
βου 

Πολιτική Ενημέρωση Σελ. 1 

 

 

Πολιτική Ενημέρωση, 19 Ιουλίου 2015 

 

Η Τρόικα επιστρέφει για τo 3o Μνημόνιο  

Με τη συμφωνία που δέχτηκε τη 12η Ιουλίου η κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για να 

επιστρέψει αύριο Δευτέρα για επιτόπιους ελέγχους στη χώρα μας η πρώην τρόικα, 

συνεπικουρούμενη όμως πλέον και από ένα ακόμα πρόσωπο εκ μέρους του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο οποίος και θα 

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τρίτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την 

Ελλάδα. 

Αρχικά αναμένονται να καταφτάσουν στο ΓΛΚ τα τεχνικά κλιμάκια των ελεγκτών για μια 

πρώτη επισκόπηση της κατάστασης στην ελληνική οικονομία, μετά το κλείσιμο των 

τραπεζών και τα capital controls. Τέσσερις μήνες αφότου έφυγαν άπρακτοι οι ελεγκτές, 

αφού τον Φεβρουάριο τους είχε απαγορευτεί η είσοδος στα υπουργεία και είχαν υποστεί 

περιορισμό στα ξενοδοχεία όπου διέμεναν, τα δεδομένα έχουν αλλάξει θεαματικά και η 

ζημιά στην πραγματική οικονομία παραμένει ανυπολόγιστη. Τις αμέσως επόμενες ημέρες 

θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και οι νέοι «κυβερνήτες» της χώρας, τα πρώτα 

βιολιά δηλαδή των εκπροσώπων από κάθε θεσμό. Οι διαπιστώσεις τους θα οδηγήσουν 

στα μέτρα που θα συνοδεύουν το νέο τριετές πρόγραμμα. 

 

Ποιοι είναι οι νέοι τροϊκανοί 

Εκτός από τον Ινδό Ρίσι Γκογιάλ και τον Ιρλανδό Ντέκλαν Κοστέλο (που διαδέχτηκαν τον 

Πολ Τόμσεν και τον Ματίας Μορς αντίστοιχα) το νέο πρόσωπο που θα πατήσει πόδι 

στην Αθήνα θα είναι ο Γερμανός Ράσμους Ρέφερ, ως διάδοχος του επικεφαλής του 

κλιμακίου της ΕΚΤ Κλάους Μαζούχ. Το «ζόμπι»: Ο Ράσμους Ρέφερ ανέλαβε καθήκοντα 

από τον Μάρτιο φέτος και κουβαλάει ήδη τη φήμη του «σκληρού» από την τριετή θητεία 

του στο σχέδιο διάσωσης της Πορτογαλίας. Σε αντίθεση με τον ήπιο και προσηνή 

Κλάους Μαζούχ, στην Πορτογαλία ο Ρέφερ απέκτησε το διόλου κολακευτικό 

προσωνύμιο «ζόμπι» (έγινε και μπλουζάκι που πωλούνταν στο Διαδίκτυο) επειδή ο 

μισθός του ως επικεφαλής του Τμήματος Στρατηγικής Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ 

άγγιζε τα 20.000 ευρώ, ενώ ένα άλλο από τα προσωνύμια που του προσάπτουν είναι 

«νεκροθάφτης»... 

Ο σκληρός: Στην παλιά φρουρά (μετά από έναν χρόνο θητείας αφότου ανέλαβε τα 

καθήκοντα του Τόμσεν) συγκαταλέγεται πλέον και ο Ρίσι Γκογιάλ που, ως εκπρόσωπος 

του ΔΝΤ, έχει παίξει μάλλον σκοτεινό ρόλο στην ελληνική διαπραγμάτευση, βάζοντας 

διαρκώς εμπόδια στην προηγούμενη κυβέρνηση για να κλείσει το Μνημόνιο ΙΙ, και ο  
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οποίος πήρε προαγωγή ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού σκέλους του Ταμείου. Δεξί του 

χέρι στην αποστολή του ΔΝΤ στην Αθήνα θα είναι η Καναδή Στέφανι Εμπλ, γνωστή πλέον 

και ως «φονέας των χαμηλοσυνταξιούχων» επειδή στο Παρίσι ζητούσε επίμονα τη μείωση 

της κατώτατης σύνταξης στη χώρα μας. 

Ο «μορφονιός»:  O Ιρλανδός Ντέκλαν Κοστέλο είναι ο εκπρόσωπος του επιτρόπου 

Μοσκοβισί (και του Ολι Ρεν παλαιότερα) που αντικατέστησε πέρυσι τον Μάιο τον Ματίας 

Μορς, ο οποίος αναβαθμίστηκε στην Κομισιόν. Έχει το προσωνύμιο «μορφονιός», κάτι 

αντίστοιχο δηλαδή με τον «blue eyes» Πολ Τόμσεν. 

Ο Κοστέλο έχει γνώση των ελληνικών πραγμάτων, καθώς συμμετείχε στην πρώτη 

αποστολή της Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2010, οπότε είχε έρθει στην Ελλάδα για να συντάξει το 

πρώτο μνημόνιο. Καλύτερη γνώση όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα έχει, πάντως, ο 

τοποτηρητής του Κοστέλο και Νο 2 της αποστολής της Κομισιόν, ιταλικής καταγωγής 

Γκαμπριέλε Τζιουντίτσε, ο οποίος μόνο έξω από τα νερά του δεν θα νιώθει το καλοκαίρι 

στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμενε και παλαιότερα στην Αθήνα.  

 

 

Ψηλά ο πήχης για τη διαφθορά 

Εμφανής είναι η πρόθεση της κυβέρνησης σε αυτή τη φάση να καλλιεργήσει την 

εντύπωση ότι βασική προτεραιότητα είναι η πάταξη της διαφθοράς. Είναι ένα στοιχείο 

που δεν λείπει από καμία ομιλία του κ. Τσίπρα, ο οποίος ανεβάζει συνεχώς τον πήχη για 

το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο πάντως αποτέλεσε πεδίο κριτικής σε βάρος του από 

τους εταίρους τους προηγούμενους μήνες, με κύριο στοιχείο την αδράνεια. 

Για τον λόγο αυτόν, με αφορμή τη νέα σύνθεση της κυβέρνησης, ανακοινώθηκε και η 

σύσταση μιας νέας Ειδικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς υπό τον 

υπουργό Επικρατείας Π. Νικολούδη. Σε αυτήν θα συμμετέχουν ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Π. Πολάκης, ο 

υφυπουργός Δικαιοσύνης, πρώην εισαγγελέας Δ. Παπαγγελόπουλος και ο υφυπουργός 

παρά τω Πρωθυπουργό Τ. Κουίκ. 

 

 

Το παρασκήνιο των αρνήσεων 

Υπό το πρίσμα των μικροκομματικών διευθετήσεων, η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ είναι 

σε μεγάλο βαθμό προϊόν αρνήσεων και απροθυμίας προσώπων και στελεχών να  
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συμμετάσχουν σε αυτήν. Δεδομένου ότι το μοναδικό υπουργείο που έμενε κενό ήταν το 

Εργασίας, καθώς ο Π. Σκουρλέτης είχε «κάνει κράτηση» στο Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης ως αντικαταστάτης του Π. Λαφαζάνη, οι απόπειρες να πειστούν οι 

τεχνοκράτες και ειδικοί ώστε να το αναλάβουν ήταν πυρετώδεις στο διάστημα των 

τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμία του κ. Τσίπρα ήταν να το 

αναθέσει στον Σ. Ρομπόλη, ο οποίος αρνήθηκε. Ως το μεσημέρι της Παρασκευής 

καταβάλλονταν προσπάθειες και κρούση έγινε στον Αλ. Μητρόπουλο, ο οποίος επίσης 

αρνήθηκε και παρέμεινε στη θέση του α’ αντιπροέδρου της Βουλής. Επίσης, σύμφωνα με 

πληροφορίες, ο Π. Καμμένος φιλοδοξούσε να διεκδικήσει επιπλέον υπουργεία 

(πληροφορίες αναφέρουν δύο-τρία πέραν του υπουργείου Άμυνας), κάτι που ο κ. 

Τσίπρας δεν θέλησε καν να συζητήσει – αν και αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν η 

τοποθέτηση Χαϊκάλη στο υφυπουργείο Εργασίας. 

 

 

 

Flash News 

Κυβέρνηση για κάλπες. Αν περιμένατε να σβήσει ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης τη 

φωτιά που έχει ανάψει στη χώρα και στον ΣΥΡΙΖΑ το Μνημόνιο – πρώτη φορά Αριστερά, 

ζήτω που καήκαμε! Η νέα κυβέρνηση πυρκαγιάς (αφού ανακοινώθηκε εν μέσω 

πυρκαγιών σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα) περιλαμβάνει άτομα και μάλιστα στα πιο 

κρίσιμα υπουργεία για την Ενέργεια και το Ασφαλιστικό που δεν πιστεύουν καν στις 

μεταρρυθμίσεις, είναι σαφέστατα προεκλογικού χαρακτήρα και βεβαίως επισημοποίησε 

τη ρήξη με την Αριστερή Πλατφόρμα, που περνά πλέον στην εσωκομματική 

αντιπολίτευση. 

Έξι βουλευτές, πέντε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ένας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, και δύο 

εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα είναι τα νέα πρόσωπα του κυβερνητικού σχήματος. Το 

πρόσωπο που θα συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλο, λόγω της εισόδου του στην 

κυβέρνηση, είναι αναμφίβολα ο ηθοποιός και βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων 

Παύλος Χαϊκάλης. Πρόκειται για τον πολιτικό που κατήγγειλε ότι προσπάθησαν να τον 

δωροδοκήσουν προκειμένου να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα του Στ. Δήμα στη 

διαδικασία της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να εκδοθεί πόρισμα από τη 

δικαιοσύνη που απέρριπτε τους ισχυρισμούς του. Συνήθως ταυτίζεται με κάθε σενάριο 

συνωμοσίας που παρουσιάζει ο αρχηγός του και ευθυγραμμίστηκε πλήρως μαζί του στη 

ρητορική κατά του Μνημονίου. Είναι ενδεικτικό ότι η γερμανική «Bild» έκανε πρώτο θέμα 

την επιλογή του, λόγω των επιθέσεων που έκανε κατά καιρούς εναντίον της κυρίας 

Μέρκελ και του κ. Σόιμπλε, χαρακτηρίζοντάς τους ναζιστές. Αναλαμβάνει μια θέση που  
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θα κυριαρχήσει στις διαβουλεύσεις με την τρόικα, καθώς θα διαχειριστεί το χαρτοφυλάκιο 

των κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Η νέα κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης Όλγα Γεροβασίλη, εξ‘ Άρτης (όπως και 

ο κ. Τσίπρας), ακτινοδιαγνώστρια το επάγγελμα, είναι από τις πλέον ισχυρές 

υποστηρίκτριες της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Κοινοβούλιο. Προσπαθούσε από το 

2012 να εισέλθει στην πολιτική, είτε ως δήμαρχος, είτε ως περιφερειάρχης, χωρίς επιτυχία, 

και τελικά πέτυχε να εκλεγεί βουλευτής. Περιγράφεται ως ιδιαίτερα φιλόδοξο άτομο, αλλά 

και από τους βουλευτές που θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι μπορούν να αλλάξουν την 

επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει σήμερα θεωρητικά δύο βασικές επιλογές: είτε να επιδιώξει μια 

ρήξη με τους «ριζοσπάστες» του κόμματος ή για μία ακόμη φορά να επιλέξει τον 

συμβιβασμό. Τουλάχιστον 60% των νομαρχιακών οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ ελέγχονται 

από τους διαφωνούντες, ενώ περισσότερα από τα μισά μέλη της ΚΕ έχουν διαφωνήσει 

εγγράφως με τη «στροφή» του Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας δεν διαθέτει καν τα μέσα 

για να προχωρήσει σε σύγκρουση με την Αριστερή Πλατφόρμα ή τους λοιπούς 

διαφωνούντες παρά μόνο σε επίπεδο φραστικό. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα να 

πράξει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη συγκυρία είναι να απομακρύνει τους υπουργούς 

που έχουν διαφωνήσει. 

Τα σχέδια του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και των σκληροπυρηνικών γερμανικών κύκλων που 

θέλουν την Ελλάδα εκτός ευρώ έχουν διευκολυνθεί από τις επιλογές και την πολιτική που 

ακολούθησε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το προηγούμενο πεντάμηνο. Σε σημείο που 

θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι υπήρξε ακόμη και συντονισμός κινήσεων μεταξύ 

της ελληνικής και της γερμανικής πλευράς, ιδίως στις επιλογές του πρώην υπουργού 

Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι οποίες 

προέρχονται από κορυφαίες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή στη δραχμή είχε συζητηθεί 

από τους δύο υπουργούς Οικονομικών, με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να υπόσχεται ότι 

«θα στηρίξει την Ελλάδα με βοήθεια αν η ελληνική πλευρά τον διευκολύνει στο θέμα του 

χρέους». Σε έκθεση του γερμανικού Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου που εκδόθηκε τον Ιούνιο 

περιγράφονται βήμα βήμα η διαδικασία εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ και η 

επιστροφή στη δραχμή. Η έκθεση συντάχθηκε την ίδια περίοδο που ο δημοσιογράφος 

Αμπροούζ Εβανς – Πρίτσαρντ της βρετανικής εφημερίδας «The Telegraph» γνωστός για 

τις σχέσεις του με τον κ. Βαρουφάκη και τις ιδέες του κατά του ενιαίου ευρωπαϊκού 

νομίσματος, αποκαλύπτει προχωρημένα σχέδια της ριζοσπαστικής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ 

για χρεοκοπία ισλανδικού τύπου με την κρατικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και 

την κυκλοφορία διπλού νομίσματος που τελικά θα οδηγούσε στη δραχμή.  

Το σχέδιο του Grexit φυλάσσεται σε ειδικό δωμάτιο ασφαλείας, μέσα σε χρηματοκιβώτιο, 

στον 13ο όροφο του κτιρίου Βerlaymont στις Βρυξέλλες, λίγα μέτρα από το γραφείο του 

προέδρου της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Εκεί απαντώνται μια σειρά από ερωτήματα  
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για το πώς θα αντιμετωπιστεί το Grexit περιλαμβάνοντας, όσο σοκαριστικό και αν 

ακούγεται, ακόμη και το ενδεχόμενο εξόδου της χώρας από τη συνθήκη Σένγκεν.  

Η ΝΔ θα κάνει την κριτική της κατά του Αλέξη Τσίπρα, αλλά θέλει να τον διευκολύνει προς 

την πλήρη στροφή στον ρεαλισμό ώστε να «κλειδώσει» οριστικά η παραμονή της χώρας 

στην ευρωζώνη. Παρότι ο κίνδυνος πολιτικής αποσταθεροποίησης δεν έχει αποφευχθεί, 

σύμφωνα με στελέχη της ΝΔ δεν υφίσταται θέμα κυβέρνησης συνεργασίας, οικουμενικής 

ή ειδικού σκοπού, αν και υπάρχουν στελέχη που το θέτουν. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα 

ενισχύεται το ρεύμα των βουλευτών που θέλουν να παραμείνει ο κ. Μεϊμαράκης στο 

τιμόνι της ΝΔ είτε ως τις αρχές του 2016 είτε ως τα τέλη του Ιουνίου του ίδιου έτους, οπότε 

είναι προγραμματισμένο το τακτικό συνέδριο της ΝΔ. 

Την παραίτησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 

υπουργείου Εργασίας θα υποβάλει αύριο το πρωί, όπως προανήγγειλε , ο Γιώργος 

Ρωμανιάς. Όπως δήλωσε, μιλώντας στο "MEGA Σαββατοκύριακο" για την απόφασή του 

αυτή ενημέρωσε στη διάρκεια άτυπης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στο 

υπουργείο με τη νέα ηγεσία, τους κ. Κατρούγκαλο και Χαϊκάλη, παρουσία του κ. 

Στρατούλη. Ο κ. Ρωμανιάς υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει το νόμο για το 

συνταξιοδοτικό, για τον οποίο, όπως υποστήριξε, αγνοήθηκε πλήρως το υπουργείο, 

σημειώνοντας: "Δεν είναι δυνατόν εγώ να δώσω σύνταξη 87 ευρώ στον ανάπηρο. Γιατί 

αυτό νομοθετήθηκε". 

«Έλλειμμα» σε  ανασφάλιστους εμφανίζει ο ΕΟΠΥΥ. Τα στοιχεία του Οργανισμού δείχνουν 

ότι ο αριθμός των επωφελούμενων ανασφάλιστων σε φαρμακευτικές παροχές κινείται σε 

χαμηλά επίπεδα. Στο σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων ατόμων, που σύμφωνα με την 

κυβέρνηση, είναι ανασφάλιστοι, μόλις 15.524 άτομα ζήτησαν τον Μάιο κάλυψη της 

φαρμακευτικής τους δαπάνης, δηλαδή ούτε το 0,62% του συνόλου. Οι αρμόδιοι εκτιμούν 

ότι η μικρή ζήτηση των παροχών από ανασφάλιστους οφείλεται στο ότι πρόκειται κυρίως 

για νέα υγιή άτομα που δεν χρειάζονται φάρμακα.  


