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Πολιτική Ενημέρωση, 17 Ιουλίου 2016 

ΔΕΘ 2 ή αλλιώς «αναβάπτιση» της Θεσσαλονίκης  

Εναγώνια προσπάθεια να αποσοβηθεί η κατάρρευση του κοινωνικού προφίλ της 

κυβέρνησης καταβάλλει ο κ. Αλέξης Τσίπρας, καθώς η εικόνα που μεταφέρεται 

καθημερινά στο Μέγαρο Μαξίμου είναι αποκαρδιωτική. Ο πρωθυπουργός δεν θέλει 

όμως να κάνει μεμονωμένες κινήσεις και για τον λόγο αυτό ήδη έχει πέσει στο τραπέζι 

των συσκέψεων η ιδέα για τη «ΔΕΘ 2», λίγο πολύ, μια αναβάπτιση και αναπροσαρμογή 

στις σημερινές κυβερνητικές συνθήκες του περίφημου προγράμματος της ΔΕΘ του 2014, 

που ως γνωστόν έμεινε στην ιστορία ως ουτοπία, παρά ως πρόγραμμα. 

Η προσπάθεια αναστήλωσης της κυβερνητικής εικόνας άρχισε την περασμένη Τρίτη με 

σύσκεψη που, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με 

τη συμμετοχή του οικονομικού επιτελείου, συμβούλων και συνεργατών του 

πρωθυπουργού. Εκεί εκτιμήθηκε ότι το κόψιμο των συντάξεων, η υπερφορολόγηση, το 

πρόβλημα με το ΕΚΑΣ, οι επιπτώσεις της ανεργίας κυρίως των νέων και η ύφεση 

συνθέτουν μια εικόνα κοινωνικής κρίσης που πλέον δεν έρχεται από το παρελθόν, αλλά 

καταγράφεται επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Τσίπρας έχει 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με αποσπασματικά μέτρα δεν πρόκειται να υπάρξει 

ανακούφιση και ότι απαιτείται συνολικό και συνεκτικό σχέδιο. 

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο πρωθυπουργός μελετά ήδη τη σύγκληση της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προκειμένου να ανακοινώσει κάποια πρώτα μέτρα, κυρίως 

όμως για να δεσμευθεί ότι ετοιμάζει ένα συνεκτικό και πλήρες σχέδιο που, παρά τις 

δεδομένες δυσκολίες, μπορεί να ευοδωθεί. Μέχρι στιγμής οι ιδέες που συζητάει το 

οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται να καταλήγουν στην 

υιοθέτηση ενός μηχανισμού που θα έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος και θα επιγραφεί 

ως σχέδιο ανάσχεσης της ανθρωπιστικής κρίσης. Ολες αυτές οι διεργασίες, σύμφωνα 

με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να έχουν κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, όπου ο 

πρωθυπουργός φιλοδοξεί να παρουσιάσει το νέο σχέδιο. 

 

 

Flash News 

Μέχρι τότε όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι 

της, ώστε η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να μη συγχέεται με τις κοινωνικές 

αντιδράσεις. Όπως εξηγεί κυβερνητικός παράγοντας, είναι διαφορετικό πράγμα η 

αντιπαράθεση με τη Ν.Δ. και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και διαφορετικό η  
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αντιμετώπιση μιας ενδυναμωμένης πλέον κοινωνικής κρίσης που έρχεται ως καταιγίδα 

και αφορά κυρίως δυνάμεις που ανέδειξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όπως συνταξιούχοι, 

νέοι δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ. Ο ίδιος παράγοντας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, 

σημειώνοντας ότι οι δεδομένες υποχωρήσεις και συμβιβασμοί που θα γίνουν στη 

δεύτερη αξιολόγηση για τα εργασιακά, σε συνδυασμό με τα μέτρα που ήδη 

εφαρμόζονται και πλήττουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, αν αθροιστούν, πράγμα 

λογικό, συγκροτούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την κυβέρνηση. 

«Ολοι να κάνουμε ένα βήμα πίσω, και οι επιχειρηματίες και οι τράπεζες και οι 

εργαζόμενοι, ώστε να μην χάσουμε όλη τη δεκαετία». Πρόκειται για το κυρίαρχο μήνυμα 

που θα στείλει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την 

παρουσίαση του προγράμματος του κόμματος, τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Στο μυαλό, 

άλλωστε, του επικεφαλής της ελληνικής Κεντροδεξιάς είναι πλέον ισχυρή η πεποίθηση ότι 

μόνον με μια «εθνική συμφωνία», ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» που θα υιοθετείται από 

τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, μπορεί η Ελλάδα να ξεφύγει από τους 

επαναλαμβανόμενους κύκλους ύφεσης. 

Η πορεία, ωστόσο, για τη διαμόρφωση του νέου προγράμματος είναι στρωμένη με 

καλές προθέσεις, αλλά και με σημαντικά διλήμματα. Διότι, σε περίοδο έλλειψης χρημάτων 

και αποεπένδυσης, οι απαντήσεις κάθε άλλο παρά προφανείς είναι. Ωστόσο, η ηγεσία 

της Νέας Δημοκρατίας δεν θα κληθεί να λάβει αποφάσεις εν κενώ. Ηδη έχει ζητηθεί η 

συνδρομή του ΕΛΚ, καθώς ο κ. Χατζηδάκης είναι υπέρμαχος της «υιοθέτησης των 

βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών», ενώ δρομολογείται και η διεξαγωγή σχετικού 

συνεδρίου στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο. Κυρίως, όμως, έχει ζητηθεί η... βοήθεια του 

γαλάζιου κοινού, μέσω της ηλεκτρονικής διαβούλευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και τα 

συμπεράσματα, τουλάχιστον με βάση όσους συμμετείχαν (διότι το ακροατήριο της Ν.Δ. 

περιλαμβάνει και πολλούς που δεν είναι ενεργοί διαδικτυακά), είναι ενδεικτικά των τάσεων. 

Εντυπωσιακό, είναι και το γεγονός ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί τη 

βασική απάντηση, που δίνουν οι φίλοι της Ν.Δ., τόσο για την ενίσχυση της απασχόλησης 

όσο και για την κάλυψη των ασφαλιστικών ελλειμμάτων. Στο επιτελείο της Ν.Δ. γίνεται 

επεξεργασία των κινήτρων που δίνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., προς την 

κατεύθυνση της χορήγησης φορολογικών κινήτρων για εμβληματικές επενδύσεις, 

ελάφρυνσης φόρου ανάλογα με τις δαπάνες για προσωπικό και κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό και της δυνατότητας οριζόντιας μεταφοράς φορολογικών ζημιών ώστε να 

είναι εφικτός ο συμψηφισμός ζημίας με μελλοντικά κέρδη για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. 

Από νωρίς το βράδυ της Παρασκευής έφθασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι ειδήσεις για την 

κατάσταση στην Τουρκία. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ενημερώθηκε από τον 

υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο και τον αρχηγό της ΕΥΠ Γιάννη Ρουμπάτη, οι 

οποίοι και ανέλαβαν να ενημερώσουν τον αρχηγό της Ν.Δ., καθώς και άλλους 

πολιτικούς αρχηγούς που επικοινώνησαν με δική τους πρωτοβουλία. Εκείνη την ώρα  
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είχαν ήδη επιστρέψει στις θέσεις τους στο Πεντάγωνο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ευάγγελος 

Αποστολάκης και οι υπόλοιποι επιτελείς του Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού. 

Στρατιωτικές πηγές επισήμαιναν από την πρώτη στιγμή ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 

παραμένουν στον συνήθη βαθμό επιφυλακής, χωρίς να έχει διαταχθεί κάποια επιπλέον 

κινητοποίηση. Σε κατάσταση ετοιμότητας είχαν τεθεί μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, 

κυρίως της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα, ήδη από το βράδυ της Παρασκευής είχε 

κινητοποιηθεί και η Ελληνική Αστυνομία, με σκοπό τον έκτακτο σχεδιασμό σε περίπτωση 

αενξέλεγκτων προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών. 

Ένα χτύπημα σε ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο ήταν η τρομοκρατική επίθεση που 

σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), ανήμερα την Ημέρα 

της Βαστίλλης στη Νίκαια της νότιας Γαλλίας, η τρίτη κατά σειρά επίθεση μέσα σε 19 

μήνες. «Δεν θα ενδώσουμε στην τρομοκρατική απειλή», είπε ο πρωθυπουργός Μανουέλ 

Βαλς την Παρασκευή το πρωί μετά το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρόεδρο 

Φρανσουά Ολάντ. «Οι εποχές άλλαξαν και η Γαλλία θα πρέπει να μάθει να ζει με την 

τρομοκρατία», πρόσθεσε.  

Να αποφύγει «πάση θυσία» την εξαγωγή της Τουρκικής κρίσης στην Ελλάδα, με αφορμή 

την υπόθεση των οκτώ αξιωματικών και υπαξιωματικών που έχουν κάνει αίτηση ασύλου, 

επιθυμεί η κυβέρνηση. Η Αθήνα θέλει να αποφύγει τη μετατροπή του αιτήματος ασύλου 

που έχουν καταθέσει οι οκτώ αυτόμολοι σε ζήτημα προάσπισης ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ενώ είναι απολύτως σαφές ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία 

συνδέεται ευθέως με μια απόπειρα διασάλευσης της συνταγματικής τάξης σε μια άλλη 

χώρα. Η Ελλάδα δεν αναμειγνύεται ούτε και παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της 

Τουρκίας, αναφέρουν εύγλωττα διπλωματικές πηγές. 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε εσωτερική του έκθεση, που αξιολογεί το πρώτο 

πρόγραμμα στην Ελλάδα, αλλά και τα προγραμματα στην Ιρλανδιά και στην 

Πορτογαλία, καταλήγει σε μία πολύ αυστηρή κριτική. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα της 

δουλειάς ομάδας ανεξάρτητων από το Ταμείο οικονομολόγων και ειδικών που μελέτησαν 

σε βάθος το πρόγραμμα μέσα από σειρά συνεντεύξεων και εσωτερικών εγγράφων του 

Ταμείου, καταλήγωντας στα εξής λάθη: Η χαλαρή «αφετηρία», η άρνηση για 

αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας στην αρχή του προγράμματος, η μη 

λειτουργική στρατηγική για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έλλειψη ευελιξίας, το Ταμείο 

βρέθηκε απροετοίμαστο στη συνεργασία του με τους Ευρωπαίους εταίρους, η τεχνική 

βοήθεια λόγω της ανάγκης συντονισμού με την Task Force, η απόδοση του 

προσωπικού.  

Όσον αφορά το προσωπικό που συμμετείχε στα προγράμματα της Ελλάδας, της 

Ισπανίας και της Ιρλανδίας, η έκθεση αναφέρει ότι η απόδοση του προσωπικού ήταν 

άνιση. Υπήρχαν περιστάσεις που «οι τεχνικές γνώσεις του προσωπικού έλαμψαν», όπως 

στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του προγράμματος στην Ιρλανδία, όπου η έκθεση 

τη χαρακτηρίζει «σχεδόν υποδειγματική», αλλά δεν έγινε το ίδιο στην Ελλάδα.  
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Την τρέχουσα εβδομάδα ψηφίζεται ο νέος εκλογικός νόμος, με κυβερνητικά στελέχη να 

αναγνωρίζουν ότι δεν θα συγκεντρωθούν οι 200 ψήφοι, ώστε να ισχύσει στις επόμενες 

εκλογές. Όμως, στο Μαξίμου εκτιμάται πως ο εκλογικός νόμος μπορεί να είναι χρήσιμο 

«εργαλείο» για τον κ. Τσίπρα: εάν η Ν.Δ. βρεθεί μακριά από την αυτοδυναμία, είναι πιθανή 

η διεξαγωγή «διπλών» εκλογών, όπως το 2012. 

 


