Grækenland: Vi skal have en
Grexit-debat eller forberede
eurozonens kollaps
2. februar, 2017 – Nogle græske politikere kræver, at
Grækenland forbereder sig på eurozonens kollaps eller også
forlader den i hælene på Italien, hvis det forlader eurozonen.
Syriza-partiets talsmand, Nikos Xydakis, sagde til det græske
Skai Tv, at parlamentsmedlemmer bør afholde en debat om
Grækenlands medlemskab af euroen.
Xydakis, en tidligere minister for EU-anliggender, fremførte,
at »der bør ikke være nogen tabuer, når vi taler om menneskers
skæbne. Vi har nået et punkt, hvor befolkningen ikke længere
har nogen udholdenhed tilbage. Jeg mener, at vi må have en
politisk og national diskussion, hvis lige ikke har fundet
sted i løbet af de seneste syv år. Denne diskussion må
naturligvis udgå fra parlamentet.«
Udtalelsen gav anledning til hysteri fra oppositionen, og også
internt i Syriza.
Xydakis udlagde sin respons til angrebene imod ham og sagde,
at han ikke var fortaler for en tilbagevenden til drakmen, men
klart erklærede: »Jeg gentager, hvad jeg sagde sidste gang: Vi
må have en offentlig, seriøs og ansvarlig diskussion om de
historiske udfordringer, det græske folk står overfor, og se
på de mest brugbare sammensætninger. En diskussion i
offentligheden, i institutionerne – eller i cafeer, eller bag
kulisserne. De stadigt mere besværlige betingelser for vore
memoranda kræver en stadig mere grundig strategisk og politisk
debat.«
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dæmoniseres for at borgerne kan få et klart billede, der
stemmer overens med virkeligheden. Jeg har aldrig støttet en

tilbagevenden til drakmen … Det er blot fordi, vi ved, at en
kaotisk overgang er til skade for det græske folk.«
Han satte spørgsmålstegn ved, at euroen skulle være
»uigenkaldelig«, og sagde, »Der er ingen, der ved, hvad
eurozonen vil være om et par år«. Desuden sagde han, »at
forlade eurozonen i dag, under de betingelser, der er fremsat
af [den tyske finansminister Wolfgang] Schäuble, ville ikke
være favorabelt.«
Xydakis er ikke medlem af Syrizas gamle garde, men er
tidligere chefredaktør for Kathimerini, den førende liberale
avis, hvilket betyder, at hans kommentarer har lidt mere vægt.
Medlem af EU-parlamentet for Syriza, Stelios Koulogou, sagde,
at, hvor det ville være »selvmord« for Grækenland at være det
første land til at forlade eurozonen, så bør Grækenland ikke
desto mindre have en plan parat for det tilfælde, at eurozonen
opløses; 19 af EU’s nuværende 28 medlemsstater, kollektivt
kendt som eurozonen, bruger i øjeblikket enhedsvalutaen,
euroen.
Kouloglou, som talte på Schiller Instituttets konference i
Paris i juni, 2015, satte også spørgsmålstegn ved, at euroens
fremtid skulle være fastlagt. Han krævede, at regeringen
udarbejder en nødplan for et sådant scenarie: »Vi må være
forberedt på enhver eventualitet … Regeringen bør gå i gang
med at arbejde på en plan«, sagde han til Action FM radio,
iflg. den britiske avis The Guardian.
Han sagde, at Grækenland ikke bør lægge Grexit frem på
forhandlingsbordet, fordi det ville spille i hænderne på
Schäuble, der ønsker at vælte den græske regering og sætte
partiet Ny Demokrati tilbage ved magten. Han sagde imidlertid,
»Italien kunne forlade eurozonen. Hvis det sker, bør
Grækenland gemme sig bag det og så forlade eurozonen.«

