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Εμφύλιοι στο Μαξίμου 

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται διάφορα μπλοκ. Το 

βασικότερο είναι αυτό που διευθύνει το Μέγαρο Μαξίμου με τον Αλ. Τσίπρα και τον Ν. 

Παππά, στο οποίο τελευταίως έχει προσχωρήσει και ο επί των Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων Χρ. Σπίρτζης, λόγω και του θέματος των τηλεοπτικών αδειών. 

Απέναντι τους έχει δημιουργηθεί ένα σχήμα που έχει να κάνει με τον αντιπρόεδρο της 

κυβέρνησης Ι. Δραγασάκη, ο οποίος, αρνήθηκε την προεδρία της Βουλής και προτίμησε 

τον ρόλο του αντιπροέδρου με εποπτεία στην οικονομία και στην υπόθεση των 

τραπεζών. Με τον ρόλο αυτόν του κ. Δραγασάκη δεν είναι, καθόλου ικανοποιημένος ο 

επί των Οικονομικών υπουργός Ευκλ. Τσακαλώτος, ο οποίος, εκτός των άλλων 

αρμοδιοτήτων που έχει (μνημόνια, προαπαιτούμενα κ.τ.λ.), θεωρεί το έργο της 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αποκλειστικά δική του υπόθεση. Και οι δύο όμως 

(Δραγασάκης και Τσακαλώτος) στέκονται απέναντι στο δίδυμο Παππά – Σπίρτζη επειδή 

θεωρούν τις κινήσεις και τους χειρισμούς του αν μη τι άλλο... αδέξιους. Από την άλλη, ο 

κ. Φλαμπουράρης αντιμετωπίζεται από όλα τα μπλοκ ως... «ελλειπούσα δύναμη και 

πρόσωπο που βρίσκεται στην καλή διάθεση του Πρωθυπουργού». Άλλωστε στη μεγάλη 

σύσκεψη της Παρασκευής για το Προσφυγικό ο κ. Τσίπρας, θέλοντας να δώσει νέες 

αρμοδιότητες στον πιστό συνεργάτη του (και κατά πολλούς μέντορά του), του ανέθεσε 

τον απόλυτο συντονισμό του νέου οργάνου για το μείζον προσφυγικό πρόβλημα. Με 

δύο λόγια, θα συντονίζει μητροπολίτες, δημάρχους, περιφερειάρχες και λοιπούς 

εμπλεκομένους σε ανθρωπιστικές δράσεις.  

 

 

Flash News 

Η παρατεταμένη βαθιά ύφεση και η αβεβαιότητα έχουν προκαλέσει την κατάρρευση της 

ακαθάριστης εθνικής αποταμίευσης στο 8,4% του ΑΕΠ (έναντι 21% στην ΕΕ) με αρνητική 

την καθαρή αποταμίευση των νοικοκυριών. Παράλληλα, οι επενδύσεις κατέρρευσαν από 

το 25,7% του ΑΕΠ το 2007 σε 11,6% το 2014, ενώ, όπως εκτιμάται πια ευρέως, η χώρα 

χρειάζεται πάνω από 100 δισ. ευρώ επενδύσεις την επόμενη πενταετία για να διατηρηθεί 

σε θετική αναπτυξιακή πορεία. Στη σημερινή συγκυρία όμως αύξηση των επενδύσεων 

μπορεί να χρηματοδοτηθεί κυρίως από άμεσες ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με τις  

φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πραγματικός ακαθάριστος 

σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, ήτοι οι επενδύσεις, εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί -10,2% 

το 2015, -2,0% το 2016 και θα αυξηθεί 14,7% το 2017. 
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Με τρεις υπουργούς είναι δυσαρεστημένο το Μαξίμου αυτό το πρώτο δίμηνο της 

διακυβέρνησης. Με τον Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, τον Επικρατείας Αλέκο 

Φλαμπουράρη και τον Παιδείας Νίκο Φίλη. Ο πρώτος, για τους χειρισμούς του στο 

Ασφαλιστικό, ο δεύτερος, για τα γνωστά θέματα με τα περιουσιακά του, και ο τρίτος, για 

τη βαθμιαία μετάλλαξη του σε ένα είδος Συριζαίου Πάγκαλου! Απ’ ότι ακούμε, η υπομονή 

του πρωθυπουργικού επιτελείου με τους συγκεκριμένους τρεις εξαντλείται και όλοι 

αντιλαμβάνονται τι μπορεί να σημαίνει αυτό. 

Η κυβέρνηση εμφανίζεται να παρακολουθεί πλέον αμήχανη τις αντιδράσεις της 

«πλατείας», εκεί όπου εκτράφηκε και δυνάμωσε το κίνημα των Αγανακτησμένων και όπου 

είχαν συνευρεθεί εταιρόκλητες πολιτικές ομάδες και πρόσωπα. Η καταδίκη της επίθεσης 

εκ μέρους κυβέρνησης και κόμματος φάνηκε πως ήταν παρεμπίπτουσα στη βασική 

πολιτική επιδίωξη που αναδύθηκε με αφορμή το περιστατικό και που δεν ήταν άλλη από 

την καλλιέργεια της πολιτικής έντασης. Τα στοιχεία που έδειξαν να αγνοούν τα κέντρα 

αποφάσεων στο Μαξίμου και στην Κουμουνδούρου ήταν πως κριτική κατά του κ. Φίλη 

ασκήθηκε και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συγκέντρωση των Ποντίων ήταν 

παρόντες βουλευτές και στελέχη του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος. 

Ο επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, όπως εκμυστηρεύτηκε σε συνομιλητές του, ήρθε στην 

Αθήνα με την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιούσε την παρουσία του προκειμένου 

να κλείσει τις εκκρεμότητες της διαπραγμάτευσης και να πάρει τη δόση των 2 δισ. ευρώ. Η 

κυβέρνηση, από τη δική της πλευρά, μετέδιδε ότι η επίσκεψη του γάλλου επιτρόπου, όπως 

αυτή του γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, θα ασκούσε πίεση στην τρόικα ώστε να 

βρεθεί συμβιβαστική λύση στην εκκρεμότητα των «κόκκινων» δανείων. Το αποτέλεσμα 

αυτής της κωμωδίας των παρεξηγήσεων ήταν το τελεσίγραφο του επιτρόπου προς την 

κυβέρνηση να κλείσει την αξιολόγηση ως το αυριανό Eurogroup.  

Όσο η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει το πικρό ποτήρι του τρίτου Μνημονίου, τόσο 

αυξάνεται η αναξιοπιστία της έναντι των εταίρων και σωρεύονται προβλήματα στο 

εσωτερικό της χώρας. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να συνδέσει την προσφυγική 

κρίση με τη χαλάρωση του προγράμματος, αντί να συγκινήσει εκνεύρισε τους εταίρους, 

και δεν είναι βέβαιο ότι είναι πρόθυμοι να του παρέχουν βοήθεια όσο δεν παίρνει την 

κατάσταση στα χέρια του. 

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι το ποσό που μπορούν να ανακτήσουν είναι σημαντικό. 

«Τα επόμενα χρόνια οι τράπεζες θα βγάζουν λεφτά από τη διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και όχι από παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες» αναφέρουν 

τραπεζικοί κύκλοι. Έτσι το ξεκαθάρισμα του προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων θα 

είναι τα επόμενα χρόνια το βασικό αντικείμενο του τραπεζικού συστήματος. 

Οι εμπλεκόμενες πλευρές θα επιχειρήσουν στην Αθήνα να καταλήξουν σε ένα κοινό 

κείμενο συμφωνίας σε επίπεδο τεχνικών αποστολών το οποίο θα φέρει αυτή τη φορά και 

την υπογραφή του ΔΝΤ. Η αποδέσμευση των 10 δισ. ευρώ που απαιτούνται για την  



βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 3 

 

 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν συνδέεται πλέον με μια πλήρη αξιολόγηση από 

την τρόικα. Η θετική πλευρά της συμμετοχής του ΔΝΤ είναι το χρέος. Το ΔΝΤ έχει θέσει ως 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα την ύπαρξη μιας σαφούς 

διατύπωσης – περιγραφής για τον τρόπο αναδιάρθρωσης.   

Αν η κυβέρνηση τα καταφέρει να εκταμιευθεί το ποσό και να κλειδώσει την 

ανακεφαλαιοποίηση, τότε σειρά θα έχει ένα ακόμη «βουνό». Δεν είναι άλλο από την 

«κανονική» αξιολόγηση της τρόικας που θα ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου και θα 

περιλαμβάνει τα δημοσιονομικά, τα νέα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου 2016 – 2019 και τον 

κορμό του νέου Ασφαλιστικού. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι η ανακεφαλαιοποίηση 

θα κλείσει με 10 αντί για 25 δισ. ευρώ νέο δανεισμό και έτσι θα «ξεφουσκώσει» και το νέο 

Ταμείο που αποφασίστηκε το καλοκαίρι. Από τα 50 δισ. ευρώ θα υποχωρήσει στα 35 δισ. 

ευρώ: 12,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις, 12,5 δισ. ευρώ για το χρέος και μόλις 10 δισ. ευρώ 

για τις τράπεζες.  

Μια άποψη που ακούγεται έντονα είναι ότι ίσως ο Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να 

βιαστεί να μεταβεί στη γειτονική χώρα σε μια στιγμή που ο τούρκος πρόεδρος μπορεί να 

θεσει τους όρους του από θέση ισχύος. Άνθρωποι που βρίσκονται σε θέση γνωρίζουν 

τα διαμειβόμενα στο παρασκήνιο τόνιζαν ότι η κίνηση Τσίπρα έχει συζητηθεί τόσο με την 

Ανγκελα Μέρκελ όσο και με άλλους κορυφαίους παράγοντες, Ευρωπαίους και μη. Η 

ελληνική πλευρά δεν θα έβλεπε με κακό μάτι το άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων όπως το 

23 (Θεμελιώδη Δικαιώματα) και το 24 (Δικαιοσύνη, Ελευθερία και Ασφάλεια), τα οποία 

παραμένουν παγωμένα λόγω άρνησης της Λευκωσίας. Η Ελλάδα βλέπει θετικά την 

επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της χορήγησης θεωρήσεων σε τούρκους 

πολίτες, μεταξύ άλλων για οικονομικούς λόγους. Κάτι τέτοιο θα ευνοούσε την ενίσχυση 

του τουριστικού ρεύματος τούρκων πολιτικών προς την Ελλάδα. Η απελευθέρωση των 

θεωρήσεων συνδέεται με την εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής ΕΕ – Τουρκίας. 

Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν εκφραστεί έντονες αντιρρήσεις να 

δοθεί το «πράσινο φως» για θεωρήσεις σε τούρκους πολίτες. 

Στο μεταναστευτικό, παρά την έντονη κινητικότητα που επιδεικνύει προσωπικά ο 

πρωθυπουργός, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά πενιχρά. Η Αθήνα έχει 

αναλάβει την υποχρέωση φιλοξενίας 50 χιλιάδων προσφύγων χωρίς ουσιαστικές 

δεσμεύσεις στήριξης από τα λοιπά κράτη-μέλη και χωρίς να προωθεί τις διαδικασίες, 

ώστε να σηκώσει αποτελεσματικά αυτό το πολλαπλό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό 

βάρος. Παράλληλα, δε, και παρά τις εύλογες ελληνικές αντιδράσεις, οι εταίροι 

επαναφέρουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το αίτημα κοινών ελληνοτουρκικών 

περιπολιών στο Αιγαίο. 

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έχει αγωνία για ένα και μόνο πράγμα, 

για την ενότητα της ΝΔ, και διαμηνύει σε αυτούς που τον συναντούν ότι πρέπει να 

στηριχθεί ο Ευ. Μεϊμαράκης. Ήδη όλα τα βασικά «καραμανλικά» στελέχη έχουν εμφανιστεί  
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και δηλώνουν την στήριξή τους στον Ευ. Μεϊμαράκη προκαλώντας την οργή πολλών. «Η 

ΝΔ δεν έχει και δεν πρέπει να έχει βασικό μέτοχο» είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης, μια αναφορά 

που εξελήφθη ως αιχμή για τον πρώην πρωθυπουργό. Αδιαφορία ωστόσο 

καταγράφεται στην κοινωνική και κομματική βάση της ΝΔ για τις εσωκομματικές εκλογές 

που θα γίνουν σε δύο εβδομάδες. Γι’ αυτό και οι υποψήφιοι αρχηγοί πρόκειται να 

ανεβάσουν τους τόνους με την ελπίδα να αυξήσουν το ενδιαφέρον της βάσης ώστε να 

υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή.  

Δεν ξέρουμε ποιος θα εκλεγεί στην ηγεσία της ΝΔ, αλλά το σίγουρο είναι ότι την επόμενη 

ημέρα έχει να αντιμετωπίσει και μια δικαστική απόφαση για έξωση του κόμματος από τα 

γραφεία της Συγγρού. Η ΝΔ δεν έχει περιουσιακά στοιχεία και δεν αποκλείεται, αν ο νέος 

αρχηγός δεν προβεί στις κατάλληλες κινήσεις, να δούμε σκηνές όπως να μπαίνει ο 

δικαστικός επιμελητής και να παίρνει καρέκλες, γραφεία κ.τ.λ.  

Έτοιμοι να θέσουν θέμα παραίτησης του Ευ. Μεϊμαράκη από την ηγεσία της ΝΔ ήταν οι 

άλλοι τρεις συνυποψήφιοι του Κυρ. Μητσοτάκης, Αδ. Γεωργιάδης και Απ. Τζιτζικώστας. 

Και οι τρεις λένε ότι κατηγορούν τον κ. Μεϊμαρακη πως χρησιμοποιεί τον κομματικό 

μηχανισμό για να ενισχυθεί η υποψηφιότητά του καθώς παραμένει ακόμη πρόεδρος της 

ΝΔ και ταυτόχρονα είναι υποψήφιος. Τελικά δεν προχώρησαν στην κίνησή τους, αν και 

το κείμενο της επιστολής τους ήταν σχεδόν έτοιμο. 

Την ολοκλήρωση της  πρώτης σκληρής, δύσκολης και σύνθετης φάσης στη διαδικάσία 

της αξιολόγησης περιμένει η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη για να ξεκινήσει 

το μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών. Αν όλα πάνε καλά δηλαδή και τη Δευτέρα το 

Eurogroup εγκρίνει τη δόση των 2 δισ. ευρώ, κρίνοντας την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της ελληνικής κυβέρνησης, η κυρία Γεροβασίλη, απαλλαγμένη πλέον από 

τον μεγάλο φόρτο εργασίας που είχε στο Μαξίμου όλο αυτό το διάστημα εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας της διαπραγμάτευσης και των συνεχών συσκέψεων, θα ανοίξει εντός 

των ημερών και πάλι το press room, το οποίο απαιτεί πολύωρη προετοιμασία.  

Στο ΠΑΣΟΚ οι κ. Ευαγγ. Βενιζέλος και Ανδρ. Λοβέρδος πιέζουν για ακόμη υψηλότερους 

τόνους έναντι της κυβέρνησης και είναι ιδιαίτερα οξείς στις παρεμβάσεις τους στη Βουλή. 

Επίσης, στο Ποτάμι οι κ. Χ. Θεοχάρης και Σπ. Λυκούδης πρωτοστάτησαν στις 

εσωκομματικές συζητήσεις, ενόψει της συζήτησης για τα προαπαιτούμενα, προκειμένου 

να μη δίδεται πλέον καμία «ασυλία» στην κυβέρνηση Τσίπρα. 


