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Φόβοι για 200.000 εγκλωβισμένους έως το καλοκαίρι 

Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης επεξεργάζονται τις Βρυξέλλες για την αντιμετώπιση πιθανής 

ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, εξαιτίας των ανεξέλεγκτων, πλέον, μεταναστευτικών 

ροών. Υπολογίζεται ότι μέσα στους επόμενους μήνες, εάν τα σύνορα παραμείνουν 

κλειστά και οι ροές δεν ελεγχούν, στη χώρα είναι πιθανόν να εγκλωβιστούν περίπου 

200.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Ήδη στην Ε.Ε. μελετούν σχέδια δράσης. Τα 

βασικότερα είναι αυτά που προβλέπουν: a) καταυλισμός από τον Ερυθρό Σταυρό, κατά 

τα πρότυπα ανάλογων στην Αφρική, στην Ιορδανία και στον Λίβανο και β) διανομή 

στους πρόσφυγες χρημάτων, με τη μορφή κουπονιών, για την αντιμετώπιση βασικών 

αναγκών τους (σίτιση, στέγαση). Καθοριστική για την πορεία του μεταναστευτικού είναι η 

έκτακτη σύνοδος της Ε.Ε. στις 7 Μαρτίου. Η κυβέρνηση δεν αποκλείει τη χρήση «βέτο», 

θέμα στο οποίο θα αναφερθεί ο κ. Αλέξης Τσίπρας στο συμβούλιο των πολιτικών 

αρχηγών, ενώ παρασκηνιακά έχει μεταφερθεί πως και η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει 

πρακτική ανάλογη εκείνης της Τουρκίας, στα δυτικά και βόρεια ελληνικά σύνορα.  

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης κατέθεσε και η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

ενίσχυσή της όσον αφορά στην ανθρωπιστική κρίση των προσφύγων και μεταναστών 

που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση στο τέλος της προηγούμενης 

εβδομάδας υπέβαλε αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 228 εκατ. ευρώ για την 

υποστήριξη των δομών φιλοξενίας και επέκτασης του μοντέλου ενοικιαζόμενων 

διαμερισμάτων και ξενοδοχείων, ώστε να στεγαστούν οι δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που 

αναμένεται να παραμείνουν στην Ελλάδα. 

 

 

Flash News 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος δεν παρέστη ούτε ένας 

υπουργός στην ετήσια γενική συνέλευση της, δείγμα της περιφρόνησης του παρόντος 

κυβερνητικού σχήματος προς όλους τους θεσμούς της οικονομίας. Έναν επίπονο και 

μακρύ δρόμο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και επιστροφή της οικονομίας σε 

αναπτυξιακούς ρυθμούς περιέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο διοικητής της Τράπεζας 

της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ομιλία του στη γενική συνέλευση της 

τράπεζας. Αν και ο κ. Στουρνάρας θεωρεί ότι η ανακοπή της ύφεσης και η ανάκαμψη της 

οικονομίας είναι εφικτές από το δεύτερο εξάμηνο του 2016, ωστόσο τονίζει ότι για να 

οδηγηθούμε σε διατηρήσιμη ανάπτυξη απαιτείται μακροχρόνια στόχευση και 

προσήλωση στην εφαρμογή της νέας δανειακής σύμβασης. «Οι παράγοντες που θα  
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καθορίσουν την επιτυχία είναι η αποδοχή και οικειοποίηση του προγράμματος, η 

συνέχεια και συνέπεια στην εφαρμογή των αναγκαίων δράσεων, ο διάλογος και η 

πολιτική και κοινωνική συναίνεση» αναφέρει και επισημαίνει ότι «κλειδί είναι η ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης».  

Αντιμέτωπη με άλλη μία ημερομηνία-τελεσίγραφο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ 

επέκταση η Ελλάδα στο Προσφυγικό. Η Δευτέρα 7 Μαρτίου θεωρείται πλέον το όριο 

πέραν του οποίου «τα πάντα είναι ανοιχτά», ακόμη και για τη διατήρηση της Ζώνης του 

Σένγκεν. Η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας θα φέρει όλα τα θέματα στο τραπέζι με 

τρόπο επιτακτικό. Αν δεν σημειωθεί έλεγχος των προσφυγικών ροών, το Σχέδιο Β μιας de 

facto μετακίνησης της «γραμμής Σένγκεν» βορείως της Ελλάδας είναι δυστυχώς 

υπαρκτό. Δημοσίως αυτό είναι κάτι που έχει ειπωθεί μόνο από τα κράτη το Βίζεγκραντ, τη 

Σλοβενία και την Αυστρία – σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, στο παρασκήνιο όλο και 

περισσότεροι ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι είναι αρκετά πιθανό να συμβεί. 

Αν βρισκόταν κάποιος στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες μπορούσε να 

οσμιστεί στον αέρα μια ατμόσφαιρα αποσύνθεσης – ακόμη και παρακμής. Με το 

Προσφυγικό και το Brexit να τραβούν το... κορμί της προς δύο διαφορετικές 

κατευθύνσεις, η ΕΕ μοιάζει με καρυδότσουφλο στον άνεμο. Η αίσθηση, μιλώντας με 

κοινοτικούς αλλά και κυβερνητικούς αξιωματούχους, Έλληνες και ξένους, ήταν ότι το 

οικοδόμημα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με ένα θανάσιμο χτύπημα σε κάποια από τις 

επόμενες συνόδους που θα γίνουν. Η «ιστορική στιγμή» στην οποία αναφέρεται το 

χθεσινό κύριο άρθρο του «Monde» μπορεί να μην αργήσει... 

Ο εγκλωβισμός των προσφύγων στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει – και ήδη έχουν ανοίξει οι 

δουλειές των διακινητών στην Ειδομένη. Στη χώρα βρίσκονται εκγλωβισμένοι 

περισσότεροι από 25.000. Αν τα Σκόπια συνεχίσουν να δέχονται λιγότερους από 100 την 

ημέρα, αλλά από την Τουρκία συνεχίσουν να δέχονται λιγότερους από 100 την ημέρα, 

αλλά από την Τουρκία συνεχίσουν να έρχονται 2.500-3.000 την ημέρα (όπως συνέβη την 

Τετάρτη και την Πέμπτη), σε λιγότερο από έναν μήνα οι «εγκλωβισμένοι» θα έχουν 

ξεπεράσει τους 70.000 – αριθμό που ο Γ. Μουζάλας έδωσε ως χονδρικό υπολογισμό 

των πόσων ατόμων μπορεί να κληθεί να φιλοξενήσει η Ελλάδα. 

«Αυτό που με ανησυχεί και με στενοχωρεί περισσότερο από όλα είναι ότι έχουμε χάσει 

κάθε βάση επιχειρηματολογίας και κάθε έρεισμα αξιοπιστίας». Με τη φράση αυτή 

υπουργός της κυβέρνησης, από εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των 

μετώπων που έχουν ανοίξει με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου, περιγράφει το πολιτικό 

αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Αριστεράς υπό τον Αλ. Τσίπρα, 

αποδεχόμενος ουσιαστικά τη μετατροπή της ευκαιρίας σε ναυάγιο. Ο Πρωθυπουργός 

βλέπει τις υποσχέσεις, τις δεσμέυσεις του και τις εξαγγελίες του να ναυαγούν, ενώ πρώην 

σύντροφοί του τον επικρίνουν με σφοδρότητα. Η κυβερνητική αδράνεια σε όλα τα πεδία 

πλην του επικοινωνιακού έχει επιφέρει μια πρωτοφανή παράλυση και στην ΚΟ του  
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ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας περιχαρακώνεται σε έναν κλειστό κύκλο εντός του Μαξίμου, με 

ελάχιστους κυβερνητικούς παράγοντες να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης σε αυτόν. 

Ο κύκλος περί τον κ. Τσίπρα περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, και ειδικότερα 

τον υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά, τον υπουργό Υποδομών Χρ. Σπίρτζη και κάποιους 

εξωθεσμικούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών και εκδότης περιοδικού, στο έντυπο του 

προνομιακού συνομιλητή της ομάδας του Μαξίμου δημοσιεύονται τακτικώς κείμενα στα 

οποία εκφράζεται, συμπληρώνεται ή και εξυπηρετείται επιμελώς η επίσημη κυβερνητική 

γραμμή.  

Ο εθνικός καθοδηγητής της κυβέρνησης, υπουργός Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρης 

τελευταίως έχει εξαφανιστεί. Δεν ακούγεται καθόλου. Τον υπερκέρασε ο Ν. Παππάς; Αλλά 

και η Όλγα Γεροβασίλη δεν νιώθει τελευταίως τόσο άνετα. Οι σχέσεις της με τον Ν. 

Παππά δεν είναι και οι καλύτερες που υπάρχουν. Δεν βλέπω άλλωστε μεγάλη 

υπεράσπιση της κας Γεροβασίλη από το Μαξίμου. 

Οι περίφημες 100 ημέρες που έθεσε ως στόχο για την ανασυγκρότηση της ΝΔ ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την εκλογή του τη 10η Ιανουαρίου μπορεί να 

αποδειχθούν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς είναι πιθανόν να εξελιχθούν 

απρόβλεπτα γεγονότα. «Ποιός θα το πίστευε αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες;» είναι 

μια φράση που ακούγεται όλο και πιο έντονα στον 3ο όροφο της Συγγρού. Εκεί όπου 

βρίσκεται το πολιτικό επιχειρησιακό κέντρο της ΝΔ και τα στελέχη προετοιμάζονται 

αναλύοντας όλα τα πιθανά σενάρια. Στα σενάρια που κυκλοφορούν το βέλος για 

πιθανές εκλογές, δείχνει την 24η Απριλίου, Κυριακή των Βαϊων, ημέρα κατά την οποία είναι 

προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το τριήμερο συνέδριο της ΝΔ. Στην περίπτωση του 

ΣΥΡΙΖΑ, λένε από τη ΝΔ, «η μόνη επιλογή που τους έμεινε είναι η μάχη μέχρι τελικής 

πτώσεως». Το σχέδιο διεύρυνσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει τεθεί σε πλήρη 

εφαρμογή από τον κ. Μητσοτάκη που κάνει με στοχευμένες παρεμβάσεις πολιτικά 

ανοίγματα σε πρόσωπα που κινούνται εκτός των παραδιοσιακών τειχών της ΝΔ. 

Προσωπικότητες από διάφορους χώρους θα συντάξουν το κυβερνητικό πρόγραμματης 

ΝΔ, όπως ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωστής 

Χατζηδάκης. H Νίκη Τζαβέλλα, πρώην Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, 

Ευρωβουλευτής και στέλεχος μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, θα βρίσκεται ανάμεσα 

στα πρόσωπα που θα αποτελέσουν την ομάδα Σύνταξης του κυβερνητικού 

προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον στην ομάδα συμπεριλαμβάνονται και 

οι κ.κ Μιχάλης Αργυρού, Αν. Καθηγητής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Cardiff, 

Γιώργος Γεραπετρίτης, Αν. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών, 

Δημήτρης Καλαβρός Επιχειρηματίας και Συνιδρυτής φορέα υποστήριξης και ανάπτυξης 

startup εταιρειών, Νέλλη Κάτσου, Διευθύνουσα Σύμβουλος μεγάλης Ελληνικής 

Φαρμακοβιομηχανίας, Θόδωρος Πελαγίδης, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο 

Πανεπιστήμιου Πειραιώς, Γιώργος Πρεβελάκης, Καθηγητής Γεωπολιτικής στο 

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. 

http://www.paraskhnio.gr/tag/nea-dimokratia/
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Ο εκδότης της εφημερίδας «Ακρόπολη» Παναγιώτης Μαυρίκος και οι δημοσιογράφοι 

Τάκης Μουσσάς και Χρήστος Φράγκου εμφανίζονται σύμφωνα με τη δικογραφία να 

είχαν συστήσει ομάδα που έκλεινε συμφωνίες ακόμη και εκβιαστικά, για πληρωμένα 

δημοσιεύματα. Δορυφορικά, κινούνταν γύρω τους όπως καταγράφονται από τις 

συνομιλίες, τα ακόλουθα sites και έντυπα: «Παραπολιτικά», kourdistoportokali.gr (Βασίλης 

Μπόνιος), lykavitos.gr (Γιώργος Τσιρογιάννης, ο οποίος ενημέρωσε τον Μουσσά ότι 

έγραψε δύο σελίδες επαινετικές για τον Νίκο Παππά στις εφημερίδες «Μπουρλότο», 

«Αξία», και «Καρφί»), I-REPORTET.GR, press.com.gr (Νικόλαος Καραμπάσης),  

sofokleous10, moneytimes (Ιωάννης Φωτόπουλος), acropolispress.gr, 24-wres.gr, 

epikairotitanews.gr, greek-news-biz.gr (Παναγιώτης Μαυρίκος), «Λοιπόν», «Άρθρο», 

«High», «Ώρα των Σπορ» (Κωνσταντίνος Γέρου). 

Ο κ. Μαυρίκος είχε αρχικό πεδίο ενασχόλησης του το Κερατσίνι, όπου ήταν και 

υπάλληλος της ΔΕΗ. Παράλληλλα ήταν δημοσιογράφος στο TV Magic και στον 

ραδιοφωνικό σταθμό 107 του Πειραία. Είχε διατελέσει υπεύθυνος Επικοινωνίας του Δήμου 

Κερατσινίου, ενώ εξέδωσε και τοπική εφημερίδα. Είχε κατηγορηθεί από τον πρώην 

δήμαρχο Κερατσινίου κ. Φώτη Μελά για συκοφαντικά δημοσιεύματα. Το 2009 είχε 

τοποθετηθεί σε διοικητική θέση στο Ψυχιατρείο Αθηνών. Το 2002 είχε κατέλθει υποψήφιος 

με τον συνδυασμό «Έρχεται το μέλλον», ο οποίος έλαβε 1.113 ψήφους και ποσοστό 2,6%. 

Τότε ήταν εκδότης των εφημερίδων «Ακρόπολη» και «24 Ώρες», φρόντιζε να αγοράζει 

τίτλους γνωστών, παλαιών εφημερίδων και προχωρούσε σε επανέκδοση τους με έντυπα 

– κακέκτυπα και είχε πάλι επισημανθεί ότι, ενώ αυτές είχαν κυκλοφορία υποτυπώδη, 

εξασφάλιζαν 150.000 ευρώ κρατική διαφήμιση. 

Ενοχλημένος από την τακτική του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και ειδικότερα 

του επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του Πόουλ Τόμσεν εμφανίστηκε ο πρόεδρος 

του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Συγκεκριμένα, ο ολλανδός υπουργός εξέφρασε 

την ενόχλησή του σχετικά με τη δημοσίευση από τον Πόουλ Τόμσεν σε προσωπικό του 

μπλογκ εκτιμήσεων για την ανάγκη η Ελλάδα να υιοθετήσει μέτρα της τάξης του 4%-5% 

του ΑΕΠ για να καλύψει τους δημοσιονομικούς στόχους ως το 2018 προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018. «Όταν βρίσκεσαι 

στη μέση μιας διαπραγμάτευση κατά την οποία γίνονται προσπάθειες από όλες τις 

πλευρές να καθοριστεί το ύψος των μέτρων που απαιτούνται από την Ελλάδα, δεν κρίνω 

σωστή τη δημοσιοποίηση εκτιμήσεων σε προσωπικό μπλογκ», είπε ο πρόεδρος του 

Eurogroup λίγες ώρες προτού αναχωρήσει για τη Σανγκάη, όπου θα συμμετέχει, όπως 

και η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, στη συνάντηση των υπουργών 

Οικονομικών της ομάδας των G20. 


