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Τσίπρας: Η σελίδα έχει αλλάξει-Επόμενος στόχος η δίκαιη ανάπτυξη 

«Η σελίδα έχει αλλάξει και η νέα περίοδος προς την οικονομική ανασυγκρότηση της 

χώρας, έχει αρχίσει». Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών», ο 

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας πως ο επόμενος στόχος της 

κυβέρνησης είναι η δίκαιη ανάπτυξη. «Ανάπτυξη, γιατί η χώρα και η οικονομία μπαίνουν 

σε φάση ανασυγκρότησης. Και δίκαιη, γιατί μια τέτοια ανάπτυξη έχει νόημα μόνον όταν 

τα οφέλη της διαχέονται στην κοινωνία». «Μιλάμε για μια ανάπτυξη, η οποία θα 

συνοδεύεται με ολοένα και ισχυρότερη κοινωνική προστασία, με στήριξη της εργασίας 

και της μικρής και μεσαίας οικονομίας, αλλά και με αναλογική κατανομή του οφέλους, 

όπως ακριβώς κατανεμήθηκαν και τα βάρη». 

Ο κ. Τσίπρας δηλώνει ικανοποιημένος από τη συμφωνία για το χρέος, διότι, όπως 

σημειώνει, «ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να πετύχουμε δεδομένων των 

συσχετισμών», ενώ «για πρώτη φορά δεν έχουμε υποσχέσεις, αλλά σαφείς δεσμεύσεις». 

Το σημαντικότερο, δε, για τον πρωθυπουργό είναι ότι «η συμφωνία προβλέπει “κόφτη 

χρέους” που θα διασφαλίζει ότι η χώρα δεν θα καταβάλλει για αποπληρωμή του χρέους 

περισσότερο από το 15% του ετήσιου ΑΕΠ της». Αναφορικά με τις επικείμενες 

διαπραγματεύσεις κατά τη δεύτερη αξιολόγηση ο Αλέξης Τσίπρας διαμηνύει ότι «θα 

υπερασπιστούμε την εργασία, όπως κάναμε για την πρώτη κατοικία και τις συντάξεις. Η 

εμπλοκή, άλλωστε του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 

στις διαπραγματεύσεις διευρύνει τις συμμαχίες που έχουμε ήδη διαμορφώσει».  

Εν τω μεταξύ, κληθείς να σχολιάσει την έως τώρα πορεία του προέδρου της ΝΔ, ο 

πρωθυπουργός καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ακολουθεί έναν άκρως 

διχαστικό λόγο, εκτοξεύοντας ύβρεις και χαρακτηρισμούς σε κάθε ευκαιρία που του 

δίνεται. 

 

 

Flash News 

Ο πρόεδρος της ΝΔ Κυρ. Μητσοτάκης λίαν συντόμως θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο 

εναλλακτικό σχέδιο οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα στηρίζεται στη γενναία μείωση 

των φόρων και στην προσδοκώμενη ώθηση της ανάπτυξης εξ αυτής. Κατόπιν αυτού δεν 

είναι καθόλου τυχαίες οι συνεχείς επιθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου προς τον κ. 

Μητσοτάκη.  

Η τελευταία έρευνα της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς του Ερευνητικού 

Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που διενεργήθηκε 24 – 26 

Μαϊου 2016 για λογαριασμό του ΣΚΑΪ και της «Καθημερινής», αποτύπωσε ένα αρνητικό  
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κλίμα για την κυβέρνηση και υψηλή απαισιοδοξία στην κοινή γνώμη, καθώς το 74% των 

Ελλήνων εκτιμά πως τα οικονομικά του νοικοκυριού του θα επιδεινωθούν το επόμενο 

διάστημα, ενώ πάνω από 8 στους 10 εκτιμούν πως τα πράγματα κινούνται προς τη 

λάθος κατεύθυνση. Είναι εύλογο να θεωρήσει κανείς πως τα υψηλά ποσοστά 

οικονομικής απαισιοδοξίας σχετίζονται –και- με τα νέα μέτρα που πρόσφατα ψήφισε η 

κυβέρνηση στη Βουλή, καθώς επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών 

(αύξηση ΦΠΑ, μείωση αφορολογήτου κ.λπ.) με άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό 

της κάθε ελληνικής οικογένειας. Η απαισιοδοξία αυτή αποτυπώνεται ακόμη και στην ίδια 

την εκτίμηση για τη σημασία της τελευταίας συνεδρίασης του Eurogroup του οποίου οι 

αποφάσεις κρίνονται αρνητικές για τη χώρα μας από 4 στους 10 πολίτες, ενώ μόλις 7,5% 

των ερωτηθέντων πιστεύει πως οι αποφάσεις που ελήφθησαν εκεί ήταν θετικές για την 

Ελλάδα. 

Προβάδισμα 7,5 ποσοστιαίων μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 

καταγράφει δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία ALCO. Η ΝΔ, με αναγωγή στα 

έγκυρα ψηφοδέλτια, εξασφαλίζει ποσοστό 25,4%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 17,9%. Η 

Χρυσή Αυγή, συγκεντρώνει 8,1%, ακολουθεί το ΚΚΕ με ποσοστό 6,5% και η Δημοκρατική 

Συμπαράταξη με 4,3%. Η Λαϊκή Ενότητα, σύμφωνα με την δημοσκόπηση εισέρχεται στην 

Βουλή με 3,1%, καθώς και η Ένωση Κεντρώων, με 3%. Μένουν εκτός Βουλής οι 

Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,5%, το Ποτάμι με 2,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 2,4%. Οι 

αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 19,6%. Σε ερώτηση για το αν εμπιστεύεστε τον Αλ. Τσίπρα 

το 75% των πολιτών απάντησε όχι, το 17% ναι και το 8% δεν ξέρω/δεν απαντώ. Στην 

ερώτηση για το αν «ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ μπορούν να χειριστούν αποτελεσματικά τη 

διακυβέρνηση, πρέπει να σχηματιστεί άλλη κυβέρνηση από τη σημερινή Βουλή;» το 30% 

απάντησε ότι θέλει να σχηματιστεί άλλη κυβέρνηση από τη Βουλή, το 28% εκλογές, το 25% 

δεν ξέρω /δεν απαντώ ενώ το 17% δείχνει εμπιστοσύνη στην σημερινή κυβέρνηση. Επίσης 

το 72% θεωρεί την πρόσφατη συμφωνία στο Eurogroup αρνητική, το 11% θετική ενώ δεν 

απάντησε το 17%. Σε ότι αφορά τον στόχο για το χρέος το 80% των πολιτών θεωρεί ότι η 

κυβέρνηση απέτυχε να τον εκπληρώσει. μόλις το 8% θεωρεί ότι πέτυχε ενώ το 12% δεν 

απάντησε. Η συμμετοχή των πολιτικών προσώπων σε offshore θεωρείται λάθος για το 

92% των πολιτών, ενώ μόλις το 3% απάντησε σωστό. Το 5% δεν απάντησε. Τέλος, σε 

ερώτηση για το αν οι πολίτες θεωρούν ότι με τα νέα μέτρα θα ξεπεραστεί η κρίση το 82% 

απαντά όχι, το 10% ναι και το 8% δεν απάντησε. 

Το ενδεχόμενο, στο πλαίσιο της προανναγγελθείσας συνταγματικής αναθεώρησης, ο 

ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την απευθείας εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τους πολίτες, 

αλλά εντός ενός ευρύτερου πλαισίου αλλαγών, εξετάζει ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, 

ενώ κυβερνητικά στελέχη επαναφέρουν στο προσκήνιο και την υιοθέτηση της απλής 

αναλογικής. Η μεγάλη δημοσκόπική και κοινωνική πίεση που δέχεται η κυβέρνηση, λόγω 

των επώδυνων μέτρων που ψήφισε τον τελευταίο μήνα, υποχρεώνει τον κ. Τσίπρα να 

αναζητήσει κινήσεις ανάταξης του πολιτικού κλίματος. Δεν είναι τυχαίο, ως εκ τούτου, ότι 

ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Πέμπτης άνοιξε επί της  
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ουσίας τους «φακέλους» της συνταγματικής αναθεώρησης και του εκλογικού νόμου, με 

τις σχετικές διεργασίες να κορυφώνονται το φθινόπωρο. 

Τον ανασχηματισμό «μαγειρεύει» ο Αλ.Τσίπρας με τις προετοιμασίες να έχουν ήδη 

δρομολογηθεί. Οι πληροφορίες φτάνουν με το σταγονόμετρο καθώς ο Πρωθυπουργός 

ξέρει να φυλάει καλά κρυφά τα χαρτιά του για τις επόμενες στρατηγικές του κινήσεις. 

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τεθεί ο ίδιος επικεφαλής 

του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στη θέση του Γιώργου Σταθάκη, προκειμένου 

να στείλει το μήνυμα εντός και εκτός της χώρας ότι η ανάπτυξη αποτελεί προσωπικό του 

στοίχημα.   Σε αυτή την περίπτωση, ο Αλέξης Χαρίτσης (υφυπουργός Οικονομίας, 

αρμόδιος για το ΕΣΠΑ) θα αναλάβει συνεπικουρικό ρόλο, ενώ αναζητείται υπουργείο για 

τον Γιώργο Σταθάκη.    

«Τώρα προέχει η ταχύτερη δυνατή επιστροφή στην ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η μείωση 

της ανεργίας», αναφέρει ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης. Ο κ. Παπαδημούλης, σε συνέντευξή του στην 

εφημερίδα «Αξία», εκφράζει την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την 

τετραετία και σημειώνει ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι το αναπτυξιακό σχέδιο 

"Made in Greece: Ανάπτυξη με δικαιοσύνη και πρώτος στόχος η μείωση της ανεργίας". 

Επίσης, τονίζει ότι απαιτείται «δραστική βελτίωση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, 

για καλύτερη διοίκηση και ισχυρότερη οικονομία». 

«Τσάι και συμπάθεια» προσφέρει στους υποψήφιους επενδυτές ο νέος αναπτυξιακός 

νόμος που κατατέθηκε στη Βουλή, αφού ως γνωστόν «λεφτά δεν υπάρχουν» στα κρατικά 

ταμεία. Αν σκεφθεί κανείς πως τα κεφάλαια των επιχορηγήσεων του νέου νόμου πιθανόν 

να υπερβούν τα 4 δισ. ευρώ ως το 2020, είναι προφανές ότι στόχος της πολιτικής 

ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και γενικότερα της κυβέρνησης είναι να μοιραστούν 

λίγα σε πολλούς και να προσφέρουν απλόχερα αυτό που μπορούν, δηλαδή 

φοροαπαλλαγές.  

Κύκλοι του ΣΕΒ, θεωρούν ότι η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από ένα «επενδυτικό σοκ», 

το οποίο υπολογίζεται σε 100 δισ. ευρώ σε διάστημα μιας εξαετίας, και ως εκ τούτου τα 

παρεχόμενα κίνητρα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα σε οριζόντια ενθάρρυνση όλων 

των οικονομικά αποδοτικών επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες και προϊόντα 

προστιθέμενης αξίας. Αυτό επιτυγχάνεται με δραστική απομάκρυνση από τις 

αναποτελεσματικές άμεσες ενισχύσεις και εστίαση σε κίνητρα επιβράβευσης των 

πρόσθετων κερδών, που με τη σειρά τους μετεξελίσσονται σε πηγή πρόσθετων 

φορολογικών εσόδων, με αφαίρεση των επενδυτικών αντικινήτρων και της 

γραφειοκρατίας και με ορθή χρήση των ελάχιστων δημόσιων πόρων ώστε κάθε μορφής 

ενίσχυση να επιστρέφει στα δημόσια ταμεία και να επαναχρησιμοποιείται. Επί της ουσίας 

ο ΣΕΒ θεωρεί ότι ο νέος νόμος δεν διαμορφώνει και κυρίως δεν μπορεί να διαμορφώσει –

γιατί δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια – το περιβάλλον για να προκληθεί το 

«επενδυτικό σοκ».   


