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Πολιτική Ενημέρωση, 10 Απριλίου 2016 

Στην Αθήνα ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας -Θα υπογράψει με Τσίπρα 

διακήρυξη για το μέλλον της Ευρώπης 

Στην Αθήνα έρχεται τη Δευτέρα για επίσημη επίσκεψη, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός 

Αντόνιο Κόστα όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη 

Τσίπρα και στη συνέχεια θα γίνουν δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. 

Ο Πορτογάλος σοσιαλιστής πρωθυπουργός, που εξελέγη με πρόγραμμα ενάντια στην 

λιτότητα, επισκέπτεται την Αθήνα σε μία κρίσιμη συγκυρία, κατά την οποία η 

ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής 

κυβέρνησης και αναμένεται να εκφράσει τη στήριξή του στην κυβέρνηση.  

Οι δύο πρωθυπουργοί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογράψουν κοινή διακήρυξη για 

το μέλλον της Ευρώπης και την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών. Επίσης, στο 

περιθώριο της επίσκεψης του κ. Κόστα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του 

Πορτογάλου υπουργού Εξωτερικών, Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, με τον αναπληρωτή 

υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα. 

Ο κ. Κόστα από τον Νοέμβριο του 2015 ηγείται της προοδευτικής κυβέρνησης 

συνασπισμού σοσιαλιστών, με στήριξη από το Μπλόκο της Αριστεράς και το ΚΚ 

Πορτογαλίας και εξελέγη με πρόγραμμα ενάντια στην πολιτική λιτότητας. Ως εκ τούτου 

θεωρείται ως ένας εκ των συμμάχων της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ΕΕ, 

τόσο σε ότι αφορά στην οικονομική πολιτική και την αντίθεση στη λιτότητα όσο και στην 

προώθηση ευρωπαϊκής λύσης για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την 

εξασφάλιση ειρήνης και σταθερότητας στη Μεσόγειο. 

 

 

Flash News 

Στον «αναπνευστήρα» με μια ενδιάμεση συμφωνία (provisional agreement) θέλουν να 

κρατήσουν την Ελλάδα Ανγκελα Μέρκελ και Κριστίν Λαγκάρντ με παράλληλη μετάθέση 

της συζήτησης για το χρέος, του μεγαλύτερου μέρους του Ασφαλιστικού και των 

περικοπών στο Δημόσιο στη δεύτερη αξιολόγηση η οποία θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο και 

θα καθορίσει το «μαχαίρι» στον προϋπολογισμό του 2017. Ήδη το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, το οποίο παραμένει αμετάκλητα στο πρόγραμμα μετά την υπόθεση των 

Wikileaks, συγγράφει το δικό του κείμενο (MEFP), το οποίο αριθμεί προσώρας 15 σελίδες. 

Με αυτό το κείμενο θα πρέπει να αντιστοιχηθεί πλήρως το σχέδιο κειμένου της Κομισιόν 

(MoU), το οποίο αριθμεί 37 σελίδες. Το επόμενο Σαββατοκύριακο (16-17 Απριλίου) θα  
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γίνει προσπάθεια να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα σε ΕΕ και ΔΝΤ στο περιθώριο 

της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον, παρουσία του υπουργού 

Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου. 

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό παράγοντα σενάριο είναι ο Γιάννης Μουζάλας 

να παραμείνει στην κυβέρνηση με ενισχύσεις. Στην περίπτωση αυτή, ο Οδυσσέας 

Βουδούρης προορίζεται για γενικός γραμματέας της νέας Γενικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Προσφυγικού, η οποία θα συσταθεί μετά την ψήφιση του σχετικού 

νομοσχεδίου. Η υπάρχουσα γενική γραμματεία του υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία 

είναι επικεφαλής ο Βασίλης Παπαδόπουλος θα ασχολείται αποκλειστικά με τους 

μετανάστες και όχι με τους πρόσφυγες. 

Πρωτοφανή αργοπορία απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων που έχουν 

δεσμευτεί για τη χώρα μας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 

δημιούργησαν οι προσφυγικές ροές καταγγέλουν ευρωπαϊκές πηγές. Πιο συγκεκριμένα, 

ενώ με προσπάθεια της Κομισιόν και προσωπικά του επιτρόπου Μεταναστευτικής 

Πολιτικής Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε συντονισμό και με τον Κύπριο Επίτροπο 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστο Στυλιανίδη, εγκρίθηκε η 

εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ προς τη χώρα μας, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 

χρησιμοποιήσει μόλις 30 εκατ. ευρώ. Κι αυτό σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής 

ανάγκης σε όλους τους τομείς. Όπως απαντούν ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, η 

Κομισιόν έχει αυτά τα χρήματα να περιμένουν, όμως η ελληνική πλευρά για δικές τις 

σκοπιμότητες ή λόγω αργοπορίας δεν έχει κινητοποιηθεί. Μία πρώτη ευρωπαϊκή εξήγηση 

που δίνεται έχει να κάνει με τη διάθεση της κυβέρνησης να ασκήσει πλήρη έλεγχο στις 

ροές των χρημάτων και να μην αφήσει τις ΜΚΟ να κάνουν μόνες τους τη διάχυση αυτών 

των πόρων. Μία πρώτη ευρωπαϊκή εξήγηση που δίνεται έχει να κάνει με τη διάθεση της 

κυβέρνησης να ασκήσει πλήρη έλεγχο στις ροές των χρημάτων και να μην αφήσει τις 

ΜΚΟ να κάνουν μόνες τους τη διάχυση αυτών των πόρων. «Ενδεχομένως η ελληνική 

κυβέρνηση να σπάει τις δράσεις σε μικρότερες υποομάδες για να πηγαίνουν οι δουλειές 

εκεί που θέλει. Όμως με αυτή την τακτική χάνεται πολύτιμος χρόνος και φυσικά χρήματα», 

αναφέρουν κύκλοι της Ευρώπης. 

Πάντως η εξασφάλιση αυτών των χρημάτων, που έγινε λόγω του ελληνικού διδύμου 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπήρξε επιτυχία για τη χώρα μας, δεν έγινε με τρόπο 

αναίμακτο. Πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. «γκρίνιαξαν» κατηγορώντας τον κ. 

Αβραμόπουλο για «μεροληψία υπέρ της χώρας του», αν και οι έκτακτες συνθήκες 

ομολογουμένως προσέφεραν ένα πολύ δυνατό επιχείρημα για την Ελλάδα. Τώρα, όμως, 

η κυβέρνηση αργοπορεί και για μία ακόμη φορά εκτίθεται στα μάτια των εταίρων της. 

Μάλιστα, πολλές ήταν οι ΜΚΟ που αποχώρησαν από την Ειδομένη, όχι τόσο λόγω των 

απάνθρωπων εκεί συνθηκών, όπως καταγγέλθηκε, αλλά κυρίως εξαιτίας της απουσίας 

πόρων λόγω κωλυσιεργίας των ελληνικών Αρχών. Όπως δείχνουν τα οικονομικά 

δεδομένα της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους Σύρους, η ενοικίαση στέγης  
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θα αγγίζει ποσά περίπου 300 ευρώ τον μήνα, ενώ πρόσθετη μέριμνα υπάρχει και για την 

σίτισή τους. 

Η Κριστίν Λαγκάρντ δεν μίλησε αυτή τη φορά για κούρεμα του χρέους, αλλά συνέδεσε τη 

βιωσιμότητα του με την οικονομική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Οι ενστάσεις του ΔΝΤ 

επικεντρώνεται στις αλλαγές που έχει προτείνει η κυβέρνηση καθώς, όπως εκτιμά, στην 

αρχή των διαπραγματεύσεων στηριζόταν κατά 70%-80% στο σκέλος της αύξησης των 

φόρων και των εισφορών και το υπόλοιπο 20%-30% στον περιορισμό των δαπανών. 

Στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια της εαρινής συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας 

Τράπεζας που θα γίνει στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, κρίνεται το μέλλον της χώρας. 

Στις συνομιλίες, που θα λάβουν χώρα στο περιθώριο της συνάντησης, η οποία 

συγκεντρώνει πολιτικούς, κυβερνητικούς υπαλλήλους, τραπεζίτες, οικονομολόγους και 

ακαδημαϊκούς από όλον τον κόσμο, οι πιστωτές αναμένεται, ερήμην της Ελλάδας, να 

βάλουν τις βάσεις για τη λύση του χρέους ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

Για να υπάρξει συμβιβασμός σε Βερολίνο – ΔΝΤ θα πρέπει αφενός η Γερμανία να κάνει 

κάποια πιο τολμηρά βήματα στο θέμα της ρύθμισης του χρέους, αφετέρου το Ταμείο να 

πειστεί για τη σοβαρότητα των μέτρων που θα λάβει η Ελλάδα. Το ΔΝΤ δίνει μεγάλη 

σημασία στις μεταρρυθμίσεις ως αντάλλαγμα για τη ρύθμιση του χρέους, καθώς 

πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανακάμψει η 

ελληνική οικονομία και η βελτίωση της σχέσης χρέους προς ΑΕΠ να γίνει από τον 

παρανομαστή του κλάσματος.  

Όπως αναφέρουν πηγές που βρίσκονται κοντά στις διαπραγματεύσεις, το γεγονός ότι οι 

δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει π.χ. ως προς το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων 

έχει ως αποτέλεσμα τα κλιμάκια των πιστωτών που βρίσκονται στην Αθήνα και ιδιαίτερα 

αυτό του ΔΝΤ να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις χωρίς να έχουν συγκεκριμένη 

κατεύθυνση. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται στα δύο ξεχωριστά προσχέδια συμφωνίας 

που έχουν καταθέσει οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ, τα οποία στην ουσία δεν έχουν 

συγκεκριμένους στόχους. Και στο παρελθόν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις δύο 

πλευρές, ωστόσο αυτές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αφορούσαν τους βασικούς 

στόχους του προγράμματος.  

Έχοντας πλέον εγκαταλείψει με συνοπτικές διαδικασίες την πολεμική ρητορική του 

προηγούμενου Σαββατοκύριακου, με θέμα την – κατά το Μέγαρο Μαξίμου – προσπάθεια 

υπονόμευσης της διαπραγμάτευσης εκ μέρους του ΔΝΤ, ο Αλ. Τσίπρας «τρέχει» να 

προλάβει χρονοδιαγράμματα. Ταυτόχρονα καταφεύγει στη χρήση κάθε δυνατού μέσου 

ώστε να διαβεβαιώσει τους εταίρους ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί έστω και την 

τελευταία στιγμή. Όμως η διαχείριση της υπόθεσης από την ηγεσία της κυβέρνησης έχει 

προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, νέο ρήγμα στις σχέσεις του Πρωθυπουργού με 

τον υπουργό Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτο. Αρχίζει να εντείνεται η φημολογία περί  
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ανασχηματισμού και των ονομάτων που πιθανώς συζητούν για τη συμμετοχή τους σε 

ένα κυβερνητικό σχήμα. 

Η αποκάλυψη των μηχανοραφιών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εις βάρος της 

Αθήνας και του Βερολίνου, που έβγαλε στην επιφάνεια μάλλον ελληνική υπηρεσία, όπως 

πιστεύουν και στο Βερολίνο, έφερε φαινομενικά όσο ποτέ άλλοτε πιο κοντά την Ανγκελα 

Μέρκελ και την Κριστίν Λαγκάρντ. Το ερώτημα για αυτές δεν ήταν αν οι αιτιάσεις του 

έλληνα πρωθυπουργού είναι δικαιολογημένες. Σημασία είχε μόνο ότι ο πρωθυπουργός 

μιας μικρής χώρας τόλμησε να τα βάλει με την επικεφαλής μιας «αυτοκρατορίας», του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η κοινή αντίδρασή τους ήταν έτσι το αντίστροφο από 

εκείνο που ανέμενε η Αθήνα. «Για τις δύο κυρίες δεν παίζει ρόλο αν ο έλληνας 

πρωθυπουργός έχει δίκιο ή όχι, αλλά το ότι θέτει υπό αίρεση την πρωτοκαθεδρία τους» 

λέει γερμανική κυβερνητική πηγή. «Γι αυτό και συνασπίστηκαν προσωρινά βάζοντας στην 

άκρη τις διαφορές τους». 

Η πίεση του μεταναστευτικού αλλά και το μετριοπαθές προφίλ του κ. Κυριάκου 

Μητσοτάκη που φέρνει τη Ν.Δ. σε κεντρώα πορεία, πυροδοτούν μεγάλη κινητικότητα 

στον χώρο της πατριωτικής δεξιάς, που μοιάζει είτε να υποεκπροσωπείται από τους 

ΑΝΕΛ είτε να στιγματίζεται από τις πρακτικές της Χρ. Αυγής. Η «Εθνική Ενότητα», που 

παρουσίασαν την Παρασκευή οι κκ. Γ. Καρατζαφέρης και Τ. Μπαλτάκος αποτελεί, ήδη, το 

πρώτο σχήμα που θα επιδιώξει να εκφράσει αυτό τον χώρο, απευθυνόμενο σε εν 

ενεργεία ή απέχοντες ψηφοφόρους της Ν.Δ. (σ.σ. εξ ου και η επιλογή της δάδας για το 

σύμβολο του νέου κόμματος) αλλά και προσελκύοντας υποστηρικτές των ΑΝΕΛ και της 

Χρ. Αυγής. «Εμείς είμαστε η συνέχεια της ΕΡΕ και της Ν.Δ. του Αβέρωφ», είπαν οι δύο 

πρωταγωνιστές, που αρχίζουν από αύριο κύκλο επαφών για συνεργασίες. Τις δικές του 

συναντήσεις πραγματοποιεί, σε εντατικούς ρυθμούς, και ο κ. Φ. Κρανιδιώτης, ώστε εντός 

των επόμενων εβδομάδων να παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη της δικής του 

κίνησης, πάνω στο δίπτυχο «Έθνος - ελευθερία». Απαντώντας σε σχετικά σενάρια, 

σημειώνει ότι «δεν πρόκειται να συμπράξουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τον κ. 

Καρατζαφέρη», δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις μιας διελκυστίνδας για το ποιος 

θα εκφράσει κυριαρχικά τον «πατριωτικό χώρο». 

Με την πρόταση νόμου για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων στις αποσκευές του πήρε 

το αεροπλάνο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης την 

περασμένη Παρασκευή για να μεταβεί στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συμμετάσχει ως 

τελετάρχης στην καθιερωμένη παρέλαση της Ομογένειας στην 5η Λεωφόρο της 

αμερικανικής μεγαλούπολης με την ευκαιρία της εθνικής επετείου. 


