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Πολιτική Ενημέρωση, 10 Ιανουαρίου 2016 

Ανατροπή και αλλαγή σελίδας στη Νέα Δημοκρατία 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επικρατώντας 

την Κυριακή του Ευάγγελου Μεϊμαράκη στον β’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών. 

Ο κ. Μητσοτάκης στην δήλωσή του από το γραφείο του, στην οδό Χαλκοκονδύλη, 

πρόταξε την ενότητα της ΝΔ, την ανανέωσή της και την αντιπαράθεση με τον «λαϊκισμό» 

της κυβέρνησης. 

«Από σήμερα ξεκίνησε το χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα μέχρι να κλείσει το 

τελευταίο κεφάλαιο λαϊκισμού στην Ελλάδα. Ας το γνωρίζει αυτό καλά και ο κ. Τσίπρας», 

ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Σήμερα είναι μια μεγάλη, μια ιστορική μέρα για 

την παράταξή μας. Ενεργοί πολίτες, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, τα 400.000 μέλη της 

παράταξής μας, πήραν τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια τους και μου έδωσαν εντολή να 

κάνω το όραμά τους πράξη». 

 

 

Flash News 

Η μεγάλη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη -η οποία αποτελεί ανατροπή για πολλούς 

αναλυτές-αποτελεί βαριά ήττα για το καραμανλικό μπλοκ, το οποίο είχε σύσσωμο 

συνταχθεί πίσω από την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Η υποψηφιότητα του 

Κυριάκου είχε πάρει κινηματικά χαρακτηριστικά στην ελληνική κοινωνία και 

σηματοδοτούσε την ανανέωση στη ΝΔ. Η εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ θα βάλει, έτσι, 

τέλος στην ιδιότυπη συγκατοίκηση ΣΥΡΙΖΑ-Καραμανλή, η οποία κυοφορήθηκε με 

μυστικές επαφές και τηλεφωνήματα, όπως επιβεβαίωσαν συνεργάτες του πρώην 

πρωθυπουργού. Κατά τον ίδιο τρόπο, η εκλογή Μητσοτάκη θα περιορίσει τον ρόλο του 

«καραμανλικού» προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος είχε 

επιστρατευθεί υπέρ του κ. Μεϊμαράκη. 

Η θεαματική πορεία που έφερε τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σε θέση ισχυρού διεκδικητή της 

ηγεσίας στη Ν.Δ. –με ανατροπή προγνωστικών- οφείλεται, όπως λένε οι 

επικοινωνιολόγοι, και στην καλή του παρουσία στα social media, ειδικά στη σελίδα του 

στο Facebook. Άνθρωποι με έμπειρη ματιά διακρίνουν ότι θυμίζει τη σελίδα που έχει ο 

Μπαράκ Ομπάμα, καθώς πολλές φωτογραφίες του παραπέμπουν σε αντίστοιχες που 

χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως η ανάδειξη προσωπικών και οικογενειακών 

στιγμών ή η έμφαση στην επαφή με τον κόσμο. Κάποιες πόζες μάλιστα είναι ολόιδιες με 

εκείνες του κ. Ομπάμα και όχι τίποτ’ άλλο, αλλά ο θαυμασμός προς τον Δημοκρατικό  
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πρόεδρο μπορεί να οδηγήσει σε παρεξήγηση με την οικογένεια Μπους, με την οποία ο 

πατήρ Μητσοτάκης είχε παραδοσιακά στενές σχέσεις. 

Με συρρίκνωση κερδών που ξεπερνούν τα 5,5 δισ. πληρώνουν την κρίση οι εταιρείες. 

Σημειώνεται πως οι ζημίες μεγεθύνονται δραματικά εάν υπολογιστούν σωρευτικά και 

προστεθούν και αυτές των τραπεζών από το PSI. Σε αυτή την περίπτωση ανεβαίνουν άνω 

των 65 δισ. Ανάλογα μελανή είναι όμως η εικόνα και από τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Η 

δραματική συρρίκνωση των κερδών όσων επιχειρήσεων παραμένουν έστω και οριακά 

κερδοφόρες, αλλά και η μεγάλη αύξηση των ζημιών στις υπόλοιπες που έχουν καταφέρει 

να παραμείνουν σε λειτουργία, αποκτά πρωτόγνωρες παγκοσμίως διαστάσεις, χωρίς να 

συνυπολογίζονται οι δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο εισόδημα των 

νοικοκυριών, την απασχόληση αλλά και τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου. Με όποιο 

μέτρο, δείγμα ή ανάλυση και αν υπολογίσει κανείς τις επιπτώσεις της κρίσης στην 

κερδοφορία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, τα αποτελέσματα είναι 

αποκαρδιωτικά. Τα σχετικά στοιχεία από την ICAP, την Beta Securities και την Grant 

Thornton, τα οποία ζήτησε και επεξεργάστηκε η «Καθημερινή», είναι .  αποκαλυπτικά

Με πρώτη πράξη την εσωτερική και διεθνή «διαπραγμάτευση» για το Ασφαλιστικό, ο 

Αλέξης Τσίπρας και η ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν πρεμιέρα στην επίπονη 

διαδικασία της αξιολόγησης με την έλευση του 2016. Η πορεία έχει μόλις ξεκινήσει και 

όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι σύντομη ούτε και θα γίνει με τους όρους που 

περιγράφονται στη δημόσια συζήτηση, όπως αυτή τη φορά εκδηλώνεται στην τρέχουσα 

πολιτική επικαιρότητα. 

Το απόλυτο χρονικό όριο για την ελληνική οικονομία (και κυβέρνηση) τοποθετείται περί το 

τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016. Για την περίοδο εκείνη το νέο Μνημόνιο προβλέπει 

εκταμιεύσεις της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ, επί συνόλου υποχρεώσεων της χώρας 7,2 

δισ. ευρώ. 

Ενστάσεις, «κόκκινες κάρτες» και έναν μπαλαντέρ, τις ασφαλιστικές εισφορές, 

περιλαμβάνουν οι αντιδράσεις των Βρυξελλών και του ΔΝΤ στο πολυσέλιδο σχέδιο της 

κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού. Το κουαρτέτο «μεταφράζει και 

μελετά» το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Αρμόδιες πηγές μεταδίδουν ότι βγήκαν 

τουλάχιστον τρεις «κόκκινες γραμμές» επί του περιεχομένου, ενώ διατυπώνονται δύο 

βασικές ενστάσεις: - Πρώτον, ότι τα μέτρα δεν καλύπτουν τα 1,8 δισ. ευρώ των 

απαιτούμενων περικοπών («λείπουν» λένε πάνω από 500 εκατ. ευρώ). – Δεύτερον, ότι δεν 

εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα παρά μόνο για τα τέσσερα – πέντε προσεχή έτη. Παρά τις 

ουσιώδεις διαφωνίες, οι δανειστές κρατούν τις εργοδοτικές εισφορές ως «μπαλαντέρ». Η 

δική τους γραμμή λέει πως, αν τα βρουν με την κυβέρνηση σε όλα τα υπόλοιπα, τότε θα 

μπορούσαν να υποχωρήσουν και να δεχθούν μια μικρή αύξηση στις εργοδοτικές 

εισφορές 0,5% από την πλευρά των εργαζομένων. Επιμένουν όμως στη διατήρηση των  

 

http://www.kathimerini.gr/845092/article/oikonomia/epixeirhseis/me-syrriknwsh-kerdwn-poy-3epernoyn-ta-55-dis-plhrwnoyn-thn-krish-oi-etaireies
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σημερινών επιπέδων στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς το σχέδιο 

προβλέπει μεγάλη επιβάρυνση για τις κατηγορίες αυτές των ασφαλισμένων. 

Η σύσφιξη των σχέσεων με τον Νότο και η λείανση των σχέσεων με τον Βορρά, δηλαδή 

με τη Γερμανία και τους «δορυφόρους» της (Φιλανδία, Ολλανδία κ.α.), είναι η βασική 

λογική πίσω από την ευρωπαϊκή περιοδεία. Όσο αλλάζουν οι πρωτεύουσες ο βαθμός 

δυσκολίας αυξάνεται. Ο υπουργός Οικονομικών είδε την Παρασκευή τον ιταλό ομόλογό 

του Πιερ Κάρλο Παντοάν, το Σάββατο είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον υπουργό 

Οικονομικών της Πορτογαλίας Μάριο Σεντένο, ενώ την Κυριακή αναμένεται να δει τον 

υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Μισέλ Σαπέν στο Παρίσι. Από εκεί και πέρα αρχίζουν 

τα δύσκολα. Αύριο, Δευτέρα, στο Ελσίνκι ο κ. Τσακαλώτος θα δει τον υπουργό 

Οικονομικών της Φιλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, έναν από τους βασικούς υπερμάχους 

του Grexit το περασμένο καλοκαίρι. Την Τρίτη σειρά έχει το τετ-α-τετ με τον πρόεδρο του 

Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ και την Τετάρτη το «κρας τεστ» με τον Βόλφγκανγκ 

Σόιμπλε στο Βερολίνο. 

Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η ρύθμιση του χρέους 

που προσδοκά ο Πρωθυπουργός ως αντάλλαγμα από τους Ευρωπαίους για τις 

μεταρρυθμίσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν 

Ντάισελμπλουμ προέβλεψε ότι θα κρατήσει μήνες και εκτίμησε ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει 

στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, το Ταμείο, αν παραμείνει, 

θα απαιτήσει αυξημένα πλεονάσματα ώστε να διασφαλίσει ότι θα πάρει πίσω τα 

χρήματά του. Πράγμα που σημαίνει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, με πρόσθετα μέτρα 

ύψους 2-3 δισ. ευρώ για τη διετία 2017-18.  

Την περασμένη Παρασκευή η γερμανική εφημερίδα «Die Zeit» χαρακτήρισε τον κ. Τσίπρα 

«τον ανώτατο των τροϊκανών», επισημαίνοντας ότι «βήμα-βήμα ο έλληνας 

Πρωθυπουργός υλοποιεί τα συμπεφωνημένα». Στο πλευρό του και τα hedge funds που 

είναι τα μοναδικά επενδυτικά κεφάλαια που μπορούν να ρίξουν χρήμα στην Ελλάδα και 

να φέρουν την προσδοκώμενη ανάκαμψη. Ενδεικτικό της θέσης τους είναι το γεγονός ότι 

ελέγχουν το 70% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ! Στα χέρια τους βρίσκονται περίπου τα 30 

από τα 44 δισ. ευρώ της συνολικής αξίας των ελληνικών μετοχών. Εκτός από τις 

τράπεζες και άλλες ιδιωτικές εταιρείες, hedge funds έχουν πάρει θέση και σε σημαντικές 

εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως το Silchester στη ΔΕΗ (14%) και το 

Paulson & Co στην ΕΥΔΑΠ (10%). 

Αντίθετη με την επίσημη εικόνα συναίνεσης που επεδίωξε για προφανείς επικοινωνιακούς 

λόγους να παρουσιάσει το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να είναι η πραγματικότητα που 

διαμορφώνεται ως προς την αποδοχή της αύξησης των εργοδοτικών ασφαλιστικών 

εισφορών κατά 1% ή 0,5% από την πλευρά των επιχειρήσεων. Αν και ο Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

(ΣΕΤΕ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και η Γενική  
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Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) παρουσιάστηκαν 

να συμφωνούν ως προς την αύξηση των εισφορών, άλλοι σημαντικοί εργοδοτικοί 

φορείς είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), που εκπροσωπεί όλες τις μεγάλες ελληνικές και 

πολυεθνικές εμπορικές αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα, το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΑΑ), αλλά και πλήθος επιχειρήσεων βάλλουν κατά της νέας 

αύξησης των εισφορών, χαρακτηρίζοντάς τη «εγκληματική», «αναποτελεσματική» και εν 

τέλει ένα μέτρο που θα κλείσει επιχειρήσεις και θα αυξήσει την ανεργία. 


