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Θα γίνουν όσα πρέπει για να μη δώσουμε αφορμή στους πιστωτές 

Να κλείσει όσο το δυνατόν συντομότερα τα ανοιχτά μέτωπα - που σχετίζονται με την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης- 

επιθυμεί η κυβέρνηση. 

Με την ολοκλήρωση των δύο μεγάλων εκκρεμοτήτων θα μπορέσουν να ανοίξουν οι 

κάνουλες της χρηματοδότησης, ώστε να επιστρέψει σταδιακά η χώρα σε ρυθμούς 

ανάπτυξης. Το επόμενο δίμηνο θα είναι καθοριστικό, καθώς η ελληνική πλευρά θέλει να 

ρυθμίσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα και να ξεκινήσει η συζήτηση για την απομείωση του 

χρέους. Ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «θα γίνουν 

όσα πρέπει να γίνουν για να μη δώσουμε αφορμή στους πιστωτές. Μητέρα των μαχών 

είναι η ρύθμιση του χρέους, που αν δεν γίνει, τότε κανένα πρόγραμμα και καμία 

συμφωνία δεν θα έχει αποτέλεσμα». Ουσιαστικά η κυβέρνηση ανεβάζει ταχύτητες και 

ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει όλα τα «καυτά» θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. 

Την ευθύνη για τον συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής έχει αναλάβει ο 

αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, που έχει επίσης την εποπτεία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Για να υπάρξει καλύτερη συνεργασία έχουν δημιουργηθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Οικονομικής Πολιτικής (με τη συμμετοχή των παραγωγικών και οικονομικών υπουργείων) 

και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (με τη συμμετοχή των υπουργείων 

Εργασίας, Υγείας και Παιδείας). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κυβερνητικού 

επιτελείου, από τις 15 Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ρυθμιστεί επιτυχώς το 

θέμα των τραπεζών. Με την ολοκλήρωση των stress tests θα πρέπει να περάσει η σχετική 

νομοθεσία και να κλείσει οριστικά το θέμα. Διαφορετικά από το 2016 κοινοτική οδηγία 

προβλέπει πως αν χρειαστεί κάποια τράπεζα διάσωση, αυτή θα γίνεται με ίδια μέσα (bail 

in), δηλαδή από τους μετόχους, τους ομολογιούχους και τους καταθέτες. 

 

 

Αλλαγές προσώπων 

Από τις πρώτες δουλειές που θα κάνει το Μέγαρο Μαξίμου μόλις ψηφιστούν οι 

προγραμματικές δηλώσεις στη Βουλή είναι, οι σαρωτικές αλλαγές σε οργανισμούς και 

φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Ορισμένες διοικήσεις τους κάθονται στον λαιμό, καθότι 

πρόκειται για στελέχη που πήγαν με τη Λαϊκή Ενότητα στις εκλογές αλλά... ξέχασαν να  
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παραιτηθούν από τις κρατικές τους θέσεις, καθώς και για επιλογές της κυβέρνησης 

Σαμαρά που διασώθηκαν το προηγούμενο οκτάμηνο λόγω της ολοκληρωτικής 

ενασχόλησης των κυβερνώντων με τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Μεταξύ αυτών 

των περιπτώσεων είναι και το ΤΑΙΠΕΔ. Πρόσωπα που κυκλοφορούν στις κυβερνητικές 

κουίντες αθόρυβα και διακριτικά λένε ότι υπάρχει πλήρης ασυνεννοησία, αφού στους 

διευθύνοντες το Ταμείο καταλογίζεται ότι αγνοούν συχνά τις οδηγίες του 

πρωθυπουργικού γραφείου και κάνουν του κεφαλιού τους. Πιθανόν αυτό να οφείλεται 

στο γεγονός ότι στο ΤΑΙΠΕΔ κυριαρχούν παράγοντες επιλογής της κυρίας Νάντιας 

Βαλαβάνη και επιρροής της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την εποχή της 

ατυχούς συνύπαρξης των τσιπρικών με τους λαφαζανικούς στην προηγούμενη 

κυβέρνηση.  

 

 

 

Flash News 

Νέα πρόσωπα σχεδιάζει να φέρει στο προσκήνιο του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αλέξης Τσίπρας μετά τη 

διάσπαση του κόμματος και την αποχώρηση κορυφαίων στελεχών. Την άλλη Κυριακή, 

όπου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να εκλέξει, για παράδειγμα, νέο 

γενικό γραμματέα στη θέση του κ. Τάσου Κορωνάκη, ο οποίος διαφώνησε με την ψήφιση 

του Μνημονίου 3 και τα βρόντηξε. Φαβορί πρέπει να θεωρείται ο μέχρι τώρα νομικός 

σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ 

κυκλοφορούν και τα ονόματα των κυρίων Νάσου Ηλιόπουλου και Πάνου Ρήγα. Όσο για 

το συνέδριο, ο κ. Τσίπρας το θέλει μάλλον για την άνοιξη του 2016, όταν θα έχει 

ολοκληρωθέι η κυβερνητική προσπάθεια για σταθεροποίηση της χώρας. 

Μετά την εκλογική νίκη και την επίσκεψη στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης 

του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μπαίνει από αύριο στα βαθιά νερά της 

υλοποίησης του μνημονίου, με το επόμενο δίμηνο να είναι καθοριστικό για τις νέες 

ισορροπίες με το Βερολίνο, το Παρίσι και την Ουάσιγκτον, αλλά και για τη βιωσιμότητα 

του νέου κυβερνητικού σχήματος, καθώς η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ καλείται να 

υπερβεί αλλεπάλληλους σκοπέλους στη Βουλή. 

Κατά την πενθήμερη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Νέα Υόρκη αναδείχθηκε ευκρινώς η 

στρατηγική επιλογή του να επενδύσει σε μια στενότερη σχέση με τις ΗΠΑ, 

προσβλέποντας στη στήριξη της υπερδύναμης τόσο στην οικονομία, και ειδικότερα στο 

θέμα της απομείωσης του χρέους, όσο και σε άλλα μείζονα ζητήματα, όπως είναι η ροή 

προσφύγων από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά, το Κυπριακό και η ονομασία της 

ΠΓΔΜ. 
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Ολοένα και περισσότεροι είναι εκείνοι που αναμένουν από τον κ. Τσίπρα και το επιτελείο 

του να δώσει ένα σαφές δείγμα γραφής και να καθαρίσει το πεδίο. Όπως αναφέρθηκε 

χαρακτηριστικά σε συζήτηση με ξένο διπλωμάτη, «δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός 

να καλέι επενδυτές στη χώρα και την ίδια στιγμή να διώχνει μια επένδυση όπως αυτή στις 

Σκουριές». Υπό την έννοια αυτή ένας από τους τομείς στους οποίους η κυβέρνηση θα 

δοκιμαστεί και θα κληθεί να αποδείξει αν η αποχώρηση της Αριστερής Πλατφόρμας 

σημαίνει και κάτι για τη νέα πολιτική της ταυτότητα αφορά το οικονομικό περιβάλλον που 

θα επιδιώξει να διαμορφώσει. Από τη νέα κυβέρνηση του Αλ. Τσίπρα αναμένονται 

διεθνώς σαφείς ενδείξεις για τις δικές της διαθέσεις στο πεδίο της προσέλκυσης 

επενδύσεων. 

Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτος έχει την ευθύνη της διαπραγμάτευσης με 

τους εταίρους για την εξειδίκευση της συμφωνίας και την προσπάθεια της κυβέρνησης 

να αλλάξει ορισμένα από τα προαπαιτούμενα και να εισαγάγει ισοδύναμα μέτρα. Ο κ. 

Τσακαλώτος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια μάλλον δύσκολη συνεδρίαση 

στο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας όπου βασικό ζήτημα αναμένεται να είναι η 

τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, αυτή καθαυτή τη διαπραγμάτευση 

αναμένεται ότι θα αναλάβει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος 

Χουλιαράκης, που διαπραγματεύθηκε με τους πιστωτές και πριν από τη συμφωνία. 

Ο τεχνοκράτης ολλανδός νέος επικεφαλής της task force Μάρτιν Φερβέ θα αναφέρεται 

στον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και στον Γερούν Ντάισελμπλουμ ενώ αποστολή του είναι ο 

έλεγχος αλλά και η βοήθεια στην εφαρμογή της συμφωνίας. 

Στην είσοδο του κτιρίου στην οδό Αριστοτέλους υπάρχει σχετική ηρεμία. Έξω από το 

γραφείο του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού στον δεύτερο όροφο δεν συρρέουν, 

σαν άλλοτε, γιατροί, νοσηλευτές, εκπρόσωποι φορέων, πολίτες... Έχει διαμηνύσει προς 

όλες τις κατευθύνσεις ότι τουλάχιστον ως τις προγραμματικές δηλώσεις θα είναι 

φειδωλός στις συναντήσεις του. Αυτό που προέχει είναι να ενημερωθεί σωστά και να 

θέσει τις προτεραιότητες του υπουργείου. Την ίδια τακτική ακολουθεί και ως προς τις 

εμφανίσεις του στα media. «Δεν θέλω να βγαίνω να μιλάω χωρίς να έχω κάτι ουσιαστικό 

να πω ή να ανακοινώσω» λέει. Άνθρωποι με τους οποίους συνομιλεί του θυμίζουν ότι 

πλέον είναι υπουργός και ότι η επαφή του με τα μέσα ενημέρωσης επιβάλλεται για να 

προβάλει τις θέσεις του υπουργείου. «Ναι, αλλά συγκρατημένα» απαντά κουνώντας το 

κεφάλι με κάποια δυσπιστία και επιφύλαξη. 

Με 181 ψήφους ο Νίκος Βούτσης είναι από σήμερα (04/10) ο νέος Πρόεδρος της 

Βουλής. Στη μυστική ψηφοφορία έλαβαν μέρος συνολικά 297 βουλευτές με τον 

προτεινόμενο από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αποτελεί την επιλογή της 

πλειοψηφίας. Επίσης 113 βουλευτές ψήφισαν λευκό, ενώ βρέθηκαν και τρία άκυρα. 

Ομόφωνα έγινε αποδεκτή η πρόταση του πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, 

Αλέξη Τσίπρα, για τις θέσεις του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και των τριών  
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κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του κόμματος, κατά τη σύντομη συνεδρίαση της ΚΟ 

που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Ειδικότερα, νέα Γραμματέας της Κ.Ο. 

είναι η Αφροδίτη Θεοπεφτάτου. Οι τρεις κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι είναι οι Χρήστος 

Μαντάς, Σωκράτης Φάμελλος και Φωτεινή Βάκη. 

Θέσεις μάχης στην εσωκομματική εκλογή έχουν πάρει ο κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, 

Κυριάκος Μητσοτάκης, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Άδωνις Γεωργιάδης, η 

υποψηφιότητα του οποίου απορρίφθηκε το βράδυ της Παρασκευής με τη δικαιολογία ότι 

άργησε να την καταθέσει κατά 5 λεπτά. Ωστόσο ο ίδιος κατέθεσε ένσταση και χθες η 

ΚΕΦΕ με νέα απόφαση και 12-1 ψήφους ανακάλεσε τον αποκλεισμό της υποψηφιότητάς 

του. Οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς αρνούνται 

κάθε εμπλοκή τους στη διαδικασία εκλογής προέδρου. Όμως ουσιαστικά βρίσκονται 

πίσω από τον «πάγο» στις σχέσεις του Βαγγέλη Μεϊμαράκη με τον Απόστολο Τζιτζικώστα. 

Ο Κ. Καραμανλής είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την κατάθεση της 

υποψηφιότητας του Απ. Τζιτζικώστα, καθώς όπως ανέφεραν πηγές δεν είχε ενημερωθεί 

σχετικά, την ίδια ώρα που, στο παρασκήνιο, ο ίδιος στήριζε τον Β. Μεϊμαράκη. Από την 

πλευρά του ο Αντ. Σαμαράς, παρά το γεγονός ότι συνεργάτες του λένε ότι δεν έχει 

εμπλακεί στη διαδικασία εκλογής, έχει δειπνήσει στο σπίτι του με τους κ. Βορίδη και 

Γεωργιάδη, με πρωτοβουλία του πρώτου, προκειμένου να συζητήσουν τις ενδεχόμενες 

υποψηφιοτητές τους. 

  


