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2017
EΛΛΑ∆Α

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΕΛΛΑ∆Α: Η 2η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η 3η ΑΦΟΡΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

2017
ΝΕΟ

εκ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ??? ΑΠΟ ΤΟ
2018 … & ΒΛΕΠΟΥΜΕ …

ΚΥΜΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΟΝΟ 3 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ∆ΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ (ΓΑΜΟΣ, ∆ΙΑΖΥΓΙΟ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΠΙΤΙΟΥ)

86,3% ΤΩΝ ΝΕΩΝ 15-34 ΕΤΩΝ 
∆ΗΛΩΝΟΥΝ ∆ΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

480.000.000

5000 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 
ΧΡΩΣΤΑΝΕ 28,6 ∆ΙΣ 
ΑΠΟ ΤΑ 93 ∆ΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ

ΤΩΝ
ΦΟΡΩΝ17% 77%

GREEK
+ MORE INTERNATIONAL ISSUES

Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

50% της περιουσίας θα δωρίσει
ο Στέλιος Χατζηϊωάννου (μετά θάνατον) 
σε φιλανθρωπικούς σκοπούς  “Giving Pledge“

46% ΚΑΝΕΝΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

5,5 ∆ΙΣ € ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ 3,9€ ΤΟΥ ΑΕΠ.

4/10 
15€ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΚΟΡΜΙ ΤΟΥΣ ΤΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝ. 
HARVARD)

40% Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΩΣ ΤΟ 
2015 (ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 28%, ΙΤΑΛΙΑ 11%, 
ΙΣΠΑΝΙΑ 18%)

ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΕΗ

16 ∆ΙΣ 
120.000

       Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
 ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

4,3 ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

∆ΟΛΛΑΡΙΑ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟ 2015 
(ΕΝΑΝΤΙ 39 ΕΚΑΤ. ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ)  
(PEW RESEARCH CENTER)
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O ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ 2017:  
«ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΆΞΕΩΝ»
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01 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ 2017:  
«ΕΤΟΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΆΞΕΩΝ»

1.1 Geopolitical Re-arrangement

Το 2017 το είχαμε χαρακτηρίσει ως «Έτος Ανακατατάξεων».
Έχοντας διανύσει το 1ο εξάμηνό του, βλέπουμε μεγάλες αλλαγές να συντελούνται σε κάθε γωνιά του Πλανήτη.

1.1.1 ΗΠΑ

Οι πρώτες 100 ημέρες της Κυβέρνησης Trump 
αποτέλεσαν ίσως το χειρότερο ξεκίνημα 
οποιασδήποτε Κυβέρνησης στις ΗΠΑ τα 
τελευταία 50 χρόνια.

Στο ερώτημα αν ο Trump θα είναι ο «νέος Rea-
gan» ή ο «νέος Carter», η πλάστιγγα γέρνει προς 
τη δεύτερη επιλογή.

Στο μέτωπο της εσωτερικής διακυβέρνησης 
υπέστη 3 δεινές ήττες:

α) Την αποτυχία του να αναστείλει το νόμο Obama για την ACA - Patient Protection and Affordable Care Act – (κάτι αντίστοιχο 
με το δικό μας σύστημα κοινωνικής ασφάλισης)

β) Την απόφασή του να απαγορεύσει για λόγους ασφαλείας την είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών από 7 μουσουλμανικές χώρες, η 
οποία κατέπεσε στα Δικαστήρια.

γ) Την αποδοχή ότι θα καθυστερήσει σημαντικά η κατασκευή – λόγω έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης – του Τοίχους 
ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Μεξικό (παρότι η ρητορική του είχε ως αποτέλεσμα να πέσει κάθετα ο αριθμός των Μεξικανών που 
προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα). Τέλος, άλλαξε τη θέση του σε μια σειρά από στρατηγικά θέματα, όπως ότι 
η Κίνα χειραγωγεί τις νομισματικές ισοτιμίες (currency manipulator), η NAFTA (που αρχικά είχε ζητήσει την κατάργησή της), 
καθώς και αναγκάστηκε να  επανατοποθετήσει τη Janet Yellen ως Πρόεδρο στη Federal Reserve Bank, ενώ αρχικά δεν την 
ήθελε.
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Επιπλέον, ενώ είχε υποσχεθεί ότι «θα σταματήσουμε να κυβερνάμε με Προεδρικά Διατάγματα», υπέγραψε 24 PEOs στις πρώτες 100 
ημέρες θητείας του, τα περισσότερα από οποιονδήποτε Πρόεδρο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (συνολικά 22 Προεδρικά 
Memoranda, 20 Presidential Proclamations και 28 νόμους).
Επιτυχία του θεωρείται ότι κατάφερε να επιβάλλει τον συντηρητικό Neil Gorsuch στην κενή θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπερδραστηριότητά του στα social media και ειδικά στο twitter, όταν έκανε 981 tweets σε 100 ημέρες. 
Τέλος, πέρασε 1 στις 5 νύχτες του εκτός Λευκού Οίκου (τις περισσότερες στο MarDelago, το μυθικό resort ιδιοκτησίας του στη Florida).

1.            Ηνωμένο Βασίλειο - Teresa May
2.            Ιαπωνία - Shinzō Abe
3.            Καναδάς - Justin Trudeau
4.            Ισραήλ - Benjamin Netanyahu
5.            Περού - Fernando Zavala
6.            Ιρλανδία - Enda Kenny
7.            Γερμανία - Angela Merkel

8.            Ιράκ - Haider al-Abadi
9.            Δανία - Lars Løkke Rasmussen
10.         Αίγυπτος - Abdel Fattah El Sisi
11.          Ιορδανία - Abdullah II
12.          Κίνα - Xi Jinping
13.          Ιταλία - Paolo Gentiloni
14.          Αργεντινή - Mauricio Macri

Εξωτερική Πολιτική / Προτεραιότητες

Ενδιαφέρον - μια και αποτυπώνουν ξεκάθαρα τις προτεραιότητές του στην εξωτερική πολιτική – έχουν τόσο οι 14 συναντήσεις 
που έκανε με ξένους ηγέτες, όσο και η σειρά που αυτές έγιναν.
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Το παράδοξο που λειτουργεί υπέρ του είναι ότι ενώ οι πρώτοι μήνες της Διακυβέρνησης δεν είναι επιτυχημένες, κρατάει 
απόλυτα ικανοποιημένη τη βάση των ψηφοφόρων του.  Το 97% των πολιτών που ψήφισαν Trump στις εκλογές παραμένουν 
θετικοί ως προς τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του!

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει  η νέα ηγεσία του Λευκού Οίκου δεν είναι η χαμηλότατη αποδοχή του στο εσωτερικό, αλλά 
ότι δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα της χώρας του, με την κατακόρυφη πτώση της αποδοχής του στο εξωτερικό. 

Επί Προεδρίας Barak Obama ο αντιαμερικανισμός είχε πέσει σε ιστορικό χαμηλό μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο στους 
τρεις (64%) πολίτες του κόσμου είχαν θετική άποψη για την Αμερική, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό έχει πέσει κάτω από το 50%.

Το χειρότερο για τις ΗΠΑ είναι πως η πτώση είναι μεγαλύτερη ανάμεσα σε γείτονες και παραδοσιακούς συμμάχους τους, όπως 
ο Καναδάς, το Μεξικό, η Γερμανία και η Ισπανία. Το ποσοστό αποδοχής του Trump είναι μόλις 22%, ενώ του προκατόχου του 
ήταν διπλάσιο.

Ποσοστά αποδοχής ξένων ηγετών

Obama / ΗΠΑ 45%

Vs

Merkel / Γερμανία 42%

Li Keqiang / Κίνα 28%

Putin / Ρωσία 27%

Trump / ΗΠΑ 22%



        ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΑ
          ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Μπορεί να μην είναι Έλληνας διπλωμάτης, αλλά ο Geoffrey Pyatt έδρασε κατά το προηγούμενο διάστημα ως ένας 
αποτελεσματικός «πρεσβευτής της Ελλάδας» στις ΗΠΑ, προβάλλοντας τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, σε σειρά 
επαφών που είχε στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη.

Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Αμερικανός πρέσβης, ήταν ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, έστω και με αργούς 
ρυθμούς, και ότι σταδιακά αποκαθίσταται μια κανονικότητα που θα επιτρέψει την προσέλκυση επενδύσεων και θα οδηγήσει 
στην ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

«Σαν να το είχαμε σχεδιάσει, η επίσκεψη συνέπεσε χρονικά με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και τη θετική 
αίσθηση που προέκυψε από την απόφαση του Eurogroup. Είναι η καλύτερη φάση για αμερικανικές επενδύσεις»,  επαναλάμβανε 
ο έμπειρος διπλωμάτης με την πειθώ που απορρέει από το θεσμικό του αξίωμα.

Τέλος, έδωσε έμφαση στην εμπλοκή Αμερικανών επενδυτών στην ελληνική αγορά, υπογραμμίζοντας την εξαγορά της 
Εθνικής Ασφαλιστικής από ομογενείς, και δεν έκρυψε τις μεγάλες προσδοκίες του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 
2018 όπου οι ΗΠΑ θα είναι η τιμώμενη χώρα.
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ΕΥΡΩΠΗ
ΑΓΚΥΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ + ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ = ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 272 ∆ΙΣ€  

wi-f  i

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ +  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
ΠΟΥ  ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ / ΣΠΟΥ∆ΑΖΟΥΝ / ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας & υγείας

Ε2017

2015

2000

2020 2020

ΟΡΑΜΑ

ΣΤΟΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

5 ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΛΥΘΥΣΜΟ

ΜΕΣΩ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
 FRONTEX 

1500 ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

25 %
2015

764.000
2016

123.000

2007

643 ∆ΙΣ€  

8  %

2050

5  %

VS

4) ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑVS

5) ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΓΩΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ VS

1) ΟΠΙΣΘΟ∆ΡΟΜΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝVS

2) ΑΠΟΜΟΝΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑVS

3) ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΙ ΕΥΡΩΠΗVS

ΕΥΡΩΠΗ  -> ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ                  = ΒΑΘΥ ΑΙΣΘΗΜA:  
(ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΡΙΘΜΩΝ)

EΙΡΗΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

2017 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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1.2 Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση

1.2.1 Τα 5 σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης

Πέντε σενάρια για το μέλλον της Ε.Ε. περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο (White Paper) της Κομισιόν (Politico).

1ο Σενάριο: Carrying on (Συνεχίζοντας)…
Συνεχίζεται η υπάρχουσα πορεία, με μικρές, ομαλές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε., σταδιακή πρόοδο, 
και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, την ανάπτυξη κάποιων στρατιωτικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων και την 
«ομιλία με μια φωνή» σε διεθνή ζητήματα. Θέματα όπως ο έλεγχος των συνόρων θα είναι αρμοδιότητα των 
εθνικών κυβερνήσεων. 

2ο Σενάριο: Nothing but the single market (Μόνο η Ενιαία Αγορά)
Η Κομισιόν σε δεύτερο σενάριο επικεντρώνεται στο επίτευγμα της Ενιαίας Αγοράς, σημειώνοντας πως «η 
λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι πιο απλή στην κατανόηση, αλλά οι δυνατότητες συλλογικής δράσης είναι 
περιορισμένες». Η Ε.Ε. θα αντιμετώπιζε αυξημένους κινδύνους για το ευρώ, επειδή θα είχε αποτύχει να ολοκληρώσει 
την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, αφήνοντάς την ευάλωτη σε νέες οικονομικές κρίσεις. 

3ο Σενάριο: Those who want more do more (Όσοι Θέλουν Μπορούν να Κάνουν Περισσότερα)
Ευρώπη «πολλαπλών ταχυτήτων», που βασίζεται σε «συμμαχίες των προθύμων» σε τομείς όπως η άμυνα, 
η εσωτερική ασφάλεια, η φορολογία ή τα κοινωνικά ζητήματα και τα 27 μέλη θα συνέχιζαν να σημειώνουν 
πρόοδο σε μια πιο εμβαθυνόμενη ενιαία αγορά. Το μοντέλο θα επέφερε διαφορές στα δικαιώματα των πολιτών.

4ο Σενάριο: Doing less more efficiently (Κάνουμε Λιγότερα, αλλά πιο Αποτελεσματικά)
Με το «doing less», η Κομισιόν φαίνεται να εννοεί την καλύτερη διαχείριση θεμάτων - προτεραιοτήτων από 
κοινού, δηλαδή όχι «λιγότερα», αλλά «περισσότερα σε μια περιορισμένη γκάμα από τομείς», όπως η ευρωπαϊκή 
συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, η κοινή φωνή στην εξωτερική πολιτική και η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής 
Αμυντικής Ένωσης. Επίσης, θεωρεί τομείς υψηλής προτεραιότητας την καινοτομία, το εμπόριο και την ασφάλεια. 

5ο Σενάριο: Doing much more together (Κάνοντας Πολύ Περισσότερα Μαζί)
Η Ε.Ε. πηγαίνει «πιο μακριά από ποτέ άλλοτε σε όλους τους τομείς», δηλαδή στην ουσία μιλάμε για δημιουργία 
μιας ομοσπονδιακής Ε.Ε. Η Ε.Ε. θα αποκτούσε περισσότερους «δικούς της» πόρους (έσοδα από φόρους) και 
η Ευρωζώνη θα ολοκληρωνόταν στη γραμμή του «Five Presidents Report» (2015). Η Κομισιόν προτιμά αυτή 
την επιλογή για τη διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, και αναφέρει πως θα εκδώσει σχετικό paper μέσα στους 
επόμενους μήνες. Υπό αυτό το σενάριο, η Ε.Ε. θα αποκτούσε την εξουσία να εκπροσωπεί όλη την Ευρώπη 
σε θέματα εμπορίου και εξωτερικής πολιτικής και θα αναλάμβανε πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και σε ανθρωπιστικά ζητήματα. Η λήψη αποφάσεων θα ήταν καλύτερη 
και ταχύτερη, ωστόσο η Κομισιόν αναγνωρίζει πως υπάρχει ο κίνδυνος αποξένωσης τμημάτων της κοινωνίας, 
που θα νιώθουν πως η Ε.Ε. στερείται νομιμότητας να γίνει τόσο παρεμβατική.

2
3
4
5

1
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1.2.2 Οι επιπτώσεις του Brexit στη δομή της Ευρώπης 

Η Ευρώπη των Πολλαπλών Ταχυτήτων

Μετά το Brexit φαίνεται ότι η Ε.Ε. των 27 με τη σημερινή της μορφή τελειώνει.  Τα 60α γενέθλια της Συμφωνίας της Ρώμης 
(που θεσμοθέτησε η ΕΟΚ στην ίδια πόλη) την 25η Μαρτίου του 2017, δεν ήταν αρκετά για να αναζωογονήσουν το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Σχέδιο.

Η Σύνοδος των Βερσαλλιών που προηγήθηκε, είναι η απόδειξη ότι η έννοια της «Ευρώπης πολλών ταχυτήτων» δρομολογείται 
και βέβαια αυτό θα είναι το τέλος της Ένωσης, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 

Η ίδια η Καγκελάριος Merkel κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Μάλτας έκανε μία πολύ προσεκτική δήλωση (3 Φεβρουάριου) 
και εκτίμησε ότι «θα  μπορούσε να υπάρξει - στο μέλλον - μία Ευρώπη «πολλών ταχυτήτων» και ότι «δεν θα συμμετέχουν όλοι 
κάθε φορά σε όλα τα βήματα ενσωμάτωσης».  Ουσιαστικά, κάνει μια προσπάθεια να διασώσει ό,τι μπορεί.

Ο Πρόεδρος Hollande είχε απαντήσει «ναι», στο ερώτημα «αν θα υπάρξουν πολλές ταχύτητες», καθώς και ο επικεφαλής της 
Ιταλικής Κυβέρνησης, Paolo Gentiloni, που συμφώνησε με την ιδέα, συμπαρασύροντας σε κοινή ανακοίνωση προς στην ίδια 
κατεύθυνση τις 3 χώρες της Ζώνης Benelux (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο).
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1.2.3 Jean Claude Junker: Όλα ή τίποτα

Εμπνευσμένo από το πνεύμα του Stefan Zweig, που συνοψίζεται στη φράση «μπορούμε να καθορίσουμε τη μοίρα της 
Ηπείρου μας», είναι ένα σημαντικό άρθρο/παρέμβαση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Junker, (Die 
Welt).

Ως μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες καταγράφει τη μεταναστευτική πολιτική, τη βελτίωση της συλλογικής ασφάλειας, αλλά 
και την «έξυπνη εκμετάλλευση» της ενιαίας ψηφιακής αγοράς.

Μεταξύ των επιτευγμάτων σημειώνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, «η οποία θα μπορεί να 
ενεργεί αμέσως».

Χωρίς να κάνει κάποια προσωπική αναφορά στο νέο Πρόεδρο των Η.Π.Α., σημειώνει με νόημα ότι «δεν μπορούμε να 
εμπιστευόμαστε τη δική μας ασφάλεια σε άλλους» και συνεχίζει λέγοντας ότι «στην Ε.Ε. έχουμε 154 διαφορετικούς τύπους 
οπλικών συστημάτων, ενώ οι Η.Π.Α. έχουν μόνον 27. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας θα μπορούσαμε να εξοικονομούμε 
από 25 έως 100 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, αν είχαμε μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα αυτόν».

Πιστεύει στην τεράστια συνεισφορά που μπορεί να προκύψει από την αξιοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε πολλούς 
τομείς, όπως η ενέργεια, η γεωργία και οι μεταφορές.

Τέλος, «χτυπάει το καμπανάκι» της δημογραφικής συρρίκνωσης της Ευρώπης.  Από το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού, στην 
αρχή του 20ου αιώνα, σήμερα οι Ευρωπαίοι φτάνουμε ως ποσοστό το 8%, και μέχρι το 2050 θα αποτελούμε μόλις το 5% του 
Πλανήτη.

«Χτυπάει το καμπανάκι» της δημογραφικής συρρίκνωσης της Ευρώπης.  Από το 25% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, στην αρχή του 20ου αιώνα, σήμερα οι Ευρωπαίοι φτάνουμε 
ποσοστό 8%, και μέχρι το 2050 ο αριθμός αυτός θα πέσει στο 5%.



Ο Όμιλος BBDΟ θέλοντας να συμβάλλει στην ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, ξεκίνησε αυτό το 
καλοκαίρι μια καμπάνια ευαισθητοποίησης για το ζήτημα.
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1.2.4 Τι Ευρώπη Θέλουμε;

2017

vs

Ουσιαστικά μετά τις Γερμανικές εκλογές θα τεθεί μετ’ επιτάσεως ένα μεγάλο δίλημμα, που θα έχει ως κύριους εκφραστές του 
τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Ο Schäuble επιδιώκει μια ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘEΡΟΤΗΤΑΣ με μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
από την πιο «πολιτική» και άρα πιο «ελαστική» Κομισιόν, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), που θα 
επιβάλλει κυρώσεις με «αυτοματισμό αλγορίθμων», στο όνομα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αυτό θα σημάνει 

περαιτέρω κατεδάφιση των ευρωπαϊκών κεκτημένων (εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα κ.α.), για να γίνει η  Ευρώπη πιο 
ανταγωνιστική στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

Αντίθετα ο Macron επιδιώκει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΑΙΣΙΩΣΗ της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ με ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Ο Macron θα ζητήσει θέσπιση θέσης ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΟΥΛΗΣ της Ευρωζώνης και συγκρότηση ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, ένα νέο 
όργανο που θα ελέγχει όλους τους νέους θεσμούς.

Το Plan B της Γαλλίας είναι η εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας. Η συλλογιστική είναι απλή: η άμυνα θα συμπαρασύρει 
και την εξωτερική πολιτική. Οι Γάλλοι θα παίζουν σε ένα προνομιακό για αυτούς πεδίο, αφού είναι πυρηνική δύναμη και έχουν 
ήδη τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της Ε.Ε.

Ο Schäuble φοβάται το «φούσκωμα» του Προϋπολογισμού αν «ξηλωθεί το πουλόβερ» της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η 
«επανεκκίνηση» της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ε.Ε. 

Όμως, οι επιδιώξεις των δύο ισχυρών πόλων είναι ασύμβατες. Η Γαλλία αυτή τη φορά έχει τις ΗΠΑ στο πλευρό της, αλλά τα 
περισσότερα χρήματα στην Ένωση τα βάζουν οι Γερμανοί…το ποιός θα επικρατήσει σε αυτό το ιδιότυπο bras-de-fer, θα 
φανεί μέσα στο 2018.

A.

Β.
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1.3  Οι 2 μεγάλες εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν, αυτές που έρχονται και η σημασία 
τους για την Ευρώπη 

1.3.1  Γαλλικές Εκλογές

Ο πρώτος γύρος των Γαλλικών Προεδρικών Εκλογών έληξε με νίκη του Emmanuel Macron.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της Γαλλίας και οι συνυποψήφιοι του Macron έσπευσαν να δηλώσουν τη στήριξή τους στο 
πρόσωπό του στο δεύτερο γύρο.

Πώς ψήφισαν οι Γάλλοι στον πρώτο γύρο*;

Τα μεγάλα αστικά κέντρα και οι πιο εύπορες συνοικίες τους ψήφισαν Macron.  Αντιθέτως η Le Pen κέρδισε σε περιοχές με 
υψηλή ανεργία και χαμηλά εισοδήματα.  Ο Macron κυριάρχησε σε περιοχές οικονομικά πιο δυναμικές και  πόλεις όπως το 
Παρίσι και το Μπορντώ, όπου η φιλική προς τις επιχειρήσεις και κοινωνικά προοδευτική πλατφόρμα του, κατάφερε να πείσει 
τους πιο μορφωμένους ψηφοφόρους.

Στο Παρίσι, ο υποψήφιος του κινήματος «Εμπρός!» πήρε το 34.83% των ψήφων, ενώ η Marine Le Pen μόλις το 4,99%.

Ακόμη και στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, το οποίο παραδοσιακά ψηφίζει Δεξιά, ο Emmanuel Macron ήρθε πρώτος, με 
δεύτερο το Mélenchon.

Στο δεύτερο γύρο -όπως ήταν αναμενόμενο- ο Γάλλος τραπεζίτης «σάρωσε» την Ακροδεξιά υποψήφια με 66,1% έναντι 33,9%.

* Η ανάλυση γίνεται με βάση τα πρώτα αποτελέσματα του 1ου γύρου, γιατί στο 2ο τα στοιχεία θολώνουν από τις πολλαπλές μετακινήσεις των ψηφοφόρων.
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Η «ΑΚΤΙΝΟγΡΑφΙΑ» ΤΗΣ ψΗφΟυ: 
ΠΟΙΟΙ ψΗφΙΣΑΝ MacrOn ΚΑΙ Le Pen

Η νίκη του Macron στις Προεδρικές εκλογές συνοδεύτηκε από την άνετη επικράτησή του και στις Κοινοβουλευτικές που 
ακολούθησαν.
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Η επόμενη μέρα

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, φαίνεται ότι τα προβλήματα άρχισαν πολύ γρήγορα για το νέο «αστέρι» της γαλλικής πολιτικής 
σκηνής. Αμέσως μετά την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε και πήρε από το Κοινοβούλιο (με 379 ψήφους υπέρ έναντι 67 κατά) 
– άρχισε να πέφτει η δημοφιλία του. 

Το χρέος των 2,147 δις. Ευρώ «μας κάνει να χορεύουμε πάνω σε ένα ηφαίστειο που βρυχάται….είναι αβάστακτο», ομολόγησε 
ο Πρωθυπουργός του, Edouard Philippe.

Ο Macron άφησε σε αυτόν τη διαχείριση όλων των καυτών ζητημάτων, με κυριότερη την προαναγγελία μιας σκληρής 
λιτότητας, και τόνισε ότι «οι Γάλλοι θα πρέπει να έχουν το κουράγιο να την αντιμετωπίσουν με θάρρος και ειλικρίνεια».
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1.3.2  Βρετανικές Εκλογές: Σημαντικό έλλειμμα ηγεσίας

«Ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει κανείς τις εκλογές αυτές, χωρίς να τον απασχολήσει ένα κομβικό ερώτημα: μπορεί η Βρετανία 
να τα πάει καλύτερα; Ο άνθρωπος που είχε την καλύτερη επίδοση στις εκλογές, ο αρχηγός των Εργατικών Jeremy Corbyn, δεν 
έχει καμία προηγούμενη εμπειρία διακυβέρνησης. H Teresa May των Συντηρητικών επιχείρησε να επικεντρώσει τις εκλογές στο 
πρόσωπό της χωρίς επιτυχία. Ο δε Tim Farron, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, έμοιαζε περισσότερο με μαθητή (Economist, 
Ιούνιος 2017).

Το να παραπονιέται κανείς για την ποιότητα των ηγετών της χώρας είναι κάτι που συμβαίνει από την αρχαιότητα. Τα προβλήματα 
που σχετίζονται με την ηγεσία στη Βρετανία, ωχριούν μπροστά σε εκείνα που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ με τον Donald Trump. Η 
παρακμή, ωστόσο, είναι παρακμή. Τόσο η May, όσο και ο Corbyn, θέλουν να επεκτείνουν τις ήδη σημαντικές εξουσίες της κεντρικής 
κυβέρνησης. Δυστυχώς και οι δύο αρχηγοί έδειξαν ότι είναι απλοί επικεφαλής κομμάτων με πολλά ελαττώματα και όχι πραγματικοί 
ηγέτες.

Ο Winston Churchill είχε αποκαλέσει πριν 70 χρόνια τον κυβερνητικό συνασπισμό του αντιπάλου του Andrew Bonar Law ως 
«δεύτερη εντεκάδα». Δυστυχώς, κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα…

Η πιο αδύναμη Κυβέρνηση που είχε 
η Βρετανία μεταπολεμικά καλείται να 
διαπραγματευτεί την πιο σημαντική 
διαπραγμάτευση της σύγχρονης ιστορίας 
της.

Το Βrexit που διχάζει τους πολίτες, είναι μια 
πολύ δύσκολα υλοποιήσιμη απόφαση από 
μία τόσο αδύναμη πολιτική ηγεσία. 

Ολόκληρο τον 20ο αιώνα -τόσο οι Εργατικοί 
όσο και οι Συντηρητικοί- έστελναν τους πιο 
ικανούς εκπροσώπους τους στο Κοινοβούλιο. 
Σήμερα, όλα συμβαίνουν ως εάν οι διάφορες 
βρετανικές ελίτ να αποφάσισαν ταυτόχρονα 
να σταματήσουν να ασχολούνται με την 
κοινοβουλευτική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει 
γιατί ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι 
επιθυμούν δύο είδη επιβράβευσης: την 
υλική και την ψυχολογική (που σχετίζεται 
με το αίσθημα αποδοχής και επίτευξης των 
στόχων), οι πολιτικοί σήμερα δεν παίρνουν 
καμία από τις δύο.

Στη Βρετανία στο τελευταίο δημοψήφισμα παρατηρήθηκε το ίδιο χάσμα μεταξύ των ψηφοφόρων των αστικών κέντρων και της 
περιφέρειας που παρατηρήθηκε και στη Γαλλία. Το κοσμοπολίτικο Λονδίνο, ο Νότος, η Σκωτία και η Β. Ιρλανδία, ψήφισαν υπέρ της 
παραμονής, ενώ η Περιφέρεια και οι μεγαλύτερες ηλικίες υπέρ της εξόδου
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1.3.3      Οι επερχόμενες Γερμανικές Εκλογές

Μόλις τρεις (3) εβδομάδες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, στις 24 Σεπτεμβρίου, και το επονομαζόμενο, πριν από 3 μήνες, 
«Φαινόμενο Schultz» έχει αρχίσει να καταρρέει, με τη «Mαμά των Γερμανών» Angela Merkel να σταθεροποιεί τη διαφορά στις 14 
ποσοστιαίες μονάδες. Τον Μάρτιο η διαφορά είχε φτάσει στο 1% . Η Μerkel, με ποσοστό δημοφιλίας που ξεπερνάει το 40%, κατάφερε 
να επαναφέρει σε διψήφια ποσοστά τη διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού συνασπισμού σε σχέση με τους Σοσιαλιστές. Οι 
Γερμανοί δείχνουν ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής πολιτικής στην καθημερινότητά 
τους. Το κρίσιμο ερώτημα των γερμανικών εκλογών δεν αφορά τόσο στο ποιο κόμμα θα τις κερδίσει, όσο στο αν θα παραμείνει στη 
θέση του ο Schäuble. Το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως όλα δείχνουν, έχει ήδη κριθεί, παρόλα αυτά το αν ο Γερμανός Υπουργός 
Οικονομικών θα παραμείνει στη θέση του θα κρίνει την πορεία του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής.

Ιούλιος 2017

1.4   Υπό ανάφλεξη η Βαλκανική γειτονιά μας

«Τα Βαλκάνια φλέγονται», είναι η κοινότοπη φράση που άνοιγε τα ρεπορτάζ των ειδήσεων επί 10 και πλέον χρόνια από το 
1990 μέχρι το 2001. Μπορεί σήμερα να μην απηχεί 100% το βαθμό της έντασης στην περιοχή, αλλά ότι «τα Βαλκάνια είναι 
έτοιμα να αναφλεγούν ξανά» είναι γεγονός.

Οι εθνικισμοί που σιγόκαιγαν, έχουν αρχίσει να αναζωπυρώνουν έριδες, μίση και πάθη αιώνων. Αν σε αυτά προστεθεί και η 
παρατεταμένη αστάθεια στην Τουρκία, η οικονομική αποσάθρωση της Ελλάδας (που αποτελούσε τα τελευταία 30 χρόνια 
οικονομικό πυλώνα για τους χειμαζόμενους πληθυσμούς της Χερσονήσου), μαζί με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή και την αναταραχή διαρκείας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τότε όπως αντιλαμβάνεται ακόμη και ο πιο ψύχραιμος 
παρατηρητής, βρισκόμαστε κυριολεκτικά στη μία από τις τέσσερις γωνίες ενός τετραγώνου φωτιάς, που κανείς αναλυτής δεν 
μπορεί να προβλέψει ούτε πού θα πρωτοεκδηλωθεί, ούτε πόσους και ποιούς θα συμπαρασύρει στο πέρασμά του.
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1.4.1 Αλβανία: Εξόχως σκληρή προεκλογική εκστρατεία 

Ο πρόσφατα επανεκλεγμένος Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Edi Rama, 
και αρχηγός του Σοσιαλιστικού κόμματος της Αλβανίας (Socialist Par-
ty of Albania – PS) κατηγορείται ως συμμετέχων στη διακίνηση των 
ναρκωτικών που παράγονται στην Αλβανία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα εφημερίδων,  «ο Νο 1 πολιτικός 
εγκρίνει την καλλιέργεια ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας τα έσοδα που 
αποκομίζει από αυτές τις ενέργειες  για να χειραγωγεί τις εκλογές και 
να ελέγχει τα ΜΜΕ». Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και αρχηγός του 
Κεντροδεξιού Δημοκρατικού Κόμματος (Democratic Party of Albania – 
PD), Lulzim Basha, έχει κατ’ επανάληψη διατυπώσει αυτές τις σκληρές 
κατηγορίες. 

Παρά την εξόχως σκληρή προεκλογική εκστρατεία, οι Αλβανοί χάρισαν 
για 2η συνεχόμενη φορά τη νίκη στους Σοσιαλιστές, αυξάνοντας 
ταυτόχρονα και τα ποσοστά των Δημοκρατικών, δίνοντάς τους 19 
παραπάνω έδρες στο Κοινοβούλιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος ήταν η πρώτη φορά από την εποχή του 
Χότζα, που δεν συμμετείχε ως αυτόνομο κόμμα η ελληνική μειονότητα 
(«Εθνική Ελληνική Μειονότητα για το Μέλλον» - MEGA).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΔΡΕΣ

Συμμετοχή:

46.8%



1.4.2 Η Τουρκία σε αστάθεια

Οι Η.Π.Α. είναι σε τροχιά σύγκρουσης με το ΝΑΤΟϊκό τους σύμμαχο την Τουρκία. 

Οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλάζουν και η όποια τήρηση ισορροπιών με 
παραδοσιακούς συμμάχους, έρχεται σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη νέα άμεση προτεραιότητα, που είναι η καταπολέμηση 
του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

H Ράκκα στη Συρία και η Μουσούλη στο Ιράκ αποτελούν όχι μόνο δύο στρατιωτικούς, αλλά κυρίως δύο συμβολικούς στόχους 
των Η.Π.Α. Γι’ αυτό και στη μάχη για την ανακατάληψή τους ένωσαν πολλές φορές τις ένοπλες δυνάμεις τους με τις Ρωσικές, 
κάτι που έχει να γίνει από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου!

Η έκδοση του Ιμάμη Fethullah Gulen (που διαμένει στην Πενσυλβάνια και θεωρείται από τον Erdoganο ιθύνων νους πίσω από 
το αποτυχημένο πραξικόπημα του περασμένου καλοκαιριού), καθώς και η απάλειψη των κατηγοριών για ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος για τον Τούρκο Επιχειρηματία Reza Zarrab, ήταν δύο από τα αιτήματα που απέρριψε η Κυβέρνηση Trump, ενώ 
μπήκαν στο τραπέζι κατά το πρόσφατο -μάλλον αποτυχημένο- ταξίδι του Τούρκου Προέδρου στην Ουάσιγκτον. 

Το κλειδί για την αποκλιμάκωση της εντεινόμενης κρίσης, θα μπορούσε να είναι το ξεκίνημα μιας συζήτησης για την ειρηνευτική 
διαδικασία μεταξύ της Κυβέρνησης Erdogan και των Κούρδων της Τουρκίας.  Όμως, όσο το ΡΚΚ εξακολουθεί να θεωρείται 
τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε., κάτι τέτοιο ενώ θα ήταν «μία πολύ καλή αρχή», μάλλον είναι 
μία «αδύνατη λύση».

Το 1804 μία τουφεκιά στη Σερβία σήμανε την αρχή των συγκρούσεων, που θα οδηγούσαν στην παρακμή και την πτώση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  Ακολούθησε το 1821, η Ελληνική Επανάσταση, οι Βαλκανικοί  Πόλεμοι του 1912-13 και ο Α΄ 
Παγκόσμιος Πόλεμος 1914-1918. Η  συνέχεια είναι σε όλους γνωστή…

100 χρόνια μετά φαίνεται πως η ιστορία επαναλαμβάνεται. 

Όπως και τότε, έτσι και τώρα, οι ίδιοι οι Άραβες ήταν αυτοί που έδωσαν τη χαριστική βολή στο «Μεγάλο Ασθενή».

Η φιλοδοξία του «νέου Σουλτανάτου», δηλαδή της Τουρκίας σε ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης, έχει εξοργίσει τη Συρία 
και το Ιράκ (την απεχθάνονται απερίφραστα), την Αίγυπτο (ο Sisi δεν τους συγχωρεί ότι υποστήριξαν τη Μουσουλμανική 
Αδελφότητα), καθώς και τη σύμμαχό της Λιβύη, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (για τη συμμαχία της 
με το Κατάρ) και το Ιράν (για τον εξοπλισμό που παρέχει σε αντικαθεστωτικούς αντάρτες).
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Την ίδια στιγμή, ο Erdogan απομονώνεται ολοένα και περισσότερο από τους Ουαχαμπίτες Σαουδάραβες και από τους 
Κεμαλικούς στο εσωτερικό της χώρας του, αφού μία σειρά δημοσιευμάτων σε ερντογανικά μέσα (Habertürk), έφτασε στο 
απόλυτο σημείο «ιεροσυλίας», δηλαδή να παρουσιάζει τον Κεμάλ ως ομοφυλόφιλο!

Οι ευρώ-Τουρκικές σχέσεις με τη σειρά τους βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό. Η Γερμανία οριστικοποιεί την απόφασή της να 
εκκενώσει τη βάση του Ιντσιρλίκ και να μεταφέρει τις δυνάμεις της στην Ιορδανία. Το ίδιο σκέφτονται να κάνουν και οι Η.Π.Α.

Η Τουρκία συνεπώς είναι πλήρως απομονωμένη στο φυσικό γεωπολιτικό χώρο αναφοράς της, διχασμένη στο εσωτερικό, και 
με τους Ευρωατλαντικούς συμμάχους από επιφυλακτικούς έως εχθρικούς. Παράλληλα, και στην οικονομία της η «φούσκα» 
που έχει δημιουργηθεί, είναι ζήτημα χρόνου να σκάσει. 

Τι σημαίνουν αυτά για την Ελλάδα;  Το μείζον γεωπολιτικό ζήτημα είναι αν η Ελλάδα μπορεί να καλύψει επαρκώς το κενό που 
αφήνει η Τουρκία. Και το κρίσιμο ερώτημα είναι τι κάνουμε αν όντως η τουρκική συμπεριφορά κλιμακωθεί με στόχο πάντα τη 
«γκριζοποίηση» του Αιγαίου; Τα μείζονα αυτά θέματα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από το ελληνικό ΥΠΕΞ, αν δεν υπάρξει 
εθνική συναίνεση τουλάχιστον ως προς τους βασικούς άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής.

1.4.3 Η Κύπρος

Στο Κυπριακό δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν βρέθηκε λύση παρά τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κύπριου 
Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη και του Προέδρου των Τουρκοκυπρίων Μουσταφά Ακιντζί.

Μάλιστα με μία ακόμη απόλυτη δήλωση η Άγκυρα ξεκαθάρισε και διέλυσε την οποιαδήποτε αυταπάτη υπήρχε για το τι θα 
πράξει στο ζήτημα της απόσυρσης του παράνομου κατοχικού στρατού από το νησί: «Η παρουσία των Τούρκων στρατιωτών 
στην Κύπρο είναι μη διαπραγματεύσιμη» είπε ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και επικεφαλής των ενταξιακών 
διαβουλεύσεων Ομέρ Τσελίκ, που πήρε μέρος στη σύσκεψη της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκίας - Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες. Μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θέλει να υπάρχει μια ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία. 

Το πρόβλημα για τη Μεγαλόνησο δεν έγκειται μόνο στην 
αποτυχία της εξεύρεσης  λύσης - άλλωστε οι Κύπριοι έχουν 
μάθει να προσαρμόζονται στις δύσκολες καταστάσεις – αλλά 
κυρίως στα απόνερα που φαίνεται να δημιουργούνται από τις 
αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς.

Ο Τούρκος Πρόεδρος προχώρησε σε μια σειρά εμπρηστικών 
δηλώσεων που έφτασαν στο σημείο να μιλούν για «προσάρτηση 
των κατεχομένων της Βόρειας Κύπρου».  Η σκληρότητα αυτή 
σίγουρα συνδυάζεται με το γεγονός ότι προχωρούν οι εργασίες 
για τις γεωτρήσεις στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής ΑΟΖ από την 
«λατινική» κοινοπραξία των πολυεθνικών κολοσσών ΕΝΙ και Total.

Richard Haas, Chairman of the Council of Foreign Relations

“Η Τουρκία δεν μπορεί πια να είναι εταίρος των Η.Π.Α.”
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02 ΕΛΛΑΔΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2.1  Γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα η αξιολόγηση;

Ο πλέον κατάλληλος για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. 

Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η Συμφωνία «περιέχει τις λιγότερες δυνατές πληγές για την κοινωνία», προσθέτοντας ότι «δεν έκλεινε η 
Συμφωνία με 42 φορές περισσότερα μέτρα».

«Απολύτως κατανοητό», θα έλεγε κάθε αντικειμενικός παρατηρητής. 

Αλλά εύλογα θα ρωτούσε στη συνέχεια: «Οι Θεσμοί δεν θα επανέλθουν ζητώντας στην επόμενη φάση της αξιολόγησης τα 
μέτρα που «απορρίφθηκαν» στην προηγούμενη»; 

«Ασφαλώς ναι» θα απαντούσαν οι Θεσμοί.

«Τότε γιατί να μην πάρουμε τα όποια μέτρα μια ώρα νωρίτερα, αφού η 7χρονη ιστορία των ‘δήθεν’ διαπραγματεύσεων 
καταλήγει πάντα υπέρ τους;», θα ρωτούσε ο αντικειμενικός παρατηρητής.

«Μα γιατί η εκάστοτε διαπραγμάτευση είναι καθαρά πολιτική πράξη με πρόσχημα οικονομικούς στόχους, μέτρα και 
αριθμούς», λέμε εμείς.

Άρα, υπόκειται στη «συγκυρία της στιγμής», και όσο οι Έλληνες κυβερνώντες σκέπτονται κοντόφθαλμα – έχοντας στον 
ορίζοντά τους μόνο το πώς θα αποφύγουν το «πολιτικό κόστος της στιγμής», μέχρι να αθροιστεί όλο μαζί την αναπόφευκτη 
«ημέρα της κρίσεως», δηλαδή στις εκλογές, τότε το 2ο «Ελληνικό Πρόβλημα» θα διαιωνίζεται χωρίς διέξοδο. Οι Έλληνες θα 
μοιάζουν με το μυθικό Σίσυφο, που μόλις έφθανε στην κορυφή του βουνού με τον ογκόλιθο που κουβαλούσε, η τεράστια 
πέτρα κατρακυλούσε πίσω και το μαρτύριό του συνεχιζόταν στο διηνεκές. 

«Άρα, υπάρχει περίπτωση να μπει ποτέ τέλος στην ελληνική τραγωδία;», θέτει επίμονα ξανά την επίμαχη ερώτηση ο 
αντικειμενικός παρατηρητής.

 «Μάλλον όχι», απαντούν οι Θεσμοί. «Η διαρκής κρίση της χώρας δεν βασίζεται στην έλλειψη ρευστότητας. Εμείς φροντίζουμε 
πάντα για το ρευστό. Η χώρα υποφέρει από μια δυσλειτουργική κρατική δομή και μια ανίκανη, απρόθυμη και διαπλεκόμενη 
πολιτική τάξη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις - ανεξαρτήτως χρώματος - λένε μεγάλα λόγια για τις μεταρρυθμίσεις που θα 
υλοποιήσουν και αποτυγχάνουν κάθε φορά που έρχεται η ώρα να το κάνουν».

Όπως κυνικά έγραψε το περιοδικό Spiegel (3.6.17):  «το Πρόγραμμα Διάσωσης λειτουργούσε 
και λειτουργεί σύμφωνα με ένα εύκολο σχήμα: Οι Έλληνες καμώνονται ότι μεταρρυθμίζουν, 
οι δανειστές καμώνονται πως τους πιστεύουν. Διπλή αυταπάτη αυτού του τύπου ισούται με 
οργανωμένη ανευθυνότητα»…



2.1.1 Το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος: Διαγραφή ή Αναδιάρθρωση; 

Schäuble: «Κούρεμα χρέους μπορεί να υπάρξει μόνο με Grexit».

Την άποψή του πως το «κούρεμα» του 
ελληνικού χρέους θα μπορεί να γίνει μόνο 
εκτός της Ευρωζώνης, επανέλαβε πολλές 
φορές πρόσφατα ο Wolfgang Schäuble, 
δηλώνοντας πως «το σοβαρότερο πρόβλημα 
για την Ελλάδα σήμερα δεν είναι το χρέος.  
Εάν τηρήσει τις συμφωνίες με τους δανειστές, 
το Τρίτο Πρόγραμμα Στήριξης θα εφαρμοστεί 
με επιτυχία».

Ο Schäuble επαναλαμβάνει με εμμονή -και 
δυστυχώς έχει δίκιο- πως το μεγαλύτερο 
πρόβλημά μας δεν είναι το χρέος, αλλά η 
έλλειψη ανταγωνιστικότητας, με άλλα λόγια 
ένα ελληνικό Αναπτυξιακό Μοντέλο. 

Ωστόσο σήμερα, η Γερμανία και το ΔΝΤ κινούνται πλέον πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία για το Ελληνικό Πρόγραμμα 
Διάσωσης, ενώ βέβαια παραμένουν πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα άλυτα.

Μετά από συνάντηση με τη Γερμανίδα Καγκελάριο Angela Merkel στο Βερολίνο (Φεβρουάριος 2017), η Γενική Διευθύντρια του 
ΔΝΤ, Christine Lagarde, δήλωσε ότι «η Αθήνα πρέπει να επικεντρωθεί στη μεταρρύθμιση του φορολογικού και ασφαλιστικού 
συστήματος», ενώ επισήμανε οτι «το χρέος δεν χρειάζεται αναδιάρθρωση».
 
Η θέση του ΔΝΤ δεν είναι νέα, καθώς στο παρελθόν, είχε προτείνει «να υπάρξει moratorium στις πληρωμές του ελληνικού 
χρέους ως το 2040, καθώς επίσης και την επιμήκυνση των ωριμάνσεων ως το 2080 με τη μετατροπή των επιτοκίων σε 
σταθερά».

Το ΔΝΤ επέμενε πάντα πως δεν θα συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Διάσωσης μέχρι το χρέος της Ελλάδας να γίνει βιώσιμο.  Η 
προθυμία της Lagarde να καθυστερήσει τώρα τέτοιες αποφάσεις μέχρι την επόμενη χρονιά, δείχνει πως το ΔΝΤ μπορεί και 
να ενταχθεί τελικά στο Πρόγραμμα, χωρίς να έχει συγκροτηθεί ένα Σχέδιο για το Ελληνικό Χρέος. Σε κάθε περίπτωση, το ΔΝΤ 
πιθανότατα θα συνεχίσει να επιμένει στην ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.

Ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας (και ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ).  Το Βερολίνο υποσχέθηκε στο 
Γερμανικό Κοινοβούλιο ότι το ΔΝΤ θα εμπλακεί στο Ελληνικό Πρόγραμμα. Η Γερμανία όμως διεξάγει εθνικές εκλογές το 
Σεπτέμβριο και το Βερολίνο δεν θέλει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις στο ελληνικό χρέος πριν τη ψηφοφορία. Την ίδια 
στιγμή, η Μέρκελ θέλει να αποφύγει μια κλιμάκωση της ελληνικής κρίσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας, γι’ 
αυτό το Βερολίνο έκανε μια προσωρινή συμφωνία με την Αθήνα.
Κάτι όμως που είναι προς όφελός μας, αφού η πρόσφατη αλλαγή στον τόνο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα, 
τους θεσμούς της Ε.Ε., τη Γερμανία και το ΔΝΤ, έχει επαναφέρει το Πρόγραμμα σε τροχιά.
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2.1.2 Λίγες επενδύσεις και πολλές unfinished business

Οι επενδύσεις που έγιναν ή μπορούν να γίνουν άμεσα στη χώρα -ακόμη και πριν τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας- 
εστιάζονται σε 3 κυρίως τομείς:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
H Ελλάδα είναι ένα από τα κλειδιά ως κόμβος στο νέο ενεργειακό χάρτη που διαμορφώνεται από μία σειρά 
αλλαγών στο τρίγωνο Μέση Ανατολή, πρώην Παρευξείνιες Σοβιετικές Δημοκρατίες και Βαλκάνια. ITGI – TAP- 
IGB – EAST MED – TURKISH STREAM – NORTH STREAM 2

Στις 2 Ιουνίου υπογράφτηκε αιφνιδιαστικά από τις ΔΕΠΑ, Εdison και Gazprom (ως πωλητές) στην Αγία 
Πετρούπολη, η σύμβαση δημιουργίας του αγωγού φυσικού αερίου Southeast European Pipeline, που θα μεταφέρει ρωσικό 
φυσικό αέριο -μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Ελλάδας- προς την Ιταλία.  Πρόκειται κατ’ ουσίαν για τον «South Stream 2».  Τα 
κέρδη για τη χώρα μας θα είναι τεράστια, αφού ο αγωγός αυτός θα αντικαταστήσει όλους τους νυν αγωγούς που διέρχονται από 
την Ουκρανία και καθιστούν την Κεντρική και Νότια Ευρώπη δέσμια των απρόβλεπτων διαθέσεων των κυβερνήσεων του Κιέβου. 

Η προοπτική αυτή δεν ανατρέπει την εξέλιξη του προωθούμενου νέου αγωγού North Stream 2 και βελτιώνει τα ενεργειακά 
δεδομένα για την Ελλάδα.

2. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / REAL ESTATE
Ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας και να σπάει για άλλη μια 
φορά ρεκόρ προσέλευσης με αριθμούς που φέτος θα αγγίξουν και ίσως ξεπεράσουν τα 30 εκ. επισκέπτες. 
Η συμμετοχή του Τουρισμού αναλογεί σχεδόν στο 20% του ΑΕΠ και το ποσοστό αυτό μιλά από μόνο του.  

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Εδώ ξεχωρίζουν δυο μεγάλες αποκρατικοποιήσεις:

Αυτή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) που κερδήθηκε από την κοινοπραξία των εταιρειών 
«Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS», έναντι 
του πόσου των 232 εκατομμυρίων ευρώ και 
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας της Frapport για τα Περιφερειακά Αεροδρόμια, που ξεπέρασε τα 1,2 δισ.
ευρώ και ήδη έχουν περάσει στα χέρια της γερμανικής εταιρείας και λειτουργούν υπό νέα ιδιοκτησία.

2.1.3 Το Εσωστρεφές επιχειρείν το 2017

Εστιασμένη σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, όπως η εστίαση, η λιανική 
τροφίμων και το λιανεμπόριο, δείχνει να παραμένει η ελληνική επιχειρηματικότητα, 
αποφεύγοντας να στραφεί μαζικά σε εξαγωγικές δραστηριότητες, που θα μπορούσαν 
να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Το 2016, με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, καταγράφεται μείωση 50% του αριθμού των 
νέων επιχειρήσεων σε σχέση με το 2008.  Ιδρύθηκαν 28.615 νέες επιχειρήσεις το 2016, 33% 
λιγότερες σε σχέση με το 2012. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, δεν είναι μόνο η μείωση του αριθμού, αλλά το ότι αυτές που 
ιδρύονται συνεχίζουν να εστιάζονται σε κλάδους με κατά βάση εγχώριο προσανατολισμό 
(π.χ. εστίαση, μπαρ, καφετέριες, λιανεμπόριο, λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες).

A.
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Είναι εντυπωσιακό ότι το 2016 ιδρύθηκαν 5.613 επιχειρήσεις στο χώρο της εστίασης και της λιανικής τροφίμων και 3.200 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου. Η ενίσχυση του τουρισμού είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 1.347 νέες επιχειρήσεις, ενώ 
1.320 ήταν οι νέες επιχειρήσεις στο χώρο των κατασκευών.

Το μόνο θετικό σημάδι είναι ότι παρά τη μείωσή τους σε απόλυτα μεγέθη, οι νέες εταιρείες που ιδρύονται σε κλάδους με 
εξαγωγικό προσανατολισμό αυξήθηκαν οριακά ως ποσοστό του συνόλου από 12% το 2012 σε 16% το 2016 (όμως και αυτή 
η αύξηση οφείλεται κατά 75% στον τουρισμό).

Με μία μόλις θετική εξαίρεση, στο επιχειρηματικό μας μοντέλο εξακολουθεί να κυριαρχεί η στασιμότητα, η εσωστρέφεια και 
η έμφαση στην κατανάλωση. Η ελληνική οικονομία εγκλωβίζεται σε μια επικίνδυνη αδράνεια, καθώς εξασθενεί συνεχώς η 
δημιουργία νέων υγιών εξωστρεφών επιχειρήσεων.

2.1.4  Κοστολόγηση του χαμένου χρόνου της Αξιολόγησης

Ο Αλέξης Τσίπρας ομολόγησε στις 5 Μαΐου στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η καθυστέρηση στην αξιολόγηση φέρει την υπογραφή 
της Κυβέρνησης». 

Άξιζαν τα όποια κέρδη απέσπασε το δυσβάσταχτο  κόστος από την παράταση της αβεβαιότητας; Οι προβλέψεις για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2017 είναι πλέον σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από έξι μήνες. 
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -πιο αισιόδοξο όλων- έριξε τις προσδοκίες του από 2,8% στο 2,2%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στην εαρινή πρόγνωσή της αναπροσάρμοσε το 2,7% σε 2,1% (και το 3,1% σε 2,5% για το 2018). Εμείς θα συμφωνούσαμε με 
τους αναλυτές του ιδιωτικού τομέα στην ακόμη πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη του 0,5-1%. 

Η παράταση της ύφεσης έχει επηρεάσει αρνητικά και τον ρυθμό αποκλιμάκωσης της ανεργίας. Το ΔΝΤ προβλέπει μείωση 
στο 21,9% φέτος και στο 21% το 2018 (τον Οκτώβριο, οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν 21,5% και 20,7%). Η Κομισιόν βλέπει την 
ανεργία να κλείνει στο 22,8% φέτος – σημαντικά υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμησή της (22%).

Καθοδικές αναθεωρήσεις

Σύμφωνα την Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθοδικές αναθεωρήσεις των προβλέψεων 
για το 2017 ήταν συνέπεια των χειρότερων του αναμενόμενου αποτελεσμάτων του 
δ΄ τριμήνου του 2016 (μείωση του ΑΕΠ κατά 1,2%  σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο). 

Η αβεβαιότητα πλήττει κυρίως τις επενδύσεις, που όμως αποτελούν μικρό μέρος 
της οικονομικής δραστηριότητας.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην Έκθεσή του για το α΄ Τρίμηνο του 
2017 αναφέρει ότι «η οικονομία της χώρας δεν επέστρεψε σε στέρεη ανάκαμψη» 
και αναδεικνύει «συμπτώματα οικονομικής αναιμίας» στην παραγωγή και στη 
ρευστότητα.

Οι εξελίξεις αυτές – ιδιαίτερα η μείωση των τραπεζικών καταθέσεων, η νέα αύξηση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των οφειλών του Δημοσίου προς τους 
ιδιώτες - μπορεί να οδηγήσουν σε ολική ανατροπή των δεδομένων  με απρόβλεπτες 
συνέπειες.
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Η αρνητική τροπή των πραγμάτων, οφείλεται καταρχάς στην καθυστέρηση της 2ης  Αξιολόγησης.

Μνημείο καθυστερήσεων  το Ελληνικό

Η αυτοκτονική ολιγωρία της Κυβέρνησης γίνεται ξεκάθαρη σε περιπτώσεις όπως αυτή του Ελληνικού. Ήδη 70.000 θέσεις 
εργασίας περιμένουν δασάρχες, αρχαιολόγους και κάθε λογής δημοσίους υπαλλήλους να πράξουν τα αυτονόητα, αφού ήδη 
συμπληρώθηκαν 2,5 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda χωρίς ουσιαστική πρόοδο του 
έργου. Η άμεση επίπτωση μόνο για φέτος είναι να λείψουν 300εκατ. ευρώ από τα κρατικά ταμεία. 

Τα ασφαλιστικά ταμεία σε νέα κρίση

Tο Υπουργείο Εργασίας δεν έχει αντιληφθεί ότι το σύνολο της τάξης των επιτηδευματιών «μαγειρεύουν» εδώ και εβδομάδες 
τα κέρδη του 2016, ώστε να γλιτώσουν και από φόρους και από ασφαλιστικές εισφορές. (1)

Με την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών θα χτυπηθούν για μια ακόμη φορά αυτοί που έχουν τη στοιχειώδη 
ειλικρίνεια να μην εμφανίζονται ότι «τα βγάζουν πέρα με 200 και 300 ευρώ το μήνα», δηλαδή  οι λίγοι που δηλώνουν 
εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Οι συντριπτικά περισσότεροι  (70-80%) εμφανίζουν κέρδη από 1.000 έως 8.000 ευρώ και 
εξακολουθούν να παραμένουν στο απυρόβλητο. 

Στο ταμείο πηγαίνει μόνο το 56% των ασφαλισμένων. Έτσι, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η «Καθημερινή»:

Τον Ιανουάριο εκδόθηκαν 1,414 εκατ. ειδοποιητήρια και καταβλήθηκαν 173,1 εκατ. ευρώ, έναντι απαιτητού ποσού 
249,8 εκατ. ευρώ.

Το Φεβρουάριο εξοφλήθηκε το 56,05% των ειδοποιητηρίων (793,018) και καταβλήθηκε το 60,01% (151,5 εκατ. 
ευρώ) από τα συνολικά 252,1 εκατ. που απαιτήθηκαν δηλαδή 100.000.000 λιγότερα…

Την ίδια στιγμή άρχισε ο νέος κατήφορος στα έσοδα του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα μετά το Σεπτέμβριο, να υπάρχει ορατός 
κίνδυνος να υπάρξει πραγματική καθίζηση και στο ποσό που θα βεβαιωθεί, αλλά και στο ποσό που θα εισπραχθεί.

1.
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2.1.5 Πώς αντιμετωπίζει το κράτος τη φοροδιαφυγή;

Υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ιδρώνουν τη φανέλα τους... για να αποφεύγουν χτυπήματα, να 
δίνουν γροθιές και να «κλειδώνουν» με λάβες όσους πολίτες κινηθούν εναντίον τους κατά την διάρκεια ελέγχων!

Δεν είναι σενάριο ταινίας, ούτε ανέκδοτο! Η ελληνική κυβέρνηση αντί να τους εξασφαλίσει ότι θα μπορούν να κάνουν 
ανενόχλητοι τη δουλειά τους, τους βάζει να παρακολουθήσουν προγράμματα εκγύμνασης, ώστε να μην κινδυνέψουν σε 
περίπτωση που βρεθούν απέναντι σε εξαγριωμένους επιχειρηματίες!

Η ΑΑΔΕ υπέγραψε συνεργασία με την ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, δημιουργώντας τμήμα φυσικής κατάστασης και 
αυτοάμυνας για τους υπαλλήλους της!

Οι υπάλληλοι ακολουθούν πρόγραμμα προπόνησης δυο φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
απόγευμα μετά την εργασία τους, στις εγκαταστάσεις της Καλλιθέας και του Αγίου Κοσμά!

Την εκγύμναση τους έχει αναλάβει ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Πάλης και πρωταθλητής Μπάμπης Καλτσίδης, ο οποίος 
είναι και υπάλληλος της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

«Δεν φτιάχνουμε ράμπο και πολεμιστές, απλά μαθαίνουμε στους υπαλλήλους πώς να αποφεύγουν κάποια χτυπήματα ή 
ακόμη και πώς να φύγουν τρέχοντας, όταν τα πράγματα στενεύουν», δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα!

Μάλιστα, ο κύριος Καλτσίδης αποκάλυψε ότι θα δημιουργηθεί ειδικό γκρουπ που θα προπονεί και άλλους εφοριακούς, καθώς 
και τελωνειακούς!
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ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗ φΟΡΟΔΙΑφυγΗ; Εφοριακοί εκπαιδεύονται στις 
πολεμικές τέχνες για να αντιμετωπίζουν εξαγριωμένους επιχειρηματίες!



2.2  Η διάθεση του Έθνους

Η Ελληνική κοινωνία είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένη και αδρανής ανάμεσα στον καναπέ του διαμερίσματός της και την 
ξαπλώστρα της πιο κοντινής παραλίας. 

Μοναδικό όπλο και παρηγοριά ταυτόχρονα του μέσου Έλληνα είναι ο καφές, ειδικά το Freddo Cappuccino που, αντικατέστησε 
στις προτιμήσεις τον «Εθνικό Φραπέ». Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές - ούτε καν να υπάρξει στοιχειώδης κοινωνική 
αντίδραση - όταν στα χέρια των πολιτών μας βρίσκονται πλαστικά κυπελλάκια γεμάτα με αφρόγαλα και μασημένα καλαμάκια. 
Ο Νεοέλληνας είναι πλήρως αδρανοποιημένος και ζει σε ένα ανορθολογικό τετράγωνο ήπιου φόβου, γι’ αυτό και θα βρίσκεται 
σε διαρκή καταστολή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

+

-

Θετική ∆ιάθεση

Παρελθόν Μέλλον

Ατομική Κατάσταση

*Αρνητική διάθεση

Συλλογική Κατάσταση

5% 5%

10%80%

Παρόν

*Εξαιτίας Πλειστηριασμών - Ανεργίας - Ανασφάλειας  - Βίας - Ελλείμματος Ηγεσίας

Το 80% και πλέον της κοινωνίας βρίσκεται στο τέταρτο τεταρτημόριο του «Πίνακα Διάθεσης»,  που κυριαρχείται από τον 
αρνητισμό.

Βασικά του χαρακτηριστικά είναι η ανασφάλεια, που εντείνεται υπό το τρίπολο: α) ανεργία, β) αυξανόμενη κοινωνική - και όχι 
μόνο - βία, γ) οικονομική ανέχεια (επερχόμενοι πλειστηριασμοί), και συνδυάζεται με το σοβαρότατο έλλειμα ηγεσίας που έχει 
η χώρα, όπως αυτό εκφράζεται εμφατικά από τις απαντήσεις των μισών και πλέον πολιτών που θεωρούν ότι «κανένας» δεν 
είναι κατάλληλος για  Πρωθυπουργός.

Όταν 1 στους 2 πολίτες δεν πιστεύουν πια σε κανέναν και τίποτα, όταν είναι από δύσπιστοι έως κάθετα αρνητικοί στα 
«υποπροϊόντα του πολιτικού συστήματος», είναι λογικό να απέχουν και από τη συμμετοχή στα όποια κοινωνικά κινήματα, το 
συνδικαλισμό και βέβαια, τη διαδικασία των εκλογών.

Η ελληνική κοινωνία βιώνει μία φάση παρατεταμένης κατάθλιψης με κύρια χαρακτηριστικά της την εσωστρέφεια, την 
αδυναμία λήψης αποφάσεων, την έλλειψη ενδιαφέροντος για το αύριο, εν κατακλείδι, έχει καταστεί μη λειτουργική.
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Η ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ-ΒΙΑ-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
ΑΙΓΑΙΟ/ΘΡΑΚΗ

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΝΕΝΑΣ ∆ΕΝ ΠΕΙΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΜΕ
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ

-

-

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ 
ΑΞΙΟΜΑΤΟΥΧΩΝ

+

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
1 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ

+

GREECECOUNTRY QUARTERLY REPORT/ 2017

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΜΨΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ- HEAT WAVE

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

-

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΟΛΘ)

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ

+
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2.3.1  Η Κυβερνητική Ατζέντα του 2ου Εξαμήνου 2017

 Η ατζέντα της Κυβέρνησης μετά το κλείσιμο της 2ης Αξιολόγησης λογικά θα στραφεί στα προβλήματα της καθημερινότητας, 
προκειμένου να αποδείξει ότι «νοιάζεται και για τα μικρά», «νοιάζεται για όλους τους Έλληνες και τη ζωή τους», αλλά και να 
ανατρέψει την εικόνα μιας Κυβέρνησης, που φλερτάρει με τον τίτλο της «χειρότερης  όλων των εποχών», αφού μόνο 5 στους 
100 πολίτες είναι ευχαριστημένοι από αυτήν  (ΠΑΜΑΚ Ιούνιος 2017).

Ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζει ότι το στοίχημα της διαχείρισης δεν κερδίζεται εύκολα.  Δεν δύναται να πετύχει, εν μέσω κρίσης, 
εκεί που απέτυχαν όλοι οι άλλοι Πρωθυπουργοί τα τελευταία 30 χρόνια.  Όλοι θυμούνται την «επανίδρυση του Κράτους»  του 
Κώστα Καραμανλή, αλλά και «τη μάχη για την Αναδιοργάνωση του Δημοσίου» του Αντώνη Σαμαρά, όπου δοκιμάστηκε η 
βούληση του σημερινού Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ως Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Για να κερδηθεί η μάχη της καθημερινότητας υπάρχουν δύο προϋποθέσεις που εκλείπουν σήμερα:

Ο αποτελεσματικός έλεγχος του κρατικού μηχανισμού, 

και

Η συνεργασία των πολιτών

ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.3.2 Ο ΣΥΡΙΖΑ 

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο κομβικότερος «παίκτης» στο πολιτικό μας σύστημα. Κατάφερε να γίνει ο μακροβιότερος 
«Μνημονιακός Κυβερνήτης». Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου άντεξε 2 χρόνια, ο Λουκάς Παπαδήμος κράτησε μόλις 
μερικούς μήνες  (ενώ πρόσφατα υπήρξε θύμα μιας άνανδρης τρομοκρατικής επίθεσης) και ο Αντώνης Σαμαράς 2,5 χρόνια. Επομένως, 
όποιος κοιτάξει αντικειμενικά τη «μεγάλη εικόνα», δεν μπορεί να μην χαρακτηρίσει τη διάρκεια ως μια «προσωπική επιτυχία». Τώρα, κατά πόσο 
αυτό αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητα των πολιτών, μιλάνε καλύτερα τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αποδοχής του κυβερνητικού 
έργου όπως και της δημοφιλίας του ίδιου, η οποία έχει καταρρεύσει από το 80% του 2015 στο 20% σήμερα, χάνει δηλαδή κάθε χρόνο 20% 
της απήχησής του. 

Όμως, παρ’ όλα αυτά ο  Πρωθυπουργός δεν φαίνεται να δέχεται ισχυρές πιέσεις επί της ουσίας από την Αντιπολίτευση, παρά μόνο 
σφοδρές λεκτικά επιθέσεις όπως εκφράστηκαν πρόσφατα από την αγωνιώδη προσπάθεια της ΝΔ να δώσει πνοή στο σύνθημα 
«Φύγετε» και στο – εκ του αποτελέσματος των συγκεντρώσεών του - αποτυχημένου κινήματος «Φύγετε».

Γι’ αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας αναβάλλει συνεχώς τον κυβερνητικό ανασχηματισμό, με αποτέλεσμα τα «υπουργικά κουστούμια» των 
Τoμεαρχών της ΝΔ να μένουν στο ράφι, όπως και οι φιλοδοξίες για «κουστούμι χωρίς γραβάτα» - των μέχρι σήμερα αναξιοποίητων 
βουλευτών των ΣΥΡIΖΑ/ΑΝΕΛ.

Α.
Β.



2.3.3 H τακτική της Κυβέρνησης εγκλωβίζει τη ΝΔ

1 A
+

+

=

Σταθεροποίηση της Οικονομίας 
μέσω του κλεισίματος της Αξιολόγησης
και της στήριξης από τους ξένους

Παράλληλες δηλώσεις 
διγλωσσίας θολώνουν 
τα νερά και δίνουν 
άλλοθι σε όσους 
Αντιμνημονιακούς 
έχουν απομείνει στο 
κυβερνών κόμμα, 
όπως το ∆ιευθυντή 
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, 
που παραδέχθηκε: 
«Εμείς το ομολογούμε. 
Λέμε ότι η χώρα 
βρίσκεται σε κηδεμονία, 
επιτροπεία. Ουσιαστικά, 
δημοσιονομικά 
συγκυβερνά με τους 
Θεσμούς, με την Τρόικα. 
Πολλές φορές μας 
πιάνουν το χέρι και μας 
γράφουν τα νομοσχέδια». 
(Κώστας Ζαχαριάδης) 

Ως προς το τελικό σχέδιο 
της Κυβέρνησης, σύμφωνα 
με διαρροές δικές της. 
Άλλες μιλάνε για 3πλές 
εκλογές το Μάιο- Ιούνιο του ’19,
άλλες για πρόωρες εθνικές 
εκλογές τον Οκτώβριο του ’18 
με το τέλος του Προγράμματος 
ή ακόμη και πρόωρες 
Αυτοδιοικητικές στο ίδιο 
διάστημα. 

B ∆ημιουργία σύγχυσης στη Ν∆ 

Γ Extraordinary Agenda - 
Setting Skills

2 Συμπαγής Κοινοβουλευτική
Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ

3 ∆ιαρκής Ανανέωση Ατζέντας 

Συμπαγής Κυβερνητικός Συνασπισμός 
Άριστη προσωπική σχέση Τσίπρα / Καμμένου  

Θέματα τόσο υψηλής πολιτικής (∆ιαπραγμάτευση, Χρέος, Ελληνοτουρκικά) όσο και  
καθημερινότητας, εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα που δημιουργείται η εντύπωση 
στην κοινή γνώμη ότι «κάτι κινείται», ενώ στην ουσία η Κυβέρνηση είναι αδρανής 
και η πορεία της οικονομίας πτωτική. 

Με το κλείσιμο της 2ης φάσης της Αξιολόγησης 
η Κυβέρνηση κέρδισε το στοίχημα της 
μακροβιότερης Μνημονιακής Κυβέρνησης 
και ανανέωσε τόσο τον χρόνο παραμονής 
της στην εξουσία, όσο και τις λίγες- αλλά όχι 
εντελώς αβάσιμες- ελπίδες της να ανακάμψει 
-έστω και μερικώς.   

Επέκταση του πολιτικού χρόνου 
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ΟΙ 10 ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει στο κατώτατο δημοσκοπικό όριό του και ότι θα πάρει την ανιούσα 
τώρα που έκλεισε τη μεγάλη εκκρεμότητα της Διαπραγμάτευσης. Η στρατηγική του για τον επόμενο ενάμιση (τουλάχιστον) 
χρόνο έχει δέκα άξονες:

1. Κλείσιμο της αξιολόγησης - τερματισμός της αβεβαιότητας. (          )
2.  Ένταξη της Ελλάδας στο QE - σταθεροποίηση τραπεζικού συστήματος.(          )
3. Νέες ξένες επενδύσεις λόγω του «κλίματος σταθερότητας». (?)
4. Επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. (?) (?) (?)
5. Μείωση της ανεργίας. (Οριακή) 
6. Βελτίωση της καθημερινότητας των κοινωνικά αποκλεισμένων μέσω του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. (?)
7. Αξιοποίηση του υπερπλεονάσματος για την ενίσχυση των συνταξιούχων. (?) (?)
8. Παράδοση στο κοινό νέων αυτοκινητόδρομων. (          )
9. Διαμόρφωση νέου τοπίου στα ΜΜΕ. (εν εξελίξει) (          )
10. Έξοδος στις αγορές το καλοκαίρι του 2018 ή και νωρίτερα (?) 

«Παράθυρο» εκλογών το  ‘18

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Πρωθυπουργού, η «στρατηγική των 10 πυλώνων» μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελείως 
διαφορετικό πολιτικό τοπίο το φθινόπωρο του 2018. Στην πραγματικότητα, θα πρόκειται για ένα «success story» αλά ΣΥΡΙΖΑ. 
Με σημαία το δανεισμό από τις Αγορές, ο Πρωθυπουργός θα μπορεί να ισχυριστεί ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε την Ελλάδα έξω 
από το Μνημόνιο». Τότε είναι που θα έχει ανοίξει «παράθυρο εκλογών» και θα συζητηθεί πραγματικά το ενδεχόμενο πρόωρης 
προσφυγής στις κάλπες.

Ωστόσο, η κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα φέρνει πολύ μεγάλες δυσκολίες στους σχεδιασμούς του 
Μεγάρου Μαξίμου:

• Η σκληρότητα των νέων μέτρων (μείωση αφορολόγητου και συντάξεων) μπορεί να πλήξει σε τέτοιο βαθμό τον ΣΥΡΙΖΑ, που 
να μην καταφέρει να ανακάμψει ούτε κατ’ ελάχιστο.

• Ακόμη και με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2,5%, η φτώχεια και η ανεργία θα παραμείνουν στα ύψη, κάτι που 
συνεπάγεται ένταση της βουβής μεν, αλλα διογκωμένης, κοινωνικής δυσαρέσκειας.

• Η πολιτική χροιά των μέτρων που απαιτεί το ΔΝΤ, οδηγούν την Κυβέρνηση σε απομάκρυνση από τα παραδοσιακά αριστερά 
ακροατήρια που τη στηρίζουν. 

• Η δημοσκοπική υποχώρηση της Κυβέρνησης δεν έχει να κάνει μόνο με την κακή κατάσταση της πραγματικής οικονομίας, 
αλλά κυρίως με τη διοικητική ανεπάρκειά της και με την έλλειψη πολιτικής αξιοπιστίας.

Εν ολίγοις, τίποτα δεν προμηνύει ότι, παρά τους όποιους σχεδιασμούς, θα μπούμε το επόμενο διάστημα σε μια «ήρεμη» πολιτικά 
περίοδο.
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2.3.4 Η Νέα Δημοκρατία 

Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μία ιδιάζουσα και αντιφατική θέση: ενώ από το Δεκέμβριο του ’15 προηγείται ξεκάθαρα στις 
δημοσκοπήσεις, με διαφορές που κυμαίνονται ανάλογα με την πολιτική συγκυρία από 7 έως 14 μονάδες, και ενώ φαίνεται να 
έχει διασφαλίσει την εκλογική «πρωτιά» όποτε και αν λάβει χώρα η αναμέτρηση, δεν έχει ακόμη κερδίσει δύο στοιχήματα, που 
θα της επέτρεπαν να ασκήσει μία ισχυρή Διακυβέρνηση: ένα θετικό και ένα αρνητικό.

Το πρώτο είναι να πετύχει το στόχο της Αυτοδυναμίας, που μεταφράζεται σε ένα ποσοστό που πρέπει να φτάνει 
και ίσως να ξεπερνά το 36% (το κρίσιμο ποσοστό είναι συνάρτηση του συνόλου των κομμάτων που θα μπουν στη 
Βουλή και του αθροίσματος των κομμάτων που δεν θα ξεπεράσουν το όριο του 3% ).

Η εκτίμηση του CQR2/3 είναι ότι Αυτοδυναμία πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί.

Αν αποτύχει η ΝΔ να περάσει το 36%, για να μην κλονιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ξεπεράσει το συμβολικό 28%, δηλαδή το ποσοστό που πήρε δύο φορές ο Αντώνης Σαμαράς το ’12 και το ’15 και 
μία ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, επίσης το ’15. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος από τους 

40άρηδες δελφίνους της Γαλάζιας Παράταξης θα αμφισβητήσουν το συνομήλικο Πρόεδρό τους, αυξάνοντας υπέρμετρα το 
δείκτη εσωστρέφειας στην Κεντροδεξιά. 

2.3.5 Τα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης 

ΔΗΣΥ / ΠΑΣΟΚ / ΠΟΤΑΜΙ

Μεγάλες εξελίξεις υπάρχουν στην Κεντροαριστερά. Η Φώφη Γεννηματά στην τελευταία συνεδρίαση της Κ.Ο. (στην οποία 
συμμετείχαν και κομματικά στελέχη του Κινήματος, αλλά απείχαν οι Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Γραμματέας του Κινήματος 
Στέφανος Ξυκαλάκης), είπε: «Ως εδώ. Η εσωστρέφεια δεν μπορεί να συνεχισθεί. Αν το επιτρέπαμε θα ήμασταν συνυπεύθυνοι 
για μια πορεία συρρίκνωσης».

Η ΔΗΣΥ προχωράει σε εκλογές για την ανάδειξη νέου αρχηγού τον Οκτώβριο. 
Υποψηφιότητες έχουν θέσει μέχρι σήμερα ο Γιώργος Καμίνης (Δήμαρχος Αθηνών), οι πρώην Υπουργοί Γιάννης Μανιάτης και 
Γιάννης Ραγκούσης, ο πρώην Γραμματέας του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο Πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος 
Θεοδωράκης, ίσως σε μία προσπάθεια να περιορίσει τη φυλλοροή του και σε επίπεδο κοινωνίας και στελεχών. Βλέπει ότι 
δύσκολα θα ξαναμπεί στη Βουλή και σε αυτό έχει συντελέσει και η ΝΔ που έχει κάνει άλλο ένα στρατηγικό λάθος:  ενώ 
κερδίζει ελάχιστα «πλιατσικολογώντας» τα ούτως ή άλλως χαμηλής κοινωνικής δυναμικής στελέχη του, θα χάσει το βράδυ 
των εκλογών τον φυσικό κυβερνητικό εταίρο της και θα πρέπει να διαπραγματευθεί σκληρά με τη Φώφη Γεννηματά ή τον 
όποιο αρχηγό προκύψει από τις επερχόμενες εσωκομματικές διαδικασίες. Όποιος και να εκλεγεί, δύσκολα θα ελέγχει πλέον 
το «όλον ΠΑΣΟΚ», ή την «όλη ΔΗΣΥ».

ΑΝΕΛ

Ο Πάνος Καμμένος δύσκολα ή εύκολα θα ξαναμπεί στη Βουλή. Παραμένει κεντρικός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, σηκώνοντας 
σχεδόν μόνος του την ατζέντα κατά της διαφθοράς, από όπου παίρνει «πολιτικό όγκο» και καταφέρνει -έστω και δια σκληρών 
προσωπικών συγκρούσεων- να βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα. 
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ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Ο Βασίλης Λεβέντης ταυτιζόμενος με τη φιλο-γερμανική πλευρά των Μνημονιακών παικτών χάνει, ενώ έχει απωλέσει και την 
αντισυστημικότητά του, στοιχείο που τον έκανε ελκτικό σε αντισυμβατικούς ψηφοφόρους.

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.  
Η φθορά του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη. Αν η Κωνσταντοπούλου αναπτύξει το αφήγημα με το οποίο μπορεί να την ακούσει αυτό 
το ευρύ ακροατήριο και διαχειριστεί σωστά μια ενδεχόμενη συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα του Παναγιώτη Λαφαζάνη, τότε οι 
προοπτικές τους να μπουν αυτή τη φορά στη Βουλή πολλαπλασιάζονται. Οι αριστερόστροφοι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Χρειάζονται μόνο 1 στους 10 για να περάσουν το 3%.  Το CQR2/3 προβλέπει ότι θα το πετύχουν.

ΚΚΕ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Θα κινηθούν στα ποσοστά που έλαβαν το ’15 με +/- 0,5%, ανάλογα με την πολιτική συγκυρία του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών.

2.3.6 Εκλογές, πότε;

Το στοίχημα των πρόωρων εκλογών φαίνεται πως χάθηκε οριστικά για τη Ν.Δ.  Όπως είχε προβλέψει το CQR1, αυτό το ενδεχόμενο 
ήταν περισσότερο μία επιθυμία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των επιτελών του, παρά ένα ρεαλιστικό 
ενδεχόμενο.

Μπορούμε να προβλέψουμε με σχετική σιγουριά ότι Βουλευτικές Εκλογές δεν θα γίνουν πριν το Φθινόπωρο του ’18.

Η Κυβέρνηση εξέτασε σοβαρά το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες μέσα στο 2018, όχι κοινοβουλευτικές, αλλά αυτοδιοικητικές!  Τη 
νέα μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, η Κυβέρνηση θα ήθελε να τη συνδυάσει με επίσπευση των εκλογών, για να λειτουργήσουν ως 
βαλβίδα εκτόνωσης της κοινωνίας.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ -πέραν της εμβληματικής νίκης της Ρένας Δούρου στην Περιφέρεια Αττικής το 2014- δεν έχει επιδείξει μέχρι σήμερα 
καμία σοβαρή και μαζική αυτοδιοικητική πρόταση, άρα δεν θα είχε και τίποτα να χάσει από μια τέτοια αναμέτρηση. 

Όμως, το σενάριο αυτό προσκρούει στο Σύνταγμα και την κάθετη εναντίωση της πλειοψηφίας των Ελλήνων Συνταγματολόγων, 
που συζητούν την παράταση του χρόνου των εκλογών, αλλά επ’ ουδενί το αντίστροφο. 
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2.4 Poll of  Polls Analysis  

Η ΝΔ εξακολουθεί να διατηρεί μεγάλο δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις μετρήσεις του πρώτου εξαμήνου 
του 2017. Προηγείται σε όλες με διαφορές που κυμαίνονται από 10 έως 16,5 μονάδες, ο δε ΣΥΡΙΖΑ καταλαμβάνει τη 2η θέση με 
διαφορά από τα άλλα μικρότερα  κόμματα. 

Αυτό μας οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα πως η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές δεν μπορεί να χαθεί για τη ΝΔ. Όμως 
υπάρχει μία σημαντική προϋπόθεση: το κομματικό σκηνικό να είναι το ίδιο με το σημερινό…

Παρατηρούμε λοιπόν ότι διατηρείται ο «μίνι διπολισμός» που δημιουργήθηκε την τελευταία 5ετία, με τους δυο μονομάχους να 
συγκεντρώνουν περίπου +50% της πρόθεσης ψήφου και τα μικρότερα κόμματα να μοιράζονται το άλλο μισό του εκλογικού 
σώματος.

Τα κρίσιμα ερωτήματα  είναι δυο:

Θα μπορέσει  η ΝΔ να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει το όριο της αυτοδυναμίας (που βρίσκεται στο +/-36% ), έναν στόχο 
που έθετε μετ’ επιτάσεως και ο Πρόεδρός της;

Θα είναι η τελική διαφορά της με το ΣΥΡΙΖΑ τόσο ευρεία ώστε να μην τίθεται ζήτημα «Μεγάλου Συνασπισμού»;  Θα 
είναι δηλαδή το εκλογικό αποτέλεσμα στο ύψος του σημερινού διψήφιου μέσου όρου; Γιατί  αν τελικά η διαφορά 
συρρικνωθεί στο μισό ή στο ένα τρίτο και καθίσει στο +/- 5%  με τη ΝΔ π.χ. στο 27,5% και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 22,5 %, τότε το 

ζήτημα της Συγκυβέρνησης θα μπει de facto στο τραπέζι. Η εναλλακτική θα είναι να ακολουθήσει ένας δεύτερος εκλογικός γύρος, 
αυτή τη φορά με απλή αναλογική και απρόβλεπτες συνέπειες για τα δύο μεγάλα κόμματα.

Αν η τάση είναι κεντρόφυγος και το αποτέλεσμα του 1ου γύρου λειτουργήσει αποσυσπειρωτικά για τους «μεγάλους», μπορεί η 
προοπτική να «τα βρουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ» -που φαντάζει σήμερα ως ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας - να γίνει τότε επιτακτική 
ανάγκη!
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Ο πίνακας Poll of Polls έχει βασιστεί στη μεθοδολογία που ακολουθείται από το RealClearPolitics.com.



ΤΑ ΔΥΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΔ

Τα δύο ισχυρά ατού της ΝΔ είναι η παράσταση νίκης και η εντυπωσιακή της συσπείρωση, υψηλή και σταθερή. Αυτά της δίνουν το 
μεγάλο προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και αλληλοτροφοδοτούνται με την παράσταση νίκης. Αλλά μέχρι εκεί…

Με τη σειρά τους αυξάνουν την παράσταση Πρωθυπουργησιμότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη και τον καθιστούν αδιαμφισβήτητα 
τον κομβικό παράγοντα του κομματικού παιχνιδιού, όχι όμως και του πολιτικού σκηνικού. Δεν έχει εμπεδωθεί ακόμη στη συνείδηση 
του κόσμου εκτός ΝΔ ούτε ως «Αρχηγός», ούτε ως ο «Παίκτης» (Game Changer), που μπορεί με μια κίνηση να αλλάξει υπέρ του τις 
υπάρχουσες ισορροπίες. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ η ΝΔ προηγείται, δεν μπορεί να επιβάλλει την ατζέντα του (extremely poor agenda setting skills) και όσο 
δεν ελέγχει την «μεγάλη ατζέντα της Κοινωνίας», παρά μόνο την «μικρή ατζέντα των συστημικών media» (π.χ. εμμονή στην εξίσωση 
κομμουνισμού με το ναζισμό κτλ), τότε θα κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή από μια εντυπωσιακή των πολιτικών ισορροπιών, καθώς η 
Πρωθυπουργία δεν θα εξαρτάται από τον ίδιο, αλλά από τους συσχετισμούς δυνάμεων στο όποιο 2ο κόμμα (ενδεχομένως τη ΔΗΣΥ).
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Η εκτίμησή μας είναι ότι τα τελικά εκλογικά ποσοστά των κομμάτων θα είναι στο +/- 2% του μέσου όρου του Δείκτη Ηγετικότητας.  
Είναι ένας νεοπαγής όρος που προκύπτει από το μέσο όρο του αθροίσματος της θετικής δημοφιλίας και της καταλληλότητας. 
(Ιδιαίτερα προβληματικός μεθοδολογικά ο δείκτης αυτός απαντάται μόνο στην Ελλάδα. Καθιερώθηκε από το 1999 και μετά ως 
απάντηση του «συστήματος Σημίτη» , στην ιδιαίτερα υψηλή δημοφιλία του Κώστα Καραμανλή.)

Δείκτης Πρωθυπουργικότητας: προσθέτουμε το Δείκτη Ηγετικότητας και τα ποσοστά του κόμματος που ηγείται ο υποψήφιος για 
την Πρωθυπουργία, χωρίς αναγωγή στην εκτίμηση της ψήφου και διαιρούμε δια δύο.
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10 ΜΙΣΘΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 1 ΣΥΝΤΑΞΗ
(ΕΝΑΝΤΙ 1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2009)10 ΜΙΣΘΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ 1 ΣΥΝΤΑΞΗ
(ΕΝΑΝΤΙ 1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2009)

GREECE COUNTRY QUARTERLY REPORT 0101 / 2017

ΕΛΛΑ∆Α + ΕΛΛΗΝΕΣ

53,3% Ο ΛΟΓΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
102,1% ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, 141,8% ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ,198,5% ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΚΑΙ 251% ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

13 ∆ΙΣ EΥΡΩ 
ΧΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

3.410.834
ΑΤΟΜΑ ΖΟΥΝ ΜΕ 
MAX 400€ ΜΗΝΑ 
Η 12,50€/ΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΤΟ 2016 ΕΠΕΣΕ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1/5 -13.254€/ΧΡΟΝΟ = 1.104€/ΜΗΝΑ 
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ) ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΝΑΝΤΙ 16.752€/ΧΡΟΝΟ ΤΟ 2012

1.533.451
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

51,02€ ΤΟ ΜΕΣΟ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ 23,72€ 
ΣΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

KATΩ ΤΩΝ 800€ TO 51,6% 
ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

15.100€  XΡΩΣΤΑΕΙ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

∆ΙΣ82,1 ΤΟ ∆ΗΛΩΘΕΝ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

1.049.009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ 325.000.000€ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ) 605 ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΑΤΑΧΤΣΗ∆ΕΣ 

ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΤΟ 1/3 ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ, ∆ΗΛΑ∆Η 127.000.000€

ΑΠΟ ΤΟ 21,9% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΑΝ ΤΟ 2001
ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 12% ΤΟ 2016

291MHNA
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΤΑ 6,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

€/

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ 
(ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΕ ή 4,3 ∆ΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ)36

3

15,2% ΜΕΧΡΙ 499€ / 23,6% 500€ - 699€ / 12,8% 700€ - 800€. 7 ΣΤΟΥΣ 10 
ΜΕΧΡΙ 999€, 17,3% 800€ - 999€ / 10,8%  800 - 899€ / 6,5% 900 - 99€

10% Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (ΕUROSTAT)
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03 MILeSTOneS

Σεπτέμβριος:

• Αρχίζει ο κύκλος της 3ης Αξιολόγησης.
• 7 Σεπτεμβρίου: Συνάντηση Τσίπρα - Μacron στην Αθήνα.
• 9 - 10 Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. 
• 13 - 17 Σεπτεμβρίου: Athens Democracy Forum (The New York Times)
• 14 Σεπτεμβρίου: Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με Ιταλό Πρωθυπουργό στην Κέρκυρα
• 15 Σεπτεμβρίου: Eurogroup.
• 16 - 17 Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. 
• 11- 17 Σεπτεμβρίου Eurobasket στην Τουρκία με ελληνική συμμετοχή 
• 24 Σεπτεμβρίου: Γερμανικές εκλογές.
• 25 Σεπτεμβρίου: Έναρξη των διαπραγματεύσεων για το Brexit - 
 Χάραξη σχεδίου για τις διαδικασίες εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε.

 
Οκτώβριος:

• Κατάθεση Σχεδίου Προϋπολογισμού 2018 στη Βουλή.
• 1 Οκτωβρίου: Δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της Καταλονίας 
 (η Ισπανική δικαιοσύνη δεν το έχει επιτρέψει).
• 9 Οκτωβρίου: Eurogroup.
• 15 Οκτωβρίου: Ενδεχόμενη συνάντηση Τσίπρα - Trump στον Λευκό Οίκο.
• 15 Οκτωβρίου: Βουλευτικές Εκλογές στην Αυστρία.
• 17 Οκτωβρίου: Συνέχιση των διαπραγματεύσεων για το Brexit.
• 18 Οκτωβρίου: Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής του Συμβουλίου της Ευρώπης.
• 20 - 21 Οκτωβρίου: Βουλευτικές Εκλογές στην Τσεχία.
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04 ΣυΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Οι ΗΠΑ αλλάζουν στόχους και προτεραιότητες στην εξωτερική τους πολιτική και ο Trump επιταχύνει δυναμικά τις εξελίξεις 
στη Μέση Ανατολή και την Ασία.

2. Η Τουρκία θα αντιδράσει με τη σειρά της στο διαφαινόμενο ενδεχόμενο δημιουργίας Κουρδικών ημιαυτόνομων κρατιδίων 
σε μέρος των εδαφών της, αλλά και στη «μονομερή αξιοποίηση» ενεργειακών πόρων από την Κύπρο.

3. Η ένταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο -όπως είναι αναμενόμενο- θα αυξηθεί τους επόμενους μήνες, χωρίς να μπορεί να 
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ενός μικρής κλίμακας θερμού επεισοδίου είτε στο Αιγαίο, είτε στη Μεγαλόνησο.  Εκτιμούμε ότι θα 
είναι διαχειρίσιμο επιχειρησιακά, δυσανάλογα όμως φορτισμένο επικοινωνιακά.

4. Ένταση κλιμακούμενη θα υπάρχει και στα Βαλκάνια, η οποία όμως δεν θα γίνεται αντιληπτή από την εσωστρεφή ελληνική 
κοινή γνώμη.

5. Οι όποιες αλλαγές στην Ε.Ε., θα αρχίσουν από τον Οκτώβριο και μετά, οπότε και θα έχει σχηματιστεί η νέα γερμανική 
Κυβέρνηση.  Όμως, ακόμη και τότε,  δεν θα πρέπει να αναμένουμε μια εντυπωσιακή αλλαγή πολιτικής υπέρ των συμφερόντων 
της Ελλάδας.

6. Η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους θα συνεχιστεί με τις προοπτικές μιας καλύτερης - αλλά όχι ουσιαστικής λύσης 
- να αυξάνονται από τις αρχές του 2018 και μετά.

7. Ως τότε, θα ήταν θετικό τα ελληνικά πολιτικά κόμματα σε συνεργασία με φορείς της  οικονομίας να άρχιζαν ένα δημιουργικό 
διάλογο για την ανάδειξη ενός Ελληνικού Σχεδίου Ανάπτυξης. Δυστυχώς, φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί 
όσο η ΝΔ επενδύει στην πόλωση και οι ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ στη μονοδιάστατη εξυπηρέτηση μνημονιακών στόχων, δηλαδή σε 
αδιέξοδοες επιλογές που δεν έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία.

8. Τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να στραγγαλίζονται. Μπορεί η μακροοικονομία να έχει 
σταθεροποιηθεί κάπως με το κλείσιμο της 2ης Αξιολόγησης, όμως η μικροοικονομία θα επιδεινώνεται μέρα με την ημέρα. 
Αυτή η πτωτική πορεία θα είναι βασανιστικά αργή, γι΄ αυτό και θα υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος να απορροφούνται οι 
επιπτώσεις της και να συνεχίσουν να γίνονται παθητικά αποδεκτές από την κοινωνία.

9. Ο φόβος που έχει εμποτίσει τους Έλληνες τα 7 χρόνια του Μνημονίου συνδυάζεται με την παντελή αναξιοπιστία του κράτους 
και των θεσμών. Η 3η Αξιολόγηση -που αφορά και αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση- θα παραλύσει ακόμη περισσότερο 
το δυσλειτουργικό μας κράτος. Ο συνδυασμός αυτός φόβου και αναποτελεσματικότητας  μετατρέπει την αδράνεια σε 
καθεστωτική νοοτροπία. Η  μόνη αντίδραση είναι η εκτόνωση μέσω της εκ του ασφαλούς και από απόσταση κριτικής του 
«καναπέ της ξαπλώστρας και του φραπέ», που συνοδεύεται ως εκτόνωση με επιθετικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. 
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10. Η καταστροφική συνέπεια του τριπόλου που συντίθεται από την ανασφάλεια των πολιτών, την αναξιοπιστία του κράτους 
και την ανυπαρξία αντίδρασης και διάθεσης αλλαγής, οδηγεί στην πλήρη αποτελμάτωση της χώρας. Οι όποιες υγιείς δυνάμεις 
έχουν απομείνει είτε θα κουραστούν  να αντιμάχονται ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον, είτε νομοτελειακά θα καταστούν και 
αυτές τοξικές. Η κρίση διαρκείας που βιώνουμε είναι πρώτα κοινωνική και δευτερευόντως οικονομική. Είναι κρίση αρχών, αξιών 
και νοοτροπίας (ή «παιδείας» όπως λένε οι περισσότεροι) και όχι αριθμητικών μεγεθών.

11. Είναι εμφανές ότι απαιτείται μια Εθνική Προσπάθεια Συναίνεσης, με συστατικά της τη Συλλογικότητα και το Διάλογο, για να 
μπορέσουμε επιτέλους να χαράξουμε μια μακρόπνοη Εθνική Στρατηγική, η οποία μέσα από μια Διακομματική Διακυβέρνηση, 
θα υλοποιήσει ένα κοινωνικά ισόρροπο Ελληνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Όμως, τα κόμματά μας  -μικρά και μεγάλα- αδυνατούν να 
συνομιλήσουν και να συνεννοηθούν. Δεν συμφωνούν ούτε καν στις εθνικές προτεραιότητες -τα αυτονόητα- που θα έπρεπε να 
τεθούν ως εθνικοί στόχοι για την Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνά μας. Γι΄ αυτό θα βυθίζονται και αυτά στο τέλμα της κρίσης. 
Άλλωστε, όταν αποτελούν τις  κυριότερες γενεσιουργές συνιστώσες της αποσύνθεσης, όταν και δεν θέλουν και δεν μπορούν 
να αλλάξουν τα ίδια, πώς μπορούν να καταστούν φορείς αλλαγής; Οι πολίτες αυτό το αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα, γι’ αυτό τους 
γυρνούν καθημερινά την πλάτη και γι’ αυτό θα δουν -προς έκπληξή τους- τις δυνάμεις τους να συρρικνώνονται στις προσεχείς 
εκλογές.

12. Ο νέος «μίνι διπολισμός» ΝΔ vs ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ δεν θα ξεπεράσει το 50-52% αθροιστικά στις επόμενες εκλογές, (που θα 
αργήσουν να γίνουν). Και μάλιστα θα έχουν αναφορά σε ένα ακόμη πιο περιορισμένο -λόγω της αυξημένης τάσης για αποχή- 
εκλογικό σώμα. Όταν τα 3 κόμματα εξουσίας θα έχουν ψηφισθεί από λιγότερους από 3,3 εκατομμύρια ψηφοφόρους σε έναν 
πληθυσμό 11 εκατομμυρίων Ελλήνων, πώς είναι δυνατόν να τον κινητροδοτήσουν, πόσο μάλλον να τον εμπνεύσουν και να τον 
οδηγήσουν σε ένα διαφορετικό και δύσκολο δρόμο αλλαγών; 

13. Η αδυναμία σύνθεσης ιδεών και πολιτικών, η ανυπαρξία κουλτούρας συνεννόησης (embedded culture of conflict)  και η 
απόλυτη έλλειψη συμπράξεων και σε πολιτικό και σε επιχειρηματικό επίπεδο, οδηγεί νομοτελειακά στον αντίθετο δρόμο: τη 
σύγκρουση. Μία σύγκρουση που θα είναι πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη. 

14. Οι επιχειρηματικοί ανταγωνισμοί για τα media και τα μεγάλα «φιλέτα» των αποκρατικοποιήσεων ήδη πλήττουν τα κόμματα, 
που έχουν καταστεί εκπρόσωποι και υπηρέτες αυτών των συμφερόντων. Η διαπλοκή του πολιτικού προσωπικού της κεντρικής 
πολιτικής σκηνής, αλλά  και της Αυτοδιοίκησης είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Γι’ αυτό και η μάχη για τον έλεγχο της παρούσας και 
την εκλογή της επόμενης Κυβέρνησης, θα περάσει αναπόφευκτα μέσα από τη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της. 

15. Οι αποκαλύψεις που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας το επόμενο εξάμηνο δεν θα έχουν προηγούμενο. Το 
επιχειρηματικό τοπίο - όπως το ξέρουμε σήμερα- θ΄ αλλάξει άρδην. Ελπίδα και ευχή είναι οι ξένοι εταίροι μας και οι εκπρόσωποι 
της Αστικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα  να μην επιτρέψουν την περαιτέρω αποδυνάμωση της κοινωνίας και της οικονομίας 
μας.
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05 ΠΗγΕΣ

Άρθρα 
• Handelsblatt, Οι δανειστές θέλουν να ελέγξουν και πάλι την Ελλάδα, Απρίλιος 2017.
• Huffingtonpost.gr, Επικίνδυνα παιχνίδια με την καταραμένη λέξη «Grexit», Φεβρουάριος 2017.
• Iefimerida.gr, Observer: Από το κακό στο χειρότερο η Ελλάδα, οδεύει προς την τελική αναμέτρηση, Φεβρουάριος 2017.
• Iefimerida.gr, Κάτω από 800 ευρώ οι μισθοί για το 51,6% στον ιδιωτικό τομέα - Πως διαμορφώνονται στο δημόσιο, Μάρτιος 
2017.
• Iefimerida.gr, Ο Σόιμπλε «καρφώνει»: Είχαμε βρει λύση, αλλά οι Έλληνες ζήτησαν 3 εβδομάδες για επικοινωνιακούς λόγους, 
Ιούνιος 2016.
• Iefimerida.gr, Ομολογία Ζαχαριάδη (ΣΥΡΙΖΑ): «Η Τρόικα μας πιάνει το χέρι και μας γράφει τα νομοσχέδια», Μάιος 2017.
• Nytimes.com, How Britain Voted in the E.U. Referendum, Ιούνιος 2016
• Telegraph.co.uk, French election results: How the Parliament looks as Macron’s party claims an astounding majority, Ιούνιος 
2017.
• The Economist, How Marine Le Pen could win the French Presidency, Φεβρουάριος 2017.
• Thetoc.gr, Reuters, Το 40% των Ελλήνων αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς της ΔΕΗ, Απρίλιος 2017.
• Thetoc.gr, Γκρίνιες για τους υπουργούς: Ποιοί έχουν πάρει «κίτρινη κάρτα», Μάιος 2017.
• Thetoc.gr, Δύο βιοτεχνίες κάθε μέρα κατεβάζουν ρολά στη Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2017.
• Thetoc.gr, Έρευνα: Μόλις 120.000 πολίτες πληρώνουν το 30% των φόρων - Στα 16 δισεκατομμύρια η φοροδιαφυγή, 
Μάρτιος 2017.
• Thetoc.gr, Ήρθε το προσχέδιο 4ου μνημονίου στην Αθήνα -  Όροι για συντάξεις, εργασιακά, Απρίλιος 2017.
• Thetoc.gr, Στοιχεία σοκ: Το 17% των Ελλήνων πληρώνουν το 77% των φόρων, Απρίλιος 2017.
• Αλέξης Παπαχελάς, Το κενό της ασταθούς Τουρκίας, Ιούλιος 2017.
• ΒΒC, Referendum Results, Ιούνιος 2016.
• Γιώργος Τραπεζιώτης, Άρχισαν τα όργανα για τον υπερτιμημένο Μακρόν!, Ιούλιος 2017.
• Θάνος Τσίρος, Πώς η μεσαία τάξη έχασε 13 δισεκατομμύρια Ευρώ από το 2011,  Απρίλιος 2017.

Δημοσκοπήσεις

• MRB για real.gr, Ιούλιος 2017
• DW.com, Poll: Germans want Merkel to remain as chancellor, Ιούνιος 2017
• MRB για το real.gr, 30 Ιουνίου 2017
• ΠΑΜΑΚ για SKAI, 21-23 Ιουνίου 2017
• Marc για το Πρώτο Θέμα, 28 Μαΐου 2017
• Μetron Analysis για τα Παραπολιτικά, 6 Μαΐου 2017 
• Opinion Poll για Κανάλι 1, 29 Απριλίου 2017
• ΚΑΠΑ Research για εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 19-20 Απριλίου 2017
• Palmos Analysis για το Tvxs.gr, 30 Μαρτίου 2017 
• Prorata, για την «Εφημερίδα των Συντακτών», 1-3 Μαρτίου 2017 
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Έρευνες 

• Eurostat, Μείωση 10% των γεννήσεων στην Ελλάδα, Μάρτιος 2017
• Stratfor, Η σκληρή στάση του ΔΝΤ εξυπηρετεί το Βερολίνο, Φεβρουάριος 2017
• The Guardian, Child refugees in Europe ‘forced to sell bodies’ to pay smugglers, Απρίλιος 2017
• Εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Ιούλιος 2017
• Έρευνα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: Μόνο το 13,5% των νοικοκυριών μπορεί να αποταμιεύσει, έναντι 45,1% 
στην Ευρωζώνη, Μάρτιος 2017
• Έρευνα Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας της Κολωνίας (IW), Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 40% από το 
2008 μέχρι το 2015, Μάρτιος 2017
• Καθημερινή, Έρευνα για την αγωνία, απελπισία και οργή της νέας γενιάς στην Ελλάδα, 12 Ιουνίου 2017
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06
Η ΤΑυΤΟΤΗΤΑ ΤΟυ ΟΜΙΛΟυ



O Όμιλος Επικοινωνίας ΒΒDO είναι μέλος της BBDO Worldwide, του πιο δημιουργικού και βραβευμένου δικτύου εμπορικής 
επικοινωνίας στον κόσμο, της ΟΜD Worldwide, του πιο καινοτόμου δικτύου Media Marketing και της ΟMNICOM, του παγκόσμιου 
ηγέτη παροχής υπηρεσιών Marketing και Communication, με έδρα τη Νέα Υόρκη (ΟΜC: ΝΥSE).

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Επικοινωνίας ΒΒDO παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς 
στόχους των πελατών του μέσω των εξειδικευμένων εταιριών του σε όλους τους κλάδους του Marketing Communication: BBDO 
Αthens και TEAM Athens σε Βrand Advertising και Integrated Marketing Communication, PROXIMITY σε CRM, Digital και Data 
Marketing, BGM OMD/Media, Digital Direction, BGM OMD/the MediaCorp και BGM OMD/North σε Media Planning, Buying 
και Performance Marketing και IKON, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα παγκοσμίως δίκτυα δημοσίων σχέσεων της 
ΟMNICOM, Porter Novelli, Fleishman Hillard και Ketchum.

06 Η ΤΑυΤΟΤΗΤΑ ΤΟυ ΟΜΙΛΟυ

BBDO Oμιλος Επικοινωνίας Α.Ε. , Μαρίνου Αντύπα 41-45, 141 21 Νέο Ηράκλειο
Τηλ.:  210 6784000, Fax:    210 6742102, Ε-mail:  info@bbdogroup.gr
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