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Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν χορηγήσει συνολικά στην Ελλάδα 195 δισ ευρώ. Είναι
πράγματι ένα πολύ καλό νούμερο για να πει κάποιός ότι δεν θα πληρώσω τόκους και
χρεολύσια παρά μόνο όταν και εάν θα έχω χρήματα που θα έρθουν από ανάπτυξη και όχι
ολόκληρο το ποσό αλλά το μικρότερο μέρος.

Πολλοί θα ήθελαν να έχουν την δυνατότητα να κάνουν το ίδιο με τα δικά τους δάνεια στο
ιδιωτικό τομέα ειδικά εκείνοι που χρωστάνε δεκάδες εκατομμύρια.

Το ίδιο θα θέλαν να κάνουν και οι υπερχρεωμένοι δήμοι και όλοι όσοι είχαν την «τύχη» να
δανείζονται όσα θέλαν όποτε τα θέλαν, με το ίδιο επιχείρημα ότι η κρίση είναι της χώρα και
των ευρωπαίων και όχι μόνο δεν πρέπει να πληρώσουν τα παλαιά χρέη γιατί, αδυνατούν και
βρίσκονται σε κατάσταση καταραμένης φτώχεια, αλλά να πάρουν νέα ειδικά δάνεια για
μπουν σε διαδικασία ανάπτυξης.

Τα χρέη ότι και να λέμε μεταξύ κρατών δεν εξαφανίζονται δεν έχει δικαίωμα καμία βουλή
να διαγράψει χρέος από άλλο κράτος που πρέπει να εισπράξει και δάνεισε στο πνεύμα της
αλληλεγγύης

Σκεφτείτε πχ ότι η Ελλάδα είχε δανείσει πχ την Αλβανία και θα έπρεπε η Ελληνική Βουλή
να πάρει απόφαση να χαρίσει το μεγαλύτερο μέρος του δανείου. Τι θα λέγαν οι ίδιοι σήμερα
που θέλουν να διαγραφεί το ελληνικό χρέος μετά από διαπραγμάτευση.

Η μόνη πιθανή δυνατότητα είναι μία «ήπια» αναδιάρθρωση του χρέους, που δεν θα αποτελεί
παραγραφή, αλλά αναδιάρθρωση με την υποστήριξη της ΕΚΤ και με όποιους όρους θα
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επιβάλλει η ΕΚΤ.

Απορρίπτοντας την ιδέα μιας μερικής ή ολικής διαγραφής του χρέους ο κοινοτικός
επίτροπος, κ. Μοσκοβισί τονίζει ότι «το χρέος θα πρέπει να αποπληρωθεί, πράγμα που
μπορεί να γίνει με τον άλφα ή βήτα ρυθμό».

Το ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι χωρίς την διαγραφεί του μεγαλύτερου μέρους του χρέους δεν
υπάρχει δυνατότητα να βγει η χώρα από την κρίση. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα ότι
σχέδιο για την ανάπτυξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
εάν υπάρχει το σύνολο του χρέους και οι υποχρεώσεις των δόσεων.

Δυστυχώς στην προεκλογική περίοδο δεν ισχύουν τα λογικά επιχειρήματα αλλά τα
ανεξέλικτα συναισθήματα που προκαλούν τα κόμματα και οι προεκλογικές υπερβολές.

Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ανάπτυξη σε όλους τους τομείς θα μιλήσει κανείς από τα
δύο μεγάλα κόμματα τι ακριβώς θα κάνουν ανεξάρτητα ποια θα είναι η εξέλιξη του χρέους.
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