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Ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει να εποπτεύσει ο ίδιος την άμεση 
υλοποίηση δέκα μεγάλων επενδύσεων, παρεμβαίνοντας όπου 
υπάρχουν γραφειοκρατικά ή άλλα εμπόδια
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Α
υστηρό µήνυµα προς τους υπουργούς 
του πως µετά και το κλείσιµο της αξιολό-
γησης «δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογί-

ες» αποστέλλει ο πρωθυπουργός, που θέλει να 
εκµεταλλευτεί το µοµέντουµ για επανεκκίνηση 
και θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονοµία.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα επαναλάβει το παρα-
πάνω µήνυµα και στο υπουργικό συµβούλιο 
(το οποίο θα συνεδριάσει µετά τις κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις που θα έχει ο πρωθυπουργός µε 
τους πολιτικούς αρχηγούς την Τρίτη), ζητώντας 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και εστιά-
ζοντας «στην επόµενη ηµέρα και στον συντο-
νισµό για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονο-
µίας, µε άξονα τον σχεδιασµό της δίκαιης ανά-
πτυξης και ορίζοντα την έξοδο από τα µνηµό-
νια». Οπως, µάλιστα, τονίζουν πηγές του Μα-
ξίµου, «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν 
είναι διατεθειµένοι να παρακολουθήσουν τον 
ανερµάτιστο οχετό της καταστροφολογίας και 
της µιζέριας από τη Ν.∆. και τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη», επισηµαίνοντας παράλληλα ότι «κα-
ταρρέει για µια ακόµη φορά το αντιπολιτευτι-
κό αφήγηµα της Ν.∆. που βασίστηκε στην κα-

ιµπλε και του ζητώ να υπάρξει λύση», απάντη-
σε η Γερµανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ 
στον Αλ. Τσίπρα, ζητώντας να µην τεθεί το θέ-
µα στη Σύνοδο Κορυφής. «Υπάρχουν και όρια, 
δεν µπορώ να κάνω διαφορετικά εάν επιµένετε 
να µη δώσετε σήµα στις αγορές», ανταπάντησε 
ο Ελληνας πρωθυπουργός, σε ένα τηλεφώνη-
µα που προκάλεσε την οργή του Βόλφγκανγκ 
Σόιµπλε και το οποίο κατέληξε στην προβοκά-
τσια διαχωρισµού του Ευκλείδη Τσακαλώτου 
από τον Αλ. Τσίπρα. «Οµάδα που κερδίζει δεν 
αλλάζει», ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού 
όταν ρωτήθηκε από συνοµιλητές του εάν πρό-
κειται να κάνει αλλαγές στο οικονοµικό επιτε-
λείο, ενώ οι µετοχές του Ευκλ. Τσακαλώτου στο 
ενδοκυβερνητικό χρηµατιστήριο αυξήθηκαν 
µετά το αποτέλεσµα του Eurogroup, όπως άλ-
λωστε και του Γιώργου Χουλιαράκη.

Στήριξη
Ιδιαίτερο ρόλο στην επιτυχή έκβαση της δια-
πραγµάτευσης έπαιξε η πρωτοβουλία του Εµα-
νουέλ Μακρόν. Ο νέος Γάλλος Πρόεδρος εκτί-
µησε σωστά ότι -µε τη δύναµη που απέκτησε 
µε την εκλογή του- το Βερολίνο δεν θα θελή-
σει να τον µειώσει και έτσι η πρότασή του για 
ρήτρα ανάπτυξης υπήρξε κλειδί για τη συµφω-
νία. Η Αθήνα, σύµφωνα µε πληροφορίες της 
«R», έχει δεσµευτεί να στηρίξει τον Γάλλο υπο-
ψήφιο -είτε αυτός είναι ο Πιερ Μοσκοβισί εί-
τε ο υπουργός Οικονοµικών Μπρουνό Λεµέρ- 
για τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup και 
τη θέση του υπουργού Οικονοµικών της ευρω-
ζώνης, όταν αυτή συγκροτηθεί.

Ενηµέρωση
Ο πρωθυπουργός, πάντως, θα συζητήσει, πέ-
ραν του περιεχοµένου της συµφωνίας του 
Eurogroup και των επόµενων κινήσεων της 
κυβέρνησης, και το Κυπριακό και τις εξελίξεις 
στα εθνικά θέµατα, στα τετ α τετ που θα έχει 
µε τους πολιτικούς αρχηγούς -πλην Νίκου Μι-
χαλολιάκου- την Τρίτη. Ειδικά για το Κυπριακό 
η κυβέρνηση δεν αποκλείει ραγδαίες εξελίξεις. 
Πάντως, η συνάντηση µε τον Κυριάκο Μητσο-
τάκη θα είναι εφ’ όλης της ύλης.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει στο επόµενο υπουργικό συµβούλιο 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Τι θα συζητήσει στα τετ α τετ 

που θα έχει µε τους πολιτικούς αρχηγούς στο Μαξίµου

ταστροφολογία και στο αδιέξοδο στις διαπραγµατεύσεις».
Ο πρωθυπουργός αναλαµβάνει να εποπτεύσει ο ίδιος την άµεση υλοποί-

ηση δέκα µεγάλων επενδύσεων, παρεµβαίνοντας όπου υπάρχουν γραφειο-
κρατικά ή άλλα εµπόδια. Μεταξύ αυτών είναι ο πλωτός αγωγός στην Αλεξαν-
δρούπολη, το αεροδρόµιο στο Καστέλι της Κρήτης, τα ναυπηγεία, το Ελληνι-
κό και η αδειοδότηση για νέα καζίνο. «Σίγουρα θα δοθούν νέες άδειες για κα-
ζίνο», λέει στη Realnews ο υφυπουργός Οικονοµίας Στέργιος Πιτσιόρλας. «Εί-
ναι δυνατόν, π.χ., στην Κρήτη, µε τόσο υψηλό ξένο τουρισµό, να µην υπάρ-
χει καζίνο;», αναρωτιέται χαρακτηριστικά, ενώ σηµειώνει πως θα έρθει άµεσα 
στη Βουλή και νέος νόµος για τη λειτουργία τους. Ο Αλ. Τσίπρας, µάλιστα, ξε-
κινά νέες συναντήσεις µε µεγάλους ξένους επενδυτές που βρίσκονται ήδη στη 
χώρα και ενδιαφέρονται, µεταξύ άλλων, για την ενέργεια, τα ναυπηγεία, την 
ιδιωτική ασφάλιση, τα λιµάνια και άλλους τοµείς. Στον τοµέα του πρότζεκτ των 
δέκα µεγάλων επενδύσεων, τον πρωθυπουργό επικουρεί επιτροπή υπουργών 
που αποτελείται από τους Αλέκο Φλαµπουράρη, Χρήστο Σπίρτζη, Αλέξη Χα-
ρίτση και Στ. Πιτσιόρλα.

Στην κυβέρνηση επικρατεί ικανοποίηση από το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευ-
σης, εκτιµώντας πως ο Αλ. Τσίπρας θα µεταβεί στις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, 
µε το αφήγηµα της εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια και την επιτροπεία, ενώ 
στόχος είναι να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του 2018, προκειµένου 
να υλοποιηθούν και τα αντίµετρα που έχουν συµφωνηθεί µε τους δανειστές.

Με Μέρκελ
Για την επίτευξη της συµφωνίας υπήρξε πλούσιο και έντονο παρασκήνιο. «∆εν 
συµφωνώ µε τυχόν απόφαση να θέσετε το θέµα σε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής 
της ευρωζώνης, αλλά εφόσον θέσετε σχετικό αίτηµα, δεν µπορώ παρά να το κά-
νω αποδεκτό», είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλντ Τουσκ 
όταν του τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός. «Κάθε δυο ηµέρες τηλεφωνώ στον Σό-

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ για το ελληνικό πρόγραμμα που έκλει-
σε στο Eurogroup της περασμένης Πέμπτης δίνει ένα 
σαφές σήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης των επενδυτών και των αγορών προς τη χώ-
ρα μας. Σε πολλά σημεία της, όμως, κυρίως σε αυτά 
που αφορούν στη ρύθμιση του χρέους και στο ανα-
πτυξιακό πακέτο, υπάρχει… δημιουργική ασάφεια. Για 
να επιτευχθεί η βιωσιμότητα του χρέους και να μπουν 
οι βάσεις ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της κοι-
νωνίας, που είναι το μέγα ζητούμενο, χρειάζεται πολ-
λή και σοβαρή δουλειά. Πρέπει να εκπονηθεί ένα πο-
λυδιάστατο σχέδιο αναπτυξιακής ώθησης και παρα-

γωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, που θα 
οδηγήσει γρήγορα στην προσέλκυση επενδυτικών κε-
φαλαίων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Για να γίνουν όλα αυτά, απαιτούνται αφενός προθυ-
μία και συνέπεια από τους εταίρους και πιστωτές μας, 
ώστε να υλοποιηθούν όσα αποτυπώθηκαν στον οδικό 
χάρτη του Eurogroup, και αφετέρου υψηλή διαχειρι-
στική ικανότητα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρ-
νησης. Επειδή, όμως, η εμπειρία των τελευταίων ετών 
της κρίσης δείχνει ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε 
στην προθυμία των δανειστών, η λύση βρίσκεται κατά 
κύριο λόγο σε ελληνικά χέρια. 
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