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Πολιτική Ενημέρωση, 20 Μαρτίου 2016 

Το προσφυγικό βάζει προϋποθέσεις για την χαλάρωση του Συμφώνου 

Σταθερότητας 

Ανοιχτό φαίνεται να αφήνει η Κομισιόν το ενδεχόμενο χαλάρωσης του συμφώνου 

σταθερότητας στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω της έκτακτης αντιμετώπισης του 

Προσφυγικού ζητήματος, όπως προκύπτει από την απάντηση της σε ερώτηση του 

Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη 

Παπαδημούλη. Πιο συγκεκριμένα ο αρμόδιος Επίτροπος Π. Μοσκοβισί, σημειώνει πως 

σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιτρέπεται η προσαρμογή «για 

ένα δεδομένο έτος, των αυξημένων δαπανών που συνδέονται με ασυνήθη γεγονότα 

εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες 

προϋποθέσεις». 

Η Κομισιόν επίσης δείχνει διατεθειμένη «να εξετάσει τη χρήση αυτών των διατάξεων σε 

σχέση με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκτακτης εισροής των προσφύγων» ενώ «θα 

παρακολουθεί επισταμένως την κατάσταση με βάση τα διαπιστούμενα δεδομένα που 

παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών ώστε να καθορίσει 

ενδεχόμενα επιλέξιμα ποσά». Παρά ταύτα, αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται κατά 

την διαδικασία της αξιολόγησης και άρα όποιες αποκλίσεις διαπιστώνονται, θα 

εφαρμόζονται κατά χώρα, με γνώμονα την ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών. 

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή σχετικές δηλώσεις του Επιτρόπου Π. 

Μοσκοβισί, είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν αναφορικά με το ενδεχόμενο 

χαλάρωσης του συμφώνου σταθερότητας, λόγω των δημοσιονομικών πιέσεων που 

ασκούνται σε κράτη όπως η Ελλάδα, από την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. 

Ο Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/1997 

και το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά 

ζητάει μεταξύ άλλων από την Κομισιόν να μάθει αν είναι θετική «απέναντι στο ενδεχόμενο 

χαλάρωσης της ρήτρας δημοσιονομικού ελλείμματος του συμφώνου σταθερότητας, και, 

εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις». 

 

 

Flash News 

Στους 50.411 ανέβηκε ο αριθμός των προσφύγων-μεταναστών στην Ελλάδα σύμφωνα 

με την ενημέρωση του συντονιστικού οργάνου διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. 

Στην Βόρεια Ελλάδα είναι οι περισσότεροι 28.593 και από αυτούς οι 13.250 είναι στην  
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Ειδομένη. Στην Αττική βρίσκονται 13.711 με τους 5.132 να είναι στον Πειραιά. Στα νησιά 

5.538 και στην κεντρική Ελλάδα 2.569.    

Η κρίση που προκλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων 

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ με αφορμή την άτυχη δήλωση του Ι. Μουζάλα, ο οποίος αποκάλεσε την 

πΓΔΜ «Μακεδονία», δεν ήταν μόνο ένα προοίμιο κλονισμού του συνασπισμού. Όπως 

επιμένουν παράγοντες και των δύο κομμάτων και όπως προκύπτει από πληροφορίες, 

επρόκειτο κατά κύριο λόγο για μια αποκάλυψη του ευτελούς παιγνίου της εξουσίας και 

των όρων με τους οποίους αυτό εξελίσσεται. Στις εντατικές διεργασίες της προηγούμενης 

Τετάρτης ενεργό ρόλο είχαν οι Ν. Παππάς και Τ. Κουίκ, οι οποίοι υπό τον φόβο 

κατάρρευσης της κυβέρνησης έκαναν τα αδύνατα δυνατά ώστε «να μην καούν οι 

γέφυρες» και να υπάρξει επικοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος. Σύμφωνα με 

κάποιες πηγές, μεταξύ των δύο επινοήθηκε η «λύση» του ανασχηματισμού της 

κυβέρνησης, σε χρόνο όμως που παραμένει απροσδιόριστος, αλλά πάντως μετά την 

ψήφιση των μέτρων και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. 

Μουζάλας ώσπου να φύγει, παραμένει. 

Η σύμπραξη Τσίπρα – Καμμένου δεν περνά τις καλύτερες ημέρες της. Αφορμή είναι ο 

Μουζάλας, αλλά βαθύτερες είναι οι αιτίες. Ήδη όλα τα συριζαίικα συστήματα 

προπαγάνδας μεταδίδουν ότι ο κ. Καμμένος τα κάνει όλα αυτά για τον έλεγχο των πόρων 

του Προσφυγικού και για τη διεύρυνση της εξουσίας του. Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία 

του κρατικού μηχανισμού να παρέμβει ουσιαστικά στο θέμα των προσφύγων και έβαλε 

τον Στρατό στο παιχνίδι. Εξασφάλισε έτσι δυνατότητα με τις απευθείας αναθέσεις έργων 

και διεκδικεί διά αυτών τον πλήρη έλεγχο της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος. 

Από την άλλη, όμως, οι συριζαίοι έχουν αναπτύξει δίκτυα αλληλεγγύης ΜΚΟ και μέσω 

αυτών θέλουν να ελέγξουν αυτοί το προσφυγικό πακέτο. Κατά την εκδοχή λοιπόν των 

συριζαίων, το πρόβλημα αυτό καθαυτό δεν είναι ο κ. Μουζάλας αλλά η σύγκρουση 

Καμμένου – Δικτύων Αλληλεγγύης. Λέγεται μάλιστα ότι ο κ. Καμμένος έχει ως συμμάχους 

στελέχη των υπουργείων Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη. «Είναι πολλά τα λεφτά, 

Άρη» που έλεγαν κάποτε. Και τούτο γιατί τα επόμενα χρόνια στην «αποθήκη ψυχών» που 

λέγεται Ελλάδα τα μόνα σίγουρα ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι αυτά για τους 

πρόσφυγες. Κατά τα λοιπά, τους κ.κ. Τσίπρα και Καμμένο τους δένει η παράταση 

παραμονής στην εξουσία.  

Καμπανάκι στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και σε όσους επιδεικνύουν διαχειριστική αδυναμία, 

δυσκολία να αντιληφθούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τους ρυθμούς της 

διακυβέρνησης, αλλά και σε εκείνους που εξακολουθούν να είναι ουσιαστικά στον... 

κόσμο τους χτυπά η ηγεσία του κόμματος, αντιλαμβανόμενη τα τεράστια εσωκομματικά 

προβλήματα που προκαλούν προσκόμματα και καθυστερήσεις στο κυβερνητικό έργο. 

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να διευρυνθεί το κυβερνητικό σχήμα; Η φράση του 

υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά ότι «ο στόχος της διεύρυνσης της κυβερνητικής  
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πλειοψηφίας είναι θεμιτός, συνεχής και εφικτός» και η ταραχή που προκάλεσε στην 

κυβέρνηση ο Πάνος Καμμένος άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για συμμετοχή της 

Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του Ποταμιού και της Ένωσης Κεντρώων στην κυβέρνηση. 

Χωρίς να υπάρχει κοινό μέτωπο, και τα τρία κόμματα γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση 

επιμένοντας στην πρόταση για συνεννόηση ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στη ΝΔ, 

διαφορετικά προκρίνουν εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση ίσως προκύψει ένα εξίσου 

δύσκολο ερώτημα, ειδικά για το ΠαΣοΚ, καθώς η δυναμική αυτή την ώρα φαίνεται να 

ευνοεί τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Οι βασικές πτυχές της συμφωνίας Τσίπρα – Καμμένου πριν από τις εκλογές του 

Ιανουάρίου του 2015 δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Είναι ένα είδος «απόκρυφου 

κειμένου» της Ιεράς Συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που για κανέναν λόγο δεν πρέπει να 

δημοσιοποιηθεί. Η συγγνώμη Μουζάλα δεν ήταν αρκετή για τον κ. Καμμένο, ο οποίος 

βρήκε την ευκαιρία να τονώσει το στίγμα του κόμματος του και για να δείξει ότι παραμένει 

ανένδοτος στις βασικές αρχές του. Ο κ. Καμμένος θεώρησε ζωτικής σημασίας να 

επιμείνει στην παραίτηση Μουζάλα, αλλά και από την άλλη ο κ. Τσίπρας είχε και τα όριά 

του.  

Χωρίς συμφωνία αναχωρούν από την Αθήνα οι εκπρόσωποι των δανειστών και η 

συνέχεια των διαβουλεύσεων παραπέμπεται στις τεχνικές ομάδες ώστε να βρεθούν μέτρα 

που θα καλύψουν το δημοσιονομικό κενό ύψους 600 εκατ. ευρώ. Παρότι η κυβέρνηση 

φαίνεται ότι «τα έδωσε όλα» στο Ασφαλιστικό και στο Φορολογικό, οι ενστάσεις του ΔΝΤ 

εμπόδισαν μια συνολική λύση. Αυτό έχει κάνει έξαλλο τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 

Τσακαλώτο, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πίτερ Σπίγκελ στους «FT», φέρεται να 

είπε εκνευρισμένος: «Θα συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση στην Ειδομένη», εννοώντας 

προφανώς ότι δεν αντιλαμβάνονται το συνολικό πρόβλημα της χώρας και τις πιεστικές 

χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. 

Αναγκαία συνθήκη για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό 

σκηνικό το επόμενο διάστημα θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη στροφή της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον χώρο του Κέντρου, ενώ ετοιμάζει κινήσεις-έκπληξη 

στον δρόμο προς το συνέδριο του κόμματος. Η διαγραφή με προεδρική απόφαση του 

πολιτευτή της ΝΔ και ηγετικού στελέχους του εθνικοπατριωτικού «Δικτύου 21» Φαήλου 

Κρανιδιώτη ήταν ένα σαφές μήνυμα προς πολλές πλευρές: «Επί προεδρίας Μητσοτάκη 

δεν χωράνε ακραίες φωνές στη ΝΔ», η οποία στρέφεται κυρίως προς το πολιτικό Κέντρο 

(μεταρρυθμιστικό, εκσυγχρονιστικό, φιλελεύθερο) και καλεί σε συστράτευση πρόσωπα 

από τον λεγόμενο μεσαίο χώρο. Υπό τον φόβο ορισμένων παραγόντων της Δεξιάς για 

πιθανή αποϊδεολογικοποίηση της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης κάνει αργά αλλά σταθερά 

βήματα στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης στρατηγικής ανοίγματος της παράταξης πέρα 

από τα παραδοσιακά τείχη. Το μεγάλο στοίχημα για τον ίδιο είναι να ισορροπήσει μεταξύ 

του Κέντρου και της δεξιάς πλευράς της ΝΔ, την οποία δεν θέλει να εξοβελίσει, αλλά υπό 

τα νέα δεδομένα δεν έχει κυρίαρχη θέση. «Στη μεγάλη ΝΔ χωράνε όλοι, αλλά κυριαρχούν  
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το μέτρο, η σύνεση, η μετριοπάθεια και ο ορθός πολιτικός λόγος» είναι το στίγμα της 

ηγεσίας. 

Ένα νέο, τιτάνιο, κατά ορισμένους ακόμη και σισύφειο, έργο αναλαμβάνει η Ελλάδα μετά 

τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας για το Προσφυγικό στις Βρυξέλλες. Η 

ουσιαστική μετατροπή της χώρας μας σε κέντρο διαλογής και επιλογής όσων θα 

επιστρέφονται στην Τουρκία, σε ένα είδος «Νήσου Ελις» του 21ου αιώνα, κατά το πρότυπο 

εκείνου των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από περίπου 100 χρόνια, αποτελεί μια πρόκληση 

τέτοιας κλίμακας που μοιάζει πολύ με τη δυσκολία εφαρμογής του Μνημονίου. Η ευχή και 

η ελπίδα των Ευρωπαίων είναι ότι η ελληνική διοίκηση, επιβοηθούμενη από τη μαζική 

κοινοτική συνδρομή, υλική και ανθρωπίνου δυναμικού, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. 

Είναι όμως πιθανόν να αποτελεί και ευσεβή πόθο. 

Για τους λάτρεις της Ιστορίας, ο όρος «ένδοξη ή εξαίσια απομόνωση» παραπέμπει στην 

περίοδο εκείνη, στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Βρετανική Αυτοκρατορία είχε επιλέξει μια 

πολιτική ελάχιστης παρέμβασης στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αναμφίβολα τα μεγέθη δεν 

είναι συγκρίσιμα, ούτε καν οι εποχές. Σήμερα όμως, περισσότερο από κάθε άλλη φορά 

μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Ελλάδα, παραφράζοντας την προαναφερθείσα 

περιγραφή, βιώνει τη δική της «άδοξη απομόνωση» σε ότι αφορά τη θέση της στα 

Βαλκάνια. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε θυελλωδώς το 2010 προκάλεσε ρήγματα 

βαθιά και υποχώρηση της ελληνικής επιρροής. Η Αθήνα δεν έκανε καμία ουσιαστική 

προσπάθεια να επιδιώξει τη συνεργασία των βαλκανικών χωρών όταν κατέστη σαφές ότι 

σε αυτή την περιοχή θα διαμορφωνόταν ο διάδρομος τον οποίο οι πρόσφυγες θα 

ακολουθούσαν προς την Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη. 


