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Τσίπρας - Λαγκάρντ: Εφαρμογή του 
προγράμματος με ελάφρυνση χρέους
Μ ετά από πολλά χρόνια οικονοµικής ύφε-

σης η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, οι τεράστιες 
προσπάθειες του ελληνικού λαού καρπο-
φορούν και υπάρχει τώρα µια ορατή αξι-

όπιστη και βιώσιµη έξοδος από την κρίση, υπο-
γράµµισε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια των 
κοινών δηλώσεων µε την Κριστίν Λαγκάρντ.  Από 
τις δηλώσεις των δύο πλευρών και τη συνάντηση 
που είχε προηγηθεί, προκύπτει η κοινή αποδοχή 
ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάκαµψης, κα-
θώς επίσης και η συµφωνία όλων για σύντοµη και 
έγκαιρη ολοκλήρωση της γ’ αξιολόγησης.  Ο Έλλη-
νας Πρωθυπουργός υπογράµµισε ότι συµφώνησαν 
µε την κ. Λαγκάρντ πως είναι προς το καλύτερο 
συµφέρον όλων των πλευρών να ολοκληρωθεί 
έγκαιρα, το συντοµότερο δυνατό, η γ’ αξιολόγη-
ση.  Σε αυτό το σηµείο ανέφερε πως «όλοι ξέρουν 
ότι στο παρελθόν είχαµε καθυστερήσεις και όλοι 
ξέρουν ότι αυτό γινόταν γιατί υπήρχαν διαφωνίες 
µεταξύ των θεσµών». 

«Εχουµε ξεπεράσει τις διαφωνίες»
«Αλλά», τόνισε, «τώρα είµαι ευτυχής που πιστεύω 
ότι έχουµε ξεπεράσει αυτές τις διαφωνίες και όλοι 
επιθυµούν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το 
συντοµότερο δυνατόν».  Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι στις σηµαντικές συζητήσεις για 
το χρέος το ∆ΝΤ θα παίξει αποφασιστικό ρόλο.  
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η κατ’ ιδίαν συνάντη-
ση του Αλέξη Τσίπρα µε την Κριστίν Λαγκάρντ δι-
ήρκησε 15 λεπτά, από τα συνολικά 50 λεπτά που 
κράτησε η συνάντηση των δύο πλευρών. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, στο τετ-
α-τετ εξέτασαν όσα συζητήθηκαν εκτενώς στη συ-
νάντηση των αντιπροσωπειών.  Ο Πρωθυπουργός 
στάθηκε στην ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η 
ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ενώ υπήρξε 
συµφωνία στην έγκαιρη και σύντοµη ολοκλήρωσή 
της.  Κοινός τόπος ότι δεν πρέπει να υπάρξουν κα-
θυστερήσεις, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε 
πολύ θετικό δρόµο.  Κατά τις ίδιες πληροφορίες, 
συζητήθηκε επίσης η ανάγκη των µέτρων για τη 
ρύθµιση του ελληνικού χρέους, όπως άλλωστε έχει 
συµφωνηθεί από την απόφαση του Eurogroup. 

Ποιοι συµµετείχαν
Yπήρξε θετική αναφορά - όπως άλλωστε έγινε και 

στη συνέντευξη Τύπου από την κ. Λαγκάρντ - για 
τις σηµαντικές επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας 
και ιδιαίτερα για τη δηµοσιονοµική υπεραπόδοση. 
Επισηµάνθηκε επίσης ότι το ∆ΝΤ δεν ζητά νέα µέ-
τρα. 
Στη διευρυµένη συνάντηση συµµετείχαν από την 
ελληνική πλευρά ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, ο επικεφαλής του 
Γραφείου Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων του 
Pπρωθυπουργού, Παναγιώτης Παυλόπουλος και ο 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ∆ΝΤ Μιχάλης Ψαλι-
δόπουλος.  Εκ µέρους του ∆ΝΤ, ο διευθυντής του 
ευρωπαϊκού τµήµατος, Πολ Τόµσεν, ο προσωπάρ-
χης της κ. Λαγκάρντ, Ντέιβιντ Λίπτον, και ο ανα-
πληρωτής διευθυντής του τµήµατος στρατηγικής 
και πολιτικής, Χιου Μπρέντεκαµπ. 
H κ. Λαγκάρντ δήλωσε ότι µε µεγάλη της χαρά κα-
λωσόρισε τον Αλέξη Τσίπρα και την οµάδα του στα 
κεντρικά του ∆ΝΤ, προσθέτοντας ότι είχαν πάρα 
πολύ καλή και παραγωγική συνάντηση.  Εξέφρασε 
τα συγχαρητήριά της στον Πρωθυπουργό «για την 
αξιοσηµείωτη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την 
Ελλάδα και τον ελληνικό λαό στην εφαρµογή των 
δύσκολων πολιτικών, περιλαµβανοµένων και των 
πρόσφατων συνταξιοδοτικών και φορολογικών 
µεταρρυθµίσεων».

«Η επιστροφή στη βιώσιµη ανάπτυξη»
Πρόσθεσε ότι «το ∆ΝΤ ενέκρινε πρόσφατα, επί της 

αρχής, µια νέα ρύθµιση για τη στήριξη του προ-
γράµµατος πολιτικής της Ελλάδας», για να τονίσει 
ότι η αποφασιστική εφαρµογή αυτού του προγράµ-
µατος, µαζί µε τη συµφωνία µε τους ευρωπαίους 
εταίρους για την ελάφρυνση του χρέους, είναι ου-
σιαστικής σηµασίας για την υποστήριξη της Ελλά-
δας στην επιστροφή της στη βιώσιµη ανάπτυξη και 
την πετυχηµένη έξοδό της από την επίσηµη χρη-
µατοδότηση το επόµενο έτος, το συντοµότερο δυ-
νατό.  Η γενική διευθύντρια του Ταµείου είπε ότι 
ο Πρωθυπουργός και η ίδια έχουν δεσµευτεί να 
συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.  
Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι είχε την ευκαιρία να 
συζητήσει µε την κ. Λαγκάρντ για τις βραχυπρόθε-
σµες και µεσοπρόθεσµες προοπτικές της ελληνικής 
οικονοµίας, «τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµει-
ωθεί για την ολοκλήρωση του προγράµµατος και 
τα βήµατα που κάνουµε τώρα προς τη δηµιουργία 
µιας αξιόπιστης και βιώσιµης πρόσβασης στις αγο-
ρές».  Τόνισε ότι µετά από αρκετά χρόνια οικονο-
µικής ύφεσης η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Επισήµανε 
ειδικότερα ότι οι σοβαροί κίνδυνοι και η αβεβαιό-
τητα έχουν υποχωρήσει, η οικονοµική ανάκαµψη 
ενισχύεται και πως ήδη το 2017 ο αναµενόµενος 
ρυθµός ανάπτυξης είναι περίπου κοντά στο 2%, 
κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2007 και το 
οποίο «είναι πολύ σηµαντικό για εµάς». 

Περίοδος «καθαρού αέρα»
Πρόσθεσε ότι οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονά-
σµατος έχουν ξεπεραστεί για τρία συνεχόµενα χρό-
νια και τα δηµόσια οικονοµικά βρίσκονται πάλι σε 
βιώσιµη πορεία. 
Υπογράµµισε πως «δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι 
τεράστιες προσπάθειες του ελληνικού λαού καρ-
ποφορούν και υπάρχει τώρα µια ορατή αξιόπιστη 
και βιώσιµη έξοδος από την κρίση». Ο κ. Τσίπρας 
ανέφερε ότι «η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα 
επιτρέψει στην ελληνική οικονοµία να διατηρήσει 
το θετικό µοµέντουµ της και θα παράσχει µια περί-
οδο ‘καθαρού αέρα’, στη διάρκεια της οποίας όλα 
τα µέρη µπορούν να επικεντρωθούν στις κρίσιµες 
συζητήσεις για τις παραµέτρους της ελάφρυνσης 
του χρέους και να θέσουν τις προϋποθέσεις για µια 
επιτυχηµένη και βιώσιµη πρόσβαση στην αγορά».




