
9

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕπόμενες κινήσεις

 Realnews www.real.grΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

από µία φορές (µετά την ψήφιση των πρώτων µνηµονια-
κών µέτρων, κυρίως όµως µετά το κλείσιµο της πρώτης αξι-
ολόγησης) ένα επενδυτικό κύµα που δεν ήρθε, παρόλο που 
οι αρµόδιοι για τις επενδύσεις υπουργοί της κυβέρνησης εί-
χαν ανιχνεύσει στις συζητήσεις τους µε επενδυτές έντονο εν-
διαφέρον. Αυτό αποδίδεται πλέον από στελέχη του πρωθυ-
πουργικού περιβάλλοντος σε καθυστερήσεις και παλινωδί-
ες στην υλοποίηση των συµφωνηθέντων, από εµπόδια που 
έβαλαν οι ίδιοι οι υπουργοί σε ξένες επενδύσεις και ιδιωτικο-
ποιήσεις στο παρελθόν ή δηµόσιες δηλώσεις τους µε αρνη-
τική χροιά. Πολλά από τα στελέχη αυτά δεν ανήκουν πλέον 
στην κυβέρνηση ή µετακινήθηκαν σε άλλα υπουργεία, αφού 
ωστόσο είχαν συµβάλει στη δηµιουργία µιας ατµόσφαιρας 
που ενίσχυσε την ήδη υφιστάµενη καχυποψία των επενδυ-
τών απέναντι σε µια αριστερή κυβέρνηση.
Για να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο και να γίνει πράξη η ανα-
πτυξιακή εκτίναξη της χώρας στην οποία επενδύει, ο Αλ. Τσί-
πρας έχει αποφασίσει να θέσει υπό στενή παρακολούθηση 
τους υπουργούς του και να τους κρίνει ανάλογα µε τις επιδό-
σεις που θα δείξουν στην προσέλκυση, επιτάχυνση και υλοποί-

ηση επενδύσεων που άπτονται 
της αρµοδιότητάς τους. Στο 
Μαξίµου έχουν ήδη µια σα-
φή εικόνα για το πού ενδεχο-
µένως να προκύψουν προβλή-
µατα, περιµένουν πάντως να 
δουν και τι θα γίνει στην πρά-
ξη τους επόµενους µήνες. Κυ-
βερνητικά στελέχη θεωρούν, 
µάλιστα, πολύ πιθανό εντός 
του θέρους να υπάρξει ανα-
σχηµατισµός, µε διορθωτικές 
παρεµβάσεις στην κατεύθυν-
ση της προώθησης της ανά-
πτυξης, των µεταρρυθµίσε-
ων και των ιδιωτικοποιήσεων.
Αυτό το θέµα συζητείται ήδη 
στο κυβερνών κόµµα και εί-
ναι χαρακτηριστικό πως κο-
ρυφαία στελέχη µιλούν ήδη 
για την ανάγκη ενός ανασχη-

µατισµού µε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Πρώτος το έκα-
νε ο ευρωβουλευτής ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, ο οποίος 
ζήτησε «να τρέξουµε περισσότερο» και πρόσθεσε µε νόη-
µα: «Οταν έχεις στόχους και σε κάποιους δεν τα καταφέρνεις 
όπως έχεις σχεδιάσει, κοιτάς τι σου λείπει, συντονισµός, πολι-
τική, ανθρώπινοι πόροι, και µέσα εκεί ένα από τα ενδεχόµε-
να είναι και η δυνατότητα αλλαγής προσώπων».
Την προηγούµενη εβδοµάδα, στο ίδιο µήκος κύµατος έκα-
νε δηλώσεις και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Νίκος Ξυδάκης, που ζήτησε µάλιστα τη διενέργεια ανα-
σχηµατισµού αµέσως µετά το κλείσιµο της αξιολόγησης. Ο 
Ν. Ξυδάκης δεν δίστασε, µάλιστα, να προσδιορίσει και τον 
χαρακτήρα του ανασχηµατισµού που είναι αναγκαίος, λέγο-
ντας ότι «στον βαθµό που θα υπηρετούσε τη σθεναρή µεταρ-
ρυθµιστική πορεία, θα έβλεπε µε καλό µάτι έναν ανασχηµα-
τισµό». ∆εν στερείται σηµασίας πως ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος ∆. Τζανακόπουλος δεν θέλησε να... αδειάσει τον κοι-
νοβουλευτικό εκπρόσωπο, ούτε να τον διαψεύσει, αν και ρω-
τήθηκε σχετικά στην ενηµέρωση των δηµοσιογράφων. «Ξέ-
ρετε πολύ καλά ότι ο ανασχηµατισµός αποτελεί αποκλειστι-
κό δικαίωµα, απορρέον από το Σύνταγµα, που ανήκει στον 
πρωθυπουργό και σε κανέναν άλλον. ∆εν θέλω να κάνω επο-
µένως κανένα άλλο σχόλιο, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη δή-
λωση», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας ουσια-
στικά διάπλατα ανοιχτό έναν ανασχηµατισµό µε µεταρρυθ-
µιστικό πρόσηµο.

 ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ παρακολούθηση του κυβερνητι-
κού έργου και στις επιδόσεις των υπουργών του 
εστιάζει τώρα την προσοχή του ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει την πεποίθη-
ση πως η συνολική συµφωνία µε τους δανειστές 
θα κλείσει εντός Μαΐου. Στο Μέγαρο Μαξίµου 
θεωρούν εξαιρετικά κρίσιµο για την «αναπτυξι-
ακή εκτίναξη» της ελληνικής οικονοµίας το διά-
στηµα που θα ακολουθήσει αµέσως µετά την 
επίτευξη της συνολικής συµφωνίας (δηλαδή από 
το Eurogroup της 22ας Μαΐου έως τον Σεπτέµ-
βριο). Σε αυτήν την «αναπτυξιακή εκτίναξη» έχει 
εναποθέσει ο πρωθυπουργός τις ελπίδες του για 
µια ραγδαία βελτίωση του οικονοµικού και κοι-
νωνικού κλίµατος στη χώρα, που θα ανατρέψει 
τους πολιτικούς συσχετισµούς και θα επιτρέψει 
στην κυβέρνηση να παλέψει κάτω από ευνοϊκότε-
ρες συνθήκες για µια νέα εκλογική νίκη το 2019.
Στο πλαίσιο αυτό, ορόσηµα θεωρούνται η ορι-
στική και συνολική συµφωνία µε τους δανειστές 

στο Eurogroup και -κυρίως- η ένταξη της χώρας 
στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, 
που θα γίνει , αν επαληθευτεί το κυβερνητικό χρο-
νοδιάγραµµα, πιθανότατα τον Ιούνιο. Οπως το 
έθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ∆ηµήτρης 
Τζανακόπουλος, η ένταξη στην ποσοτική χαλά-
ρωση αποτελεί «σηµείο µη επιστροφής για την 
ελληνική οικονοµία» και αφετηρία επιτάχυνσης 
των αναπτυξιακών προσπαθειών της κυβέρνη-
σης: «Από τη στιγµή που η ΕΚΤ θα βάλει τη σφρα-
γίδα της για τη φερεγγυότητα της ελληνικής οι-
κονοµίας, θα µπορέσουµε να αναπτύξουµε ένα 
ολόκληρο πλάνο πρωτοβουλιών για να επιταχύ-
νουµε την αναπτυξιακή µας πορεία».

Στο Μαξίµου θεωρούν πως όλα αυτά είναι ορό-
σηµα υψηλής συµβολικής σηµασίας, που θα ση-
µατοδοτήσουν στους ενδιαφερόµενους ξένους 
επενδυτές πως ήρθε η ώρα να στραφούν προς 
την Ελλάδα, γνωρίζουν πάντως πλέον από ιδία 
πείρα ότι µόνο οι «καλές ειδήσεις» δεν αρκούν και 
πως οι επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, θα πρέπει 
να διευκολυνθούν πρακτικά και ουσιαστικά από 
την κυβέρνηση και τους συναρµόδιους υπουρ-
γούς. Από τον Ιούλιο του 2015 και την υπογρα-
φή του τρίτου µνηµονίου µε τους δανειστές, άλ-
λωστε, στο Μαξίµου υπολόγιζαν περισσότερες 

Ο πρωθυπουργός εστιάζει την προσοχή του 
στις επιδόσεις των κυβερνητικών στελεχών
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Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ

Το αποτέλεσμα 
του 2016 
εξουδετέρωσε 
Σόιμπλε και 
∆ΝΤ. Αφήσαμε 
άφωνη την 
Ευρώπη. Εχουμε 
πια μπροστά μας 
ανοιχτό ορίζοντα 
διετίας. Η Ελλάδα 
έδειξε ότι μπορεί

σε εκείνους που την κατηγορούν ότι «επιχει-
ρεί αντιπερισπασµό µε τη σκανδαλολογία και 
τη λάσπη στα σκληρά µέτρα που φέρνει τυχόν 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης» πως κάνουν 
λάθος, καθώς «τα θέµατα που χειρίζονται οι 
δύο επιτροπές είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και 
µπορούν να τινάξουν στον αέρα το παλιό πο-
λιτικό σύστηµα».

Η κυβέρνηση µελετά και τις δικογραφίες που 
ήρθαν στη Βουλή και οι οποίες αναφέρονται σε 
πιθανές παράνοµες πράξεις σε σχέση µε χρη-
µατοδοτήσεις σε ΜΚΟ και ανώνυµες εταιρεί-
ες, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές γνώµες ως 
προς τη σύσταση και νέας εξεταστικής επιτρο-
πής. Στελέχη του κυβερνώντος κόµµατος εκτι-
µούν πως θα είναι υπερβολή µια τέτοια εξέ-
λιξη και πως στο επίκεντρο της δραστηριότη-
τας θα πρέπει να είναι η οικονοµία. Το σίγου-
ρο, πάντως, είναι, όπως έχει διαβεβαιώσει ο 
υπουργός ∆ικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, 
πως όποια δικογραφία υπάρχει θα διαβιβά-
ζεται αµέσως στη Βουλή.

Η προσπάθεια ανάκτησης της πολιτικής πρω-
τοβουλίας από την κυβέρνηση, εφόσον κλείσει 
η αξιολόγηση, µόνο εύκολη δεν θα είναι, µε δε-
δοµένη τη δυσαρέσκεια που υπάρχει από τα 
µέτρα που θα ληφθούν, µε το κλίµα που δηµι-
ουργείται από τις δηµοσκοπήσεις, αλλά και µε 
την εσωστρέφεια που θα υπάρξει µε τις ψηφο-
φορίες για τα µέτρα και τα αντίµετρα στο Κοι-
νοβούλιο. Η νοµοθέτηση, όπως προς το παρόν 
προγραµµατίζεται, θα πραγµατοποιηθεί εντός 
του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Μαΐου, χω-
ρίς κανείς να µπορεί να αποκλείσει ακόµα και 
απώλειες από την πλειοψηφία.
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