, 

αν οι πιστωτές τα βρουν στο ύψος των μέτρων που πρέπει να λάβει άμεσα η Ελλάδα 

(συζητούν πέριξ 2% του ΑΕΠ), τότε μιλάμε για «κανονική αξιολόγηση», με πλήρη 

συμμετοχή του ΔΝΤ. Ως διευκόλυνση λόγω του Προσφυγικού συζητείται η αναβολή των 

αποφάσεων για ένα τμήμα του δημοσιονομικού κενού ως το 2018, όχι όμως άλλες 

«εκπτώσεις» στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων. 

Η κυβέρνηση εναποθέτει τις ελπίδες της στο ότι οι πιέσεις των Ευρωπαίων προς την 

Τουρκία θα αποδώσουν.  Η Τουρκία όμως δέχτηκε την επανεισδοχή από την Ελλάδα των 

οικονομικών μεταναστών –και όχι προσφύγων από εμπόλεμες ζώνες-, ενώ μένει να φανεί 

αν θα συμμορφωθεί με την πίεση των Ευρωπαίων για αποτροπή των προσφυγικών 

ροών προς την Ελλάδα. Αφού έχασε πολύτιμο χρόνο, τώρα τρέχει να αντιμετωπίσει την 

ανθρωπιστική κρίση που είναι σε εξέλιξη, προσπαθώντας να αποσπάσει κονδύλια από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλύψει τις ανάγκες των προσφύγων σε τροφή, φάρμακα 

και συνθήκες υγιεινής. Η Ε.Ε., προβλέποντας ότι οι πρόσφυγες θα μείνουν στη χώρα, 

ενέκρινε κονδύλια 700 εκατ. ευρώ, που θα δοθούν όμως απευθείας στους πρόσφυγες 

και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. 
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Η κυβέρνηση σχεδιάζει να κυκλοφορήσει ένα διαφημιστικό –αν και θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί και δυσφημιστικό- σποτάκι στα τουρκικά social media με το οποίο θα 

προτρέπει τους επίδοξους μετανάστες με προορισμό τη χώρα μας να το ξανασκεφτούν 

και να μην τολμήσουν το ταξίδι! Θα προβάλλει δε το αδιέξοδο μιας τέτοιας επιλογής, 

αφού τα βόρεια σύνορά μας είναι πλέον κλειστά και θα προσπαθήσει έτσι να πείσει 

όσους βλέπουν την Ελλάδα ως πέρασμα για άλλες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας 

Ευρώπης ότι κάνουν λάθος και άρα ή να καθίσουν εκεί που κάθονται ή να αναζητήσουν 

άλλες λύσεις στο πρόβλημά τους. Τελικά βρίσκουν τρόπους στην κυβέρνηση για να 

ανατρέψουν το δόγμα της Τασίας Χριστοδουλοπούλου «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε».  

Ενώ το περασμένο καλοκαίρι, ο Αλέξης Τσίπρας βρισκόταν στο έλεος του κ. Σόιμπλε, 

σήμερα τον έχει ανάγκη ο γερμανός υπουργός Οικονομικών. Και αυτό επειδή το 

γερμάνικό σχέδιο για εκγλωβισμό των προσφύγων στην Τουρκία δεν μπορεί να επιτύχει 

χωρίς την ελληνική συνεργασία. «Για αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη η επιείκεια που δείχνει 

ο Βολφγκανγκ Σόιμπλε έναντι της Ελλάδας» γράφει ένας από αυτούς στην Süddeutsche 

Zeitung». «Για Grexit δεν γίνεται πλέον κανένας λόγος. Το αντίθετο μάλιστα: Το Βερολίνο 

δείχνει υποχωρητικό έναντι της Αθήνας στο θέμα των επικείμενων μεταρρυθμίσεων». 

Όμως η ανατροπή των ρόλων δεν είναι οριστική. Αν και η συμφωνία με την Τουρκία την 

7η Μαρτίου (ή λίγες εβδομάδες αργότερα) θεωρείται προεξοφλημένη, τίποτε δεν 

προεξοφλεί την επιτυχή λύση του Προσφυγικού και ακόμη περισσότερο την άμεση 

πτώση των τειχών που εγείρουν κατά μήκος της «βαλκανικής διαδρομής» τα όμορα 

κράτη και η Αυστρία. Μια γενίκευση της πολιτικής αστάθειας σε ολόκληρη την Ευρώπη 

θα είχε έτσι ως επακόλουθο και τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων. Ο μεγάλος 

χαμένος σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι βέβαια οι πρόσφυγες – δεν αποκλείεται όμως 

μαζί τους να είναι και η Ελλάδα. 

Η υποχωρητικότητα του Βερολίνου έναντι της Αθήνας πολύ πιθανόν να αποτυπωθεί και 

στη συνεδρίαση του Eurogroup. Σίγουρα όχι με τη μορφή του συμψηφισμού του 

Προσφυγικού με το οικονομικό. Το πιθανότερο είναι ο ο κ. Σόιμπλε θα κάνει περαιτέρω 

«σκόντο» στο δημοσιονομικό επιτρέποντας στον Ευκλείδη Τσακαλώτο να κάνει κάποιες 

αναδιατάξεις στα μέτρα που προβλέπονται. 

Με τοπίο στην ομίχλη μοιάζει η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας που 

διεξάγεται αύριο στις Βρυξέλλες, καθώς ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει αν θα ληφθούν 

ή όχι δεσμευτικές αποφάσεις. Οι «28» καλούνται να βρουν κοινή γραμμή για το 

Προσφυγικό που δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της «σπονδυλικής στήλης» της ΕΕ, αλλά και 

την ηγετική θέση της Γερμανίας. Απέναντί τους όμως υπάρχει το «μαύρο κουτί» που 

ονομάζεται Τουρκία και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πως θα επιτευχθεί ο αναγκαίος 

συμβιβασμός. Πέραν της Συνόδου με την Τουρκία, θα υπάρξει και μια άτυπη συνάντηση 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αμέσως μετά. Ωστόσο, καθώς στις 17-18 Μαρτίου υπάρχει 

και η τακτική Σύνοδος Κορυφής, δεν είναι λίγοι όσοι τονίζουν ότι οι οριστικές αποφάσεις 

θα ληφθούν τότε. 
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Εκ των πραγμάτων, η Ελλάδα έχει βρεθεί στη μέση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τη 

σαφή επιλογή να ταχθεί με το Βερολίνο, ελπίζοντας ότι με μια εποικοδομητική στάση στο 

Προσφυγικό θα γεμίσει τη φαρέτρα των επιχειρημάτων για ευαλιξία στην πρώτη 

αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου. Πρόκειται για στρατηγική ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη με 

αβέβαιο αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα καλείται να συνεργαστεί με την Τουρκία 

τόσο στο ζήτημα της επανεισδοχής όσο και στη νατοϊκή επιχείρηση στο Αιγαίο. Στο 

πρώτο ζήτημα υπάρχουν το τελευταίο διάστημα κάποια πρώτα ελπιδοφόρα μηνύματα. 

Στο δεύτερο, η κυβέρνηση κάνει τον «καλό», αλλά τα άκρως ευαίσθητα θέματα της 

εθνικής κυριαρχίας που εμπλέκονται δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. 

«Διανύουμε και εμείς μια προσπάθεια ενός απότομου εκσυγχρονισμού» είπε προ ημερών 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια αποστροφή της ομιλίας του στο συνέδριο του Ποταμιού. 

Η φράση του προέδρου της ΝΔ πέρασε εν πολλοίς απαρατήρητη από την πλειοψηφία 

των βουλευτών και στελεχών του κόμματος. Όμως σε αυτήν συμπυκνώνεται η κεντρική 

ιδέα του νέου αρχηγούν για την ανασυγκρότηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτός 

ο απότομος εκσυχρονισμός σε όλα τα επίπεδα προκαλεί συζητήσεις, ξαφνιάζει και 

δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά στον πυρήνα του αρτηριοσκληρωτικού κομματικού 

συστήματος και της ΚΟ. Ο κ. Μητσοτάκης όταν του τίθεται το ερώτημα για τις 

αντιδράσεις που υπάρχουν λέει μονότονα σε συνομιλητές του: «Θα συνηθίσουν. Είναι 

ακόμη αρχή». 

Στο μικροσκόπιο του εποπτικού μηχανισμού SSM της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(ΕΚΤ) έχει μπει η Τράπεζα Αττικής. Αυτό που προβληματίζει τις εποπτικές Αρχές είναι οι 

υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες που συνεχώς προκύπτουν για την τράπεζα και η διαχείριση 

του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου της. «Η τράπεζα “καίει” συνεχώς 

κεφάλαια» αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 

διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας με επιστολή του έχει 

ενημερώσει τον Γιάννη Δραγασάκη και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο για τον έλεγχο που θα 

διεξαγάγει η κεντρική τράπεζα για λογαριασμό του SSM. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι 

έλεγχο έχουν ζητήσει και οι διοικήσεις του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ, οι οποίες επισκέφθηκαν τον 

διοικητή της ΤτΕ. Το Ταμείο των μηχανικών τα τελευταία τρία χρόνια έχει επενδύσει στην 

τράπεζα περί τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική του τοποθέτηση ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. 

Η αξία της περιουσίας του αυτής είναι σήμερα μόλις 110 εκατ. ευρώ (!) και όπως είναι 

προφανές, έχει σημάνει συναγερμός στο Ταμείο. 

Το ΤΣΜΕΔΕ, τα Ταμεία και οι ΔΕΚΟ που συμμετείχαν στην ανακεφαλαιοποίηση της Αττικής 

θα μπορούσαν με τα ίδια λεφτά να πάρουν το 26% της Εθνικής με ενεργητικό 29 δισ. 

ευρώ ή το 31% της Eurobank με ενεργητικό 23 δισ. ευρώ. Αντ’αυτού προτίμησαν να 

βάλουν 700 εκατ. ευρώ και να έχουν το 88% μιας τράπεζας με ενεργητικό μόλις 3,2 δισ. 

ευρώ και εξαιρετικά προβληματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο. 
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Προβάδισμα 2,8% για τη ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία Rass. Η ΝΔ 

συγκεντρώνει 26,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 23,4% - Στην τρίτη θέση ισοδυναμούν το 

ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή, με 6,4%, ενώ ακολουθούν η Δημοκρατική Συμπαράταξη με 5,3% 

και η Ένωση Κεντρώων με 4,7% 

Την πόρτα της Συγγρού πέρασε προ ημερών ο Απ. Τζιτζικώστας. Ο περιφερειάρχης 

συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκη και συζήτησαν εφ’ όλης της ύλης, 

αν και επίσημα μεταδόθηκε πως μίλησαν για το Προσφυγικό. Στο παρασκήνιο όμως 

διακινούνται πληροφορίες ότι ο «Τζίτζι» (για τους φίλους) θα είναι ο τρίτος αντιπρόεδρος 

της ΝΔ. Μόνο που μερικές κακές γλώσσες λένε ότι δεν θα είναι ούτε δύο ούτε τρεις 

αλλά... πέντε οι αντιπρόεδροι της ΝΔ. Και κάτι ακόμη: η μετακόμιση του κόμματος στην 

οδό Πειραιώς62 θα γίνει τον Μάιο, με ενοίκιο 9.500 ευρώ τον μήνα, ενώ ως τώρα 

πλήρωναν 95.000 ευρώ. 


