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Πολιτική Ενημέρωση, 7 Φεβρουαρίου 2016 

Στροφή Τσίπρα με δύο διαφορετικά Plan B 

Με δύο Ρlan B, ένα για τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους και ένα για τις εσωτερικές 

πολιτικές εξελίξεις, κινείται ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας. Το Μέγαρο Μαξίμου 

διαπιστώνει ότι για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα απαιτηθούν επώδυνα 

μέτρα που οδηγούν σχεδόν σε ολική ανατροπή του σχεδίου Κατρούγκαλου για το 

ασφαλιστικό, αλλά και ότι το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα επιβαρύνεται δραματικά για τον 

ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο να συζητείται μετ’ επιτάσεως το 

ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη συζητείται ως σενάριο «έντιμου συμβιβασμού» με το κουαρτέτο η 

δρομολόγηση κλιμακωτών μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις. Παράλληλα, σε πολιτικό 

επίπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, στο τραπέζι μπαίνει η 

τροποποίηση του εκλογικού νόμου με βασική αλλαγή του μπόνους των 50 εδρών, που 

μπορεί να μειωθεί στις 30, να μην το δικαιούται πλέον μόνο το πρώτο κόμμα, αλλά και 

συνασπισμοί κομμάτων ή κόμματα που δεσμεύονται πριν από τις εκλογές ότι θα 

συνεργαστούν μετεκλογικά σε κυβερνητικό επίπεδο. Η μεταβολή του εκλογικού νόμου στη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι προφανές ότι μπορεί να επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί από 

τον πρωθυπουργό ως καταλύτης για νέες κυβερνητικές συμμαχίες ή για διεύρυνση του 

σχήματος ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ακόμη και πριν από τις επόμενες εκλογές. 

 

 

Flash News 

Από την αναδιάρθρωση του χρέους... περνάει η ανάπτυξη της οικονομίας, διαμηνύει ο 

Ευκλ. Τσακαλώτος, στη «σκιά» της νέας παρέμβασης της Κρ. Λαγκάρντ, η οποία 

συνέδεσε ευθέως την ελάφρυνση του χρέους με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, 

ιδίως στο Ασφαλιστικό. Απαντώντας εγγράφως σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Ν. 

Μπασιάκου σχετικά με τη διαμόρφωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και 

τις αρνητικές εκτιμήσεις του ΔΝΤ, ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «το ζήτημα 

διερεύνησης δυνητικών τρόπων αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους ανάγεται σε 

πρωτεύουσας σημασίας για την προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και 

αποτελεί βασικό στόχο της οικονομικής πολιτικής και των διαπραγματεύσεων που 

διεξάγονται κατά την τρέχουσα περίοδο, κατόπιν της νέας συμφωνίας με τους θεσμούς». 

Στο έγγραφό του ο Ευκλ. Τσακαλώτος αποδίδει σε μια σειρά από παράγοντες την 

επιβράδυνση της πορείας της ελληνικής οικονομίας το 2015 σε σύγκριση με τις  
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προηγούμενες προβλέψεις. Οπως σημειώνει, οι αιτίες εντοπίζονται στη σωρευτική 

επίδραση των περιοριστικών πολιτικών των τελευταίων ετών στο διαθέσιμο εισόδημα, 

στον περιορισμό της παρεχόμενης ρευστότητας από την ΕΚΤ κατά το πρώτο εξάμηνο 

2015, εν μέσω του ολοένα μειούμενου όγκου καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, αλλά 

και στις επιπτώσεις των capital controls ιδίως στην επενδυτική και εξαγωγική 

δραστηριότητα. Αναφερόμενος ειδικά στα capital controls, ο υπουργός Οικονομικών 

υπογραμμίζει ότι το μέτρο συνέβαλε καθοριστικά στην προς τα κάτω αναθεώρηση των 

εαρινών προβλέψεων όλων των διεθνών οργανισμών, καθώς εκτιμήθηκε ότι η επίπτωσή 

του στην οικονομική δραστηριότητα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, σπεύδει να 

σημειώσει ότι «η ταχεία ανάκαμψη των οικονομικών δεικτών, από τον Σεπτέμβριο του 

2015, και η δημοσιοποίηση των εθνικολογιστικών στοιχείων του ΑΕΠ του 3ου τριμήνου 

υποδηλώνουν ότι η επίδοση της ελληνικής οικονομίας στο σύνολο του τρέχοντος έτους 

θα είναι πολύ καλύτερη από τις δυσμενώς αναθεωρημένες προβλέψεις των 

προηγούμενων μηνών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ». 

Οι πληροφορίες από το πρωθυπουργικό περιβάλλον συγκλίνουν στο ότι ο κ. Τσίπρας 

έχει επιλέξει να επιδιώξει όλους τους δυνατούς συμβιβασμούς ώστε να κλείσει η 

αξιολόγηση. Στελέχη που είτε συμμετέχουν είτε ανήκουν στη σφαίρα επιρροής της 

ομάδας των «53» εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το κατά πόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε 

θέσει να επιβιώσει εφαρμόζοντας το Μνημόνιο. Τουλάχιστον πέντε-έξι βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ αμφιταλαντεύονται ή και έχουν αποφασίσει να μην ψηφίσουν τα μέτρα για το 

Ασφαλιστικό και τους αγρότες. Οι εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου 

προτρέπουν τον κ. Τσίπρα να «παίξει το χαρτί της Βουλής».  

Με αυξανόμενη ένταση διακινούνται τις τελευταίες ημέρες τα σενάρια ανασχηματισμού. 

Με φόντο το μέχρι στιγμής αδιέξοδο στις συζητήσεις με τους δανειστές επί του σχεδίου 

Κατρούγκαλου για το Ασφαλιστικό, εκτιμάται ότι ο υπουργός Εργασίας τελεί υπό 

προθεσμία και ότι σε περίπτωση οριστικής εμπλοκής θα «θυσιαστεί», ώστε να 

ενεργοποιηθούν αμέσως εναλλακτικά σενάρια. Μια ενδεχόμενη απομάκρυνση του κ. 

Κατρούγκαλου εξετάζεται να συνδυαστεί με μια απόπειρα του κ. Τσίπρα να προσκαλέσει 

έναν ευρύτερο πολιτικό διάλογο για το Ασφαλιστικό, ενδεχομένως με θεσμικά 

χαρακτηριστικά, ώστε να ζητήσει τις προτάσεις των κομμάτων και να διαμορφώσει μία 

«εθνική διαπραγματευτική θέση». Χαρακτηριστική σε αυτό το πλαίσιο ήταν μια αντίφαση 

μεταξύ Πρωθυπουργού και υπουργού Εργασίας την προηγούμενη Πέμπτη. 

Λίστα με απαιτήσεις σε όλα τα πεδία άφησε αναχωρώντας από την Αθήνα το 

κουαρτέτο, μετά τον πενθήμερο γύρο επαφών στο ξενοδοχείο Χίλτον για την πρώτη 

αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου. Η διαδικασία περιγράφεται ως 

«προδιαπραγματευτική» από πηγές των Βρυξελλών και τα βασικά σημεία διαφωνίας 

πέραν του Ασφαλιστικού είναι το δημοσιονομικό κενό της τριετίας 2016-2018, τα μέτρα 

που δεν εφαρμόζονται ή δεν αποδίδουν και κυρίως η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 

με τους δανειστές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η «τρύπα» στην εκτέλεση του εφετινού  
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προϋπολογισμού ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Οι δανειστές εντοπίζουν κενό άνω των 300 

εκατ. ευρώ λόγω της μη εφαρμογής της προγραμματισμένης περικοπής των αμυντικών 

δαπανών ενώ βλέπουν άνοιγμα και από τη μη εφαρμογή της δέσμευσης για την αύξηση 

του φόρου στα ενοίκια (από το 11% στο 15% για εισόδημα ως 12.000 ευρώ και από το 

33% στο 35% για εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ) το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από 

το νέο φορολογικό. Ταυτόχρονα θεωρούν αποτυχημένο και προβληματικό τον φόρο στο 

κρασί και αμφισβητούν την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων στα «φρουτάκια» και στις 

στήλες του ΟΠΑΠ. Η κυβέρνηση καλείται μέσα σε λίγες ημέρες να βρει πιεστικές 

απαντήσεις ώστε να πεισθεί το κουαρτέτο να επιστρέψει στην Αθήνα. 

Απομακρύνεται, για ακόμη μία φορά, η ρύθμιση του χρέους και τα πολιτικά οφέλη που 

προσδοκούσε να αποκομίσει από αυτήν η κυβέρνηση. Οι καθυστερήσεις και η 

αναποφασιστικότητα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα οδηγούν είτε σε «λάιτ» 

αξιολόγηση που δεν θα επαρκεί για να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος είτε σε μακρά 

διαπραγμάτευση. Στην πρώτη περίπτωση η κυβέρνηση θα χρειαστεί να πάρει πρόσθετα 

μέτρα προτού οι πιστωτές της δώσουν τη ρύθμιση του χρέους, ενώ στη δεύτερη θα 

ολοκληρώσει την αξιολόγηση κάτω από ασφυκτική πίεση, κυριολεκτικά στριμωγμένη στη 

γωνία. 

Στο αίτημα του κ. Τσίπρα προς την Ανγκελα Μέρκελ «να τελειώνουμε γρήγορα με τη 

διαπραγμάτευση» κατά τη συνάντηση τους στη βρετανική πρωτεύουσα, η γερμανίδα 

καγκελάριος παρέπεμψε στους θεσμούς. Σύμφωνα με κορυφαίες πηγές, η απόσταση 

που χωρίζει τις δύο πλευρές για το Ασφαλιστικό «δεν είναι μεγάλη». Θεωρούν ότι οι 

δυσκολίες είναι περισσότερες στα κόκκινα δάνεια. Δεν αποκλείεται η κυβέρνηση για να 

κλείσει το μέτωπο με την κοινωνία να περάσει σε πρώτη φάση το Ασφαλιστικό και για 

κάποια άλλα μέτρα να επιχειρήσει μια «λάιτ» αξιολόγηση. 

Σε αναζήτηση στρατηγικής βρίσκεται η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το μήνυμα 

που εκπέμπει, εν μέσω της κοινωνικής έντασης για το Ασφαλιστικό, εκτιμάται από 

ιστορικά στελέχη της παράταξης ότι είναι θολό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να βρει 

πολιτικό βηματισμό σε ένα άκρως ευμετάβλητο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, ώστε να υπηρετήσει την προεκλογική του δέσμευση ότι ο ίδιος ως αρχηγός 

θα κάνει δύσκολη τη ζωή του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Επιπλέον, φαίνεται να 

ομαλοποιούνται πλήρως οι σχέσεις του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Αντ. Σαμαρά: «Οι κύκλοι 

κάποτε κλείνουν» ήταν το σχόλιο του προέδρου της ΝΔ για τη βεντέτα περίπου 24 ετών 

του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Αντ. Σαμαρά. Άλλωστε δεν πρέπει να 

ξεχνάμε ότι στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών της ΝΔ υποστηρίχθηκε από 

πολλούς «σαμαρικούς». 

Η αξιωματική αντιπολίτευση ξορκίζει τις πρόωρες εκλογές, ενώ απορρίπτει και την 

οικουμενική κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη στάση της γεννά ερωτηματα για το ποια είναι 

τελικά η θέση της ΝΔ. Επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου η ΝΔ δεν έχει αλλάξει στάση και  
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με τη σημερινή του μορφή θα το καταψηφίσει, όσο και αν αυτή η επιλογή ξενίσει τους 

πιστωτές. Στο εσωτερικό της ΚΟ υπάρχει μουρμούρα για τη στάση του κόμματος έναντι 

των αγροτών. Το Προσφυγικό φέρεται ότι αποτέλεσε και εστία έντασης μεταξύ του κ. 

Μητσοτάκη και του πρώην προέδρου της ΝΔ Ευάγγελου Μεϊμαράκη. 

Δημόσια πρόσκληση προς τα στελέχη του Ποταμιού για να συμπράξουν με τη Νέα 

Δημοκρατία, απευθύνει, μέσω συνέντευξής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης. Επικαλούμενος τη 

δική του εμπειρία στο ΛΑΟΣ, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ υπονοεί ότι λόγω της πόλωσης στο 

εξής με τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μικρά κόμματα του ενδιάμεσου χώρου θα συντριβούν κα καλεί τον 

Σταύρο Θεοδωράκη να σκεφθεί ενόψει του συνεδρίου του ότι την επόμενη εκλογική μάχη 

«πρέπει να την δώσουμε όλες μαζί οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις έναντι του λαϊκισμού 

των κ. Τσίπρα και Καμμένου». 

Έναν χρόνο και τρείς μήνες έκλεισε στο τιμόνι του «Ερρίκος Ντυνάν» η εταιρεία ΗΜΙΘΕΑ, 

100% θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Έπειτα από πολύ κόπο και χρήμα το νοσοκομείο 

έχει καταφέρει να ορθοποδήσει, οι πληρότητες έχουν ενισχυθεί, δεν υπάρχουν οφειλές 

στους εργαζομένους και η διοίκηση της τράπεζας –στο πλαίσιο και της ρευστοποίησης 

περιουσιακών στοιχείων που δεν εντάσσονται στο core business – αποφάσισε την 

πώληση του νοσοκομείου. Η Πειραιώς ανέθεσε στην PwC να διενεργήσει τον σχετικό 

διαγωνισμό, ήδη κατατέθηκαν δύο σοβαρές προσφορές και ίσως αυτή την εβδομάδα να 

ανακηρυχθεί ο προτιμητέος υποψήφιος. Οι προσφορές έχουν κατατεθεί από την 

Ευρωκλινική που ανήκει στην Global Finance και από τη μαιευτική γυναικολογική κλινική 

ΡΕΑ. Και στα δύο σχήματα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέχουν και άλλοι φορείς της 

ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Η ΗΜΙΘΕΑ ανέλαβε το «Ντυνάν» την 1η Νοεμβρίου του 

2014. Είχε προηγηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου ο πλειστηριασμός του νοσοκομείου από την 

Πειραιώς με τη θυγατρική της να καταβάλλει 115 εκατ. και να αποκτά το σύνολο των 

κτιρίων, τον εξοπλισμό καθώς και την άδεια του νοσοκομείου. 

Ο Λέανδρος Ρακιντζής τα τελευταία 11,5 χρόνια πηγαίνει καθημερινά στο γραφείο του, 

στο κτίριο στη διασταύρωση Κηφισίας και Αλεξάνδρας απ’ όπου συντονίζει τις έρευνες 

των ελεγκτών για την πάταξη της διαφθοράς στο Δημόσιο. Το ίδιο κάνει και τώρα, μετά τη 

συνάντηση που είχε πριν απο λίγες ημέρες με τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη 

Κουρουμπλή, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι θα αντικατασταθεί. Ο 77 χρονος 

αρεοπαγίτης επί τιμή αποδείχθηκε χαλκέντερος, καθώς παρέμεινε στη θέση του μετά τη 

συμπλήρωση της πρώτης πενταετίας για επιπλέον 6,5 χρόνια, αφού οι προηγούμενες 

κυβερνήσεις δεν βρήκαν κατάλληλο πρόσωπο για να τον αντικαταστήσουν. 

Έλληνας πολιτικός με διασυνδέσεις στην Ευρώπη και γνώστης του γερμανικού πολιτικού 

περιβάλλοντος μας μεταφέρει μετά επιτάσεως ότι σύντομα θα αναδειχθεί η 

υποψηφιότητα της Ανγελα Μέρκελ για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Οι 

ανταγωνιστές της, είναι κάποιοι δευτεροκλασάτοι από τη Μολδαβία, τη Σλοβακία και 

γενικώς από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. 


