
Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται 
 

Της Μιράντας Ξαφά 

Στο χθεσινό του διάγγελμα (3/7/2015), ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε γεγονός 

βαρύνουσας πολιτικής σημασίας την έκθεση του ΔΝΤ για την βιωσιμότητα του 

χρέους  που δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, σημειώνοντας ότι η έκθεση αποτελεί 

"μια μεγάλη δικαίωση για την κυβέρνηση, καθώς επιβεβαιώνει το αυτονόητο, ότι 

το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Μόνο που αυτή η θέση δεν παρουσιάστηκε 

ποτέ από την πλευρά των δανειστών στην ελληνική κυβέρνηση 5 μήνες τώρα που 

διαπραγματευόμαστε" και τόνισε ότι "έλειπε κι από την τελική πρόταση των 

θεσμών που ο ελληνικός λαός καλείται να εγκρίνει ή να απορρίψει την Κυριακή". 

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η έκθεση του ΔΝΤ "δικαιώνει την επιλογή μας να μην 

αποδεχτούμε μια συμφωνία που παρακάμπτει το μείζον ζήτημα του χρέους", για 

να συμπληρώσει ότι "ο βασικός εμπνευστής του μνημονίου έρχεται τώρα και 

επιβεβαιώνει την ορθότητα της εκτίμησής μας ότι η πρόταση που μας δίνεται δεν 

οδηγεί σε βιώσιμη έξοδο από την κρίση". 

Ο κ. Τσίπρας διάβασε επιλεκτικά την έκθεση του ΔΝΤ και την παρουσίασε όπως 

τον βόλευε. Δυστυχώς για τον κ. Τσίπρα, η έκθεση δεν αποτελεί δικαίωση για την 

κυβέρνηση αλλά κόλαφο για τα ελλείμματα και την αβεβαιότητα που προκάλεσε 

με τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις και την έλλειψη πολιτικής βούλησης. Το 

ΔΝΤ λέει ότι οι μεγάλες δανειακές ανάγκες που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστησε 

το χρέος μη βιώσιμο: "Μέχρι το καλοκαίρι του 2014, με τα επιτόκια να 

μειώνονται και την ανάκαμψη να διαφαίνεται, περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους 

βάσει της δέσμευσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012 δεν έμοιαζε 

απαραίτητη.  Όμως σημαντικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική, κυρίως 

χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα [σσ: που τώρα έχουν μετατραπεί σε 

ελλείμματα] και η έλλειψη ιδιωτικοποιήσεων οδηγούν σε πολύ μεγαλύτερες 

δανειακές ανάγκες που έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη υψηλό χρέος. Αυτές 

οι πρόσθετες δανειακές ανάγκες καθιστούν το χρέος μη βιώσιμο". 

Ο κ. Τσίπρας συνέχισε λέγοντας ότι, σύμφωνα με την έκθεση,  "ο μόνος τρόπος 

για να καταστεί βιώσιμο το χρέος και να ανοίξει ο δρόμος προς την ανάκαμψη 

είναι να κουρευτεί 30% το χρέος και να δοθεί 20ετής περίοδος χάριτος". Σύμφωνα 

όμως με την έκθεση ΔΝΤ, αυτό θα συμβεί μόνο αν η συμφωνία που οι δανειστές 

έβαλαν στο τραπέζι της περασμένη εβδομάδα δεν εφαρμοστεί πλήρως, με 

αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν οι στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 1% 

του ΑΕΠ φέτος, 2% του χρόνου, και 3% το 2017. Αντίθετα, αν το πρόγραμμα 

εφαρμοστεί πλήρως, τότε δεν χρειάζεται να κουρευτεί το χρέος για να καταστεί 

βιώσιμο αλλά αρκεί μία παράταση των λήξεων των δανείων από τον επίσημο 

τομέα και μείωση επιτοκίων. Δηλαδή, πάλι επιλεκτικά διάβασε την έκθεση ο κ. 

Τσίπρας και την διαστρέβλωσε όπως τον βόλευε πολιτικά. Πλήρης θρίαμβος του 

newspeak! Ο κ. Τσίπρας ψεύδεται. 

Την Κυριακή μένουμε Ευρώπη. Για την Ελλάδα! 
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