
Τα ψεύτικα διλήμματα καταρρέουν!

του Γιάννη Μηλιού

(υποψ. στην Α΄Αθήνας)

Προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν:  Όλα τα επίσημα μέσα ενημέρωσης ορίζουν το

δίλημμα ως εξής: Ή θα κάνετε ότι σας λέμε στις κάλπες και έτσι η χώρα θα παραμείνει

εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης, ή τα πάντα θα καταρρεύσουν και μάλιστα με

δική σας ευθύνη. 

Η  αντιστροφή  είναι  προφανής:  Στην  πραγματικότητα  αν  συνεχιστεί  αυτή  η

πολιτική  η Ευρωζώνη και  κατ’ επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται  σε κίνδυνο

διάλυσης. Αντίθετα, αν οι δυνάμεις που ευνοούν πολιτικές αναδιανομής του πλούτου και

είναι έτοιμες και ικανές να πάρουν μέτρα προς το συμφέρον του κόσμου της εργασίας

ηγεμονεύσουν πολιτικά στην Ευρώπη, η πιθανότητα διάλυσης της Ένωσης είναι πολύ

μικρότερη. 

Αυτό το γνωρίζει το αστικό μπλοκ εξουσίας στην Ελλάδα και συνολικά στην ΕΕ.

Εκείνο  που τους ενδιαφέρει  δεν είναι  αυτή καθ’ αυτή η Ευρωζώνη,  εκείνο  που τους

ενδιαφέρει είναι η συνέχιση της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης της κοινωνίας, η αύξηση

του ποσοστού εκμετάλλευσης της εργασιακής δύναμης με τη μείωση του μισθού μας και

την κατάργηση των δικαιωμάτων μας, το ποσοστό κέρδους τους. 

Επιδιώκουν  να  τρομοκρατήσουν  τους  πολίτες,  τον  κόσμο  της  εργασίας,  που

σήμερα  πλήττεται  από  τις  πολιτικές  λιτότητας  και  τρομοκρατείται  μπροστά  στο

ενδεχόμενο οικονομικής κατάρρευσης. Φτιάχνουν ένα ολόκληρο παραμύθι σύγκρουσης

ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κόμματα του μνημονίου και τη δήθεν αντι-ευρωπαϊκή Αριστερά.

Το παραμύθι  τους  έχει  δράκο  και  αυτός  είναι  η  Αριστερά.  Ο πρώην διαφημιστής  κ.

Καρατζαφέρης  το  είχε  διατυπώσει  και  σαν  σλόγκαν:  «Από  τη  μία  μεριά  είναι  οι

ευρωπαϊστές και από την άλλη οι κομμουνιστές». 

Ξεσκεπάζουμε αυτή την απάτη, μιλάμε καθαρά για αυτό το παραμύθι: Εμείς οι

αριστεροί,  δεν  είμαστε  αντιευρωπαϊστές,  αλλά  και  δεν  ανεχόμαστε  την  ετοιμόρροπη

Ευρώπη της  νεοφιλελεύθερης  εξαθλίωσης που φτιάχνετε.  Εμείς  είμαστε  με  μια άλλη
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Ευρώπη,  την  Ευρώπη  της  κοινωνικής  αλληλεγγύης,  την  Ευρώπη  της  ευημερίας  των

εργαζόμενων,  την  Ευρώπη  της  ελευθερίας.  Όπως  αναφέρουν  στην  εκλογική  τους

καμπάνια και οι σύντροφοι του Γαλλικού Μετώπου της Αριστεράς «πρέπει να κάνουμε

ορατό ό,τι  είναι  αόρατο.  Να εντάξουμε  στην καμπάνια  μας  την  εργατική  τάξη,  τους

πλούσιους, την υπερσυσσώρευση».

Γι’ αυτήν την Ευρώπη παλεύουμε και θα πάρουμε τα μέτρα που χρειάζεται για να 

αλλάξουμε την κοινωνία. Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Έχουμε εναλλακτικό πρόγραμμα 

διακυβέρνησης!
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