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Η εικόνα ότι είμαστε μια χώρα παρασιτική που ζούσε πάντα με δανεικά είναι
ανακριβέστατη, με βάση τα στοιχεία υποστήριξε ο Γ. Δελαστίκ, χθες στην εκπομπή του Ν.
Χατζηνικολάου στο Star.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι το 1993, όταν έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το χρέος της
χώρας ήταν 111% του ΑΕΠ και επί 17 συνεχή ολόκληρα χρόνια (κυβερνήσεις Ανδρέα
Παπανδρέου, Σημίτη και Καραμανλή) έμεινε σταθερό στα 113% του ΑΕΠ. Το 2009 όταν
μπήκαμε στο Μνημόνιο το χρέος εκτινάχθηκε και διαλύθηκε η οικονομία της χώρας.
Επιπλέον σημείωσε ότι αν το χρέος μας το 2010 υφίστατο κούρεμα 50% θα ήταν 130, 140
δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση Παπανδρέου έκανε το κούρεμα δύο χρόνια αργότερα με
αποτέλεσμα να εκτοξευτεί στα 321 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Γ. Δελαστίκ η κρατικοποίηση του χρέους επιτρέπει πολιτική
διαπραγμάτευση και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αν λες διαρκώς «μάλιστα κύριε» θα σε
λιώσουν σαν σκουλήκι, ενώ αν διεκδικείς μπορούν να επιτευχθούν λύσεις.

Η αμείλικτη αλήθεια των αριθμών

Σύμφωνα με περαιτέρω στοιχεία που ανέφερε ο δημοσιογράφος στις 31/12/2013 χρωστάμε
321 δισ. ευρώ. Στην αρχή της κρίσης με 129% του ΑΕΠ ήμασταν χρεοκοπημένοι, ενώ το
2013 με 175% του ΑΕΠ έχουμε σωθεί!
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Από το 2007 – 2012 το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε στο 75%.
Σε άλλες χώρες που είχαν και αυτές Μνημόνιο η μείωση ήταν 6.2% στην Ιρλανδία, ενώ στην
Πορτογαλία 5.3%. Υπάρχουν ευθύνες γιατί στην Ελλάδα καταβαραθρώθηκε το εισόδημα
των νοικοκυριών.
Έχουμε δανειστεί από το ΔΝΤ 25 δισ. ευρώ, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 72
δισ., 53 δισ. από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και 41 δις. για την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
σύνολο 191 δισ. ευρώ νέα δάνεια που λήγουν το 2041, 2047, 2046. «Έχουμε στραγγαλίσει
όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τα εγγόνια μας» είπε χαρακτηριστικά.
Η ανεργία ήταν το 2009 στο 15% και είχαμε 470.620 ανέργους, ενώ το 2013 έφτασε στο
27% με 900.000 ανέργους επιπλέον.

Η Ελλάδα φέτος έχει να πληρώσει 28,7 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και την Ε.Ε. θα πάρουμε 17.5
δισ., άρα λείπουν 11,2 δισ. ευρώ. Η πρόταση της Γερμανίας είναι να μας δώσουν νέο δάνειο
για να τους πληρώσουμε και βέβαια να μπούμε σε νέο Μνημόνιο.Ενδεικτικά πρόσθεσε ότι
την εβδομάδα των ευρωεκλογών πρέπει να δώσουμε 4.1 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, την Τρίτη 20 Μαϊου και την Τετάρτη 21, 4,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τα
χρήματα που είχε δανειστεί ο Αλογοσκούφης πριν από 5 χρόνια, για να σωθεί το τραπεζικό
σύστημα!
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