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Πολιτική Ενημέρωση, 17 Ιανουαρίου 2016 

Ο παράγοντας «πρόωρες εκλογές» 

Εν όψει των δύσκολων μέτρων που πρέπει να εγκριθούν από την ελληνική Βουλή (σ.σ. 

ενδεικτικά, ασφαλιστικό και φορολογικό αγροτών) το σενάριο για άλλη μία πρόωρη 

προσφυγή στις κάλπες μοιάζει βάσιμο. Μια ακόμη παράμετρος που θα καθορίσει τους 

χειρισμούς όχι μόνον του νέου προέδρου της Νεάς Δημοκρατίας αλλά και του συνόλου 

των πολιτικών αρχηγών είναι ο χρόνος και ο εκλογικός νόμος βάσει του οποίου θα 

στηθούν οι επόμενες εθνικές κάλπες.  

Μοιάζει παράδοξο αλλά, αν και επισήμως υπάρχει σταυρός προτίμησης, εφόσον για 

οποιοδήποτε λόγο η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες νωρίτερα από τον... Μάρτιο του 2017, οι 

εκλογές θα διεξαχθούν εκ νέου με λίστα που θα κληθεί να διαμορφώσει ο αρχηγός κάθε 

κόμματος.  

Αυτό, για την περίπτωση της Ν.Δ., θα σημαίνει ότι ο κ. Μητσοτάκης, που σαφώς θέλει να 

εμπλουτίσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος με στελέχη που θα σηματοδοτούν το δικό του 

πολιτικό αφήγημα, θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να πρέπει να άλλαξει τη σειρά 

εκλεγμένων βουλευτών, ανοίγοντας ενδεχομένως αχρείαστα εσωκομματικά μέτωπα. Ο 

νέος πρόεδρος της Ν.Δ., εν αντιθέσει με τον κ. Ευ. Μεϊμαράκη που, τον Σεπτέμβριο 

πέρυσι, δεν προχώρησε σε αλλαγές σεβόμενος ότι οι υποψήφιοι είχαν εκλεγεί μόλις τον 

Ιανουάριο, επενδύει σε μία ριζικά ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Ωστόσο, αυτό, 

ενδέχεται να προοιωνίζεται δύσκολες ισορροπίες και συμβιβασμούς. Η πεποίθηση των 

επιτελών της Συγγρού είναι ότι την ώρα της κάλπης, όποια κι αν είναι αυτή, η Ν.Δ. θα 

συνιστά σαφώς πλειοψηφικό κόμμα και θα προσδοκά στην εκλογή πολλών 

περισσοτέρων από τους 75 εκλεγμένους της σημερινής Βουλής και, συνεπώς, θα 

υπάρχει ζωτικός χώρος για όλους. 

 

 

Flash News 

Αλλαγή του πολιτικού σκηνικού προοιωνίζεται η ανάδειξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 

προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση αυξάνει τη 

συσπείρωσή της, διευρύνει την επιρροή της και αποσπά σαφές προβάδισμα 3,3% στην 

πρόθεση ψήφου, υπερσκελίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ που καταβυθίζεται χάνοντας σχεδόν 

τους μισούς από τους ψηφοφόρους που του έδωσαν την πρωτιά τον περασμένο 

Σεπτέμβριο. Ένας στους δύο πολίτες αξιολογεί ως θετική εξέλιξη την εκλογή του κ. 

Μητσοτάκη, την ίδια ώρα που, σύμφωνα με έρευνα της Alco για λογαριασμό του 

«Πρώτου Θέματος», η ογκούμενη απογοήτευση από τα έργα και τις ημέρες της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ. εντείνουν την απαισιοδοξία της κοινής γνώμης η οποία  
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εκτοξεύεται σε πρωτόγνωρα ύψη. Είναι ενδεικτικό, άλλωστε, το εύρυμα σύμφωνα με το 

οποίο το 80% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε από τις 12 

έως τις 15 Ιανουαρίου σε δείγμα 1.000 ατόμων, δηλώνει απαισιόδοξο για την πορεία της 

ελληνικής οικονομίας, ενώ εξίσου υψηλό, της τάξης του 75%, είναι και το ποσοστό των 

απαισιόδοξων για την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους. Ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης υπερτερεί του Αλέξη Τσίπρα στην πεποίθηση των πολιτών ότι μπορεί να 

δώσει λύσεις στα προβλήματα, ότι λέει την αλήθεια και ότι εκφράζει το καινούργιο.  

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο το 10% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο Αλέξης 

Τσίπρας και η κυβέρνησή του τα πηγαίνουν όσο καλά περίμεναν, ενώ ένα 2% θεωρεί την 

κατάσταση καλύτερη της αναμενόμενης. Αντιθέτως, το 63% απαντά ότι η κυβέρνηση και 

ο πρωθυπουργός τα πηγαίνουν χειρότερα από το αναμενόμενο. Και μαζί με το 19% 

όσων θεωρούν ότι η κατάσταση είναι τόσο άσχημη όσο περίμεναν, συνάγεται το 

συμπέρασμα ότι περισσότεροι από 8 στους 10 πολίτες εκφράζουν την απογοήτευσή 

τους σε σχέση με την κυβερνητική πορεία. 

Η γραμμή από εδώ και πέρα θα είναι σκληρό ροκ με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε 

όλα τα επίπεδα και το μόνο πεδίο συνεννόησης που θα υπάρξει είναι στο ζήτημα της 

συνταγματικής αναθεώρησης. Η στρατηγική θα είναι δομική αντιπολίτευση σε όλα τα 

μέτωπα, με την παράλληλη κατάθεση προτάσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η 

συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα την προσεχή Τρίτη 

(την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο), 

όπου ο πρόεδρος της ΝΔ θα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δοθεί συναίνεση και στήριξη στην 

κυβερνητική πολιτική. «Έχω καθαρή εντολή να μη στηρίξω την κυβέρνηση» λέει και άρα 

θα καταψηφίσει, π.χ. το Ασφαλιστικό και το μόνο που θα συζητήσει είναι μια γενναία και 

δραστική αναθεώρηση του Συντάγματος, «συναινώντας αμφότεροι σε όλα τα άρθρα 

που θα προταθούν για αναθεώρηση». 

Αντιμέτωπη με ένα déjà vu κινδυνεύει να βρεθεί η χώρα και να ξαναζήσει εφιαλτικές 

στιγμές όπως το 2015. Κοινοτικές πηγές εκτιμούν ότι η αξιολόγηση θα καθυστερήσει 

καθώς εδώ που έχουμε φθάσει Ασφαλιστικό, δημοσιονομικό και ρύθμιση χρέους είναι 

αλληλένδετα και «θα πάνε πακέτο». Με τη χώρα να μην αντιμετωπίζει ουσιαστικό 

πρόβλημα ρευστότητας το επόμενο τρίμηνο και με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί στο 

πολιτικό σκηνικό η εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχηγία της ΝΔ, εκτιμαται ότι η 

διαδικασία θα τραβήξει σε μάκρος δοκιμάζοντας σκληρά τις αντοχές της κοινωνίας και 

της οικονομίας, ενώ δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις. 

Με εκνευρισμό, ο οποίος εκδηλώθηκε με τη μετωπική επίθεση που εξαπολύθηκε λίγες 

ώρες μετά την εκλογή του Κυρ. Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, υποδέχθηκε το Μέγαρο 

Μαξίμου την αλλαγή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι παραμετρικές 

αλλαγές στο πολιτικό παιχνίδι που προκλήθηκαν αμέσως μετά την εξέλιξη δεν 

συγκαταλέγονταν (όπως ομολογούν και Βουλευτές του ΣΎΡΙΖΑ) στα σενάρια στα οποία  
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είχε επενδύσει η κυβέρνηση. Όπως εκτιμούν δε κάποια από τα στελέχη και τους 

συνομιλητές της κυβερνητικής ηγεσίας, η εξέλιξη απαιτεί πλέον επανασχεδιασμό 

στρατηγικής με ταχείς ρυθμούς. 

Για μια συνάντηση με την Κριστίν Λαγκάρντ στο Νταβός την ερχόμενη Πέμπτη 

προετοιμάζεται ο Αλ. Τσίπρας, πλην όμως οι επιδιώξεις των δύο πλευρών δεν είναι βέβαιο 

ότι συμπίπτουν. Η κυβέρνηση προτάσσει το ζήτημα της μείωσης του χρέους, ενώ από 

πλευράς δανειστών (και ΔΝΤ) το θέμα αποτελεί μια ενδεχόμενη εξέλιξη, εφόσον 

προηγουμένως θα έχουν εκπληρωθεί κάποιες κρίσιμες προϋποθέσεις. 

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, τα οποία επικαλούνται πηγές προσκείμενες στο ΔΝΤ, 

οι οικονομολόγοι του Ταμείου θεωρούν πως οι όροι συμμετοχής του στο ελληνικό 

πρόγραμμα αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται. «Η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει επί 

δεκαετίες πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5%, ώστε να μειώσει το χρέος της από το 

200% στο 120% του ΑΕΠ και να καταστεί βιώσιμο χωρίς κούρεμα» λένε και αμφιβάλλουν 

κατά πόσον μια τέτοια επίδοση είναι ρεαλιστική και εφικτή. 

Το ΔΝΤ, θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα, όχι μόνο με τεχνική βοήθεια αλλά και με 

χρηματοδότηση, το ύψος της οποίας μένει να προσδιοριστεί. Αυτό θα εξαρτηθεί από το 

Ασφαλιστικό (όσο μεγαλύτερες οι περικοπές τόσο μικρότερες οι ανάγκες) και από το 

χρηματοδοτικό κενό, το οποίο το ΔΝΤ ανεβάζει στο 3%-4% του ΑΕΠ ως το 2018 έναντι 2% 

που είναι οι εκτιμήσεις της Κομισιόν. Πράγμα που σημαίνει πρόσθετα μέτρα υπό τη 

μορφή Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ή νέου Μνημονίου. Στόχος του Ταμείου είναι μια 

συμφωνία που να του διασφαλίζει ότι θα πάρει πίσω τα χρήματά του. Και για να το 

πετύχει αυτό ζητεί μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονάσματα και ευνοϊκότερη ρύθμιση για το 

χρέος μέσω επιμήκυνσης των λήξεων, μείωσης των επιτοκίων και αύξησης της περιόδου 

χάριτος. 

Στις πρώτες κυβερνητικές συσκέψεις που έγιναν για τον εκλογικό νόμο οι οδηγίες που 

δόθηκαν στους αρμόδιους υπουργούς είναι να φτιάξουν ένα εκλογικό σύστημα που να 

αναχαιτίσει τη Δεξιά να καταλάβει την εξουσία. Από τότε τα κυβερνητικά στελέχη 

εργάστηκαν πυρετωδώς και με απόλυτη μυστικότητα και ετοίμασαν τις πρώτες 

προτάσεις για την άλλαγή του εκλογικού νόμου, για τις οποίες ενημέρωσαν τον 

Πρωθυπουργό. Προβλέπουν τη μείωση του αριθμού των βουλευτών (ή στην καλύτερη 

περίπτωση, αν τα κόμματα συμφωνήσουν, σε 250). Επίσης προβλέπουν τη μείωση του 

εκλογικού μπόνους από 50 σε 20 έδρες, κατάτμηση των εκλογικών περιφερειών (η 

κυβερνητική πρόταση είναι να μην υπάρξουν περιφέρειες που να εκλέγουν 

περισσότερους από έξι βουλευτές), ανώτατη 12ετή θητεία στο βουλευτικό αξίωμα (με 

εξαίρεση τους αρχηγούς των κομμάτων), καθιέρωση ενός μεικτού συστήματος σταυρού 

και λίστας (όπως συμβαίνει σε κρατίδια στη Γερμανία), δυνατότητα να ψηφίζονται 

πρόσωπα και από άλλα κόμματα και, βεβαίως, συμμετοχή στις εκλογές συνασπισμών 

να λαμβάνουν και το μπόνους των πλέον 20 εδρών). 
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης πέραν του τίτλου «Β’ Αντιπρόεδρος» που λέει ότι του 

προσφέρθηκε, θα έχει και την εποπτεία του κοινοβουλευτικού έργου. Δηλαδή με δύο 

λόγια θα συντονίζει τις προτάσεις νόμου που θα κατατίθενται, θα καλεί τους βουλευτές 

να εισέρχονται στην Ολομέλεια όταν θα ομιλεί ο πρόεδρος του κόμματος ή 

κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και γενικά θα είναι ο νέος «επιλοχίας» της ΝΔ.  

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Τόμσεν παρεμβαίνει στις εξελίξεις επηρεάζοντας ακόμη 

και την πολιτική σκηνή. Έπαιξε ρόλο-«κλειδί» και στην πρόκληση αδιεξόδου στην τελική 

φάση της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην κυβέρνηση Σαμαρά και την τρόικα το 

φθινόπωρο του 2014. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πνέει μένεα εναντίον του Δανού 

για τον εκβιασμό που άσκησε στην απελθούσα κυβέρνηση και στον ίδιο με στόχο να 

απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι υπό την απειλή της μη αποδέσμευσης της δόσης. 

Περιέργως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ επαναπροσέλαβε τους απολυμένους, ο Δανός δεν είπε 

κουβέντα. Άραγε, κατάλαβε το λάθος του ή συνέβη κάτι άλλο;  

Για πρώτη φορά γίνονται στο Ποτάμι οργανωμένες συζητήσεις για το μέλλον του 

κόμματος, για την ανάγκη αποσαφήνησης του στίγματός του. Η συζήτηση για τη 

φυσιογνωμία του κόμματος αναμένεται να προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση καθώς ο 

Σπύρος Λυκούδης επιμένει στην άποψη ότι το Ποτάμι πρέπει να κινηθεί στον χώρο της 

Κεντροαριστεράς.  

Η απόφαση της Φώφης Γεννηματά να διαγράψει τον Λεωνίδα Γρηγοράκο ήταν μια λύση 

χειρότερη από το πρόβλημα που δημιουργούσαν οι δηλώσεις του ιδιόρρυθμου βουλευτή 

Λακωνίας. Πρόκειται για προσωπική απόφαση της προέδρου του ΠαΣοΚ η οποία 

ελήφθη χωρίς να συνεδριάσει κανένα κομματικό όργανο και αιφνιδιάσε τη ΔΗΜΑΡ και τις 

Κινήσεις της Κεντροαριστεράς που συμμετέχουν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ο 

φόβος της ανάπτυξης φυγόκεντρων δυνάμεων προς τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, 

εφόσον πραγματοποιηθεί η στροφή προς το Κέντρο, αλλά και οι αντιδράσεις για τη 

συρρίκνως της Συμπαράταξης, ώθησαν την κυρία Γεννηματά να πάρει αποφάσεις που 

καθυστερούσε για μήνες. 

Σε τεντωμένο σκοινί κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί της η Ελλάδα για το 

προσφυγικό. Σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Αθήνα είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι αν ως 

τον προσεχή Ιούνιο δεν ελέγχουν οι ροές προσφύγων από την Τουρκία τότε το σύστημα 

«θα σκάσει» - με ανυπολόγιστες συνέπειες. Κυβερνητικοί παράγοντες στην Αθήνα 

ανησυχούν σοβαρά ότι αν δεν προχωρήσουν τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί τότε ο 

κίνδυνος να εγκλωβιστούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην ελληνική επικράτεια είναι 

κάτι παραπάνω από υπαρκτός, καθώς τα βαλκανικά κράτη θα αρχίσουν να κλείνουν τα 

σύνορα – ίσως πιεζόμενα από χώρες της ΕΕ. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δεν έκρυψε τη 

σκληρή αλήθεια την περασμένη Πέμπτη, μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η κατάσταση 

χειροτερεύει» είπε ο έλληνας επίτροπος, προσθέτοντας ότι «οι αποφάσεις που έχουμε  
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λάβει δεν αρκούν». Ο κ. Αβραμόπουλος σημείωσε ότι εντός Μαρτίου η Κομισιόν θα 

παρουσιάσει την προτασή της για την αναθεώρηση του Συστήματος του Δουβλίνου. 

Χωρίς πρόοδο στα υπόλοιπα όμως, αυτή δύσκολα θα αποδώσει. 

Ο ΣΕΒ είναι χωρισμένος στα δύο. Από τη μία είναι οι επιχειρήσεις υπηρεσιών που κυρίως 

έχουν να κάνουν με το κράτος και τις δουλειές με το Δημόσιο και από την άλλη οι 

μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζομένους. Ο Θεόδωρος Φέσσας 

μοιάζει να είναι πρόεδρος μόνο των πρώτων. 


