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Οι διαδοχικές αποκαλύψεις για τα όσα συνέβησαν στο πρώτο εξάμηνο του 2015 

δείχνουν ότι ο ελληνικός λαός αγνοεί πολλές ακόμη πτυχές μιας περιόδου, την οποία 

πλήρωσε ακριβά. 

 

Γράφει ο Πάνος Αμυράς 

 

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, υπουργός Ενέργειας στην 

πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υποστήριξε ότι τόσο ο Τσίπρας όσο και ο 

Βαρουφάκης ήταν έτοιμοι για το Grexit αλλά φοβήθηκαν το Ειδικό Δικαστήριο. 

Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε το βιβλίο των δημοσιογράφων Ελένης 

Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού με τίτλο “Η τελευταία μπλόφα” (Εκδόσεις 

Παπαδόπουλος), στο οποίο παρουσιάζονται άγνωστα γεγονότα σχετικά με την 

προετοιμασία των Βρυξελλών για την έξοδο της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Είναι 

σαφές ότι όλα πρέπει να έρθουν στο φως και να ερευνηθεί πλήρως η περίοδος, η οποία 

στοίχισε στους φορολογούμενους ένα ποσό που κυμαίνεται από 86 έως 200 

δισεκατομμύρια ευρώ. 

Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι τα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου “κρίθηκαν” από τον 

ελληνικό λαό τον Σεπτέμβριο του 2015 όταν οι ψηφοφόροι έδωσαν ξανά τα ηνία της 

χώρας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Θεωρεί ότι η κάλπη λειτουργεί ως πολιτικό 

“καθαρτήριο”, κάνει λάθος. 

https://www.eleftherostypos.gr/category/apopseis/
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Οι πολίτες δεν γνωρίζουν πολλά επεισόδια εκείνης της περιόδου και είναι σαφές ότι 

μετά την 7η Ιουλίου, όταν ο κ. Τσίπρας δεν θα έχει την “ασπίδα” της εξουσίας, θα 

ανοίξουν και άλλα στόματα πρωταγωνιστών του πρώτου εξαμήνου του 2015. 

Το μόνο βέβαιο είναι ότι από τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις προκύπτει ότι η 

κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε να “μπλοφάρει” με το χαρτί που είχαν στα χέρια τους 

οι “σκληροί” του ευρώ όπως ο κ. Σόιμπλε. Η απειλή του Grexit, που χρησιμοποιείτο 

τότε από την πλευρά του Τσίπρα, ήταν καλοδεχούμενο δώρο για τους “ορθόδοξους” 

της ευρωζώνης, που βρήκαν τους “χρήσιμους ηλίθιους” για να αποβάλουν την Ελλάδα 

από το ενιαίο νόμισμα. Και όσο ανέβαζε το ποντάρισμα του Grexit ο πρωθυπουργός 

ψάχνοντας πότε για εκτυπωτικές μηχανές χαρτονομισμάτων στη Ρωσία και πότε για 

δανεικά πετροδόλαρα από τη Βενεζουέλα ή τη Βολιβία, τόσο μεγαλύτερο ήταν το 

κέρδος για τους δανειστές. 

Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Οταν ο Βαρουφάκης μίλησε στον Σόιμπλε για 

grexit ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών προθυμοποιήθηκε να δανείσει την Ελλάδα 

με κάποια δισεκατομμύρια προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι πρώτες ανάγκες σε 

τρόφιμα και φάρμακα, καθώς η χώρα θα οδηγείτο σε ανθρωπιστική κρίση. 

Ο Λαφαζάνης ισχυρίζεται ότι ο Τσίπρας φοβήθηκε το Γουδή και έκανε την 

“κωλοτούμπα” μετά το δημοψήφισμα. Κατήγγειλε μάλιστα ότι το Μαξίμου πίεζε τον 

πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να ετοιμάσει μία θετική γνωμοδότηση 

σχετικά με τη νομιμότητα της επέκτασης της δανειακής σύμβασης. 

Με την “μπλόφα” του Grexit οι δανειστές επέβαλαν πλήρως τις απαιτήσεις τους. 

Εδεσαν την Ελλάδα με δεσμεύσεις αυστηρής και πολυετούς λιτότητας, φόρτωσαν τους 

φορολογούμενους με επώδυνα μέτρα δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και σιγούρεψαν 

τα λεφτά τους με το “υπερταμείο” στο οποίο μεταβιβάσθηκε το σύνολο της κρατικής 

περιουσίας για 99 έτη. Η Ελλάδα έχασε το τρένο της ανάπτυξης και οι απώλειες σε 

εισοδήματα και θέσεις εργασίας ήταν τεράστιες. 

Οι πολίτες έχουν την απαίτηση να μάθουν όλη την αλήθεια. Οι κυβερνήσεις κρίνονται 

στις κάλπες και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί μία μεγάλη ήττα στις εθνικές εκλογές της 7ης 

Ιουλίου, όπως δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, πληρώνοντας τα πειράματα σε βάρος 

της οικονομίας και των φορολογουμένων. 

Ομως η αλήθεια δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως για όσα συνέβησαν στο πρώτο εξάμηνο 

του 2015. Η επόμενη κυβέρνηση καλό είναι να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες, το 

οφείλει στους πολίτες που πλήρωσαν τις αποτυχημένες “μπλόφες” του Τσίπρα. 

 

Ο Πάνος Αμυράς είναι ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου 

  

 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: http://bit.ly/2WLZYlL  
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