Ο Τσίπρας άφησε "παράθυρο" για
μη μείωση των συντάξεων
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Γιατην τήρηση των οικονομικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί δεσμεύεται ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Bloomberg, σημειώνοντας ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή
στις παλιές συνήθειες ως προς τη σπατάλη.
Οκ. Τσίπρας, ερωτηθείς συγκεκριμένα για το αν δεσμεύεται για τις μειώσεις στις συντάξεις,
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνησή του θα πετύχει τους στόχους του προϋπολογισμού,
επισημαίνοντας όμως πως τώρα θα αποφασίζει η Ελλάδα και όχι οι ξένοι πιστωτές για το πώς θα
το κάνει αυτό.
"Τοσημαντικό σχετικά με τη λήξη του προγράμματος είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται
στην τήρηση αυτών των στόχων, αλλά τώρα η ευθύνη είναι των Ελλήνων, δική μας ή σε της
όποιας εκλεγμένης κυβέρνησης. Αυτή θα αποφασίζει τα μέσα για να φτάσει στους στόχους" είπε ο
πρωθυπουργός.
Ειδικότερα, σημείωσε: Λέτε σωστά ότι έχουμε νομοθετήσει για την αρχή του 2019 ένα πακέτο
θετικών μέτρων 1% του ΑΕΠ και 1% αρνητικών μέτρων, στο βαθμό που είμαστε πάνω από το
στόχο για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. Γι’ αυτό η κυβέρνηση θα αποφασίσει όταν έρθει η ώρα,
ποια είναι η καλύτερος μέθοδος οικονομικά και κοινωνικά ώστε να είμαστε εντός στόχων, δηλαδή
στο 3,5%. Είναι δική μας υπόθεση με ποια μέσα θα φτάνουμε τους στόχους.
Στηνεπισήμανση του δημοσιογράφου ότι κάποιος θα μπορούσε να καταλάβει ότι μπορεί να
αποφασίσει να μη γίνουν οι περικοπές στις συντάξεις την επόμενη χρονιά και στην ερώτηση αν
είναι ακόμα δεσμευμένος να προχωρήσει σε μειώσεις αυτές το 2019, ο κ. Τσίπρας απάντησε: "Οι
δεσμεύσεις μας είναι αυτές που καταγράψαμε στην απόφαση του Eurogroup. Θα σας
παραπέμψω σε αυτές. Δείτε τις δεσμεύσεις μας και βγάλτε τα συμπεράσματά σας".
Τοπρακτορείο σημειώνει ακόμη πως ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται αυτές τις μέρες το Λονδίνο,
προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές καθώς η χώρα βγαίνει στις αγορές.
"Είμαιπολύ αισιόδοξος ότι η διεθνής επενδυτική κοινότητα θα ανταποκριθεί θετικά" δήλωσε ο κ.
Τσίπρας στο Bloomberg.
Τοπρακτορείο κάνει αναφορά και στις πρόσφατες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών των ΑΝΕΛ,

λέγοντας πως έχει "ροκανιστεί" η κυβερνητική πλειοψηφία. Όπως αναφέρει, οι εκλογές είναι
προγραμματισμένες για τον Σεπτέμβριο του 2019, οπότε λήγει η θητεία της κυβέρνησης Τσίπρα.
Σχολιάζειπως ο κ. Τσίπρας δεν ανησυχεί. "Ίσως αυτή η εξέλιξη να είναι και καλή για εμάς" λέει.
"Φτάσαμε εδώ έχοντας μια πολύ μικρή πλειοψηφία, οπότε θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα
φτάσουμε ως το τέλος".
Στοερώτημα του δημοσιογράφου για τον Τούρκο Πρόεδρο, ο κ. Τσίπρας τον χαρακτήρισε πολιτική
προσωπικότητα με μεγάλη πείρα, αλλά και απρόβλεπτο πολλές φορές την ίδια ώρα, όπως είπε.
Σημείωσε ακόμη ότι του έθεσε το θέμα της συνεχιζόμενης κράτησης των δύο στρατιωτικών.
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