
7

πολιτικηΕπιμένουν στη λιτότητα

Realnewswww.real.grκυριακη 22 ιουλιου 2018

Σκληρή στάση 
από το Βερολίνο 
για τις συντάξεις 
Ανυποχώρητοι 
εμφανίζονται οι 
Γερμανοί στο ζήτημα 
των περικοπών, 
στέλνοντας μήνυμα 
προς την Αθήνα ότι δεν 
πρόκειται να δεχθούν 
μονομερείς ενέργειες 

Ανταπόκριση, Βερολίνο

Του Παντελή ΒαλασόΠόυλόυ

Τ
η σκληρή στάση που θα τηρήσει το Βε-
ρολίνο έναντι της Αθήνας και στη μετα-
μνημονιακή εποχή προετοιμάζουν από 

τώρα στη γερμανική πρωτεύουσα, με αφορ-
μή τα όσα προηγήθηκαν με το θέμα της πα-
ράτασης του μειωμένου ΦΠΑ σε πέντε ελληνι-
κά νησιά, αλλά και από το «μπλόκο» των Γερ-
μανών στην εκταμίευση της τελευταίας δόσης 
των 15 δισ. ευρώ.

Την 1η Αυγούστου οι βουλευτές που συμμετέ-
χουν στην επιτροπή προϋπολογισμού του γερ-
μανικού Κοινοβουλίου θα επιστρέψουν από τις 
άδειές τους, για να πάρουν μέρος στη συνεδρί-
αση στην οποία και θα δώσουν (όπως αναμένε-
ται) το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της 
τελευταίας δόσης της μνημονιακής σύμβασης.

Ηδη, όμως, έχουν στείλει ηχηρό μήνυμα προς 
την Αθήνα ότι δεν θα ανεχθούν μονομερείς 
ενέργειες που είναι έξω από όσα έχουν συμ-
φωνηθεί και ότι η επιτήρηση της Ελλάδας θα 
είναι πιο αυστηρή από ό,τι των άλλων χωρών 
που εξήλθαν από μνημόνια. Και αυτό έχει ως 
βασική αιτία την έλλειψη εμπιστοσύνης προς 
τον ελληνικό πολιτικό κόσμο και όχι μόνο προς 
την παρούσα κυβέρνηση.

Αλλωστε, αυτό διαπίστωσε και ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτά-
κης, στην τελευταία του επίσκεψη στο Βερολί-
νο, όταν στη συνάντησή του με αξιωματούχους 
της γερμανικής κυβέρνησης εκείνοι, με επικε-
φαλής τον υπουργό Οικονομικών Ολαφ Σολτς, 
του είπαν το ίδιο πράγμα: όποια κυβέρνηση 
και αν αναλάβει την εξουσία στην Ελλάδα, θα 
πρέπει να τηρήσει κατά γράμμα τις συμφωνί-
ες, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να μην 
υπάρξουν πισωγυρίσματα.

Ενα θέμα στο οποίο, όπως φαίνεται, οι Γερ-
μανοί δεν υποχωρούν σε καμία περίπτωση εί-
ναι αυτό της περικοπής των συντάξεων από 
την 1η Ιανουαρίου 2019. Συγκεκριμένα, με 
επίσημη απάντησή του το γερμανικό υπουρ-
γείο Οικονομικών προς το ελληνικό Κοινοβού-
λιο αναφέρει ότι «το μέτρο της περικοπής των 
συντάξεων θα ισχύσει από τις αρχές του 2019 

για όλους τους συνταξιούχους».
Ας δούμε, όμως, τι εκτυλίχθηκε τις τελευταίες 

δύο εβδομάδες και έκανε το Βερολίνο να σκλη-
ρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση του.

Μετά και το τετ α τετ της Γερμανίδας καγκε-
λαρίου Αγκελα Μέρκελ με τον Ελληνα πρωθυ-
πουργό στη Σύνοδο Κορυφής για το προσφυ-
γικό, υπήρξαν φήμες και στο Βερολίνο για συ-
ναλλαγή μεταξύ των δύο ηγετών όσον αφορά 
το θέμα της διατήρησης του ελληνικού ΦΠΑ σε 
πέντε ελληνικά νησιά.

Αμέσως υπήρξαν έντονες αντιδράσεις στο 
Βερολίνο. Δημόσια, βουλευτές των Φιλελευθέ-
ρων που συμμετέχουν στην επιτροπή προϋπο-
λογισμού κατηγόρησαν την καγκελάριο Μέρ-
κελ πως συναλλάσσεται με τον Ελληνα πρωθυ-
πουργό σε βάρος των Γερμανών φορολογου-
μένων, όπως ισχυρίστηκαν.

Εντονες αντιδράσεις σημειώθηκαν και μέσα 
στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ιδιαίτερα 
στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Οι αντιδρά-
σεις αυτές, βέβαια, δεν εκφράστηκαν  δημόσια, 
αλλά παρασκηνιακά. Σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες, ειπώθηκε πως «εάν οι Ελληνες προ-
χωρούν από τώρα σε μονομερείς ενέργειες, τι 
θα γίνει αργότερα;».

Υπήρξε, μάλιστα, επικοινωνία με την καγκε-
λάριο, η οποία -όπως αναφέρουν γερμανικά 
ΜΜΕ- διαβεβαίωσε τους Γερμανούς βουλευ-
τές της επιτροπής προϋπολογισμού πως δεν 
υπήρξε καμία συνεννόηση με τον Ελληνα πρω-
θυπουργό για παράταση του μειωμένου ΦΠΑ.

Εκπληκτος φέρεται να δήλωσε και ο υπουρ-
γός Οικονομικών, Ο. Σολτς, σύμφωνα και με 
όσα έγραψε η εφημερίδα «Die Welt».

«Οχι» στις παρασπονδίες
Οι Χριστιανοδημοκράτες που μετέχουν στην 
επιτροπή προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου 
αποφάσισαν να στείλουν μήνυμα ότι, όποιες 
και αν είναι οι περιστάσεις, δεν πρόκειται να 
δεχθούν «παρασπονδίες» και επικαλέστηκαν 
το γράμμα του νόμου για να μπλοκάρουν την 
εκταμίευση της δόσης.

Προφασίστηκαν πως ένα από τα 88 προα-
παιτούμενα (δηλαδή αυτό που αφορούσε τον 
ΦΠΑ) δεν έχει εκπληρωθεί από την ελληνική 
πλευρά, συνεπώς αλλάζει η μορφή της συμ-
φωνίας και πρέπει να επανεγκριθεί σε έκτακτη 
συνεδρίαση της ίδιας επιτροπής.

Οι ίδιοι αυτοί βουλευτές αποφάσισαν πως η 
έκτακτη αυτή σύγκληση της επιτροπής θα ορι-
στεί για την 1η Αυγούστου. Μετά από όλα αυ-
τά ο υπουργός Οικονομικών, Ο. Σολτς, έδω-
σε εντολή στον υφυπουργό του, Γενς Κούκις, 
να μπλοκάρει μέχρι την 1η Αυγούστου τη δό-
ση προς τη χώρα μας. Και ο Γερμανός υπουρ-
γός καλύφθηκε πίσω από την απόφαση αυτή, 
καθώς ο νόμος ορίζει ότι αυτός εκτελεί εντολές 
του Κοινοβουλίου. Ομως, τα παραπάνω ήταν 
η αφορμή για να ξεδιπλωθεί εν μέρει το σχέ-
διο του Βερολίνου για την αυστηρή μεταμνη-
μονιακή επιτήρηση της Ελλάδας. Μετά την ελ-
ληνική έξοδο από το μνημόνιο, το Βερολίνο θα 
έχει δύο βασικούς άξονες, με τους οποίους και 
θα ελέγχει την πορεία της αυστηρής επιτήρη-

σης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή προϋπολογισμού 
του γερμανικού Κοινοβουλίου θα συνδέσει τις αποφάσεις για 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους της Ελλάδας με τον προϋπολο-
γισμό της. Ετσι, κάθε φορά που θα πρέπει να ληφθούν μέτρα 
ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, θα πρέπει πρώτα να περ-
νούν από τον έλεγχο του γερμανικού Κοινοβουλίου, το οποίο 
και θα τα εγκρίνει. Το ίδιο θα ισχύει και για τα 8,2 δισ. ευρώ που 
έχει αποκομίσει η  γερμανική Κεντρική Τράπεζα (Bundesbank) 
από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων. Ολες οι χώρες της ευ-
ρωζώνης έχουν αποκομίσει κέρδη από τα ομόλογα αυτά, όμως 
η Γερμανία, ως ο μεγαλύτερος δανειστής της Ελλάδας, κατέχει 
τα περισσότερα. Και αυτά θα συνδεθούν με τον προϋπολογι-
σμό, έτσι ώστε κάθε επιστροφή τους προς την Αθήνα να χρει-
άζεται την έγκριση του γερμανικού Κοινοβουλίου, το οποίο και 
θα θέτει αυστηρά κριτήρια.

Αυτά είναι τα δύο βασικά σημεία με τα οποία και στο μέλλον 
το Βερολίνο θα επιχειρεί να «χαλιναγωγήσει» την Αθήνα, ανε-
ξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στην εξουσία,τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στη Γερμανία. Αλλωστε και ο ίδιος ο Σολτς με δη-
λώσεις του το ξεκαθάρισε αυτό, λέγοντας «όποια κυβέρνηση 
και να υπάρχει στην Ελλάδα, πρέπει οι κανόνες να τηρηθούν. 
Δεν θα ανεχθούμε δοκιμές που θα παραβιάζουν τους κανόνες 
αυτούς. Οποιεσδήποτε προσπάθειες να παραβιαστούν οι κα-
νόνες θα κοστίσουν ακριβά».

Η ΑΓΚΕΛΑ Μέρκελ 
και ο υπουργός 
Οικονομικών Ολαφ 
Σολτς, ο οποίος έχει 
δηλώσει ότι, όποια 
κυβέρνηση και αν 
αναλάβει την εξουσία 
στην Ελλάδα, θα 
πρέπει να τηρήσει κατά 
γράμμα τις συμφωνίες


