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Αθήνα, Παρίσι, Βερολίνο!
του Μίμη Ανδρουλάκη*

Στις 6 του Μάη σε Αθήνα - Παρίσι καταψηφίζουμε τον ηγεμονικό άξονα της Δεξιάς
Μέρκελ - Σαρκοζί

● Η ψήφος στον σοσιαλιστή Ολάντ είναι εντολή αναθεωρητική για επαναχάραξη του
ευρωπαϊκού χάρτη, για ένα νέο ιστορικό συμβιβασμό Βορρά - Νότου στην Ευρωζώνη.
-Ναι, αλλά στην Αθήνα θα υπάρχει στις 7 του Μάη ισχυρή κυβέρνηση για να πάρει
μέρος στο “μεταπολεμικό” τραπέζι των επιζησάντων ή θα βολοδέρνει στο χάος, στην
ακυβερνησία, θα διακοπεί η χρηματοδότησή της και θα γίνει αναπόφευκτη η κακήν
κακώς φυγή μας από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα; Η ψήφος μας θα κρίνει.

● Η ψήφος στον Ολάντ σήμερα, στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία αύριο είναι εντολή για ανατροπή

της γενικευμένης πολιτικής λιτότητας, για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ανάπτυξης, Απασχόλησης,
Κοινωνικής Συνοχής.
-Ναι, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί ή θα πάνε στράφι οι θυσίες των Ελλήνων και θα πεταχτούμε
πενήντα χρόνια πίσω στη βαλκανική “Μικρή Ελλάς” με ανυπολόγιστες συνέπειες για το
επίπεδο ζωής και την ασφάλεια, τη δική μας και της Κύπρου; Η ψήφος μας αποφασίζει.

● Η κρίση αναζωπυρώνεται στην Ευρωζώνη, το επίκεντρό της μετατοπίζεται τώρα στην Ισπανία,
καιρός για ευρωπαϊκή στροφή! Το “ελληνικό ζήτημα” μπορεί να επανατοποθετηθεί! Το αναπτυξιακό
ευρωομόλογο θα βγει! Το “επίσημο” χρέος της Ελλάδας στους εταίρους μπορεί να “κουρευτεί”!
Η ρευστότητα στην πραγματική οικονομία θα αποκατασταθεί! Η δημοσιονομική προσαρμογή
της Ελλάδας μπορεί να επιμηκυνθεί! Το ευρωπαϊκό πακέτο για την ανεργία των νέων, το δίχτυ
προστασίας, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τα μεγάλα έργα επιτέλους θα ξεμπλοκαριστεί!
-Ναι, αλλά στην Αθήνα θα υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση Ανασυγκρότησης, Απασχόλησης,
Κοινωνικής Συνοχής για να διαπραγματευτεί, να ανακτήσει τα χαμένα εισοδήματα, τις
χαμένες θέσεις εργασίας και να υπερβεί θετικά με ανάπτυξη τους περιορισμούς των
δανειακών συμβάσεων; Ή μήπως η χώρα μας θα έχει αυτοκτονήσει συλλογικά; Τίποτα δεν
είναι δεδομένο. Η ψήφος μας θα αποτρέψει ένα ολέθριο “πολιτικό ατύχημα”.
Αθήνα, Παρίσι, Βερολίνο, η πολιτική γεωγραφία είναι κοινή. Τα ιστορικά πολιτικά ρεύματα στην Ευρώπη εν
μέσω κρίσης δεν εξαερώνονται. Αυτομετασχηματίζονται! Κάνουν αυτοκάθαρση! Επανιδρύονται! Στηρίζουμε
Ολάντ στο Παρίσι, Βενιζέλο στην Αθήνα. Δίνουμε ψήφο κριτικής υποστήριξης στο ΠΑΣΟΚ - εντολή για μια
νέα ιδρυτική πράξη της Κεντροαριστεράς της σοσιαλιστικής ευρωπαϊκής αριστεράς του 2020! Ψηφίζουμε
την αναγέννηση της προοδευτικής παράταξης, αξιολογούμε πρόσωπα, πρακτικές και ιδέες. Ξηλώνουμε,
αν χρειαστεί, γαλόνια!
Στις 6 Μάη θα μετατρέψουμε το θυμό και την απόγνωση σε θετικό σχέδιο για τις ζωές των
Ελληνίδων και των Ελλήνων ή θα αφεθούμε στο αυτοκαταστροφικό “αποθανέτω η ψυχή μου
μετά των αλλοφύλων”; Θα φτάσουμε στη “βρύση” και δε θα προλάβουμε να πιούμε “νερό”;
* Υποψήφιου Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Β΄ Αθηνών
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