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Πολιτική Ενημέρωση, 30 Αυγούστου 2015 

 

Την 1η Οκτωβρίου η ορκωμοσία της Βουλής 

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που διαλύει τη Βουλή και προκηρύσσει εκλογές στις 

20 Σεπτεμβρίου, η νέα Βουλή οφείλει να συγκληθεί σε Σώμα την 1η Οκτωβρίου. Θα έχει 

μεσολαβήσει ένα δεκαήμερο από το κλείσιμο της κάλπης ώστε εάν δεν προκύψει 

αυτοδύναμη κυβέρνηση –που είναι και το πιθανότερο- να έχουν ολοκληρωθεί οι  

διερευνητικές διαδικασίες σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, 

την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου και ώρα 11:00 το πρωί οι νέοι βουλευτές θα ορκιστούν, ενώ την 

επόμενη ημέρα θα διεξαχθεί εκλογή του νέου προεδρείου του Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια 

θα γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, οι οποίες θα 

ολοκληρωθούν με την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Εκτός αν δεν προκύψει 

αυτοδύναμη κυβέρνηση ή δεν υπήρξε περιθώριο σχηματισμού κυβέρνησης 

συνεργασίας. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, θα 

οδηγηθούμε σε επαναληπτικές εκλογές. Στην πράξη θα επαναληφθεί η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε μετά τις εκλογές του Μαϊου το 2012 με τη Βουλή της «μίας ημέρας». 

 

 

Ο αγώνας δρόμου για την αυτοδυναμία 

Κλειδί για την επίτευξη αυτοδυναμίας αποτελεί το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν 

εκτός Βουλής. Όσο περισσότερα κόμματα αποτύχουν να συγκεντρώσουν το... 

πολυπόθητο 3%, τόσο ευκολότερα μπορεί να διασφαλιστεί ο μαγικός αριθμός των 151 

βουλευτών από το πρώτο κόμμα. Επομένως σε μία Βουλή που θα εκπροσωπούνται 

πάνω από 7 κόμματα, ο στόχος της αυτοδυναμίας καθίσταται πιο δύσκολος για όποιον 

κόψει πρώτος το... εκλογικό νήμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η εκλογική βραδιά μπορεί 

να τραβήξει σε βάθος, έως ότου ξεκαθαρίσει το ποσοστό των μικρότερων κομμάτων. 

Με βάση τον νόμο, σε περίπτωση που τα εκτός Βουλής κόμματα συγκεντρώσουν 5%, 

τότε ο πήχης της αυτοδυναμίας του πρώτου κόμματος θα κινηθεί στο 38,5%, με τα 

εξωκοινοβουλευτικά κόμματα στο 13%, ενώ το έργο του πρώτου κόμματος γίνεται πιο 

εύκολο εάν το ποσοστό φτάσει το 15%. 
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Flash News 

Σε 2-3 εκατοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, παγιώνεται η διαφορά 

μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, η προεκλογική μάχη για την πρωτιά ανεβάζει στροφές, οι μικροί 

συμπιέζονται από τον ανταγωνισμό Τσίπρα - Μεϊμαράκη και η συγκρότηση βιώσιμης 

μετεκλογικής κυβέρνησης φαντάζει αρκετά δύσκολη, σε αυτή τη φάση. Οποιος κι αν 

έρθει πρώτος, ακόμη και με τη συνδρομή ενός μικρού κόμματος δεν θα μπορέσει να 

συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία ή θα είναι σε οριακό σημείο με αποτέλεσμα 

να γίνει δυσχερέστερη η αφαρμογή του προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόσχιση του 

ΛΑΕ δεν μπορεί να στηριχθεί στην ανοχή της αντιπολίτευσης και μπορεί να μην έχει τη 

στήριξη των ΑΝΕΛ που δείχνουν να μην μπαίνουν στη Βουλή. Απο την άλλη η ΝΔ μπορεί 

να στηριχθεί μόνο στο Ποτάμι και δεν μπορεί να σχηματίσει ισχυρή πλειοψηφία.  

Πάντως, η δημοσκοπική αφετηρία των δύο μεγάλων κομμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι δύσκολα θα υπερβούν ποσοστά της τάξης του 28%-32%, που βεβαίως δεν οδηγούν 

σε αυτοδυναμία. Έτσι, στο προσκήνιο διακινούνται ήδη σενάρια μετεκλογικών 

συνεργασιών, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ, αλλά και ευρύτερης συνεργασίας με 

συμμετοχή των δύο μεγάλων κομμάτων, υπό τους κ. Αλ. Τσίπρα και Β. Μεϊμαράκη. 

Μάλιστα, το τελευταίο σενάριο, παρότι στην παρούσα φάση εμφανίζεται ως το πλέον 

απομακρυσμένο, μπορεί να έλθει στο προσκήνιο με ένταση στο πλαίσιο των 

διερευνητικών εντολών που θα ακολουθήσουν τις κάλπες, καθώς ο κ. Στ. Θεοδωράκης 

πρωτίστως, αλλά και η κα Φώφη Γεννηματά, αναμένεται εάν τους προταθεί συμμετοχή 

σε κυβέρνηση συνεργασίας να θέσουν ως όρο τη συμμετοχή τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και 

της ΝΔ. 

Τρίμηνο-«φωτιά» έχει μπροστά της η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες του 

Σεπτεμβρίου. Από τις αρχές Οκτωβρίου ως το τέλος του έτους πρέπει να διαπραγματευθεί 

εννέα «αγκάθια» του Μνημονίου, να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες και να βρει 

τρόπους για να αντισταθμίσει τις υφεσιακές πιέσεις που προκαλούν τα capital controls. 

«Παρηγοριά» για τους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών αποτελεί η απρόσμενη 

άνοδος του τουρισμού που έφερε ζεστό χρήμα στην οικονομία την πιο δύσκολη στιγμή 

και φαίνεται ότι συγκρατεί τη βουτιά της οικονομίας στο -2,3% του ΑΕΠ και εφέτος. Την 

ύφεση συγκρατεί και το «φρενάρισμα» των εισαγωγών που έφεραν τα capital controls. 

Εξάλλου θετική έκπληξη αποτέλεσε η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% το β’ εξάμηνο του 2015 

(Απρίλιος – Ιούλιος) σε ετήσια βάση και κατά 0,8% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 

2015. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί η ανάγκη αναζωογόνησης των δημοσίων 

επενδύσεων ώστε να ξεκολλήσει το ΕΣΠΑ που έπιασε πάτο. Ήδη στο Γενικό Λογιστήριο 

του Κράτους (ΓΛΚ) ετοιμάζουν σχέδιο για την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ 

συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης κάθε μήνα, από τον Σεπτέμβριο ως τον Δεκέμβριο. Ο 

στόχος συμφωνήθηκε με την τρόικα. 
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Ο υπηρεσιακός υπουργός Οικονομίας Νίκος Χριστοδουλάκης έχει ως βασική αποστολή 

να μη διακοπεί η χρηματοδότηση στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Άλλωστε το ΕΣΠΑ ήταν το 

σημαντικότερο θέμα που απασχόλησε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Με εμπειρία σε 

θέματα ανάπτυξης, οικονομίας αλλά και επενδύσεων, ο νέος υπουργός πήρε πάνω του 

όλο το πρόγραμμα. 

Ως τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν μπει στις τράπεζες όλα τα αναγκαία κεφάλαια υπό την 

προϋπόθεση των ομαλών πολιτικών εξελίξεων και του σχηματισμού μιας ισχυρής 

κυβέρνησης μετά τις κάλπες της 20ης Σεπτεμβρίου. Η ολοκλήρωση της 

ανακεφαλαιοποίησης θα επιτρέψει αμέσως μετά την άρση των capital controls. Την 

προοπτική αυτή δίνει η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία συντονίζει όλα όσα 

πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να προσδιοριστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες του 

τραπεζικού συστήματος. 

Κατά 1,4 δισ. ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Ιούλιο 

μετά την επιβολή των capital controls ενώ αρνητική κατά 607 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή 

ροή χρηματοδότησης προς την οικονομία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδος, το υπόλοιπο των καταθέσεων διαμορφώθηκε στο τέλος Ιουλίου 

στα 120,83 δισ. ευρώ από 122,23 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο η μηνιαία καθαρή ροή 

της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 607 εκατ. 

ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 430 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο. 

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ψύχραιμος, σαν να μην τον αφορούν τα ερωτήματα από 

συντρόφους και αντιπάλους περί αποδρομής του από την εξουσία. «Περνάμε κρίση 

αμηχανίας, αλλά στην τελική φάση τα πράγματα θα αλλάξουν» λέει σε όσους τον 

ρωτούν. Παραδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει το τραυματικό σοκ της διάσπασης, πιστεύει 

όμως ότι το κόμμα με τα νέα χαρακτηριστικά του θα είναι πιο συμβατό με την κοινωνία 

και τα θέλω της. Αν είναι ξανά πρωθυπουργός, σκοπεύει, όπως εκμυστηρεύεται, να 

προχωρήσει άμεσα όλες τις μεταρρυθμίσεις ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να πετύχει 

δικαιότερα μέτρα και ελαφρύνσεις για τους πολίτες, εφόσον θα έχει προχωρήσει και η 

διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους. Παράλληλα, οι συνεργάτες του ετοιμάζουν ένα 

πρόγραμμα αντίβαρο του Μνημονίου με μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της 

διαπλοκής και της διαφθοράς και εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.  

Το πρόβλημα όπως έχουν διαπιστώσει στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εντοπίζεται στους ψηφοφόρους 

άλλων κομμάτων που μετακινήθηκαν τον Ιανουάριο αλλά στους παραδοσιακούς 

ψηφοφόρους του κόμματος οι οποίοι τελούν σε κατάσταση σοκ. Στη δεξαμενή των 

αναποφάσιστων αναμένεται να στραφεί το ενδιαφέρον της επικοινωνιακής ομάδας, που 

βλέπει ότι η συσπείρωση της ΝΔ είναι πολύ ψηλά σε σύγκριση με αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης μπορεί να μη θεωρείται αυτή τη στιγμή ως ο καταλληλότερος 

πρωθυπουργός στην κοινή γνώμη (πράγμα που ίσχυε και για τον κ. Τσίπρα πριν από τις  
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εκλογές του Ιανουαρίου), όμως πέρα από τη βαθιά γνώση που έχει για την παράταξη, 

έχει συνδεθεί με εκλογικές επιτυχίες. Ως Γραμματέας της ΝΔ αλλά και διασώζοντας το 

ναυάγιο του Μαϊου του 2012, ο κ. Μεϊμαράκης γνωρίζει από εκλογική στρατηγική αλλά 

και την κεντροδεξιά παράταξη. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας τον εκτιμούν και 

τον σέβονται διότι θεωρούν ότι πάντα προσέφερε στην παράταξη ανιδιοτελώς.  

Ο κ. Μεϊμαράκης, στο πλαίσιο της επιχείρησης αποδόμησης του κ. Τσίπρα, θα επιμείνει 

στη διεξαγωγή τουλάχιστον δύο τηλεοπτικών αναμετρήσεων, μία με όλους τους 

πολιτικούς αρχηγούς και μία μεταξύ των προέδρων της ΝΔ και του ΣΎΡΙΖΑ. Ειδικά για τη 

δημοφιλία του κ. Μεϊμαράκη, στο επιτελείο του εκτιμούν ότι αυτή θα προσεγγίζει το 50% 

και θα ξεπερνά το 85% στο εσωτερικό της ΝΔ, στοιχείο που αυτομάτως θα τον κάνει 

θετικό συνομιλητή, όπως υποστηρίζουν, με τη μισή ελληνική κοινωνία, αν και αυτό δεν 

μπορεί κανείς να υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι μεταφράζεται και σε θετική ψήφο. 

Ο Σταύρος Θεοδωράκης εγκαταλείπει τον μονομέτωπο αγώνα κατά του Αλέξη Τσίπρα 

και στο εξής στόχος της κριτικής του θα είναι και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Το Ποτάμι θα 

δείξει συγκεκριμένες θέσεις με άξονα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της 

ανεργίας και το κομματικού κράτους και θα προβάλει θέματα όπως το Μεταναστευτικό, η 

κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου για τις φυλακές και η άρση των αδικιών που 

επιφέρει το τρίτο Μνημόνιο. 

Τους ένωσε ξανά... ο Αλ. Τσίπρας και το τρίτο Μνημόνιο, που φέρει την υπογραφή του. 

Π. Λαφαζάνης και Αλ. Αλαβάνος ξανασυναντιούνται πολιτικά για να πορευθούν μαζί, 

διεκδικώντας την αντιμνημονιακή ψήφο στις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου. Η 

συμπόρευση της Λαϊκής Ενότητας του κ. Λαφαζάνη με το σχέδιο Β του πρώην προέδρου 

του ΣΥΝ και επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από το 2004 ως το 2009, κ. Αλαβάνου, ήταν 

αναμενόμενη, καθώς τους δύο πολιτικούς δεν συνδέει μόνο το κοινό μέτωπο κατά του κ. 

Τσίπρα και του Μνημονίου ή ο στόχος της εξόδου από την ευρωζώνη και της 

επιστροφής σε εθνικό νόμισμα, αλλά και οι μακροχρόνιοι συντροφικοί και φιλικοί δεσμοί, 

που τους ενώνουν από την εποχή του αντιδικτατορικού αγώνα. 

Μετά το νέο διαζύγιο με τον Γιώργο Παπανδρέου στο ΠαΣοΚ γίνεται προσπάθεια για 

επιστροφή στελεχών που είχαν ενταχθεί στο Κίνημα του πρώην πρωθυπουργού. 

«Η φροντίδα μου δεν είναι άλλη από το να συμβάλω με όλες τις δυνάμεις στην 

προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου και στην έξοδο της χώρας από τον θανάσιμο 

κύκλο της κρίσης» επισημαίνει ο κ. Φώτης Κουβέλης στη συνέντευξη που παραχώρησε 

στο «Βήμα της Κυριακής». Αφήνει έτσι ανοιχτή την προοπτική συνεργασίας του με τον 

ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αντιθέτως κλείνει την πόρτα στη συνεργασία της ΔΗΜΑΡ με το ΠαΣοΚ. «Δεν 

είμαι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να συνεργήσω στην εκλογική συνεργασία των 

δύο κομμάτων» παρατηρεί με έμφαση, αλλά δεν σκέπτεται να αποχωρήσει από το κόμμα 

που ίδρυσε. 


