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ΠΗΓΗ: Πρόκειται για την ίδια Πηγή όπως το ΥΠ#1 με πρόσβαση στα υψηλότερα επίπεδα των
κυβερνήσεων και τα θεσμικά όργανα όπως παρακάτω. Αυτό περιλαμβάνει τα πολιτικά κόμματα και τις
υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας.
Ανεξάρτητα της ημερομηνίας του συμβάντος όπως και το προηγούμενο (Σχετ. ΥΠ#1) και των δεδομένων,
κατ’ εμένα χρήζει ενδελεχούς μελέτης για τον προσδιορισμό συγκεκριμένου «ανάγλυφου» του τρόπου
σκέψεως, δράσεων και φυσικά των όσων πρόσφατα επικαλέστηκαν οι Γερμανοί αναφορικά με το ότι δεν
επηρεάζουν την Δικαιοσύνη στην Γερμανία.

Υπόμνημα Πληροφοριών # 2
Σε συνέχεια της από 1ης Σεπτεμβρίου 2012 (Σαββατοκύριακο) συναντήσεως τους, δηλαδή μεταξύ
του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και την καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, και την
ενημέρωση της για δεύτερο σοβαρότατο θέμα.
Συγκεκριμένα αναφέρει στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ ότι πρόκειται για πληροφόρηση από
εσωτερικές πηγές του στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο (ΣΔ) από το οποίο είχε ενημερωθεί
μυστικά ότι οι δικαστές του ΣΔ ετοιμάζουν την τελική απόφαση αναφορικά με το Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα και την υπόθεση σχετικά με τη νομιμότητα της Γερμανικής συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Ασφάλειας (European Security Mechanism - ESM).
Σύμφωνα με τις πηγές του, η απόφαση αυτή θα στηρίξει το νομικό καθεστώς της συμμετοχής της
Γερμανίας στο ESM αλλά θέλει «βοήθεια».
Ο Σόιμπλε προειδοποίησε ότι την διαπίστωση αυτή πρέπει να επιβεβαιώσει μια τελική ψηφοφορία της
ολομέλειας του Δικαστηρίου του Σεπτεμβρίου μεταξύ της 10/11ης ημέρας, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και ο
Επικεφαλής Δικαστής του ΣΔ είναι αισιόδοξοι ότι θα επικρατήσει η δική τους πρόταση ειδικά μετά από
μικρές παρεμβάσεις όπως του υποσχέθηκε ο Σόιμπλε.
Η πηγή προειδοποίησε ότι η πληροφορία αυτή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και οποιαδήποτε έκθεση του
πληροφοριακού έγγραφου υλικού αυτής στο χρόνο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μεγάλη κρίση στη
γερμανική κυβέρνηση και στο Σώμα του ΣΔ.
Ο Σόιμπλε ολοκλήρωσε δηλώνοντας ότι κατά την διάρκεια της μυστικής συνάντησης του με τον
επικεφαλή δικαστή του ΣΔ., τον συμβούλεψε ότι η απόφαση σε έναν τομέα εξετάζει τη θέση του SDP,
συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες προϋποθέσεις που απαιτούν βασικές κοινοβουλευτικές εκτιμήσεις των
επιπτώσεων αφερεγγυότητας πριν από την έγκριση για να μπορεί να παρέχεται σε διασώσεις της ΕΕ.
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2. (Σχόλιο Πηγής) Μιλώντας υπό συνθήκες άκρως εμπιστευτικότητας, επικαλούμενος την σοβαρότητα
των ευαίσθητων πληροφοριών καθώς έγκειται σε θέματα Δικαστικού απορρήτου, συνέχισε λέγοντας ότι
η πηγή με πρόσβαση στην ομάδα του Σόιμπλε σχολίασε ότι, ενώ η αποδιοργανωμένη φύση της
κατάστασης στην Ευρωζώνη είναι προσωπικά ενοχλητικό θέμα για τον Υπουργό, ο ίδιος συμφωνεί με
την ανάλυση του προσωπικού της ομάδας του, ότι ένα ουσιαστικό πρόγραμμα αρωγής είναι απίθανο να
εγκριθεί έως την αναμονή των ολλανδικών και ιταλικών εκλογών ή τις αποδόσεις των ισπανικών και
ιταλικών οικονομιών.
Με μια ιδιαίτερη υπογράμμιση, (σημείωσε η πηγή), ο Σόιμπλε σε συζήτηση με στενότερους συμβούλους
του, είπε ότι ο Επικεφαλής Δικαστής του Γερμανικού ΣΔ είπε στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών και
στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, ενημερώνοντας τους κρυφά ότι, για το Δικαστήριο είναι εξαιρετικά
απίθανο όχι όμως και απίθανο να υποβαθμίσει ή να περιορίσει με την απόφαση του τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Ασφάλειας (European Security Mechanism -ESM).
Ο Σόιμπλε πρόσθεσε ότι όταν η απόφαση αυτή ανακοινωθεί αντί την 10/11ην την 12ην Σεπτεμβρίου θα
επέτρεπε δίνοντας επιπλέον χρόνο στη γερμανική κυβέρνηση να επικεντρωθεί διασφαλίζοντας τις θέσεις
της για τις προβληματικές χώρες της Νοτίου βαθμίδας, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία.
3. Σύμφωνα με την εξαιρετικά ευαίσθητη πηγή, οι κανόνες του Γερμανικού ΣΔ σχετικά με τη νομιμότητα
της νομοθεσία του Ιουνίου 2012 ESM, οι δικαστές θα εξετάσουν τα επιχειρήματα των εναγόντων,
συμπεριλαμβανομένου του πρώην Κομμουνιστικού Κόμματος και της Γερμανικής Ένωσης των
οικογενειακών επιχειρήσεων.
Οι ομάδες αυτές υποστηρίζουν ότι ο ΕΜΣ παραβιάζει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ συγκεκριμένα το άρθρο
104β. Αυτό δηλώνει ότι κανένα μέλος της ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για τα χρέη άλλων κρατών
μελών της ΕΕ».
Αυτή τη στιγμή ο Επικεφαλής Δικαστής θεωρεί πιθανό ότι το επιχείρημα αυτό θα αποτύχει, αλλά καλό
θα ήταν να γίνουν οι απαραίτητες επαφές και με άλλους Δικαστές του Γερμανικού ΣΔ και να διασφαλιστεί
η απόφαση τους, σημειώνοντας σε μια ιδιωτική συνομιλία με Σόιμπλε ότι αν και παρόμοια επιχειρήματα
δεν είχαν τύχη να καταφέρουν το παραμικρό πριν σε άλλες περιπτώσεις, παρ’ όλα αυτά θα ήταν φρόνιμο
να υπάρξει κατά το δυνατόν η σιγουριά της ψήφους από το σύνολο των Δικαστών του Γερμανικού ΣΔ.
Σύμφωνα με αυτήν την πολύ ευαίσθητη πηγή, οι Γερμανοί ηγέτες (Σόιμπλε, Μέρκελ) πιστεύουν σθεναρά,
ανεξάρτητα με την διασφάλιση των ψήφων των Δικαστών του ΣΔ ότι κατά τη νομοθεσία θα πρέπει να
γίνει δεκτή η απόφαση, διότι η Γερμανία έχει μεταβιβάσει νόμιμα παρόμοιες εξουσίες στην ΕΕ κατά το
παρελθόν.

