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Πολιτική Ενημέρωση, 27 Μαρτίου 2016 

Θερμή προδιαγράφεται η συνεδρίαση την Τρίτη στη Βουλή 

Αποφασισμένος να σηματοδοτήσει με την συζήτηση την Τρίτη σε επίπεδο πολιτικών 

αρχηγών στη Βουλή την «αλλαγή σελίδας» όσον αφορά την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη, είναι ο πρωθυπουργός Αλέξης 

Τσίπρας, ενώ την ίδια στιγμή άγρια πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί το αποκαλυπτικό 

δημοσίευμα του «Έθνους της Κυριακής», σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος για 

εκβιασμούς δημοσιογράφος φέρεται να επεδίωκε ρόλο συμβούλου στον εκπρόσωπο 

Τύπου της ΝΔ. 

Στο Μαξίμου πιστεύουν ότι η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή μπορεί να αποδειχθεί 

ισχυρή αφετηρία για τα αναγκαία βήματα αντιμετώπισης κρουσμάτων διαφθοράς, 

καθώς και για την πλήρη ενημέρωση των πολιτών για τη στάση όλων των εμπλεκόμενων 

πλευρών και κυρίως των κομμάτων μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα. Η σύγκρουση 

μεταξύ του Μαξίμου και της Συγγρού με την ανταλλαγή πυρών προαναγγέλλει θυελλώδη 

αντιπαράθεση στη Βουλή, όχι μόνο με αφορμή τα στοιχεία της δικογραφίας από την 

πολύκροτη υπόθεση που παρουσίασε το «Έθνος της Κυριακής», αλλά και λόγω των 

«φακέλων» που θα αναγνώσει ο Αλ. Τσίπρας και των απαντήσεων που θα δώσει ο 

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κ. Μητσοτάκης. 

 

 

Flash News 

«Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα» πελαγοδρομεί πλέον η κυβέρνηση, μία μόλις 

εβδομάδα μετά την ούτως ή άλλως προβληματική συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας για τη 

μετεγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών στην Ευρώπη. Όπως επιμένουν εγχώριες και 

διεθνείς πηγές, το ενδεχόμενο μη εφαρμογής της συμφωνίας αυτής είναι πλέον ορατό. Οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις των Βρυξελλών κατέστησαν την (ούτως ή άλλως μη δεσμευτική 

για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις) συμφωνία ουσιαστικά ανενεργή και υπό το πρίσμα των 

ραγδαίων εξελίξεων η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένη, ανοχύρωτη και 

χωρίς σχέδιο αντίδρασης μπροστά στο μεγάλο κίνδυνο: να μετατραπεί και επισήμως σε 

μία «νεκρή ζώνη» μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, όπου μεταναστευτικοί και 

προσφυγικοί πληθυσμοί θα συρρέουν, θα εγκλωβίζονται και δεν θα βρίσκουν διέξοδο. 

«Το πιο ανησυχητικό στην ελληνική πολιτική σήμερα είναι ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε η 

αντιπολίτευση έχουν ασχοληθεί με την κατάστρωση μιας πολιτικής για την ενσωμάτωση 

των προσφύγων που θα βρεθούν στη χώρα σας» αναφέρει ξένος διπλωμάτης. Παρά τις 

διαβεβαιώσεις του Ευκλ. Τσακαλώτου ότι η αξιολόγηση θα έχει κλείσει πριν από τη  
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Μεγάλη Εβδομάδα, δεν φαίνεται κάποιο φως ως προς το χάσμα των 5 δισ. ευρώ σε 

άμεσα μέτρα. 

Ανασχηματισμό με μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση του υπουργικού 

συμβουλίου φέρεται να σχεδιάζει ο πρωθυπουργός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

πρώτης αξιολόγησης. Στο Μέγαρο Μαξίμου αισιοδοξούν πως η συμφωνία με την τρόικα 

θα έχει ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου, οπότε έτσι ανοίγει 

ο δρόμος για ένα «λίφτινγκ» στην κυβέρνηση. Οι εξελίξεις στο προσφυγικό ύστερα και 

από το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες, αναβάλλουν ούτως ή άλλως τις 

αποφάσεις για την τύχη του Γιάννη Μουζάλα. Η λύση στο θρίλερ που συντηρεί με τις 

δηλώσεις του ο Πάνος Καμμένος θα πάει «πακέτο» με τον ανασχηματισμό. Εκεί το 

πιθανότερο πλέον είναι να υπάρξει ένα «βελούδινο» διαζύγιο με τον υπουργό. Ο ίδιος ο κ. 

Μουζάλας, άλλωστε, αναφέρει στο φιλικό του περιβάλλον ότι θα «διευκολύνει» τον Αλέξη 

Τσίπρα, επισημαίνοντας με νόημα ότι ο κύκλος της προσφοράς του έχει ολοκληρωθεί και 

πως δεν επιθυμεί να παραμείνει στην ενεργό πολιτική. 

Το 2014 η Europol έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με υπόπτους για την εκτέλεση τρομοκρατικών πράξεων στην Ευρώπη, 

συμπεριλαμβανομένων «ξένων μαχητών» που είχαν ταξιδεύσει στη Συρία και στο Ιράκ. Η 

πρωτοβουλία αυτή, με την ονομασία «Focal Point Travelers», είχε σκοπό να ενθαρρύνει τη 

συλλογή, την ανάλυση και το μοίρασμα πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ 

περί της στρατολόγησης και των κινήσεων τζιχαντιστών. Ωστόσο, η Europol δεν έλαβε 

ποτέ τη βοήθεια που ανέμενε. Μόλις έξι κράτη συνέδραμαν στην πρωτοβουλία αυτή. Το 

περιστατικό αυτό είναι χαρακτηριστικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πανευρωπαϊκή 

συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών, αστυνομίας και μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες 

έχουν έλθει και πάλι στην επιφάνεια μετά τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στις 

Βρυξέλλες. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έκανε λόγο για μια «Ένωση Ασφαλείας» ώστε η ΕΕ να 

θωρακιστεί εν όψει μελλοντικών επιθέσεων. Δεν είναι απολύτως σαφές τι σημαίνει αυτό, 

ενώ δεν πρέπει να λησμονείται ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θέτει περιορισμούς. 

Την πάγια τακτική τους, η οποία περιγράφεται με την αγγλική έκφραση «kick the can 

down the road» («κλώτσα το κουτί πιο πέρα στον δρόμο»), υιοθετούν για ακόμα μια 

φορά οι Ευρωπαίοι, προσπαθώντας να μεταφέρουν στο μέλλον τις δύσκολες 

αποφάσεις. Πιέζονται από το Προσφυγικό και την τρομοκρατία, φαίνεται πως βάζουν σε 

δεύτερο πλάνο το ελληνικό ζήτημα και αναζητούν λύσεις ώστε να αποφύγουν στην 

παρούσα φάση δραστικές αποφάσεις. Αν και κάτι τέτοιο βραχυπρόθεσμα ευνοεί την 

κυβέρνηση που έχει να διαχειριστεί το Προσφυγικό ιδιαίτερα μετά το τρομοκρατικό 

χτύπημα των Βρυξελλών, το οποίο ουσιαστικά καθιστά αναφάρμοστη τη συμφωνία της 

ΕΕ με την Τουρκία, ωστόσο καταδικάζει την οικονομία στην ύφεση. «Αν δεν ολοκληρωθεί 

η αξιολόγηση και προχωρήσει ουσιαστικά η συζήτηση για το χρέος, η οικονομία και η 

χώρα θα συνεχίσουν να σέρνονται και η κοινωνία τρώει από τις σάρκες της» αναφέρουν 

τραπεζικές πηγές. 
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Η χώρα δεν θα γίνει «πλυντήριο» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διευκρινίζουν πηγές της 

Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) μετά από το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τα 

χαρτονομίσματα των 500 ευρώ και την καταγραφή όσων πηγαίνουν στις τράπεζες για 

να τα «σπάσουν». Η εγκύκλιος της ΤτΕ αναφέρει ότι οι τράπεζες θα καταγράφουν τα 

στοιχεία μόνο όσων είναι άγνωστοι σ' αυτές. Αν δηλαδή κάποιος πάει στα γκισέ και 

αλλάξει 500ευρα με μικρότερα χαρτονομίσματα κι έχει ήδη οποιοδήποτε λογαριασμό 

στην τράπεζα δεν έχει κανένα πρόβλημα και δεν χρειάζεται να καταγράφονται τα στοιχεία 

του. Αν, όμως, είναι κάποιος άγνωστος και πάει με χαρτονομίσματα των 500 ευρώ τότε η 

τράπεζα θα του κρατά τα στοιχεία διότι αυτό επιβάλλει η διεθνής νομοθεσία για το 

ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στις απαραίτητες διευκρινήσεις που δίνει η ΤτΕ τονίζεται ότι η 

κεντρική τράπεζα και ο διοικητής Γ. Στουρνάρας δίνουν ιδιαίτερα έμφαση στην 

καταπολέμηση οποιασδήποτε διακίνησης χαρτονομισμάτων ή άλλων μετρητών που 

προέρχονται ή μπορεί να κατευθυνθούν σε πάσης φύσεως παράνομες δραστηριότητες. 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανακοίνωση του νέου πολιτικού σχηματισμού που 

τοποθετείται στα «δεξιά της ΝΔ», με πρωτεργάτες τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο 

Καρατζαφέρη και τον πρώην γραμματέα της κυβέρνησης Σαμαρά, Τάκη Μπαλτάκο. 

Μετά από δύο συγκεντρώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη οι... γερόλυκοι της 

Δεξιάς φλερτάρουν με ακροδεξιές και φιλοβασιλικές αντιλήψεις, ετοιμάζονται να 

ανακοινώσουν την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου το όνομα του νέου σχηματισμού. Οι 

εμπνευστές του νέου πολιτικού εγχειρήματος διεκδικούν τον χώρο μεταξύ της ΝΔ και της 

Χρυσής Αυγής και προσπαθούν να χτίσουν τη δική τους πολιτική εστία δίπλα στη «δεξιά 

πολυκατοικία», όπως είχε αποκαλέσει τον χώρο της Κεντροδεξιάς στο παρελθόν ο 

γνωστός για τις παροιμιώδεις ατάκες του Γ. Καρατζαφέρης. 

Αν εξαιρέσει κανείς την ελληνική κυβέρνηση, η κρίση χρέους στην Ελλάδα φαίνεται να 

μην απασχολεί πλέον κανέναν πολιτικό στην Ευρώπη. Το Προσφυγικό λειτουργεί σαν 

σφουγγάρι, που σβήνει από το μυαλό τη μνήμη των συνταρακτικών γεγονότων της 

εξαετίας 2010-2015, που σημάδεψαν τη χώρα και την ευρωζώνη. Η λήθη διαλύεται τώρα 

χάρη σε ένα βιβλίο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και του Μισέλ Σαπέν που κυκλοφόρησε αυτή 

την εβδομάδα και ξαναγυρίζει τους αναγνώστες στα μνημόνια, στη διαρκώς 

επανερχόμενη απειλή του Grexit, στο δημοψήφισμα, στη συνθηκολόγηση του Αλέξη 

Τσίπρα τον Ιούλιο του 2015, ή στη μνημονιακή μεταλλαγή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

αμέσως μετά. Ο τίτλος του βιβλίου: «Διαφορετικά μαζί» (Andes gemeinsam) παραπέμπει, 

μεταξύ άλλων, και στο γεγονός ότι παρά τις όποιες διαφορές τους, το Βερολίνο και το 

Παρίσι φρόντιζαν να διαμορφώνουν πάντα κοινό μέτωπο έναντι της Αθήνας – 

ανεξάρτητα από την πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησής της.  

«Βρισκόμαστε στο κατώφλι σημαντικών εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα» είναι η κυρίαρχη 

φράση στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν αποκλείει να εξελιχθούν πολύ 

γρήγορα διάφορα γεγονότα που θα ανατρέψουν τη σημερινή κατάσταση. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει η επικείμενη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, για την οποία γίνεται  
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μεγάλη προετοιμασία. Ο πρόεδρος της ΝΔ, πέρα από τις επαφές με τους κεντρικούς 

παράγοντες, επιδιώκει να έχει και συναντήσεις με κεντρικά πρόσωπα της αμερικανικής 

πολιτικής, τόσο από το Δημοκρατικό όσο και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Το ταξίδι στις 

ΗΠΑ θα προηγηθεί από εκείνο του κ. Τσίπρα, το επιτελείο του οποίου προσπαθεί να 

προγραμματίσει επίσκεψή του δέκα ημέρες πριν από το Πάσχα.  

Σοβαρά ερωτηματικά έχουν αρχίσει να ανακύπτουν για τη συνεργασία του Μεγάρου 

Μαξίμου και του υπουργείου Εξωτερικών στο ζήτημα διαχείρισης της προσφυγικής 

κρίσης. Κυβερνητικές πηγές που έχουν άριστη γνώση του παρασκηνίου τονίζουν ότι το 

τελευταίο διάστημα έχει εμφανιστεί «χαμηλό βαρομετρικό» στις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα 

με τον Νίκο Κοτζιά εξαιτίας της τακτικής που έχει επιλεξει ο υπουργός Εξωτερικών να μην 

εμπλέκεται με ζήλο στο Προσφυγικό, το οποίο έχει αναδειχθεί σε μείζον εθνικό ζήτημα με 

απρόβλεπτες προεκτάσεις. Το κακό κλίμα είχε αρχίσει να διαφαίνεται από την εποχή της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το Μαξίμου 

εμπιστεύεται περισσότερο τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Ξυδάκη στην προσπάθεια «να 

σπάσει ο πάγος» με μια σειρά χώρες.  

Αυτό που μας έσωσε τελικά ήταν ότι στην αρχή «δεν κάναμε μαγκιές». Αυτό είπε μιλώντας 

σε δείπνο της Eurobank ο κύπριος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, που 

βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο 

κατάφερε η Κύπρος να βγει από το Μνημόνιο μέσα σε μόλις τρία χρόνια, ο υπουργός 

μόνο που δεν είπε «δεν κάναμε ότι κι εσείς», απευθυνόμενος στους Έλληνες της παρέας. 

Όπως εξήγησε στη διοίκηση του τραπεζικού ομίλου καθώς και σε επιχειρηματίες – 

εφοπλιστές, «το μέλημά μας εξ’αρχής ήταν να κινηθούμε γρήγορα για να διαπιστώσουμε 

το βάθος του προβλήματος και τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά». Πέρα από αυτό όμως, τόνισε ο υπουργός, είχαμε και δύο βασικές 

προϋποθέσεις: την πολιτική και κοινωνική συναίνεση που επέτρεψε την ταχεία εφαρμογή 

του Μνημονίου. «Ο κόσμος στην Κύπρο συμμορφώθηκε αμέσως μετά τα capital 

controls» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης χαρακτηριστικά.  


