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Σ
αφές μήνυμα ότι στόχος της κυβέρνη-
σής του είναι να βγάλει τη χώρα από τα 
μνημόνια αποστέλλει ο Αλέξης Τσίπρας, 

ενώ παράλληλα διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλή-
σει την τετραετία.

«Προσωπικό μου στοίχημα είναι η κυβέρ-
νηση αυτή να βγάλει τη χώρα από τα μνημό-
νια», τονίζει χαρακτηριστικά με αποκλειστική 
του δήλωση στη Realnews ο πρωθυπουργός. 
«Το αποτέλεσμα του 2016 εξουδετέρωσε Σόι-
μπλε και ΔΝΤ. Αφήσαμε άφωνη την Ευρώπη. 
Εχουμε πια μπροστά μας ανοιχτό ορίζοντα δι-
ετίας. Η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί».

Υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι ολοκλη-
ρώνεται η διαδικασία της αξιολόγησης, αφού 
η κυβέρνηση ανησυχεί τόσο για το ενδεχόμε-
νο της συμφωνίας Βερολίνου και ΔΝΤ για το 
χρέος, όσο και για να ζητήσουν οι δανειστές 
να έρθουν πιο μπροστά τα μέτρα του 2019, 

στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι η στρο-
φή προς την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας. «Σκοπός είναι οι υψηλοί ρυθμοί ανά-
πτυξης, ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται με 
μικρότερες επιβαρύνσεις για τα ασθενέστερα 
και τα μεσαία κοινωνικά στρώματα», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Εθνικό σχέδιο
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρωθυπουργός 
σκοπεύει άμεσα να διενεργήσει σύσκεψη με 
τους περιφερειάρχες, κατόπιν να προχωρήσει 
σε σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς και 
σε διοργάνωση 13 περιφερειακών συνεδρίων, 
με αποκλειστικό θέμα την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση με βάση τις ανάγκες και τα πλεονε-
κτήματα κάθε συγκεκριμένης περιοχής. Στο τέ-
λος του 2017, μάλιστα, το Μαξίμου προγραμ-
ματίζει τη διοργάνωση μεγάλου συνεδρίου με 
θέμα το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης και παραγω-
γικής ανασυγκρότησης.

Χαρακτηριστικό της έμφασης που δίνει στην 
ανάπτυξη ο πρωθυπουργός είναι ότι αποφά-
σισε να ηγηθεί ο ίδιος προσωπικά της επιτά-
χυνσης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Ο δε 
υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρ-
δάκης, που έχει την ευθύνη του συντονισμού 
της κυβέρνησης, συνέλεξε τα σημειώματα όλων 
των υπουργείων, με τις νομοθετικές πρωτοβου-
λίες που σχεδιάζονται στη βάση συγκεκριμέ-
νων χρονοδιαγραμμάτων. Από την ερχόμενη 
εβδομάδα, μάλιστα, ο Αλ. Τσίπρας θα ξεκινή-
σει κύκλο επισκέψεων και συνεδριάσεων σε 
όλα τα υπουργεία, όπου θα παρουσιαστεί ο 
σχεδιασμός τους και θα υπάρξουν ανακοινώ-
σεις για τις ιεραρχήσεις τους.
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας με δήλωσή του στην 
«R» στέλνει το μήνυμα για εξάντληση 
της τετραετίας. Ποιες πρωτοβουλίες 
αναλαμβάνει το προσεχές διάστημα

Οι βασικές προτεραιότητες για την κυβέρ-
νηση, σύμφωνα με υψηλόβαθμη κυβερνητική 
πηγή, πέραν της ανάπτυξης και των επενδύσε-
ων, έχουν για το επόμενο διάστημα ως εξής:
f Μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή το 
επόμενο διάστημα, εμπεριέχοντας τον νέο τρό-
πο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και αλλαγές στα ΤΕΙ.
f Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
f Νέος χάρτης της τοπικής αυτοδιοίκησης

Και ως υπουργός Οικονομικών!
Ο πρωθυπουργός, όπως δήλωσε σε συνεργά-
τες του, θεωρεί μεγάλης σημασίας τις δύο επι-
τροπές για τον Γιάννο Παπαντωνίου και την 
Υγεία που έχουν συγκροτηθεί στο Κοινοβούλιο.

Οπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, «η εξεταστι-
κή επιτροπή για την Υγεία εκθέτει κεντρικά στε-
λέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα 
πρέπει να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις».

Οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν πρόσφατο 
δημοσίευμα της «R» ότι η προκαταρκτική για 
τον Γ. Παπαντωνίου δεν αφορά μόνο τα εξο-
πλιστικά προγράμματα, αλλά πιθανότατα αγγί-
ζει και την περίοδο που υπήρξε υπουργός Οι-
κονομικών. Κάποια στελέχη του κυβερνώντος 
κόμματος, μάλιστα, συνδέουν με τη συγκεκρι-
μένη περίοδο και τον τότε πρωθυπουργό Κώ-
στα Σημίτη, χωρίς όμως να παραθέτουν κανέ-
να συγκεκριμένο στοιχείο, τουλάχιστον προς 
το παρόν. Η κυβέρνηση έχει συστήσει νομι-
κές ομάδες για συνδρομή στο έργο τόσο της 
εξεταστικής για την Υγεία, όσο και της προκα-
ταρκτικής για τους εξοπλισμούς, απαντώντας 

«Προσωπικό  
μου στοίχημα
η κυβέρνηση 

αυτή να βγάλει
τη χώρα από  
τα μνημόνια»

Ο πρωθυπουργός αποφάσισε 
να ηγηθεί προσωπικά ο ίδιος 
της επιτάχυνσης μεγάλων 
επενδυτικών σχεδίων για το 
επόμενο διάστημα


