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Παρασκευή, 22/01/2016 | Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε πάνελ με τον γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παρουσία
του γάλλου και του ολλανδού πρωθυπουργού Βάλς και Ρούτε. Στο πάνελ πρώτο θέμα ήταν το μεταναστευτικό αλλά επεκτάθηκαν και στην πορεία της
ευρωπαϊκής οικονομίας και τους τρόπους εξόδου της από την κρίση. Κύριο σημείο της συζήτησης ήταν η τοποθέτηση του κ. Σόιμπλε για την ελληνική
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Σόιμπλε προς Τσίπρα και ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα: «Είναι η εφαρμογή ανόητοι...»
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αλλά και την ευρωπαίκή οικονομία. «Πρέπει να βοηθήσουμε κάθε χώρα που δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα μόνη της, σημείωσε ο γερμανός
υπουργός Οικονομικών. Στην Ευρώπη χρειάζεται αλληλεγγύη αλλά έχουμε συνθήκες και κανόνες που δεν τηρούνται. Οι συμφωνίες πρέπει να
τηρούνται», ξεκαθάρισε ο κ. Σόιμπλε, o οποίος χαμογελώντας είπε: «It's implementation stupids» (Είναι η εφαρμογή ανόητοι).

Για το προσφυγικό 

Η Ελλάδα δεν είναι απρόθυμη απέναντι στην Frontex, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από το
Νταβός, όπου συμμετέχει σε πάνελ με θέμα το «μέλλον της Ευρώπης», στο οποίο συμμετέχουν
μεταξύ άλλων ο γερμανός υπουργός οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο πρωθυπουργός της
Γαλλίας Μανουέλ Βαλς και ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. 

«Πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε διπλή κρίση. Την
οικονομική που δεν έχει ξεπεραστεί και δημιουργεί πολιτικούς κινδύνους που μπορεί να διχάσουν
την Ευρώπη και την προσφυγική.... Η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο των δυο και στόχος μας
είναι να κάνουμε τη χώρα μέρος της λύσης». 

«Αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο είναι ντροπή. Εχουμε απώλειες ζωών γιατί οι διακινητές δρουν
ανενόχλητοι. Δυο χώρες που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς είναι αδιανόητο να
μην μπορούν να ελέγξουν τις προσφυγικές ροές» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας. 

Παράλληλα, σημείωσε ότι «και η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει. Η θα το λύσουμε από κοινού ή θα κοιτά ο καθένας την αυλή του. Η Ευρώπη δεν
μπορεί να είναι ένωση a la carte». 

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι χρειάζεται αξιόπιστος μηχανισμός μετεγκατάστασης των προσφύγων προς όλες τις χώρες της Ευρώπης για να
σταματήσει η διακίνηση στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, σημείωσε, χρειάζεται αξιόπιστος μηχανισμός επιστροφών από τα ελληνικά νησιά προς την Τουρκία.

 

πηγη: tovima.gr 

Δεν θέλω καν να απαντήσω πόσο μπορούμε να αντέξουμε αυτές τις ροές είπε από την πλευρά του ο γερμανός υπουργός οικονομικών Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε. «Όπως είπε ο Αλ. Τσίπρας, είναι ντροπή να γίνει η Ευρώπη ένα κάστρο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όσα προβληματικά συμβαίνουν λάθος
σε περιοχές γύρω μας, θα καταλήξουν σε εμάς. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να κάνει ο καθένας ότι μπορεί. Αν δεν ελεγχθεί η κατάσταση στα σύνορα,
θα έχουμε πρόβλημα», τόνισε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών. 

«Η Ευρώπη πρέπει να δράσει. Είναι απαράδεκτο η εναλλακτική να είναι η διάλυση της Ευρώπης. Αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια δεν
μπορούμε να έχουμε δημοκρατικά συστήματα. 

Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό μέσα σε δύο μήνες τόνισε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε, δεδομένου ότι την άνοιξη, οπότε θα
αυξηθούν οι ροές, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι έτοιμη. Οι βόρειες χώρες δεν μπορούμε να αντέξουμε τις ροές που αντιμετωπίστηκαν πέρυσι,
σημείωσε. 

Πριν σκοτώσουμε την Συνθήκη Σένγκεν πρέπει να διορθώσουμε την Συνθήκη του Δουβλίνου. Κανείς δεν θέλει το τέλος της Σένγκεν. Πρέπει να σωθεί
και μπορεί να γίνει αν ελέγξουμε την κατάσταση στις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες, τόνισε ο ολλανδός πρωθυπουργός. 

Η Ευρώπη μπορεί να σπάσει σε πολύ σύντομο διάστημα, προειδοποίησε ο γάλλος πρωθυπουργός Μάνουελ Βαλς. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και
να δείξουμε αλληλεγγύη. 

Για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 

Η Ελλάδα έχει πετύχει μια τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή αλλά το βάρος που σηκώθηκε ήταν τεράστιο. Κόστισε 25% του ΑΕΠ και τεράστια
διόγκωση της ανεργίας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. 

«Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να καταλάβουμε όλοι ότι εκτός από ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς πρέπει
να έχουμε ανάπτυξη. Γι αυτό χρειάζονται ευρωπαϊκές και ιδιωτικές επενδύσεις. Παράλληλα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα αλλά και να χτιστεί πάλι το
κράτος πρόνοιας» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας. 

Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα αντικατοπτρίζει και τα προβλήματα της Ευρώπης. Πρέπει να αμβλυνθούν οι ανισότητες. Μια επιχείρηση στην Ελλάδα
δανείζεται με 7% και μια ευρωπαϊκή με 1%. Πρέπει να βάλουμε κοινούς κανόνες στο φορολογικό και χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη». 

«Πρέπει να βοηθήσουμε κάθε χώρα που δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα μόνη της, σημείωσε ο γερμανός υπουργός οικονομικών. Στην Ευρώπη
χρειάζεται αλληλεγγύη αλλά έχουμε συνθήκες και κανόνες που δεν τηρούνται. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται», ξεκαθάρισε ο κ. Σόιμπλε, o οποίος
χαμογελώντας είπε: «It's implementation stupids» (Είναι η εφαρμογή ανόητοι). 

Απαντώντας σε ερώτηση για τη δυνατότητα ενός σχεδίου Μάρσαλ, ο κ. Σόιμπλε τόνισε ότι χρειάζεται όχι τόσο για την Ευρώπη, αλλά για χώρες που
έχουν καταστραφεί. Δεν μου αρέσει ο όρος αλλά χρειάζεται κάτι αντίστοιχο σε διάφορες χώρες γύρω μας που έχουν καταστραφεί, σημείωσε,
προσθέτοντας ότι "έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια για τις γειτονικές χώρες". 

Χρειάζονται και ενιαίοι δημοσιονομικοί κανόνες αλλά η Ευρώπη κινείται αργά. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν κανόνες και συνθήκες
που πρέπει να τηρούνται. Όταν γίνεται αυτό υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινή αγορά αν δεν έχουμε «κοινή σταθερότητα»,
σημείωσε. 

Για την παραμονή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι διαφορές μεταξύ των θεσμών δεν πρέπει να καθυστερήσουν την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού
προγράμματος.Σημείωσε δε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δεχθεί την συμμετοχή του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου στο τρίτο σχέδιο διάσωσης της
χώρας  ικανοποιώντας την απαίτηση άλλων χωρών. 

Από την πλευρά του ο Σόιμπλε είπε ότι οι αδύναμοι θεσμοί της Ευρώπης δημιουργούν την ανάγκη συμμετοχής του Διεθνούς Ταμείου. Επισήμανε
ωστόσο ότι η Γερμανία είναι από τους ισχυρούς υποστηριχτές της παραμονής του ΔΝΤ στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Την ίδια θέση εξέφρασε και
ο Ολλανδός Ρουτε. Ο Β. Σόιμπλε σημείωσε ότι στην αρχή δεν το ήθελε αλλά η καγκελάριος Μέρκελ επέμενε και είχε δίκιο (σ.σ. θέση που προκάλεσε
χαμόγελα στην Κρ. Λαγκάρντ που βρίσκονταν μεταξύ των θεατών) γιατί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το ελληνικό
πρόβλημα. 

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C_x-YUqRsWeiaC5CaYYf5n9gIsanKgUro_7uNpgWDmfT9CBABIPb8_B5grYKAgKAMyAECqQI-gj49NzezPqgDAcgDyQSqBP0BT9CNsXmuCj6yDLnwpj39D0C05c2ZMZm40m0rdNXkk9XvX0P5Fe8lEhM17NMQ0WFgJJgeNkkKQNA524Mya70ZlMnZ3hIahSdW6PEW3VTnksMyi9Jht4xKDOBVzqPkDJM-dSwM_DdPcfw0WcWITQHtxw92LFaVOa5Qyxe47D44cQ5YYDaxkAUISeOpw2UAL0NTaL6YpD110NhdcwTtuckEqnwpozs8MUnNOK7qwg2QLG3yI6wfPLYmrhwtpIvfFQ1ik6ldaRMLblcTfgQ5rcEHa-crBSTuDbzfMqUUFpIuF5LC87PF06b34N5kzRMlgAAKzv62Gj_wtefHv8yE8ZAGAaAGAoAH_rO9ZogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJLZBMhQctkezYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3bvHA83ugXHFFS2TsbgkAzYoG7u4FP4vr8Je2M5wLPA8xk6MdHRE49EU5ih5AoY64nSzEwkEcT55A4jqakOOYBk9B8bbNfpfqbmM278r3AUybNjnUhzsZueoH9aF9id4pqci7msKo9WZbA7w6Wg0T8Xj1AG4&sig=AOD64_0-Dn6pm_ZiyU8Z_qR9UcYgBDKrXw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.fytopromitheytiki.gr


«Δεν είμαι οπαδός της άποψης ότι πρέπει να επιχειρεί κανείς να ανάψει ένα κερί σε ένα δωμάτιο με δυναμίτες. Αλλά δεν είμαι και υπέρ ότι πρέπει να
μείνει το δωμάτιο στο σκοτάδι. Πρέπει να απομακρύνει τους δυναμίτες και να ανάψει το κερί», σημείωσε ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε σχόλιο του Β.
Σόιμπλε που προηγήθηκε. Οπως είχε πει ο γερμανός ΥΠΟΙΚ το να φύγει το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα θα σηματοδοτούσε «άναμα ενός κεριού
σε δωμάτιο με δυναμίτες». 

Συναντήσεις με Αναστασιάδη, Ακίντζι, Μπαν Γκι Μουν 

Το Κυπριακό θα βρεθεί για μια ακόμη φορά στην ατζέντα έλληνα πρωθυπουργού στο Νταβός. Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να συναντηθεί και με τον
κύπριο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ενώ στο Νταβός θα βρίσκεται ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
Μπαν Γκι Μουν. 

Είναι πιθανό ο κ. Τσίπρας να έχει και άλλες συναντήσεις καθώς το πλήρες πρόγραμμα βρίσκονταν μέχρι την Τρίτη το βράδυ στην τελική φάση
διαμόρφωσής του. 

Στις συναντήσεις του κ. Τσίπρα με ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους, εκτός άλλων, αναμένεται να τεθεί επί τάπητος και το θέμα της
συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, όπως και το θέμα της επικείμενης αξιολόγησής του. 

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, Τετάρτη και Πέμπτη, τού δίνει την ευκαιρία για
επαφές υψηλού επιπέδου, στις οποίες θα συζητηθούν όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα: η οικονομική κρίση, η εξωτερική πολιτική, η
συνεργασία με άλλες χώρες και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. 

Οικονομία και εθνικά θέματα στη συνάντηση Τσίπρα-Μπάιντεν της Τετάρτης 

Την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν . Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ελληνικό οικονομικό
πρόγραμμα, στο προσφυγικό, στην ελληνοαμερικανική συνεργασία με έμφαση στις επενδύσεις, στα ενεργειακά, στο Κυπριακό και στην επίλυση του
ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ. 

Ο αμερικάνος Αντιπρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας στην Ελλάδα για την ευρύτερη σταθερότητα στην Ευρώπη. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ότι η πρώτη αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα, προκειμένου να αναδειχθεί η δυναμική της ελληνικής
οικονομίας. 

Ο κ. Τσίπρας καλωσόρισε τις πρωτοβουλίες Μπάιντεν για την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών οικονομικών σχέσεων και την περεταίρω προώθηση
των αμερικανικών επενδύσεων στην χώρα μας. 

Για το προσφυγικό: χαιρετίστηκε η σημαντική προσπάθεια της χώρας μας για την ανθρώπινη και αποτελεσματική διαχείριση του προσφυγικού, ενώ
τονίστηκε η ανάγκη περαιτέρω δραστηριοποίησης της διεθνούς κοινότητας πάνω στο ζήτημα. 

Για τα ενεργειακά: χαιρετίστηκε η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους αγωγούς TAP και IGB και εκτιμήθηκαν οι προοπτικές για τη μεταφορά ING
μέσω της Ελλάδας. 

Στην κατεύθυνση αυτή σημειώθηκε η ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για τις νέες διόδους μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 

Για το Κυπριακό: επισημάνθηκε η δυνατότητα να ενισχυθεί η θετική δυναμική στις συνομιλίες. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη
επίλυση του ζητήματος στην βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους-μέλους της Ε.Ε. Ο Πρωθυπουργός
υπογράμμισε ότι το αίσθημα ασφάλειας στον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν διασφαλίζεται με αναχρονιστικά σχήματα όπως
οι εγγυήσεις. 

Για την ΠΓΔΜ οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία που αποδίδουν στην συνέχιση των συνομιλιών, υπό τον Μάθιου Νίμιτς. 

Παράλληλα, επεσήμαναν την ανάγκη οι εκλογές στην ΠΓΔΜ να συμβάλλουν θετικά στην εξασφάλιση σταθερότητας στη χώρα, καθώς και στη
δημιουργία κλίματος για αμοιβαία αποδεκτή επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ, προς όφελος και της ενταξιακής προοπτικής της
γειτονικής χώρας. 

Συναντήσεις με Γκάμπριελ, Μοσκοβισί, Σόιμπλε 

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην οικονομία απετέλεσε ι αντικείμενο συζήτησης του κ. Τσίπρα με τον γερμανό αντικαγκελάριο Ζίγκμπαρ
Γκάμπριελ και τον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ Πιέρ Μοσκοβισί. 

Στις συναντήσεις του κ. Τσίπρα με ευρωπαίους και αμερικανούς αξιωματούχους, εκτός άλλων, αναμένεται να τεθεί επί τάπητος και το θέμα της
συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, όπως και το θέμα της επικείμενης αξιολόγησής του. 
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(/articles/news-categories/ellada/3-laloyn-kai-2-

horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.

 

 

(/articles/news-categories/ellada/egkrithike-dosi-85-

dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

16/06/17 - 07:17
Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.

Η...

(/articles/news-categories/ellada/lista-me-tzihantistes-

edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop
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