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Δεύτερο... Ιούλιο φοβούνται στην κυβέρνηση 

Την επανάληψη του θρίλερ του περασμένου Ιουλίου και την επαναφορά του Grexit στο 

τραπέζι φοβάται και επιχειρεί να αποφύγει το Μαξίμου, μετά τις σαφείς προειδοποιήσεις 

του αντιπροέδρου της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις, του Γερμανού υπουργού 

Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ και εν όψει της επίσκεψης του Πιέρ Μοσκοβισί την 

Τρίτη στην Αθήνα. Η κυβέρνηση φοβάται ότι το επόμενο βήμα πίεσης από την πλευρά 

των δανειστών θα είναι η ενεργοποίηση της διάταξης του 3ου μνημονίου, που επιτρέπει 

τμηματικη εκταμίευση των δόσεων και αντιστοίχιση συγκεκριμένων ποσών με 

προαπαιτούμενα. Δηλαδή, θα ψηφίζονται βαριά μέτρα και η χώρα θα παίρνει λίγα 

χρήματα. Τα κρατικά ταμεία στεγνώνουν, όμως, ξανά και η κυβέρνηση εξετάζει ήδη τις 

συνέπειες στην περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ ή 

τμήμα της την επόμενη εβδομάδα. Με βάση κυβερνητικές πηγές, αν συμβεί αυτό, θα 

επαναφέρει στο τραπέζι το σενάριο των IOUs για τους μισθούς και τις συντάξεις του 

Δημοσίου και θα σωρεύσει επικίνδυνα σύννεφα πάνω από την Ελλάδα. 

Η κυβέρνηση, μετά την επίσκεψη του Φρανσουά Ολάντ στην Αθήνα, είδε τον πολιτικό και 

επικοινωνιακό της σχεδιασμό να γκρεμίζεται. 

Η έλευση του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφσκις, σε συνδυασμό με την 

αποτυχία της Ελλάδας να συνδέσει το προσφυγικό με την ποσοτική χαλάρωση του 

προγράμματος, όπου και η επανάληψη των προειδοποιήσεων από τον υπουργό 

Εξωτερικών της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ, δυσκόλεψαν τη θέση της 

κυβέρνησης. Ακόμα και η προσπάθεια να αξιοποιήσει επικοινωνιακά τη φράση του Ζαν 

Κλοντ Γιούνκερ για τα κράτη που, αν και βρίσκονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας, 

μπορούν λόγω προσφυγικού να χαλαρώσουν τη δημοσιονομική τους πολιτική στο 

κυνήγι των στόχων, «θάφθηκε» από τη σχεδόν ταυτόχρονη διαρροή από τις Βρυξέλλες 

ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε σύμφωνα σταθερότητας. Είναι σε πρόγραμμα που 

υποστηρίζεται από τον ESM και οφείλει να υλοποιήσει στο έπακρο τις δεσμεύσεις της. 

Αντίστοιχο κλίμα αναμένουν στην κυβέρνηση και από τον Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος 

έρχεται στην Αθήνα την Τρίτη για να στηρίζει, αλλά και να προειδοποιήσει.  

 

 

Flash News 

Ένα ακόμη από τα 49 προαπαιτούμενα έκλεισε αργά την Παρασκευή το βράδυ με τη 

δημοσίευση στο ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης για την καθιέρωση νέων ελάχιστων 

ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο αλλά και τη  
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θέσπιση ορίων στη φαρμακευτική δαπάνη κάθε γιατρού ξεχωριστά ανάλογα με την 

ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί αλλά και την 

περιφερειακή ενότητα της χώρας στην οποία ασκεί το επάγγελμά του. 

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι το στοίχημα είναι να ομαλοποιήσουμε τις πληρωμές 

μέσα σε μια κανονικότητα στη ροή των ασφαλιστικών εισφορών υγείας προς τον  

ΕΟΠΥΥ, ώστε να αποκτήσει την ικανότητα ο ΕΟΠΥΥ να είναι πιο εντάξει στις υποχρεώσεις 

του απέναντι στους παρόχους και συνέχισε ότι «αυτό θα άρει το κλίμα ασφυξίας που 

έχουν σήμερα τα φαρμακεία». Σε ότι αφορά στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ο 

υπουργός ανέφερε ότι εκεί υπάρχουν ζητήματα δημόσιας υγείας καθώς «ένας μεγάλος 

όγκος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων είναι φάρμακα που απλώς δεν 

αποζημιώνονται και άρα πρέπει να διατίθενται από το φαρμακείο». Σημείωσε ότι σε 

συνεργασία με τον ΕΟΦ θα ελεγχεί εκ νέου η λίστα αυτή «ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα 

φάρμακα στα οποία πραγματικά χρειάζεται επίβλεψη επιστημονική θα πωλούνται στο 

φαρμακείο». 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σκληραίνει κι άλλο τη στάση του απέναντι στην Ελλάδα. 

«Η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει παρά μόνο στο 40% των προαπαιτούμενων που 

όφειλε να είχε υλοποιήσει ως τις 15 Οκτωβρίου και η αξιολόγηση δεν πρόκειται να κλείσει 

πριν από τα Χριστούγεννα». Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην 

Αθήνα Ντέλια Βελκουλέσκου στην άτυπη ενημέρωση της προς την Ουάσιγκτον, 

επιβεβαιώνοντας πως το Ταμείο βάζει κι άλλα εμπόδια στο ελληνικό πρόγραμμα. Στην ίδια 

άτυπη έκθεση της κυρίας Βελκουλέσκου υπήρξε και η σημείωση ότι τόσο σε ότι αφορά 

στον πρωθυπουργό όσο και τους βασικούς υπουργούς της κυβέρνησης υπάρχει 

«εμφανής απροθυμία υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί με 

αναφορές στο φορολογικό, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό». 

Σε αγώνα δρόμου για την έγκαιρη ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος ως και το τέλος του 2015 θα επιδοθούν οι τραπεζικές διοικήσεις από αύριο 

Δευτέρα. Παρά την αισιοδοξία ότι θα είναι διαχειρίσιμες οι κεφαλαιακές ανάγκες που θα 

προκύψουν από τα stress tests, τα οποία επρόκειτο να ανακοινώσει το πρωί του 

Σαββάτου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στα τραπεζικά επιτελεία επικρατούσε 

προβληματισμός για τα θέματα της ανακεφαλαιοποίησης που άφηνε ανοιχτά το 

νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε επί της αρχής την Παρασκευή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνολικές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών ομίλων θα 

διαμορφωθούν περί τα 14-16 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5-6 δισ. ευρώ θα αφορούν 

το κεφαλαιακό έλλειμμα στο βασικό σενάριο των stress tests. Κάθε τράπεζα που θα 

καλύψει το ποσό που της αναλογεί από το βασικό σενάριο με ιδιωτικά κεφάλαια 

αποτρέπει την εξυγίανση (resolution) και την κρατικοποίησή της. Από κει και πέρα, η 

Alpha Bank και η Eurobank ενδέχεται να καλύψουν με ιδιωτικά κεφάλαια και τις 

κεφαλαιακές ανάγκες, ή το μεγαλύτερο μέρος αυτών, που θα προκύψουν από το  
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δυσμενές σενάριο. Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες για καθεμιά από τις δύο 

αναμένονταν περί τα 1,5-2,5 δισ. ευρώ. Μεγαλύτερα ποσά περί τα 4-5 δισ. ευρώ για 

καθεμία αναμένονταν για την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα, με τις ανάγκες 

για το βασικό σενάριο να διαμορφώνονται κάτω από 2 δισ. ευρώ για καθεμία.  

Όσον αφορά το Προσφυγικό, το θέμα είναι μεγάλο και δύσκολο. Η προσπάθεια που 

καταβάλλει ο Πρωθυπουργός είναι να μετατρέψει το μείζον αυτό πρόβλημα σε  

πλεονέκτημα. Δεν είναι όμως και εύκολη υπόθεση. Του πρότειναν, να κινητοποιήσει 

ευαισθητοποιημένους νέους, ανέργους, φοιτητές κ.λπ., ώστε να ασχοληθούν με την 

κάλυψη των προσφύγων. Το άκουσε με ενδιαφέρον και μάλιστα σχολίασε ότι οι νέοι θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν όχι μόνο τους πρόσφυγες αλλά και σε άλλα κοινωνικά 

ζητήματα. Και ξέρετε γιατί δεν προχώρησε αυτή η πρόταση; Λόγω της... γραφειοκρατίας 

του κράτους που εμποδίζει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ο κ. Τσίπρας δείχνει πάντως να 

αναζητεί τρόπους, παρότι γενικώς τα πράγματα είναι δύσκολα...  Στο πλαίσιο αυτό 

διοργανώνεται την ερχόμενη εβδομάδα συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους 

δημάρχους και τους μητροπολίτες πέντε νησιών του Αιγαίου (Λέσβου, Λέρου, Χίου, Κω, 

Σάμου) με σκοπό να συζητηθούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν αντισταθμιστικές 

δράσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα 500 εκατ. ευρώ των κοινοτικών ταμείων. 

Η επίσημη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Άγκυρα τις επόμενες ημέρες είναι –σύμφωνα 

με έγκυρες πληροφορίες- αποφασισμένη. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντηθεί με 

τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και με τον Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος 

ανεξαρτήτως αποτελέσματος των σημερινών εκλογών θα είναι για ένα διάστημα 

υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Με την επίσκεψη στην Τουρκία, ο κ. Τσίπρας θέλει να 

αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και να στείλει μήνυμα στους 

Ευρωπαίους εταίρους για την ανάγκη στήριξης της χώρας στο προσφυγικό ζήτημα. 

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως δεν υπάρχει χρόνος για άλλες 

καθυστερήσεις, στέλνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και καλεί τα κράτη-μέλη να μην 

προτάσσουν το εθνικό τους συμφέρον απέναντι στην αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη 

Σλοβακία, την Τσεχία και τη Σλοβενία. Το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του 

μεταναστευτικού, το οποίο εξαπλώνεται πλέον με γεωμετρική πρόοδο, είναι, σύμφωνα με 

τον Ευρωπαίο επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, η 

εφαρμογή των όσων ορίζει η κοινοτική νομοθεσία. Στις 9 Νοεμβρίου θα 

πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Εσωτερικών στις Βρυξέλλες, ενώ δύο 

ημέρες αργότερα οι ηγέτες των χωρών της Ε.Ε. θα συναντηθούν με τους ομολόγους 

τους από χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής στη Μάλτα για να συζητήσουν 

τρόπους ελέγχου των μεταναστευτικών ροών. 

Με ανησυχία αντιμετωπίζει το 75% των Ελλήνων την εισροή προσφύγων στη χώρα, ενώ 

θετικά συναισθήματα δεν εκφράζουν ούτε 4 στους εκατό, όπως δείχνει πανελλαδική  
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έρευνα για την προσφυγική κρίση που πραγματοποίησε η Κάπα Research για «Το Βήμα».  

Οι δύο στους τρεις επαινούν τους χειρισμούς της ελληνικής κοινωνίας και πολύ λιγότερο 

της κυβέρνησης ή της Εκκλησίας. Το 50% συμφωνεί να μένουν σε επιδοτούμενα  

διαμερίσματα. Το 58% πιστεύει ότι θα αυξηθεί η εγκληματικότητα. Το 72% τάσσεται υπέρ 

μιας στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. 

Νέες τοποθετήσεις θα έχουμε σύντομα στην κυβέρνηση. Ο Ν. Φράγκος, καθηγητής 

Στατιστικής στην ΑΣΟΕΕ, προαλείφεται για νέος γενικός γραμματέας Κοινωνικής  

Ασφάλισης στη θέση του Γ. Ρωμανιά. Ο κ. Φράγκος είχε τοποθετηθεί γενικός 

γραμματέας Οικονομικών όταν υπουργός ήταν ο Ι. Βαρουφάκης. Μετά τις εκλογές πήγε 

στο υπουργείο Εργασίας, δίπλα στον υπουργό. Μάλιστα παρίσταται σε όλες σχεδόν τις 

συναντήσεις του υπουργού και σε συσκέψεις, αν και τυπικά ακόμη δεν έχει αναλάβει τη 

θέση. Επίσης η σύζυγος του κ. Φράγκου έχει εταιρεία αναλογιστικών μελετών. Αυτό 

σημαίνει ότι αν τελικά τοποθετηθεί γενικός γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης θα είναι 

και ελεγκτής και θα ελέγχει την εταιρεία της συζύγου! 

Ανατροπές έχουμε στη μάχη για τις εκλογές στη ΝΔ. Στις δημοσκοπήσεις που γίνονται 

παρατηρείται κάμψη, όχι μεγάλη, του Απ. Τζιτζικώστα. Ο Ευ. Μεϊμαράκης προηγείται 

σταθερά, ενώ ανεβαίνει σταδιακά ο Κυρ. Μητσοτάκης. Όσο για τον Αδ. Γεωργιάδη που 

θέλει να κεράσει πικρό καφέ στους δημοσκόπους, διατηρεί δυνάμεις. Δεν υπάρχουν 

όμως ανακατατάξεις στις μετρήσεις, αλλά έχουν αρχίσει οι μετακινήσεις των βουλευτών 

από τον έναν υποψήφιο στον άλλον. 

Τα οικονομικά της ΝΔ και τα τεράστια χρέη (περίπου 170-180 εκατ. ευρώ) προκαλούν 

μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο ένα υπερχρεωμένο κόμμα έχει μέλλον. Πολλοί, ακόμη 

και υποψήφιοι, όπως π.χ. ο Κυρ. Μητσοτάκης, θέλουν να γίνει ουσιαστική συζήτηση για 

τα οικονομικά του κόμματος, ενώ το ερώτημα που τίθεται από πολλούς είναι γιατί 

καίγονται όλοι να ηγηθούν ενός κόμματος με τόσα πολλά χρέη. 

Πολλά σενάρια άρχισαν πάλι να κυκλοφορούν για το πολιτικό μέλλον του Αντ. Σαμαρά, 

όχι όμως στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό. Η πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο του 

ΕΛΚ στη Μαδρίτη, τα πολύ θετικά σχόλια που άκουσε, αλλά και οι προ ημερών θετικές 

αναφορές του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις στο 

πρόσωπο του για την περίοδο της πρωθυπουργίας του προκάλεσαν πολλά σχόλια για 

το αν ετοιμάζεται για θέση στην ΕΕ. Πολύ περισσότερο, όταν ο Ντομπρόβσκις μετά τις 

συναντήσεις του με τον Αλ. Τσίπρα και τους Ευκλ. Τσακαλώτο και Γ. Σταθάκη επέλεξε να 

δειπνήσει με τον Αντ. Σαμαρά... Ο ίδιος δεν μιλάει, αλλά ακούει τα όσα κυκλοφορούν, με 

πολλούς στο ΕΛΚ να τον θέλουν σε θέση-«κλειδί» μελλοντικά στην ΕΕ.   

Ποιο φαντάζεστε ότι είναι το πιο ισχυρό λόμπι στη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖA; Των 

δικηγόρων; Των μηχανικών; Καμία σχέση. Αυτό των Αρτινών ή, για την ακρίβεια, των 

Τζουμερκιωτών, καθώς πολλοί κατάγονται από χωριά των ορεινών Τζουμέρκων,  
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οροσειράς της Πίνδου. Εκτός από τον Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα (και τον εξάδελφό του 

Γ. Τσίπρα, γενικό γραμματέα Διεθνών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας), από την 

Άρτα κατάγονται η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, ο αναπληρωτής 

υπουργός Εσωτερικών Ν. Τόσκας και ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας. 

Ψάχνοντας εντοπίσαμε τον γενικό γραμματέα Υποδομών Γ. Δέδε, την ειδική γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ Ευγενία Φωτονιάτα (σύζυγο του νέου γραμματέα 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και στενού φίλου του πρωθυπουργού, του Φραγκ 

Κουτεντάκη). Και αν αναζητήσει κανείς πως έχουν στελεχωθεί διάφορες θέσεις στην 

κρατική μηχανή, σε οργανισμούς κ.α., θα βρει και άλλους Αρτινούς! Ισχυρό λόμπι, όχι 

όμως τόσο ισχυρό όσο των Μεσσηνίων τα προηγούμενα χρόνια!  


