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Πολιτική Ενημέρωση, 13 Μαρτίου 2016 

100 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα  

Η διαδικασία για την εκταμίευση 100 εκατ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα έχει 

ήδη κινηθεί και αναμένεται σύντομα η καταβολή της, όπως αναφέρει σε τηλεγράφημά 

του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου, η διαδικασία για την υλοποίηση της 

απόφασης να διατεθούν 700 εκατομμύρια ως ανθρωπιστική βοήθεια στα Κράτη-Μέλη 

που υφίστανται την προσφυγική πίεση και όπου επιβάλλεται η εξασφάλιση αξιοπρεπών 

συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων. 

Μέχρι, όμως, να εξασφαλιστεί και να εκταμιευθεί το ποσό αυτό, με εντολή του Επιτρόπου 

Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δ. Αβραμόπουλου 

μεταφέρθηκαν προσωρινά 100 εκατ. από τον προϋπολογισμό του χαρτοφυλακίου του, 

στο χαρτοφυλάκιο του αρμοδίου Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια Χρ. 

Στυλιανίδη, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί άμεσα ο μηχανισμός. 

Σύμφωνα με πηγές της ΕΕ, παράλληλα τα 510 εκατομμύρια για τα ελληνικά εθνικά 

προγράμματα είναι πάντα στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης, και θα πρέπει άμεσα 

να αρχίσουν να απορροφούνται. 

 

 

Flash News 

Συντονισμένη επιχείρηση εφόδου σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, προκειμένου μέχρι το Πάσχα 

να έχει διανύσει την αναγκαία απόσταση προς την οριστική λύση, ξεκινά η κυβέρνηση και 

ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, διαμηνύει στους υπουργούς του ότι είναι μηδενικά 

τα περιθώρια αδικαιολόγητων καθύστερήσεων στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου τις τελευταίες μέρες έχουν την αίσθηση ότι λειτουργούν υπό 

συνθήκες συναγερμού και εφαρμογής ενός συνολικότερου σχεδίου εκτάκτων αναγκών 

στο πεδίο της προσφυγικής κρίσης, της αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος και της 

δημόσιας συζήτησης περί άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής σε κρίσιμους τομείς, 

όπως στη Δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η εμπιστοσύνη των πολιτών 

απέναντι στους θεσμούς.  

Μέσα σε σαράντα ημέρες και συγκεκριμένα μέχρι το Eurogroup που θα γίνει στις 21 

Απριλίου πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο διπλό «μέτωπο» της αξιολόγησης και του 

χρέους. Είναι η κρισιμότερη χρονική περίοδος για την κυβέρνηση, που θέλει να συνδυάσει  
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την ψήφιση των προαπαιτούμενων (που περιλαμβάνουν από το Ασφαλιστικό μέχρι το 

Φορολογικό) με το θέμα της απομείωσης του χρέους.  

Η ελάφρυνση του χρέους βρίσκεται ήδη στην ατζέντα των συζητήσεων της κυβέρνησης 

με τους δανειστές, αλλά το ζητούμενο είναι η συμφωνία για το μείγμα και το εύρος των 

παρεμβάσεων καθώς οι ευρωπαϊκοι θεσμοί προωθούν πλατφόρμα αναδιάρθρωσης 

του χρέους που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά του αλλά και να μην έχει υψηλό κόστος 

και να μη χρειάζεται να περάσει από τα κοινοβούλια, ενώ το ΔΝΤ επιμένει σε δραστικές 

παρεμβάσεις υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτηθούν επιπλέον 

μέτρα έως 9 δισ. ευρώ για τη διασφάλιση του πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ το 2018. Η 

αντιπαράθεση μεταξύ Ευρωπαίων και Ταμείου δημιουργεί μία ακόμη δύσκολη εξίσωση 

για την κυβέρνηση, που ο στρατηγικός της στόχος είναι να επιτύχει καθαρή και 

αποτελεσματική ρύθμιση για το χρέος η οποία θα αναβαθμίσει την εικόνα της χώρας 

στους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και τους ξένους επενδυτές και θα ανοίξει τον δρόμο 

για δανεισμό από τις αγορές. Ο στόχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 

ελάφρυνση του ελληνικού χρέους δεν αλλάζει, παραμένει σταθερός, καθώς συνεχίζει να 

πιστεύει ότι με τα σημερινά δεδομένα η βιωσιμότητά δεν επιβεβαιώνεται.  

Αιφνιδιασμένη από τη σφοδρότητα των πιέσεων που δέχεται στα πεδία της προσφυγικής 

κρίσης και της αξιολόγησης, η ηγεσία της κυβέρνησης αναζητεί και πάλι τους τρόπους 

διαχείρισης και τις μεθοδεύσεις για τη διατήρηση της κοινοβουλευτικής της ισχύος. Ο 

συνδυασμός των γεγονότων στα δύο ανοιχτά μέτωπα, παρά το γεγονός ότι από πολλές 

πλευρές είχε θεωρηθεί αναμενόμενος, φάνηκε ότι βρήκε απροετοίμαστη την ομάδα του 

Μεγάρου Μαξίμου. 

Οι δυσμενείς εξελίξεις στο πεδίο του Προσφυγικού, με την αναβάθμιση της Τουρκίας και 

την επισφράγιση της απόφασης για κλείσιμο των βορείων συνόρων της χώρας, 

συμπληρώθηκαν από την ανοιχτή πλέον σύγκρουση του Αλ. Τσίπρα με τον πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ. Τουσκ. Αντικείμενο της αντιπαράθεσης ήταν οι διατυπώσεις 

των συμπερασμάτων της πρόσφατης Συνόδου των Βρυξελλών, αφότου πάντως ο 

έλληνας πρωθυπουργός τις είχε προσυπογράψει και είχε δηλώσει ικανοποιημένος. 

Τις απαιτήσεις-σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για τη «βύθιση» της εθνικής 

σύνταξης στα 180 ευρώ (!) και τις περικοπές στις υφιστάμενες συντάξεις άνω των 1.000 

ευρώ καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση αν θέλει να κλείσει την αξιολόγηση. Ο 

υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής Γιώργος 

Χουλιαράκης, οι οποίοι σηκώνουν πλέον το βάρος του συντονισμού της 

διαπραγμάτευσης, θέλουν να αξιοποιήσουν την παρουσία του κουαρτέτου στην Αθήνα 

ως τις 19 Μαρτίου για να κλειδώσουν την τελική μορφή των νομοσχεδίων για το 

Ασφαλιστικό και το Φορολογικό. Η διαδικασία σπάει σε δύο μέρη με το πρώτο, αμέσως 

μετά την 25η Μαρτίου, να περιλαμβάνει πολυνομοσχέδιο με το Ασφαλιστικό και το 

Φορολογικό. Αν δηλαδή κυβέρνηση και κουαρτέτο συμφωνήσουν στα δύο αυτά  
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μέτωπα, τότε η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου θα μπορούσε να ξεκλειδώσει την 

επαναφορά του waiver, η οποία θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να «ανασάνουν» 

καθώς θα μπορούν να λαμβάνουν απευθείας ρευστότητα δίνοντας ως εγγύηση 

ελληνικά ομόλογα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Δύο σενάρια αρχίζουν να διακινούνται, κατά μείζονα λόγο από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το 

πρώτο συγκλίνει στην – έστω και περιπετειώδη – ολοκλήρωση της αξιολόγησης περί τα 

τέλη Απριλίου και στην εν συνεχεία ταχεία προσπάθεια του Πρωθυπουργού να κερδίσει 

λίγο χρόνο ακόμη. Στο πλαίσιο αυτό, στην περίοδο αμέσως μετά το Πάσχα τοποθετείται 

ένας ανασχηματισμός, ο οποίος, σύμφωνα με κάποιους, θα μπορούσε να έχει και 

χαρακτηριστικά πολιτικής διεύρυνσης, με την ανάθεση χαρτοφυλακίων σε πρόσωπα 

εκτός ΣΥΡΙΖΑ, όπως π.χ. κάποια που είχαν συμμετάσχει και στην υπηρεσιακή κυβέρνηση 

του προηγούμενου καλοκαιριού. Στο σενάριο αυτό συμβάλλει και η διάθεση του κ. 

Τσίπρα να συνομιλήσει με την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, όπως φάνηκε και από την 

προγραμματισμένη για χθες, Σάββατο, παρουσία του στη συνάντηση των Ευρωπαίων 

Σοσιαλδημοκρατών ηγετών στο Παρίσι. 

Το δεύτερο σενάριο εκκινεί από μια ενδεχόμενη εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις και σε μια 

όξυνση της σύγκρουσης Αθήνας – Βρυξελλών λόγω του Προσφυγικού. Σε αυτή την 

περίπτωση, κάποιοι επιμένουν ότι ο κ. Τσίπρας αναμένει να εκτιμήσει και το κλίμα που θα 

διαμορφώνεται στη Βρετανία εν όψει του δημοψηφίσματος, με ενδεχόμενο να παίξει το 

«αντιευρωπαϊκό» χαρτί και να προσφύγει στους πολίτες με ένα νέο δημοψήφισμα. 

Η ευφορία ανθρώπων του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος από την ανακοίνωση της 

επιστροφής στην Αθήνα των επικεφαλής του κουαρτέτου διά στόματος του Γερούν 

Ντάισελμπλουμ δεν μπορούσε να κρυφθεί. Ο Πρωθυπουργός έκρινε ότι έπρεπε να 

αποδεχθεί το τετελεσμένο του «σφραγίσματος» της «βαλκανικής οδού» και να ταυτιστεί με 

την γερμανίδα καγκελάριο στο ζήτημα των επιστροφών μεταναστών / προσφύγων στην 

Τουρκία. Η υπόθεση της νατοϊκής επιχείρησης έχει προκαλέσει διχασμό μεταξύ 

υπουργείου Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας. 

Η τουρκική πρεσβεία στις Βρυξέλλες βρίσκεται στην οδό Montoyer, σε μία από τις 

κεντρικότερες συνοικίες της βελγικής πρωτεύουσας. Το βράδυ της περασμένης Κυριακής 

ο Αχμέτ Νταβούτογλου προσκάλεσε εκεί δύο ανθρώπους που για διαφορετικούς λόγους 

ο καθένας επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Η Ανγκελα Μέρκελ η καγκελάριος της 

Γερμανίας, θεωρείται η αδιαμφισβήτητη ηγέτις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία απόφαση 

δεν μπορεί να ληφθεί χωρίς την, έστω σιωπηρή, συγκατάθεσή της. Ο Μαρκ Ρούτε, ο 

πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ηγείται μιας χώρας που παρά το μικρό της μέγεθος 

ασκεί σημαντικότατη επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον όμως, η Ολλανδία ασκεί 

το τρέχον εξάμηνο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η προεδρία δεν 

είναι τόσο ισχυρή μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά στην περίπτωση της Ολλανδίας 

τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σύμφωνα με μία σειρά ευρωπαίων αξιωματούχων, η  
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συνάντηση Μέρκελ-Ρούτε-Νταβούτογλου είχε σκοπό να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες 

της αρχικής συμφωνίας στην οποία είχε καταλήξει πριν από λίγα 24ωρα ο Ντόναλντ 

Τουσκ με την τουρκική ηγεσία.  

Ξεκινά την προσεχή Τρίτη ο έλεγχος στην Τράπεζα Αττικής από το μεικτό κλιμάκιο του 

εποπτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας SSM και της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Ο έλεγχος αφορά τόσο την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας όσο 

και θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της. Η επιθυμία του υπουργού 

Υποδομών κ. Χρήστου Σπίρτζη να παραμείνει ο έλεγχος της Τράπεζας Αττικής στους 

μηχανισμού κόστισε ακριβά. Η κυβέρνηση έχει εντάξει την Αττικής στον σχεδιασμό της για 

τη δημιουργία ενός παράλληλου τραπεζικού συστήματος που να μην είναι υπό την 

εποπτεία της ΕΚΤ, όπως το είχε περιγράψει στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 

Γιάννης Δραγασάκης. Ο Γιάννης Στουρνάρας τόνιζε την ανάγκη αρμονικής 

συνεργασίας με τον στρατηγικό επενδυτή και υποστήριζε ότι η τράπεζα έπρεπε να 

λειτουργεί με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια, άποψη με την οποία παλαιότερα συμφωνούσε 

ο κ. Σπίρτζης. 

«Η πορεία θα είναι ανοδική. Εγώ θα τραβήξω τη ΝΔ προς τα πάνω. Τον τόνο τον δίνω 

εγώ». Με τη φράση αυτή ο Κυριακός Μητσοτάκης δίνει το στίγμα του για την επόμενη 

περίοδο, καθώς κεντρικό του επιχείρημα είναι ότι η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

είναι απείρως καλύτερη από αυτήν που ήταν πριν από τρεις μήνες. Ο πρόεδρος της ΝΔ 

δίνει μεγάλη σημασία στη «μεγάλη εικόνα», όπως τονίζει, και αδιαφορεί για τις επιμέρους 

ενστάσεις που ενίοτε καταγράφονται σε τμήμα της ΚΟ για διάφορα θέματα, από το ύφος 

ως τον αντιπολιτευτικό λόγο της νέας ηγεσίας. Η ΝΔ προετοιμάζεται για όλα τα 

ενδεχόμενα, αν και στη Συγγρού δεν θεωρούν ότι θα προσφύγει σε αυτές ο κ. Τσίπρας. 


