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Το εναλλακτικό alter ego του Γιώργου Σταθάκη 

Παντοδύναμος, φέρεται να είναι και ο 33χρονος συνεργάτης του κ. Γιώργου Σταθάκη. Ο 

κ. Μιχάλης Νικολακάκης κατάγεται, όπως και ο μέντοράς του, από τα Χανιά. Οι δυο τους 

γνωρίστηκαν στις πανεπιστημιακές αίθουσες, καθώς ο κ. Νικολακάκης είχε τον σημερινό 

υπουργό καθηγητή στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας. 

Η προσωπική σχέση τους εξελίχθηκε και σε επαγγελματική μετά την είσοδο του κ. Σταθάκη 

στη Βουλή. Το 2012 είχε προσλάβει τον τότε 30αρη κ. Νικολακάκη ως συνεργάτη του. 

«Υπήρξε μια ακαδημαϊκή και πολιτική ταύτιση των δυο τους. Συνυπέγραφαν άρθρα και 

συμμετείχαν σε συλλογικά έργα για οικονομικά θέματα και ζητήματα επικαιρότητας. Ο 

Νικολακάκης συχνά εκπροσωπούσε τον Σταθάκη σε συναντήσεις με παραγωγικούς 

φορείς», σχολιάζει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που είδε από κοντά τη συνεργασία τους. 

Ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που απολάμβανε από τότε ο κ. Νικολακάκης ήταν η 

παρουσία του στη διημερίδα του επίσημου think tank του ΣΥΡΙΖΑ, του Ινστιτούτου Νίκος 

Πουλαντζάς, τον Νοέμβριο του 2013, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αντί του κ. Σταθάκη.  

Ο κ. Νικολακάκης, όμως δεν περιορίστηκε στη σχέση του με τον κ. Σταθάκη. Στις 

δημοτικές εκλογές του 2014 ήταν από τους μπροστάρηδες στην εκστρατεία του κ. 

Σακελλαρίδη. Κανείς δεν ξαφνιάστηκε, λοιπόν, όταν μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την 

υπουργοποιήση του κ. Σταθάκη ο κ. Νικολοκάκης διορίστηκε διευθυντής του υπουργικού 

γραφείου. Η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ήταν εμφανής, καθώς ο νεαρός σεργιάνιζε 

στα υπουργεία και συνομιλούσε με υπουργούς και άλλους ανώτατους κυβερνητικούς 

αξιωματούχους σαν ο αντ’ αυτού. 

Με πρόταση του κ. Σταθάκη ο κ. Νικολακάκης επελέγη ως ένα από τα μέλη της 

ανανεωμένης ομάδας διαπραγμάτευσης, συμμετέχοντας στα κρίσιμα Brussels groups. 

Μετά το Πάσχα τοποθετήθηκε και στο νέο Δ.Σ. του ΕΟΤ με τριετή θητεία, ως σύμβουλος 

σε θέματα τουρισμού του τότε υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού. Παρά τη βουτιά του στα βαθιά νερά της εξουσίας, ο κ. Νικολακάκης δεν 

έχασε το εναλλακτικό του στυλ. Συνεχίζει να αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι τα 

σακάκια και τις γραβάτες, ακόμα και στις πιο επίσημες περιστάσεις. Αντιθέτως, λατρεύει 

τα σπορ καρό πουκάμισα, τις αθλητικές τσάντες και τα σπορ παπούτσια. Είναι, άλλωστε, 

αθλητικός τύπος και τρέφει ιδιαίτερη αγάπη στις πολεμικές τέχνες και στο ποδόσφαιρο. 

Εδώ και χρόνια, μάλιστα, εξασκείται σε μια μορφή μάχης που έχει αναπτυχθεί στο νότιο 

Σαολίν, το Hung Gar. 
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Flash News 

Διορθωτική διάταξη για τα φάρμακα. Μια σειρά διατάξεων που ρυθμίζουν επιμέρους 

θέματα θα συμπεριληφθούν στο πολυνομοσχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί η 

συμβολή των υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και 

Περιβάλλοντος. Τον δρόμο για τη Βουλή θα πάρει μία διορθωτική διάταξη (τεχνικού 

χαρακτήρα) στο θέμα τιμολόγησης των φαρμάκων. Το θέμα αυτό επεξεργάζεται το 

υπουργείο Υγείας. 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διήμερης Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ 

με την ψήφιση της πολιτικής απόφασης και την εκλογή Γραμματέα της Κεντρικής 

Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας. Γραμματέας της ΚΕ εξελέγη ο Παναγιώτης Ρήγας. 

Με ένα ποσό της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ –που θα προέλθει από το ΕΣΠΑ- σχεδιάζει η 

κυβέρνηση να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας. Το μεγάλο αυτό στοίχημα καλείται να κερδίσει ο νέος υφυπουργός Οικονομίας 

που είναι αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης. Ενδεικτικό της βαρύτητας που δίνει η 

κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα είναι πως για πρώτη φορά δημιουργήθηκε θέση 

υφυπουργού για το ΕΣΠΑ, καθώς στο παρελθόν υπήρχε μόνο γενικός γραμματέας. Με 

βάση τον σχεδιασμό, σε πρώτη φάση το βάρος πέφτει στην ενίσχυση τομέων που 

σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία σε κλάδους όπως ο αγροτοδιατροφικός, τα 

φάρμακα, οι νέες τεχνολογίες, τα logistics, η βιομηχανία υλικών και η περιβαλλοντική 

βιομηχανία.  

Μέσα στον Οκτώβριο στην Αθήνα θα έλθουν οι επικεφαλής των τριών αποστολών 

Ντέκλαν Κοστέλο (ΕΕ), Ράσμους Ρέφερ (ΕΚΤ) και Ντέλια Βελκουλέσκου (ΔΝΤ). Τον 

Φεβρουάριο στην Αθήνα πρόκειται να βρεθούν νέα τεχνοκρατικά κλιμάκια, τα οποία θα 

ασχοληθούν με τα δημοσιονομικά, τον προϋπολογισμό και το τραπεζικό σύστημα. 

Η γενική διευθύντρια του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ ζητά από την ελληνική κυβέρνηση την 

άμεση εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων και από τους Ευρωπαίους γενναία 

αναδιάρθρωση. Τόσο η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, την Πέμπτη, όσο και ο επικεφαλής 

της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης Πολ Τόμσεν, την Παρασκευή, καθόρισαν τους όρους του 

παιχνιδιού και περιμένουν από την ελληνική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους υλοποίηση 

των όσων υποσχέθηκαν. 

Στη διαχείριση του χρέους, δημόσιου και ιδιωτικού, εστιάζεται σήμερα το επενδυτικό 

ενδιαφέρον για τη χώρα. Πρόκειται για κομβικό ζήτημα και όπως είπε ο Πρωθυπουργός 

στις προγραμματικές δηλώσεις «η επιτυχής έκβαση των διαδικασιών για την ελάφρυνση 

του χρέους και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ως το τέλος του έτους είναι ίσως 

ο πιο κρίσιμος κάβος για την αρχή της ανάκαμψης». Μπορεί ο χρονικός ορίζοντας που 

θέτει ο Αλέξης Τσίπρας να είναι αισιόδοξος, καθώς οι εκκρεμότητες είναι πολλές, ωστόσο 

όλα θα εξαρτηθούν από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, την οποία ο ίδιος  
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χαρακτήρισε «το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα της απομείωσης του χρέους και της 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών».  

Για την εξειδίκευση της στρατηγικής και των προτάσεων για το χρέος, ο υπουργός 

Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος προχωρεί στη δημιουργία συμβουλευτικής 

επιτροπής, στην οποία ηγετικό ρόλο φέρεται να αναλαμβάνει ο John Geanakoplos. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 60χρονος Αμερικανός, καθηγητής Οικονομικών 

στο Πανεπιστήμιο του Yale, είναι ταυτόχρονα συνιδρυτής του επενδυτικού κεφαλαίου 

Ellington Management Capital, το οποίο εξειδικεύεται στη διαχείριση ενυπόθηκων 

δανείων. Αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, στην οποία μάλιστα ο John 

Geanakoplos εμφανίζεται ως ενεργό μέλος, παρά το ότι ορισμένες κυβερνητικές πηγές 

αναφέρουν πως έχει παραιτηθεί. 

Έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ, απαλλαγμένο από ενοχλητικές συνιστώσες και τάσεις, που θα είναι 

προσαρμοσμένος στην πολιτική και ιδεολογική μετάλλαξη της ηγεσίας και θα υπηρετεί 

την εφαρμογή του μνημονίου, σχεδιάζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. 

Από θεσμικής άποψης η κυβέρνηση Τσίπρα είναι παντοδύναμη. Η κοινοβουλευτική της 

πλειοψηφία δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι ευσταθής επειδή έχει τις πολιτικές προϋποθέσεις 

να διευρυνθεί. Το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, η Ένωση Κεντρώων είναι δυνάμει εφεδρείες για την 

υλοποίηση του 3ου μνημονίου. Εάν χρειαστεί, μάλιστα, θα κατέβει από το ράφι και το 

σενάριο του μεγάλου συνασπισμού με τη Ν.Δ. Στη συζήτηση επί των προγραμματικών 

δηλώσεων, τα ανωτέρω κόμματα της αντιπολίτευσης ύψωσαν κατακόρυφα τους τόνους 

της κριτικής, με στόχο να φορτώσουν όλο το κόστος από το επερχόμενο τσουνάμι των 

επώδυνων μέτρων στην κυβέρνηση. Οι κάλπες, άλλωστε, τους έδειξαν ότι η τακτική της 

συναίνεσης τους έβλαψε εκλογικά. 

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ανησυχούν για διαρροές και προβλήματα στην κυβερνητική 

πλειοψηφία από τόσο νωρίς, ωστόσο σπεύδουν να κάνουν κινήσεις εκτόνωσης και 

εξισορρόπησης της μνημονιακής λαίλαπας. Αφενός η κυβέρνηση αποφάσισε να μη 

φέρει το πολυνομοσχέδιο με την εξοντωτική για την κοινοβουλευτική λειτουργία 

διαδικασία του κατεπείγοντος, ούτε να βάλει όλα τα μέτρα σε ένα άρθρο –επιλογή που 

θα θύμιζε τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις- και αφετέρου να ξεδιπλώσει τον 

σχεδιασμό της για την άμεση εφαρμογή του λεγόμενου «παράλληλου προγράμματος». 

Στο πλαίσιο αυτό προωθεί άμεσα και μόλις εγκριθεί το πακέτο με τα προαπαιτούμενα ένα 

πλέγμα πολιτικών σε έξι άξονες και συγκεκριμένα: Το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές 

άδειες, με στόχο την εξυγίανση του χώρου, την αλλαγή του νομικού πλαισίου των 

συμβάσεων του Δημοσίου, με στόχο τη διαφάνεια, την επιτάχυνση της απορρόφησης 

των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, την εφαρμογή δράσεων για την απασχόληση, την επέκταση 

των επισιτιστικών προγραμμάτων και την πάταξη του λαθρεμπορίου. 

Μόλις τη Δευτέρα η κυβέρνηση κατέθεσε προσχέδιο Προϋπολογισμού που προβλέπει ότι 

ως το τέλος του 2016 θα εξοικονομήσει επιπλέον 6,379 δις με νέα μέτρα λιτότητας. Αυτό  
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που δεν λέει πουθενά, όμως, είναι ότι για να πετύχει καθαρή απόδοση μέτρων 6,4 δις για 

τα κρατικά ταμεία θα απαιτηθεί τα μέτρα να φτάσουν συνολικά ή και να ξεπεράσουν τα  

7,5 δισ. ευρώ! Και αυτό επειδή οι τελικές εισπράξεις υπολείπονται πάντα του αρχικού 

στόχου. Για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ, που θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός εισπρακτικά 

φόρος, αποδίδει μεν 2,65 δισ. ευρώ ετησίως στα κρατικά ταμεία, αλλά το χαράτσι που 

πέφτει στους πολίτες φτάνει στα 3,2 δισ. ευρώ –τα υπόλοιπα 550 εκατ. ευρώ μπαίνουν 

στα ληξιπρόθεσμα χρέη των 80 δις που κυνηγά να εισπράξει η Εφορία, είτε σταδιακά με 

δόσεις και ρυθμίσεις, είτε αναγκαστικά με κατασχέσεις. Αντίστοιχα θα απαιτηθούν και 

μεγαλύτερα βάρη για να διασφαλιστούν εισπράξεις από όλα τα νέα μέτρα.  

Διευθυντής του γραφείου του Γιάννη Δραγασάκη είναι ο 33χρονος Γιώργος Καλπαδάκης 

αδελφός του κ. Βαγγέλη Καλπαδάκη, διπλωματικού συμβούλου του πρωθυπουργού. Ο 

πατέρας του ήταν πρέσβης και η μητέρα του είναι αδελφή του προέδρου της Βουλής 

Νίκου Βούτση. Λόγω της εργασίας του πατέρα τους, οι αδελφοί Καλπαδάκη έχουν ζήσει 

μεγάλο μέρος της ζωής τους στο εξωτερικό. Ο Γ. Καλπαδάκης έχει αναλάβει την ευθύνη 

για την οργάνωση και λειτουργία του γραφείου του αντιπροέδρου, αλλά και τις επαφές 

με το εξωτερικό. Είναι γενημμένος το 1981 στην Αθήνα και έχει σπουδάσει στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο London School of Economics. Σε αντίθεση με άλλους 

διευθυντές υπουργικών γραφείων, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δεν παίζει τον 

ρόλο αντ’ αυτού. Γι’ αυτό και δεν έχει προκαλέσει τριβές στο επιτελείο του κ. Δραγασάκη, 

το οποίο διακρίνεται για την τήρηση των κανόνων όσον αφορά στους ρόλους και την 

ιεραρχία. 

Την ώρα που 100% ελληνικές βιομηχανίες μεταφέρουν τις φορολογικές τους έδρες σε 

χώρες όπως το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, οι μεγάλες ξένες επιχειρήσεις δεν βλέπουν 

τον λόγο να μείνουν στην Ελλάδα της υψηλής φορολόγησης. Η ισραηλινή πολυεθνική 

TEVA υπήρξε μια πολλά υποσχόμενη επενδυτική προσπάθεια που απασχόλησε αρκετούς 

Έλληνες επιστήμονες και στελέχη από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Οι Ισραηλινοί 

θεώρησαν ότι η χώρα μας αποτελεί έναν εξαιρετικό επενδυτικό προορισμό όχι μόνο για 

την πάντα δυναμική φαρμακοβιομηχανία τους αλλά και για άλλους κλάδους, καθώς 

ζωηρό υπήρξε το ενδιαφέρον και η κινητικότητα και για κλάδους όπως η ασφάλεια ή το 

real estate, με έμφαση στο πρότζεκτ του Ελληνικού. Και ενώ «αδειάστηκαν» σε όλα τα 

επίπεδα οι Ισραηλινοί επενδυτές από πλήθος ολιγωριών όλων των κυβερνήσεων, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποκρατικοποίηση στην ΕΥΔΑΘ, η TEVA έδειχνε να έχει 

αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα. Παρά ταύτα, τα μεγάλα χρέη του ελληνικού 

συστήματατος υγείας προς την πολυεθνική, σε συνδυασμό με τις υποσχέσεις που ποτέ 

δεν τηρήθηκαν και την κάθετη πτώση της φαρμακευτικής δαπάνης, οδήγησαν τους 

επενδυτές στη συνέχιση μεν της εν Ελλάδι δραστηριότητας τους, με μειωμένη όμως 

ένταση και συντονισμό πλέον από το Τελ Αβίβ. 

Αντί για κούρσα εξπρές, όπως φάνηκε όταν την επομένη της εκλογικής ήττας της Ν.Δ. 

ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά οι διαδικασίες για την εκλογή νέου αρχηγού, η αναμέτρηση των  
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τεσσάρων υποψηφίων προέδρων στο κόμμα της αξιωματικής μετατρέπεται, πλέον, σε 

μαραθώνιο που δοκιμάζει τόσο τις αντοχές των ίδιων των επίδοξων ηγετών όσο και τη  

εύθραυστη ενότητα της κεντροδεξιάς παράταξης. Οι έξι εβδομάδες που απομένουν μέχρι 

τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, η οποία, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη σε μια 

επεισοδιακή συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) την περασμένη 

Παρασκευή, ορίστηκε για την 22α Νοεμβρίου και η τυχόν επαναληπτική της, εφόσον δεν 

συγκεντρώσει κανείς ποσοστό άνω του 50% την πρώτη Κυριακή, μια εβδομάδα 

αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου, θεωρούνται από αρκετούς στη Συγγρού υπερβολικά 

μεγάλο διάστημα που μπορεί να προσελκύσει περισσότερους φίλους της Ν.Δ. στην 

εσωκομματική εκλογική διαδικασία, αλλά, την ίδια ώρα, είναι δυνατόν να λειτουργήσει και 

προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Δεκαπέντε μήνες μετά την αποχώρησή του από τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, ο Γ. Προβόπουλος επανέρχεται στην τραπεζική σκηνή και εντάσσεται στο 

δυναμικό της Eurobank, αναλαμβάνοντας θέση μη εκτελεστικού προέδρου στη 

θυγατρική της ελληνικής τράπεζας στη Βουλγαρία. Ο Γ. Προβόπουλος διετέλεσε διοικητής 

της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2014 και θεωρείται 

ένα από τα πλέον έμπειρα τραπεζικά στελέχη διεθνώς. Οι γνώσεις του δεν περιορίζονται 

στη διοίκηση εμπορικών τραπεζών, αφού γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα σε 

Φρανκφούρτη και Βρυξέλλες... 

 


