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Πολιτική Ενημέρωση, 12 Ιουνίου 2016 

Γ. Χουλιαράκης: Τώρα χρειάζεται ενιαίο αφήγημα 

Και μετά τη δόση, τι; Σύμφωνα με το αφήγημα πολλών κυβερνητικών στελεχών στα 

τηλεοπτικά πάνελ, η ανάκαμψη της οικονομίας είναι εγγυημένη και η επιστροφή στην 

ανάπτυξη σχεδόν νομοτελειακή, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη δέσμευση 

των Ευρωπαίων για την ελάφρυνση του χρέους. 

Οι πιο νουνεχείς στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει 

αυτοματοποιημένη διαδικασία για να «βγει» το πρόγραμμα και για να αποφευχθούν νέα 

μέτρα. «Η οικονομία θα ανακάμψει τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, 

όμως η ανάκαμψη αυτή δεν είναι επαρκής για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης 

μεσομακροπρόθεσμα. Χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές», λέει ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης. Και προκειμένου να 

προσελκύσει η χώρα αυτές τις επενδύσεις, «χρειάζονται ένα ενιαίο αφήγημα και μια 

συμπεριφορά φιλική στην επιχειρηματικότητα. Αν δεν υπάρξουν αυτά, δεν θα επιτευχθούν 

οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που προβλέπονται στο πρόγραμμα», συμπληρώνει. 

Το μνημόνιο βασίζεται στην εκτίμηση ότι ύστερα από συρρίκνωση κατά 0,3% φέτος, το 

ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,7% το 2017 και 3,1% το 2018. Τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ ή η 

εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα δεν 

επαρκούν για να δημιουργήσουν τέτοια αναπτυξιακή δυναμική. Οι ιδιωτικές επενδύσεις 

είναι απαραίτητες. Η αναγκαιότητα συγκρότησης μιας κυβερνητικής task force, η οποία 

με ενιαίο λόγο θα προετοιμάσει το έδαφος προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, 

επισημάνθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Μέγαρο 

Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου Γιάννη 

Δραγασάκη, του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του κ. Χουλιαράκη. Ο 

ίδιος ο κ. Τσίπρας, εξάλλου, έδωσε το στίγμα αυτής της στροφής σε μια πιο φιλική προς 

την επιχειρηματικότητα στάση στην ομιλία του στα Ποσειδώνια, την προηγούμενη 

Δευτέρα. 

 

 

Flash News 

Στον δρόμο της αντιστάθμισης των υφεσιακών μέτρων με 7 αναχώματα κινείται η 

κυβέρνηση μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, επιδιώκοντας να μπει οριστικό τέλος στην 

οικονομική αποτελμάτωση και δημοσιονομική κρίση. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την 

ανάκαμψη της οικονομίας θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός την ερχόμενη Πέμπτη σε 

εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται 

να περιγράψει τους τρεις πυλώνες της πολιτικής που είναι η νέα αντίληψη για την  
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ανάπτυξη, την επανεκκίνηση και επιτάχυνση των μεγάλων έργων υποδομής με έμφαση 

στους οδικούς άξονες και η ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του 

ΕΣΠΑ, του ΠΔΕ και του αναπτυξιακού νόμου.  

Συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς ενόψει της αλλαγής του εκλογικού νόμου, που 

επιθυμεί να έχει ψηφίσει πριν από τη διακοπή των εργασιών της Βουλής, στις αρχές 

Αυγούστου, σχεδιάζει το Αλέξης Τσίπρας. Επιδίωξη του πρωθουπουργού είναι η ψήφιση 

του νομοσχεδίου με 200 ψήφους ώστε ο νόμος να ισχύσει και για τις επόμενες εκλογές. Ο 

κ. Τσίπρας καλείται να επιλέξει μεταξύ μείωσης του μπόνους των 50 εδρών στις 27 ή 28 

για το πρώτο ή συνεργαζόμενα κόμματα και της απλής αναλογικής. Ωστόσο, παρότι δεν 

έχει «ανοίξει τα χαρτιά του», πληροφορίες αναφέρουν πως η πλάστιγγα γέρνει υπέρ του 

πρώτου σεναρίου. Πάντως, ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει πως, 

με δεδομένο το αίτημα για πρόωρες εκλογές, δεν πρόκειται να συναινέσει σε αλλαγές 

πέραν της κατάτμησης της Β’ Αθηνών. 

Σενάρια ιταλοποίησης της πολιτικής ζωής διαφαίνονται πια στον ορίζοντα, καθώς η 

πρόταση αλλαγής του εκλογικού νόμου, στην οποία δείχνει να καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα 

καθιστά αδύνατη –με τα σημερινά δεδομένα- την κυβερνησιμότητα, αν δεν 

συνεργαστούν 3, 4, ή ακόμη και 5 κόμματα. Η μείωση του μπόνους σε 28 έδρες, που 

ακούγεται ως επικρατέστερο σενάριο, σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι θα 

εφαρμόζεται απλή αναλογική, αν ο νικητής ή μια σύμπραξη κομμάτων δεν 

συγκεντρώνουν άνω του 40% για να μοιραστούν το μπόνους, παραπέμπουν σε ένα 

σύστημα που ουδέποτε έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις, μάλιστα, 

ενδέχεται να συμβεί κάτι που είναι επίσης πρωτόγνωρο. Να μπορεί να συγκροτηθεί 

κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του νικητή των εκλογών! 

Καθώς είναι βέβαιον ότι μετά τις 24 Ιουλίου που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τις 

προθέσεις τους, η αναθεώρηση του Συντάγματος και ο εκλογικός νόμος θα 

μονοπωλούν τις συζητήσεις, χρήσιμο είναι να θυμηθούμε τη διαδικασία που προβλέπεται 

για να γίνουν οι σχετικές αλλαγές. Για να μεταβληθεί το Σύνταγμα, πρέπει να 

προαποφασιστούν από αυτήν τη Βουλή ποια άρθρα του τελούν υπό αναθεώρηση. 

Πως είχαν τα πράγματα; «Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ άρπαξε την Ελλάδα, όλα κρέμονταν από 

μια κλωστή», τονίζει στην «Κ» ο εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στα γεγονότα του περυσινού ελληνικού 

καλοκαιριού, μετά το δημοψήφισμα. Ύστερα από εκείνη την περιπέτεια, υπάρχει 

μονόδρομος: «Να φτιάξουμε σύγχρονο κράτος, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές», και 

προσθέτει: «Όλος ο πλανήτης θέλει η Ελλάδα να πετύχει».  

Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται αποφασισμένος να επιμείνει, εντός και εκτός 

συνόρων, στην άποψη περί της ανάγκης κυβερνητικής αλλαγής. Κυρίως διότι κρίνει ότι 

το συγκεκριμένο σχήμα, εγκλωβισμένο στις ιδεοληψίες του, δεν έχει τη δυνατότητα να 

προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις και να υιοθετήσει ένα νέο μείγμα πολιτικής που θα  
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οδηγήσει την Ελλάδα στην έξοδο από την κρίση. Αυτή η προσπάθεια δεν αφορά μόνον 

στην ανάδειξη της εικόνας πολιτικής βαβέλ που εμφανίζει η κυβέρνηση, με πλέον 

πρόσφατο παράδειγμα την αντιπαράθεση μεταξύ Χρ. Σπίρτζη και Στ. Πιτσιόρλα, αλλά και 

την αποδόμηση του αναπτυξιακού νόμου που συζητείται τις προσεχείς ημέρες στην 

Ολομέλεια της Βουλής. Η αξιωματική αντιπολίτευση θα ψηφίσει «όχι» επί της αρχής, 

υποστηρίζοντας ότι ο προτεινόμενος επενδυτικός νόμος αποδεικνύεται κατώτερος των 

περιστάσεων, η «προίκα» του είναι μόνον 3,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2022, αντιστοίχως 

προβλέπει ισχνά αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης (15.000 θέσεις), ενώ 

συνιστά επιστροφή στον κομματισμό και στη γραφειοκρατία. 

Απογοήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ, έλλειψη ενθουσιασμού για τη Ν.Δ. Οι πολίτες, σύμφωνα 

με τη δημοσκόπηση της Κάπα Research για «Το Βήμα της Κυριακής», κρατούν εμφανείς 

αποστάσεις από τα δύο μεγάλα κόμματα, χωρίς να ενισχύουν προς το παρόν άλλους 

σχηματισμούς και ειδικά ακραίους. Παράλληλα καταγράφεται μια πρωτοφανής 

χαλάρωση της κομματικής ταύτισης, μόνο οι μισοί από τους ψηφοφόρους του 

Σεπτεμβρίου του 2015 θα ψηφίσουν ξανά το ίδιο κόμμα, οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι θα 

επιλέξουν άλλο κόμμα ή και την αποχή! Παρότι η Ν.Δ. προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ κατά 5,2 

μονάδες, έχοντας ποσοστό 30,8% έναντι 25,6% με την αναγωγή στην αδιευκρίνιστη 

ψήφο, η οποία φθάνει στο 32,4%, το πραγματικό συμπέρασμα της έρευνας προκύπτει 

από την ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων. Και αυτά δείχνουν ότι ένα νέο πολιτικό τοπίο 

εκκολάπτεται, στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας την εξουσία, διατηρεί την πρωτοβουλία των 

κινήσεων, οι ευκαιρίες όμως είναι ανοιχτές για τη Ν.Δ. προκειμένου να ηγεμονεύσει 

πολιτικά αλλά και για τον μεσαίο χώρο ώστε να ενδυναμωθεί και να ανακάμψει εκλογικά. 

Μένει να ξεκαθαρίσει ποια πολιτική δύναμη θα κεφαλαιοποιήσει τη μεταστροφή της 

κοινωνίας και θα εγγυηθεί τη σταθερότητα προκειμένου η χώρα να βγει οριστικά από τη 

διαδικασία των τελευταίων ετών. 


