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Ανοιχτό το σενάριο εκλογών 

Όπως σημειώνεται από πρόσωπα και στελέχη που αφενός συνομιλούν με τον 

Πρωθυπουργό και αφετέρου βλέπουν και γνωρίζουν πολύ καλά την εσωκομματική 

κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, η ενεργοποίηση των σεναρίων ρήξης εντός του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 

καταλυτική. Θα σημαίνουν ότι ο Πρωθυπουργός είναι οριστικά και αμετάκλητα 

αποφασισμένος να έλθει σε ρήξη με ένα κομμάτι του κόμματος του και ο ίδιος να παίξει 

κεντρικό ρόλο στη διαδικασία ριζικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού της χώρας. 

Οι σκέψεις αυτές στο Μέγαρο Μαξίμου και στα υψηλά κομματικά κλιμάκια επηρεάζονται 

εν  πολλοίς από την εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας κατέχει κυρίαρχο status σε 

ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό και το ότι θα συνεχίσει να το κατέχει, όποια κι αν είναι η 

εξέλιξη – υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα αποφευχθεί το οικονομικό ατύχημα ή... 

δυστύχημα. 

Αυτή η εκτίμηση αποτελεί και τον κύριο λόγο για τον οποίο ο Πρωθυπουργός λέγεται ότι 

δεν έχει διόλου αποκλείσει το σενάριο των εκλογών. Σύμφωνα όμως με αυτή την 

πληροφόρηση, το ενδεχόμενο αυτό κρίνεται ρεαλιστικό από τον ηγετικό πυρήνα της 

κυβέρνησης μόνον εφόσον συντρέχει η θεμελιώδης προϋπόθεση: ότι ο συμβιβασμός με 

την Ευρώπη θα έχει επιτευχθεί, η συμφωνία θα έχει υπογραφεί και οι συνθήκες 

στοιχειώδους χρηματοπιστωτικής ομαλότητας θα έχουν αποκατασταθεί. 

 

 

«Από την Εντατική στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας» 

Με μία μεσοπρόθεσμη συμφωνία, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί κοινοτική πηγή, «η 

Ελλάδα θα βγει από την Εντατική και θα μπει στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας για 

τουλάχιστον έναν χρόνο». Η χώρα θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 

2016, όταν αναμένεται να επαναληφθεί το σημερινό σκηνικό. Όλα αυτά εκτιμάται ότι θα 

παρατείνουν την πολιτική αστάθεια, η οποία με τη σειρά της θα επιδεινώσει περαιτέρω το 

κλίμα στην οικονομία, με αντίκτυπο στην ανεργία, στην απασχόληση και εν  γένει στην 

κοινωνία. Υπό το πρίσμα αυτό, η διαχείριση της καθημερινότητας για την κυβέρνηση θα 

είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, με ότι αυτό σημαίνει για τη δημοτικότητά της.  

Όσον αφορά το θέμα τι θα γίνει με τις τράπεζες αν χρησιμοποιηθούν τα λεφτά του ΤΧΣ 

και χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι από 1ης Ιανουαρίου  
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2016 ισχύει πανευρωπαϊκά το bail-in, δηλαδή το «κούρεμα» των καταθέσεων για τη 

διάσωση των προβληματικών τραπεζών. 

Το σενάριο αυτό συνάδει και με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος εμφανίζεται 

αισιόδοξος ότι «μπορούμε σύντομα να φτάσουμε σε σταθερή, μακροπρόθεσμη και 

βιώσιμη λύση», καθώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα κεφάλαια για να πληρώσει η 

χώρα τους πιστωτές τουλάχιστον εφέτος και του χρόνου, παρέχοντας στην κυβέρνηση, η 

οποία έχει πορευτεί ως σήμερα κάτω από ασφυκτικές συνθήκες, σημαντικές ανάσες. 

Αλλά συνάδει επίσης με τις δηλώσεις της Κριστίν  Λαγκάρντ ότι «πρέπει να είναι μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι μια γρήγορη και βρώμικη δουλειά». 

 

 

Οι «θεσμοί» προηγούνται 

Όλα τα είχε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Γιώργος 

Χουλιαράκης και βασικός διαπραγματευτής της Ελλάδας στο Brussels Group, o Ανδρέας 

Γεωργίου, ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, του έλειπε. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις 

συνομιλίες του Brussels Group στις Βρυξέλλλες στέλεχος της τρόικας εμφάνισε 

αιφνιδιαστικά στον κ. Χουλιαράκη ένα προσχέδιο νομοσχεδίου σχετικό με την εν ίσχυση 

της ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ. Ο πρόεδρος του ΣΟΕ έκπληκτος διαπίστωσε ότι το εν 

λόγω προσχέδιο είχε συνταχθεί από τον επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ και έφερε φαρδιά-πλατιά 

την υπογραφή του. Φαίνεται πως ο κ. Γεωργίου εξακολουθεί να αισθάνεται πιο άνετα με 

τους παλαιούς συναδέλφους του στο ΔΝΤ απ’ ότι με την ελληνική διοίκηση. Πως αλλιώς 

να εξηγηθεί το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου πρώτα βρέθηκε στα χέρια των θεσμών και 

μετά στα χέρια των στελεχών του υπουργείου Οικονομικών. 

 

 

 

Flash News 

«Αν δεν υπάρξει γρήγορα συμφωνία με τους δανειστές, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει 

άμεσα δυσκολίες, προκαλώντας μεγάλες αβεβαιότητες στην ευρωπαϊκή και στην 

παγκόσμια οικονομία» διεμήνυσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζακ Λου στον κ. 

Τσίπρα. 
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«Με την έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που υπάρχει, οι Ευρωπαίοι για να δώσουν 

τρίτο πρόγραμμα, το οποίο να συνοδεύεται από χρηματοδότηση 30-40 δισ. ευρώ, θα 

πρέπει να ζητήσουν υπερβολικές εξασφαλίσεις από την Ελλάδα τις οποίες η ελληνική 

κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει» αναφέρουν ευρωπαϊκές πηγές.  

Μετατίθεται για τα μέσα του 2016 η εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης λύσης για το 

ελληνικό ζήτημα. Στην περίπτωση αυτή η χώρα θα σαπίζει στην κυριολεξία εντός του 

ευρώ.  

Οι δανειστές θέλουν να καλύψουν με την απόδοση ΦΠΑ έσοδα πολύ υψηλότερα του 1 

δισ. ευρώ τον χρόνο, όταν η τελευταία πρόταση της ελληνικής πλευράς – με τρεις 

συντελεστές – οδηγεί σε επιπλεόν έσοδα 850 εκατ. ευρώ. 

Το Μέγαρο Μαξίμου από την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκεται στα πρόθυρα ρήξης με 

την Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το πρωτοφανές αυτό πολιτικό σκηνικό 

συνδυάζεται με τη δυναμική επιστροφή του Ι . Βαρουφάκη στη δημοσιότητα, τη στιγμή 

όμως που ο υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά απουσιάζει από τις διαπραγματεύσεις. 

Πρόκειται για δύο πολιτικές «βόμβες» που βρίσκονται στα χέρια του Αλ. Τσίπρα, ο οποίος 

σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές έχει αρχίσει να μελετά τρόπους έγκαιρης ή 

έστω καθυστερημένης απενεργοποίησής τους.  

Επειδή προφανώς το Μαξίμου έχει εκτιμήσει το έργο του, τον προήγαγε σε θέση-κλειδί ως 

συντονιστή στη νέα ομάδα διαπραγμάτευσης πλαισιώνοντας τους κκ. Χουλιαράκη και 

Τσακαλώτο. Ο κ. Σαγιάς έχει μετατραπεί τα τελευταία 40 χρόνια σε κομβικό σημείο 

αναφοράς για όσους επενδυτές θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην Ελλάδα. Όταν κάποιοι παρομοιάζουν τη σχέση του κ. Σαγιά με τον κ. Τσίπρα με τη 

σχέση «εξάρτησης» που είχε ο κ. Σαμαράς με τον κ. Παπασταύρου, ο ίδιος φέρεται να 

δυσφορεί για το ότι πρέπει να υπενθυμίζει ότι αυτός είναι γεν ικός γραμματέας της 

κυβέρνησης και όχι πρωθυπουργικός σύμβουλος. 

«Βαθιά κόκκινη γραμμή» χαρακτηρίζει ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Δ. 

Παπαδημούλης την αποτροπή του σεναρίου της αριστερής παρένθεσης, 

απευθυνόμενος ουσιαστικά στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εν όψει αποφάσεων για την 

πιθανολογούμενη υπογραφή μιας συμφωνίας Αθήνας – δανειστών. Παράλληλα αφήνει 

αιχμές περί δημιουργίας τριβών ή φέουδων στην κυβέρνηση και θεωρεί ανοιχτό για το 

μέλλον το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες πολιτικές δυνάμεις. 

Αριστη «χημεία» Τσίπρα – Μέρκελ Η... μοίρα (ή, μάλλον, το αγγλικό αλφάβητο) τα 'φερε 

έτσι, ώστε Τσίπρας και Μέρκελ να καθίσουν δίπλα δίπλα στη Σύνοδο Κορυφής στη Ρίγα. 

Παρά τις διαφορές που τους χωρίζουν, φαίνεται ότι η «χημεία» μεταξύ τους είναι κάτι 

παραπάνω από καλή - εξ ου και τα (πικρόχολα) σχόλια μερίδας του γερμανικού Τύπου, 

που αποκαλούν τον Ελληνα πρωθυπουργό «νέο μερκελιστή»... 


