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Την Τρίτη η ορκωμοσία, μετά οι προγραμματικές 

Η προαναγγελία, ήδη από χθες το βράδυ, του σχηματισμού κυβέρνησης με τη 

συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ καθιστά τυπική τη διαδικασία διερευνητικών εντολών, η οποία 

ενεργοποιείται από σήμερα. Με δεδομένο, ότι ο κ. Τσίπρας αναμένεται να ενημερώσει τον 

κ. Παυλόπουλο ότι σχηματίζει κυβέρνηση, αναμένεται αυτή να ορκισθεί ακόμη και αύριο, 

να συνέλθει η νέα Βουλή την προσεχή Πέμπτη για την ορκωμοσία των βουλευτών, την 

επομένη θα συνεδριάσει για την εκλογή νέου προέδρου (τυπικό τέλος θητείας της κας 

Κωνσταντοπούλου), στη συνέχεια των αντιπροέδρων και αμέσως μετά θα αρχίσει η 

κοινοβουλευτική διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων που θα ολοκληρωθεί με 

την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και την πιστοποίηση, έτσι, της δεδηλωμένης. 

 

 

Τα αποτελέσματα στο 99,5% της Επικράτειας 

Ποσοστό 35,47% συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με καταγεγραμμένο ποσοστό ενσωμάτωσης 

99,50%. Η Ν.Δ ακολουθεί με 28,09%, η Χρυσή Αυγή με 6,99%, ενώ έπονται Δημοκρατική 

Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) με 6,28%, το ΚΚΕ με 5,55%, το Ποτάμι με 4,09%, οι 

Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3,69% και η Ένωση Κεντρώων με 3,43. Εκτός βουλής μένει η Λαϊκή 

Ενότητα που συγκεντρώνει ποσοστό 2,86%. 

 

 

Τσίπρας: Ανοίγεται ο δρόμος της δουλειάς και των αγώνων 

Μέσω twitter ήρθε το πρώτο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα μετά την καθαρή, όπως φαίνεται 

από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με 7,5 μονάδες διαφορά από τη Νέα 

Δημοκρατία. 

«Μπροστά μας ανοίγεται ο δρόμος της δουλειάς και των αγώνων», γράφει ο Αλέξης 

Τσίπρας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ενώ το μήνυμα συνοδεύεται από 

μια φωτογραφία με έναν γλάρο πάνω από τη θάλασσα στην οποία αναγράφεται: «...το 

καράβι στο λιμάνι θα φανεί, θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας». 
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Έκθεση του Ιδρύματος Konrad Adenauer 

Με δεδομένη τη στάση αναμονής που τηρείται στην Ευρώπη μέχρις ότου διαμορφωθεί 

ένα νέο πολιτικό τοπίο στην Αθήνα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα και οι 

αναλύσεις που στέλνονται από διεθνείς πολιτικούς παρατηρητές. 

Στην τελευταία έκθεση προς το Βερολίνο για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, το 

γραφείο του χριστιανοδημοκρατικού Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Αθήνα 

σημειώνει μεταξύ των άλλων: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει ένα νέο ξεκίνημα, μεταξύ των άλλων 

προσπαθώντας να διαμορφώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προοπτική εφαρμογής του 

προγράμματος. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό προσπαθεί να παρουσιάσει το ίδιο 

πρόγραμμα ως προϊόν εκβιασμού και αποτέλεσμα ενός σκληρού και δυστυχώς χαμένου 

αγώνα των Ελλήνων. Υπό αυτές τις συνθήκες και εν όψει των εκλογών, δεν φαίνεται να 

επιτυγχάνεται η τεκμηρίωση της ρητορικής του με αξιόπιστο πολιτικό περιεχόμενο. 

Σε αυτό το φόντο, η περαιτέρω μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μία αληθινά φιλοευρωπαϊκή και 

μεταρρυθμιστική πολιτική δύναμη του μεσαίου χώρου δεν φαντάζει πιθανή. Το πολιτικό 

σπαγκάτ αναμένεται να ολοκληρωθεί αν το κόμμα είτε ως πλειοψηφική είτε ως 

μειοψηφική δύναμη συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση». 

 

 

Flash News 

Σε σχηματισμό κυβέρνησης προχωρούν άμεσα ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Ο Πάνος Καμμένος 

επικοινώνησε με τον Αλέξη Τσίπρα και καταστρώνουν ήδη τα σχέδια τους για την επόμενη 

μέρα. Και οι δύο επιθυμούν να τρέξουν γρήγορα τις διαδικασίες και μάλιστα όπως έγινε 

γνωστό ο Αλέξης Τσίπρας θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στην σύνοδο κορυφής την 

Τετάρτη για το μεταναστευτικό.  

Δύσκολα καθήκοντα περιμένουν μετεκλογικά τον κεντρικό τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, 

αφού μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προωθούνται λύσεις για τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια μέσω των οποίων θα προκύψει το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. 

Κατά τον κ. Στουρνάρα, αν πάνε όλα ομαλά μετεκλογικώς, τα capital controls θα 

αρθούν στις αρχές του 2016. 

Αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά πάσα πιθανότητα υπουργός Οικονομικών θα παραμείνει ο 

Γιώργος Χουλιαράκης, ο οποίος συνεργάζεται άψογα με τον κ. Στουρνάρα και ήδη 

πέτυχαν μία ακόμη ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις από τα capital controls. Οι κ.κ. 

Χουλιαράκης και Στουρνάρας ως και κονσέρτο παρακολούθησαν μαζί στο 

Λουξεμβούργο στο περιθώριο της συνόδου του Eco/Fin. 
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Αυτό που κυκλοφορεί στους διαδρόμους της «γαλάζιας» παράταξης είναι ότι αν η ΝΔ 

χάσει, αλλά το ποσοστό της αυξηθεί σε σύγκριση με το ποσοστό που έλαβε τον 

Ιανουάριο, τότε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Θα 

συνεχίσει να ηγείται του κόμματος ως το Συνέδριο, το οποίο θα εκλέξει την ηγεσία. 

Κυκλοφορούν όμως και διάφορα άλλα σενάρια: Όπως για παράδειγμα ότι δεν 

αποκλείεται οι Μάκης Βορίδης, Άδωνις Γεωργιάδης και Αθ. Πλεύρης να πάρουν μαζί τους 

και τη Μισέλ Ασημακοπούλου και μερικούς άλλους και να επιχειρήσουν να 

δημιουργήσουν έναν νέο φορέα, ενός ελληνικού... λεπενικού κόμματος. 

«Αρχές, αξίες, ιδανικά. Δημοκρατικά, ποτέ συντηρητικά ή δεξιά, αλλά προοδευτικά, 

αντισυστημικά. Αυτό κάνουμε και στις εκλογές»: Αυτή είναι η «νεφελώδης» προτροπή του 

Γ. Παπανδρέου στους πολιτικούς του φίλους, την οποία ανάρτησε στο Twitter, εν όψει 

της εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής. Ίσως να μην έχετε αντιληφθεί αλλά η 

οικογένεια Παπανδρέου έχει... τριχοτομηθεί κομματικά. Ο Γ. Παπανδρέου είναι αλήθεια 

πως δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει (αν θα πάει κιόλας να ψηφίσει). Αλλά μαθαίνω ότι ένα 

κομμάτι της οικογένειας Παπανδρέου πάει με τη Φώφη, ένα άλλο με τον Τσίπρα και ένα 

τρίτο (όπως για παράδειγμα ο Νίκος Παπανδρέου) με το Ποτάμι.  

Ένταση για το μεταναστευτικό επικρατεί όμως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου 

χθες σημειώθηκε μετωπική σύγκρουση του Δ. Παπαδημούλη με τη Μ. Λεπέν. Σε 

παρέμβασή του, εκ μέρους της ευρωομάδας της Αριστεράς, ο αντιπρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι «η ανθρωπιστική 

κρίση του προσφυγικού κύματος χρειάζεται μια ανθρωπιστική ευρωπαϊκή λύση», 

προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως «ως Ευρωπαίος πολίτης, ντρέπομαι για την αποτυχία 

του συμβουλίου των υπουργών και τονίζω ότι είναι η ώρα των ηγετών». Ο 

ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες «να πάψουν να κρύβονται 

πίσω από τους υπουργούς τους», προειδοποιώντας ότι «αλλιώς, θα ακούμε εδώ μέσα 

φασιστικές κραυγές σαν της κυρίας Λεπέν, που προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους 

πάνω σε ανθρώπινες ζωές». Ο Δ. Παπαδημούλης χαρακτήρισε «απαράδεκτο και 

απάνθρωπο» να ακυρώνει η Ευρώπη τη Συνθήκη Σένγκεν και να υψώνει τείχη, «επειδή 

λίγες κυβερνήσεις της Δεξιάς και της άκρας Δεξιάς μπλοκάρουν την αναγκαία 

απόφαση», ενώ υπογράμμισε πως «η χώρα μου, η Ελλάδα, δεν αντέχει μόνη της όλη 

αυτή την πίεση». Η παρέμβαση του Δ. Παπαδημούλη προκάλεσε την αντίδραση της Μ. 

Λεπέν, η οποία, παίρνοντας τον λόγο, είπε: «Δεν επιτρέπω να με αποκαλούν φασίστρια, 

ιδίως εκ μέρους κάποιων που έχουν βάρος στη συνείδησή τους 100 εκατομμύρια 

θανάτους»... 

 


