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Το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την τραγωδία στο Μάτι δεν ευνοεί ανοίγματα 
στην Κεντροαριστερά και αναμένεται να αναζητηθούν πρόσωπα από τη δεξαμενή 
νεότερων στελεχών, όπως συνέβη και στους προηγούμενους ανασχηματισμούς
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Του ΦΟΙΒΟΥ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

Π
ιο κοντά από ποτέ έχει έρθει ο ανασχη-
ματισμός μετά την παραίτηση του ανα-
πληρωτή υπουργού Προστασίας του 

Πολίτη Νίκου Τόσκα και την ανάληψη των κα-
θηκόντων του από τον υπουργό Εσωτερικών 
Πάνο Σκουρλέτη. Δεδομένου ότι θεωρείται 
πρακτικά αδύνατο να σηκώσει επί μακρόν τα 
δύο χαρτοφυλάκια ένα πρόσωπο, καθίσταται 
προφανές ότι η απόφαση να δοθούν στον Π. 
Σκουρλέτη οι αρμοδιότητες του Ν. Τόσκα είναι 
προσωρινή, έως ότου ο Αλέξης Τσίπρας απο-
φασίσει για τις υπόλοιπες αλλαγές που θα κά-
νει στον επικείμενο ανασχηματισμό. Σύμφωνα 
με όσα είπαν στη Realnews κορυφαία στελέχη 
της κυβέρνησης, ο προσανατολισμός του πρω-
θυπουργού είναι να προχωρήσει σε αναδόμη-
ση του κυβερνητικού σχήματος μετά τον Δε-
καπενταύγουστο και πριν από τη ΔΕΘ. Βεβαί-
ως, κανείς δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά, κα-
θώς το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό και αντί-
στοιχα ευμετάβλητοι είναι οι σχεδιασμοί του 
Αλ. Τσίπρα. Εξάλλου, το δύσκολο στοιχείο του 
ανασχηματισμού δεν είναι η επιλογή χρονικού 
σημείου, αλλά η περίπλοκη εξίσωση που πρέ-
πει να λύσει ο πρωθυπουργός σε σχέση με τα 
πρόσωπα που θα επιλέξει, τα πολιτικά σήματα 
που θα εκπέμψει, καθώς και τις ενδοκυβερνη-
τικές και εσωκομματικές ισορροπίες που πρέ-
πει να κρατήσει.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο που θα μπορούσε 
να πραγματοποιηθεί ο ανασχηματισμός, το 
ιδανικό παράθυρο ευκαιρίας φαίνεται ότι εί-
ναι το διάστημα μεταξύ του Δεκαπενταύγου-
στου και της ΔΕΘ (8 και 9 Σεπτεμβρίου). Εως 
τότε θα έχουν προχωρήσει πολλές διαδικασίες 
που συνδέονται με την αποζημίωση των πλη-
γέντων από τις πυρκαγιές και θα έχει περάσει 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την ημέρα 
της τραγωδίας. Παράλληλα, θα ήταν καλό για 
τον πρωθυπουργό (αν όχι απαραίτητο) να πα-
ρουσιαστεί με έναν αέρα ανανέωσης στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου θα κάνει τις «προγραμματικές 
δηλώσεις» του τελευταίου έτους διακυβέρνη-
σης. Επιπλέον, ένας ανασχηματισμός δεν θα έχει 
νόημα αργότερα, δηλαδή όταν θα πρέπει να 
ανέβουν οι ρυθμοί υλοποίησης του κυβερνητι-
κού έργου ή ακόμη περισσότερο λίγο πριν από 
την τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου.

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής προσώ-
πων που θα προσχωρήσουν στο κυβερνητικό 
σχήμα ή θα αποχωρήσουν από αυτό, ο βασι-
κότερος, ίσως, περιορισμός που έχει ο πρωθυ-
πουργός είναι ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση 
να δείξει κλίμα εσωτερικής αναταραχής, για να 
μη δώσει λαβές στη Ν.Δ. να παρουσιάσει μια 
εικόνα αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης.

Η διευκόλυνση Τόσκα
Αυτή η προσοχή ήταν πρόδηλη στις ανακοινώ-
σεις του Μαξίμου και του κυρίου Τόσκα την Πα-
ρασκευή το βράδυ. «Η γενναιότητα ενός στρα-
τηγού δεν μετριέται μόνο την ώρα της μάχης, 
αλλά και την ώρα του απολογισμού. Ευχαριστώ 
θερμά τον Νίκο Τόσκα», ανέφερε στο Twitter 
ο Αλ. Τσίπρας, ενώ ο παραιτηθείς αναπληρω-
τής υπουργός δήλωνε εγγράφως: «Οφείλω να 
ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρωθυπουργό 
για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβα-
λε». Εξάλλου, ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός 
είχε καταθέσει την παραίτησή του στον πρωθυ-
πουργό την επομένη της τραγωδίας. Επιπλέον, 
μία ημέρα πριν από την αποδοχή της παραίτη-
σης του αναπληρωτή υπουργού από τον πρω-

λιτικούς χειρισμούς με ειδικά χαρακτηριστικά 
και μάλιστα σε τομείς όπου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει 
ισχυρή επιρροή. Επιπλέον, είναι πολύ πιθα-
νόν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας να αναβαθμιστεί σε υφυπουργείο, δημι-
ουργώντας ένα ακόμη κενό, καθώς αναμένε-
ται να απομακρυνθεί ο τωρινός γ.γ. του οργά-
νου Γιάννης Καπάκης.

Επίσης, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορ-
φωθεί μετά την τραγωδία στο Μάτι δεν ευνοεί 
ανοίγματα στην Κεντροαριστερά, αν και είναι 
βέβαιο ότι θα επιχειρηθούν κινήσεις και σε αυ-
τή την κατεύθυνση. Πιο εύκολα μπορεί να ανα-
ζητηθούν πρόσωπα από τη δεξαμενή νεότερων 
στελεχών, όπως συνέβη και στους προηγούμε-
νους ανασχηματισμούς. Παράλληλα, τα κορυ-
φαία στελέχη της κυβέρνησης είναι δεσμευμέ-
να σε συγκεκριμένα υπουργεία και πολύ δύσκο-
λα θα μπορούσαν να μετακινηθούν για να πιά-
σουν πόστο σε άλλα (όπως οι Ευ. Τσακαλώτος, 
Ν. Κοτζιάς, Π. Καμμένος, Ε. Αχτσιόγλου κ.ά.).

Σε κάθε περίπτωση, όσοι γνωρίζουν τον Αλ. 
Τσίπρα καλά και επιχειρούν να λύσουν το πρό-
βλημα του ανασχηματισμού με «χαρτί και με 
μολύβι» εκτιμούν ότι το πιθανότερο είναι να γί-
νει ένας περιορισμένος ανασχηματισμός 3-5 
προσώπων με βασική στόχευση τη βελτίωση 
της λειτουργίας της κυβέρνησης.

Η παραίτηση Τόσκα
«κλείδωσε» τον
ανασχηματισμό
Ποιοι υπουργοί «κάηκαν» και ποιοι θα μετακινηθούν μετά τις 15 Αυγούστου, 
οπότε και αναμένεται να δρομολογηθούν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.  
Ποιες εισηγήσεις δέχεται ο πρωθυπουργός

θυπουργό, η κίνηση «Πράττω» (στην οποία ο Ν. Τόσκας είναι μέλος), 
είχε «διευκολύνει» τον Αλ. Τσίπρα με μια ανακοίνωση στην οποία επι-
σημαινόταν ότι ο πρωθυπουργός είναι αυτός που πρέπει να «επιμερί-
σει» την πολιτική ευθύνη όπου πιστεύει.

Πάντως, η παραίτηση Τόσκα έχει περισσότερο προσωπικό χαρα-
κτήρα ευθιξίας και ευσυνειδησίας, παρά ουσιαστικής αποδοκιμασίας 
για την πολιτική που έχει ασκήσει γενικότερα ως υπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη, η οποία αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ ως πολύ θετική. Επίσης, δεν άλλαξε η γραμμή της κυβέρνησης, βά-
σει της οποίας δεν υπήρξαν μείζονα λάθη χειρισμών στην αντιμετώπι-
ση της φονικής πυρκαγιάς, αλλά αποκαλύφθηκαν με μοιραίο τρόπο οι 
διαχρονικές ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού έναντι των εντεινόμε-
νων φυσικών φαινομένων.

Οι δύσκολες επιλογές
Πολύ πιο θολά είναι τα πράγματα για άλλες μετακινήσεις και για μια εν-
δεχόμενη απομάκρυνση ή μετακίνηση του υπουργού Εσωτερικών Π. 
Σκουρλέτη, όπως ορισμένοι εισηγούνται στον πρωθυπουργό. Για πολ-
λούς άλλους, όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου θεμιτό και επιπλέον 
εκτιμάται ότι θα διατάρασσε τις ισορροπίες στο εσωτερικό της κυβέρ-
νησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Ολοι αναγνωρίζουν, επίσης, ότι ο Π. Σκουρλέτης 
αποτελεί ιστορικό στέλεχος του κόμματος με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος.

Πιο πολλές εισηγήσεις υπάρχουν, όμως, για την απομάκρυνση της 
υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου, του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου και κάποιες για τον υπουργό Ναυτιλί-
ας Παναγιώτη Κουρουμπλή. Ακόμη πιο δύσκολη είναι η επιλογή προ-
σώπων που θα εισέλθουν στο υπουργικό συμβούλιο. Κατ’ αρχάς, η 
θέση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη απαιτεί πο-


