
Ανοίγουμε το δρόμο για μια άλλη Ευρώπη

του Γιάννη Μηλιού

Όλος ο κόσμος αναμένει την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την αλλαγή που θα έρθει από την Ελλάδα.  Μια

νίκη-μήνυμα στους λαούς της Ευρώπης, ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος και είναι εφικτός. 

Πολλά ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες και για ακόμη περισσότερα κατηγορηθήκαμε. 

Όμως οι ψηφοφόροι αντιλήφθηκαν την αλήθεια: Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δεν συνιστά σενάριο

«καταστροφής», όχι γιατί δεν θα αλλάξουμε πολιτική, όχι γιατί δεν θα καταργήσουμε τη λιτότητα,

αλλά γιατί καμιά πλευρά δεν θέλει να καταστρέψει την άλλη. Ένα χρεοστάσιο δεν είναι προς το

συμφέρον κανενός, πλήττει όχι μόνο τη χώρα που βρίσκεται σε αδυναμία να πληρώσει, αλλά και

και την ΕΚΤ και την ευρωζώνη συνολικά. Εμείς δεν το επιθυμούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα

βρεθεί τρόπος να σταματήσει η λιτότητα και να έρθουμε σε συμφωνία.

Θα  υπάρξει  συμφωνία,  που  σημαίνει  ότι  και  τα  δύο  μέρη  συμφωνούν,  δηλαδή  δεν  θα

συμφωνήσει  η  Ελλάδα  σε  κάτι  προδεδομένο,  θα  ξεκινήσει  και  θα  ολοκληρωθεί  μια

διαπραγμάτευση. Όλοι αναγνωρίζουν πλέον πως το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν είναι βιώσιμο, όχι

μόνο επειδή είναι πάρα πολύ υψηλό, αλλά επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση το χρησιμοποιούσε

ως παγίδα λιτότητας  και  ύφεσης,  αποδεχόμενη ότι  η απομείωσή του ως ποσοστό του ΑΕΠ θα

προέλθει μέσα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα και ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. Από αυτή

την παγίδα δεν μπορούμε να βγούμε, παρά μόνο με αλλαγή πολιτικής,  και με το να απαλλαγεί η

χώρα από το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, όπως έγινε το 1953, με τη Σύνοδο του Λονδίνου για τη

Γερμανία. Κανένας δεν έχει συμφέρον να υπάρξουν δύσκολες στιγμές στην Ευρώπη, ούτε το ένα

μέρος ούτε το άλλο. 

Διαπραγμάτευση σημαίνει  ότι  υπάρχουν διαφορές,  αλλά καθόμαστε  σε ένα τραπέζι  να τις

επιλύσουμε με μια συμφωνία και του ενός μέρους και του άλλου. Μετά την εκλογική μας νίκη θα

αντικαταστήσουμε τη λιτότητα, το μνημόνιο, με το κυβερνητικό πρόγραμμα που εξαγγείλαμε στη

Θεσσαλονίκη και θα διαπραγματευτούμε με τους εταίρους μας το ζήτημα του χρέους.

Η λιτότητα θα σταματήσει, η ελληνική κυβέρνηση θα εκφράσει τη βούληση του ελληνικού

λαού, η λαϊκή κυριαρχία είναι ισχυρότερη από οποιοδήποτε άλλο θεσμό, διότι η Ευρώπη είναι μια

ήπειρος Δημοκρατίας και εφόσον θα έχουμε το λαό δίπλα μας, θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Θα

μπούμε σε μια πορεία ανάταξης, ανάκαμψης της κοινωνίας και επομένως της οικονομίας. Είμαι

βαθύτατα πεισμένος ότι μόλις συμβεί αυτό, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, θα δούμε τη ραγδαία

αποκλιμάκωση  των  σπρεντ,  τη  χρηματοπιστωτική  αξιοπιστία,  δηλαδή  τη  δυνατότητα  του

ελληνικού Δημοσίου να δανείζεται από τις αγορές, όποτε το κρίνει σκόπιμο. 

Αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει ένα τεράστιο αναπτυξιακό δυναμικό, το οποίο θα μπορέσει

να αναπτυχθεί όταν αλλάξει η πολιτική, όταν επιτέλους θάψουμε τη λιτότητα. Για μας η οικονομική
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μεγέθυνση  έχει  νόημα  όταν  είναι  προς  το  συμφέρον  της  πλειοψηφίας  του  ελληνικού  λαού.

Μακροχρόνιοι  επενδυτές,  που  θέλουν  να  επενδύσουν  στη  χώρα,  με  βάση  την  προοπτική  της

ανάπτυξης και της σταθερότητας, είναι πάντα καλοδεχούμενοι. 

Τα  πρώτα  μέτρα  είναι  αυτά  που  έχουμε  εξαγγείλει  για  τη  στήριξη  της  κοινωνίας,  τη

μεταρρύθμιση  του  κράτους  και  τη  Δημοκρατία.  Θα  φέρουμε  σταθερότητα  και  διαφάνεια  στο

δημόσιο τομέα, θα ξεκινήσουμε το πακέτο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη

σταθεροποίηση της  αγοράς  εργασίας.  Στα  πρώτα μέτρα  θα  ανήκουν  η αύξηση του  κατώτατου

μισθού στα 751 ευρώ, αλλά και συγχρόνως η δυνατότητα των ανθρώπων που σήμερα βρίσκονται

στο περιθώριο της κοινωνίας να έχουν ελπίδα ξανά.

Πριν  μερικά  χρόνια  όταν  λέγαμε  πως  ο  ΣΥΡΙΖΑ μπορεί  να  προκαλέσει  ρεύμα  μεγάλων

αλλαγών σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολλοί ήταν εκείνοι που μας χλεύαζαν. Τώρα ήρθε η ώρα της

Ευρωπαϊκής Αριστεράς να ξαναγεννήσει την ελπίδα. Να δώσει ένα νέο όραμα στις επόμενες γενιές,

για μια άλλη Ευρώπη, για ένα νέο κόσμο. Έτυχε σε μας κάνουμε το όνειρο πράξη. 

Αν όχι τώρα, πότε;
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