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Πολιτική Ενημέρωση, 28 Αυγούστου 2016 

Αδυναμία ικανοποιητικού πακέτου στη ΔΕΘ 

Οι πιστωτές δεν φαίνονται διατεθειμένοι να προσφέρουν ένα εύκολο success story στην 

κυβέρνηση, που αναζητεί επικοινωνιακό αντίβαρο στα φορολογικά και άλλα 

δημοσιονομικά μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται σταδιακά και προκαλούν την αντίδραση 

των πολιτών, αλλά και στα μέτρα που θα έρθουν στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δεύτερης 

αξιολόγησης, και αφορούν ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα για την Αριστερά, όπως τα 

εργασιακά. Πολλές κυβερνήσεις της Ευρωζώνης, μεταξύ αυτών και η γερμανική, είναι 

κατηγορηματικά αντίθετες στο αίτημα της Αθήνας για αλλαγή των στόχων για το 

πρωτογενές πλεόνασμα το 2019 και το 2020. Επίσης, το Eurogroup δεν προτίθεται να 

αποδεχθεί ουσιαστικά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πριν από τις γερμανικές εκλογές.  

Η ελληνική πλευρά θα επαναφέρει το θέμα των δημοσιονομικών στόχων στο 

Euroworking Group, που συνεδριάζει αύριο στις Βρυξέλλες για να προετοιμάσει το 

Eurogroup της 9ης Σεπτεμβρίου και στο οποίο θα γίνει αποτίμηση της πορείας 

υλοποίησης των προαπαιτούμενων. Επίσης, θα το θέσουν οι κ. Τσακαλώτος και 

Σταθάκης στην αυριανή συνάντηση τους με τον επίτροπη Μοσκοβισί. Ωστόσο, οι 

προσδοκίες είναι χαμηλές.  

 

 

Flash News 

Από το Μέγαρο Μαξίμου έχει δοθεί το σύνθημα για επικοινωνιακή αντεπίθεση, η οποία 

θα κορυφωθεί με την παρουσία του κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της ομιλίας του 

εκεί θα βρεθεί το μήνυμα της ανάπτυξης –μέσα στην εβδομάδα προχώρησε σε 

αυστηρές συστάσεις στους υπουργούς του για άρση των αγκυλώσεων που 

παρεμποδίζουν τις επενδύσεις- και, σε δεύτερο επίπεδο, της δίκαιης κατανομής της 

«πίτας» που θα προκύψει από την ανάπτυξη αυτή. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της 

κυβέρνησης είναι αυτό της διαπραγμάτευσης, όπου, πέρα από το κλείσιμο της δεύτερης 

αξιολόγησης, με το δύσκολο θέμα των εργασιακών στο επίκεντρο, η κυβερνητική ηγεσία 

προτάσει το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους με το οποίο συναρτά την προοπτική 

έναρξης της πορείας ανάταξης της χώρας και της οικονομίας.  

Ιδανικά, το ζητούμενο για το Μαξίμου είναι ένα γενναίο πακέτο συνδυαστικών 

παρεμβάσεων, που θα στείλει το μήνυμα προς τις αγορές ότι το ελληνικό χρέος είναι 

πλέον διαχειρίσιμο μακροπρόθεσμα. Μια τέτοια συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου θα 

δώσει στην κυβέρνηση την αναγκαία πολιτική «ανάσα» και την περίοδο ανοχής από τους 

πολίτες, ώστε να προετοιμασθεί μια δοκιμαστική έξοδος στις αγορές –το αργότερο το  
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καλοκαίρι του 2017- με την οποία ο κ. Τσίπρας επιθυμεί να σηματοδοτήσει το τέλος, επί 

της ουσίας, των μνημονίων για τη χώρα. 

Με στόχο να σταλεί ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και την κοινωνία 

ότι δεν τον αφορούν οι συζητήσεις περί εκλογών, οι επικείμενες δημοσκοπήσεις έστω και 

αν είναι αρνητικές, αλλά και οι φήμες περί πιέσεων ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης, ο 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για έναν δεύτερο κύκλο νομοθετικών 

πρωτοβουλιών που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν ο 

πρωθυπουργός επικεντρώνεται στην εμφάνιση του στη ΔΕΘ όπου θα ανακοινώσει τις 

πρωτοβουλίες του, ενώ τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση, ενόψει της ΔΕΘ, θα δώσει στη 

δημοσιότητα έναν φάκελο που θα περιέχει τον αναλυτικό απολογισμό του 

κοινοβουλευτικού έργου του τελευταίου χρόνου. Τα νομοσχέδια που θα προωθήσει τις 

επόμενες εβδομάδες η κυβέρνηση είναι: 1. Νομοσχέδιο για την Παιδεία. Θα συζητηθεί 30 

και 31 Αυγούστου, 2. Νομοσχέδιο για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. Πρόκειται 

για ένα εντελώς νέο σχέδιο που θα προβλέπει τα εξής: Α. Ίδρυση Ταμείου Κοινωνικής 

Οικονομίας Β. Διεύρυνση της έννοιας του φορέα κοινωνικής οικονομίας Γ. 

Ανασχεδιασμό των ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού, 3. Νομοσχέδιο για την αδειοδότηση 

επιχειρήσεων, 4. Νομοσχέδιο για την λαθρεμπορία καυσίμων, 5. Νομοσχέδιο 

Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το τετραήμερο 13 – 16 Οκτωβρίου, αποτελεί ορόσημο όσον 

αφορά τις αποφάσεις του κ. Τσίπρα για αλλαγές σε κυβέρνηση, κόμμα και 

Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θεωρείται βασική επιδίωξή του να καταφέρει να βγει από το 

συνέδριο έχοντας επιβεβαιώσει παντοδυναμία στο κόμμα, που θα του αφήσει ευρύ 

περιθώριο κινήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται ιδιαίτερα 

προβληματισμένος από την κοινοβουλευτική παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η απουσία ικανού 

αριθμού έμπειρων στελεχών είχε ως αποτέλεσμα την αποψίλωση της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας, καθώς οι πλέον «ετοιμοπόλεμοι» μεταπήδησαν στην κυβέρνηση. Τώρα, ο κ. 

Τσίπρας εμφανίζεται να επιθυμεί μια αντίστροφη πορεία. Να επιστρέψουν δηλαδή 

ορισμένοι εκ των υπουργών για την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 

κόμματος στη Βουλή, όπου θεωρεί ότι καταγράφεται υστέρηση και δίδεται έδαφος στην 

αντιπολίτευση να κερδίζει τις εντυπώσεις στις αντιπαραθέσεις για τα ζητήματα που 

προκύπτουν. Αλλωστε, η μετακίνηση κυβερνητικών στελεχών σε κοινοβουλευτικούς 

ρόλους ή ακόμη και στο κόμμα θα βοηθήσει στο να ανοίξουν θέσεις στην κυβέρνηση 

για τον αναμενόμενο μετά το συνέδριο ανασχηματισμό, στον οποίο, όπως αναφέρουν 

οι πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα θελήσει να αξιοποιήσει και εξωκοινοβουλευτικά, 

προερχόμενα από όμορους πολιτικούς χώρους στελέχη, για να σηματοδοτήσει το 

άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση κυριαρχίας στον ευρύτερο κεντροαριστερό 

πολιτικό χώρο. 
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«Ελλάδα από την αρχή...». Θα είναι από τα κεντρικά μηνύματα της ομιλίας του Κυριάκου 

Μητσοτάκη ενώπιον των παραγωγικών φορέων στη ΔΕΘ. Στον «πρωινό καφέ» της 

Πειραιώς γράφουν και σβήνουν καθημερινά ενόψει της εμφάνισης-ορόσημου στη 

συμπρωτεύουσα. Ήδη, όμως, έχουν διαμορφωθεί δύο βεβαιότητες: Η μία είναι το μήνυμα 

του προέδρου της ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της παροχολογίας. Η άλλη είναι ότι δεν 

θα υποκύψει και στις πιέσεις της βάσης του κόμματος να παρουσιαστεί άμεσα το 

αναλυτικό πρόγραμμα της Ν.Δ. Ο κ. Μητσοτάκης θα επιμείνει στο οραματικό σκέλος, σε 

ένα θετικό αφήγημα για την έξοδο από την κρίση, στην ανάγκη να γίνει «επανεκκίνηση» 

της χώρας.  

Με απόφαση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, αναπληρωτές 

εκπρόσωποι τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ορίζονται ο 

Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η Σοφία Ζαχαράκη. Εκπρόσωπος τύπου, παραμένει ο 

Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος θα πραγματοποιεί το μπρίφινγκ και τις επίσημες 

ανακοινώσεις και δηλώσεις. Ο κ. Κυρανάκης θα τον αντικαθιστά στο μπρίφινγκ όταν ο κ. 

Κουμουτσάκος θα απουσιάζει, αλλά ο κυρίως νέος ρόλος των αναπληρωτών 

εκπροσώπων θα είναι οι εμφανίσεις σε ΜΜΕ, με μία επίσημη ιδιότητα, ώστε να ενισχυθεί 

το επικοινωνιακό οπλοστάσιο της ΝΔ με νέα πρόσωπα από τη νέα γενιά. 

 


