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Στομονοπάτι της οικονομίας, της καθημερινότητας και των μεταρρυθμίσεων, με στόχο την
ανάπτυξη, συνεχίζει να πορεύεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στον απόηχο των
ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα του Economist, που
περιλαμβάνουν τονωτικές "ενέσεις" για την οικοδομική δραστηριότητα, στο Μέγαρο
Μαξίμου…βλέπουν το τρίπτυχο επάνω στο οποίο είχαν επενδύσει προεκλογικά, αυτό της
φορολογίας, των επενδύσεων και της ασφάλειας, να μετατρέπεται σε σημείο υπεροχής τις πρώτες
100 ημέρες της νέας διακυβέρνησης.
Αυτόαποτυπώνεται, άλλωστε, στη δημοσκόπηση της εταιρείας "Pulse", για λογαριασμό της
τηλεόρασης του "Σκάι", με τους μοναδικούς αστερίσκους των πολιτών να μπαίνουν στο ζήτημα του
προσφυγικού-μεταναστευτικού.
Στοπεδίο, δηλαδή, που η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα, η υλοποίηση των
οποίων, όπως εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη, θα αλλάξει την εικόνα διαχείρισης του μείζονος
αυτού θέματος μέσα στους επόμενους μήνες.

Οαπόηχος της συνάντησης με τους τραπεζίτες
Γνωρίζονταςκαλά ότι οι αυξήσεις που ανακοίνωσαν οι τράπεζες σε μία σειρά από υπηρεσίες
πλήττουν τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να κινηθεί
άμεσα προς την κατεύθυνση της ανάκλησής τους.
"Έχετεαναγγείλει αυξήσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Είναι εξαιρετικά αρνητικό. Δεν
δικαιολογούνται οι αυξήσεις, όταν μάλιστα γίνονται σε ένα οικονομικό περιβάλλον πολύ καλύτερο",
ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του πρωθυπουργού προς τους εκπροσώπους των τραπεζών,
με τους οποίους συναντήθηκε χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά τους, οι
τραπεζίτες δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν τις αυξήσεις, με τις σχετικές ανακοινώσεις να
αναμένονται ακόμα και σήμερα, τη στιγμή που πηγές εκτιμούν ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη θα
έχει απτά αποτελέσματα. κι από ότι φαίνεται η παρέμβαση του Πρωθυπουργού θα έχει

αποτέλεσμα.
Σύμφωναμε πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκε η θετική επίδραση που έχει στην οικονομία
και στις τράπεζες το νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, με:
-Το νέο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής.
-Τη μεγάλη υποχώρηση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.
-Την άρση των capital controls.
-Την αναζωογόνηση της αγοράς ακινήτων. Τομέας για τον οποίο υπάρχει εκτίμηση για περαιτέρω
ενίσχυση της θετικής επίδρασης, μετά και την ανακοίνωση για αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα.
"Υγιέςκαι ισχυρό τραπεζικό σύστημα σημαίνει και υγιή συμπεριφορά των τραπεζών στους πολίτες
που τις στηρίζουν. Η ελληνική κοινωνία επωμίστηκε μεγάλο βάρος για τη διάσωση των τραπεζών.
Τώρα που οι κίνδυνοι έχουν περάσει, η χώρα βρίσκεται σε ανερχόμενους ρυθμούς ανάπτυξης και
οι τράπεζες ανακάμπτουν, δε νοείται να υπάρχουν έξτρα, άδικες χρεώσεις στις συναλλαγές στους
πελάτες τους. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πληρώνει κάποιος επιπλέον κόστος για να μάθει,
απλώς, την κίνηση του λογαριασμού του. Ούτε να επιβαρύνεται κάποιος χαμηλοσυνταξιούχος σε
ένα χωριό που αναγκαστικά εξυπηρετείται από τα ΑΤΜ μίας τράπεζας. Δε μπορεί αυτό να γίνει
αποδεκτό. Θα πρέπει να αλλάξει", είναι το μήνυμα που εξέπεμψε το Μέγαρο Μαξίμου.
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