
βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 1 

 

  

Πολιτική Ενημέρωση, 14  Φεβρουαρίου 2016 

Που το πάει ο Πρωθυπουργός 

Υπάρχουν ή όχι κυβερνητικά σενάρια για τη διενέργεια αιφνιδιαστικών εκλογών; Το 

ερώτημα αυτό μπορεί να αναντηθεί εξετάζοντας μερικά σενάρια που ήδη διακινούνται σε 

πολιτικά, δημοσιογραφικά και άλλα γραφεία. Πρόσωπο που έχει σχέση με τα ευρωπαϊκά 

θέματα μεταφέρει ότι παρά την αισιοδοξία του Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ. 

Παυλόπουλου τα πράγματα δεν θα πάνε κατ’ ευχήν με την αξιολόγηση. «Οι εξελίξεις δεν 

θα είναι ομαλές» λέει η πηγή και προς επίρρωση αυτών επικαλείται το άρθρο του Πόουλ 

Τόμσεν στο μπλογκ του ΔΝΤ, όπου περιγράφονται οι δυσκολίες, οι περιορισμοί και τα 

πρόσθετα μέτρα που θα αναγκαστεί να πάρει η κυβέρνηση για να πετύχει τον στόχο της. 

Το ίδιο πρόσωπο εξειδικεύοντας τις εκτιμήσεις του μας μεταφέρει ότι η υπόθεση της 

αξιολόγησης θα «κολλήσει» και πάλι εξαιτίας του ΔΝΤ και ότι οι κυβερνώντες θα 

αναγκαστούν εκόντες- άκοντες να οδηγήσουν τη χώρα στις κάλπες πριν από το Πάσχα. 

Αυτό δηλώνει και η ως τώρα τακτική του Αλέξη Τσίπρα. Εφαρμόζει συνειδητά στρατηγική 

σύγκρουσης που θα του επιτρέψει να πάει στις κάλπες. Ο κ. Τσίπρας θα λέει ότι έδιωξε το 

ΔΝΤ από τη χώρα και χτύπησε τη διαπλοκή.  

 

 

Μπρα ντε φερ μεταξύ κυβέρνησης - πιστωτών 

Είναι προφανές ότι με το κύμα των κοινωνικών αντιδράσεων να φουντώνει το επόμενο 

διάστημα δεν είναι εύκολο για την κυβέρνηση να αποδεχθεί νέο πακέτο μέτρων στο ύψος 

που το θέτει το ΔΝΤ. Κοινοτικές πηγές εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας με την ολιγωρία που 

δείχνει στο να κλείσει το Ασφαλιστικό επιχειρεί να δημιουργήσει κρίση, «είτε για να κάμψει 

τη στάση των Ευρωπαίων είτε για να εκβιάσει τα πράγματα στο εσωτερικό». Έτσι το 

επόμενο διάστημα αναμένεται ένα μπρα ντε φερ μεταξύ της κυβέρνησης και των 

πιστωτών, με την ελληνική πλευρά να ζητεί την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την 

έναρξη της συζήτησης για το χρέος και τους πιστωτές να αξιώνουν την υλοποίηση όλο 

και περισσότερων από τα συμφωνηθέντα, όπως το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων που 

έθεσε ως προϋπόθεση ο Βολφγκανκγ Σόιμπλε. 

Ωστόσο για άλλη μία φορά η τακτική της κυβέρνησης οδηγεί τη χώρα κυριολεκτικά στα 

σκοινιά, εξασθενώντας τη διαπραγματευτική θέση της. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 

Δημόσιο μπορεί να βγάλει τον Μάρτιο, δημιουργώντας νέα ληξιπρόθεσμα, όμως από 

τον Απρίλιο τα πράγματα θα αρχίσουν να ζορίζουν. Θα χρειαστεί και πάλι να καταφύγει 

στα διαθέσιμα των δήμων και αν δεν υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση δεν είναι σίγουρο ότι οι  
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δήμοι θα ανταποκριθούν στον βαθμό που το έκαναν πέρυσι. Δεν είναι τυχαίο που ο κ. 

Τσακαλώτος μιλώντας στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα είπε ότι «αν η αξιολόγηση 

πάει για Μάιο – Ιούνιο, καήκαμε».  

Σε κάθε περίπτωση, οι πιστωτές, οι κοινωνικές αντιδράσεις, η ρευστότητα, το 

Προσφυγικό, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η φυγή των επενδυτών, η πτώση των αγορών 

διεθνώς δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό πιέσεων στην κυβέρνηση και στη χώρα 

προβληματίζει τις Βρυξέλλες. Κοινοτικές πηγές που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις 

εξελίξεις των διαπραγματεύσεων αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Είστε βαθιά χωμένοι στα 

σκ...» («You are in deep shit»)... 

 

 

Flash News 

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Πιερ Μοσκοβισί το είπε ανοιχτά: «Γνωρίζαμε ότι η διαδικασία 

θα είχε πολλά στάδια. Ολοκληρώθηκε το πρώτο, όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικά, 

αλλά απαιτούνται περισσότερες διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα για το δημοσιονομικό κενό 

και πως θα το καλύψουμε». Εκτίμησε μάλιστα ότι είναι πιθανό η αξιολόγηση να κλείσει 

πριν από το Πάσχα των Καθολικών που είναι στις 27 Μαρτίου. 

Μέσω της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος έντασης, η κυβέρνηση του Αλ. Τσίπρα 

εμπλέκεται πλέον σε ένα παιχνίδι με τον χρόνο και αναγκάζεται να κάνει επώδυνους 

συμβιβασμούς. Η απόπειρα της να συνδυάσει το προσφυγικό ζήτημα με την αξιολόγηση 

του προγράμματος έχει ήδη μετατραπεί σε μπούμερανγκ και, υπό αυτές τις συνθήκες, η 

χώρα δέχθηκε μεγάλο πλήγμα την προηγούμενη εβδομάδα διά της αναγκαστικής 

αποδοχής της απόφασης βάσει της οποίας τα θαλάσσια σύνορά της θα φυλάσσονται 

από ΝΑΤΟϊκες δυνάμεις. Η άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης στο πεδίο της εθνικής 

ασφάλειας, σε συνδυασμό με την εκκρεμότητα της αξιολόγησης, όπως σημειώνουν 

στελέχη της αντιπολίτευσης και στρατιωτικές πηγές, έχει θέσει τη χώρα σε μια ιδιότυπη 

καραντίνα, από την οποία είναι άγνωστο πότε και πως θα βγει. Σύμφωνα με 

πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο έχει ήδη προβεί σε έναν 

συμβιβασμό, για τον οποίο πάντως οι εγγυήσεις παραμένουν «στον αέρα». 

Το προσεχές διάστημα θα πρέπει να αναμένεται μια νέα κρίση στις σχέσεις Αθήνας – 

ΔΝΤ. Ο Πόουλ Τόμσεν αναφέρθηκε σε πρόσθετα μέτρα 9 δισ. για την προσεχή τριετία, 

επέμεινε στην ανάγκη μείωσης των συντάξεων και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμη 

παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 

προγράμματος. 
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Εν μέσω γενικευμένης ρευστότητας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις στο στενό 

επιτελείο του Πρωθυπουργού, όπου παρατηρείται και πάλι μεγάλη κινητικότητα. Σύμφωνα 

με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες απομακρύνθηκε και πάλι οικεία βουλήσει από την 

Ηρώδου Αττικού ο Θ. Μιχόπουλος, ο οποίος στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν 

διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, εν συνεχεία αποχώρησε μετά τη 

συμφωνία του προηγούμενου καλοκαιριού και το φθινόπωρο επέστρεψε ως άτυπος 

σύμβουλος.  

Να αποκωδικοποιήσουν τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα επιχειρούν στη Νέα 

Δημοκρατία, όπου κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και 

ουδείς μπορεί να προβλέψει αν θα υπάρξουν ή όχι ραγδαίες πολιτικες εξελίξεις, ακόμη και 

πρόωρες εκλογές. Στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικρατεί η άποψη ότι η 

ηγετική ομάδα της κυβέρνησης διαμορφώνει συνειδητά σκηνικό νέου διχασμού διά παν 

ενδεχόμενο και εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρκετά προσεκτικός στις εκτιμήσεις του, διαπιστώνει 

πολλές δυσκολίες για την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα και έχει θέσει το κόμμα σε 

κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Παράλληλα από το επιτελείο του αρχηγού της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ζητεί εκλογές, δεν τις 

φοβάται και, όπως σημειώνουν, όποτε και αν γίνουν θα τις κερδίσει. Την ίδια στιγμή η νέα 

ηγεσία διαπιστώνει άνοδο της ΝΔ θεωρώντας ότι έχει αρχίσει να εμπεδώνεται στην 

κοινωνία που δεν λαϊκίζει αλλά έχει υπεύθυνη στάση σε αντίθεση με τη ραγδαία φθορά 

της κυβέρνησης. 

Γιατί στράφηκε ο κ. Παππάς στον ξεπερασμένο νόμο της ΝΔ ο οποίος κατέπεσε στην ΕΕ; 

Ίσως κάποια στιγμή να το εξηγήσει ο ίδιος, τα γεγονότα όμως διηγούνται τη δική τους 

ιστορία. Στις 3 Ιανουαρίου ο κ. Βούτσης συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη, 

αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος υποστήριζε την υποψηφιότητα Μεϊμαράκη και 

θεωρείται από τους στενότερους φίλους του κ. Παυλόπουλου. Έπειτα από αυτή τη 

συνάντηση αρχίζουν τα μυστήρια. Στους διαδρόμους της Βουλής και στα 

δημοσιογραφικά γραφεία έχουν ενταθεί οι φήμες για το ποια κανάλια επιδιώκει να κλείσει 

η κυβέρνηση, με φαβορί το Mega και τον Σκάϊ. 

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Γιάννης Μουζάλας για την περίπτωση κλεισίματος των βορείων συνόρων και 

εγκλωβισμού δεκάδων χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα. «Θα έχουμε να διαχειριστούμε 

έναν διαχειρίσιμο αριθμό προσφύγων» λέει. Ο κ. Μουζάλας τοποθετεί τον αριθμό αυτόν 

ανάμεσα σε 50.000 και 70.000 πρόσφυγες και μετανάστες, υπολογίζοντας μάλιστα ότι το 

80% αυτών θα είναι πρόσφυγες. «Αλίμονο αν 11 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να 

διαχειριστούν 50.000 πρόσφυγες» προσθέτει. «Ο αριθμός αυτός είναι απολύτως 

διαχειρίσιμος, αρκεί να είμαστε σοβαροί και όχι ξενοφοβικοί και ρατσιστές». 


