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Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Ελλάδα
και την Ευρώπη
Του Χρήστου Παπουτσή*

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μεγάλη αβεβαιότητα και αδυναμία να
αντιμετωπίσει την κρίση χρέους. Σχεδόν όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα.
Εδώ και 15 χρόνια στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει κυριαρχήσει η πολιτική
λογική των Χριστιανοδημοκρατών και του Νεοφιλελεύθερων.
Έχουμε μια
επικράτηση των συντηρητικών δυνάμεων αυθεντικός εκφραστής των οποίων στην
Ελλάδα είναι ο κ Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία.
Το αποτέλεσμα ήταν η ‘’θεοποίηση’’ των αγορών, η άρνηση για ουσιαστικούς
ελεγκτικούς θεσμούς, η επιβολή της λιτότητας και η υπονόμευση των παραδοσιακών
ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την Ανάπτυξη. Οι ίδιοι πόροι του Προϋπολογισμού
της Ένωσης των 27 κρατών – μελών μειώθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ευρώπης των
15 κρατών – μελών. Προχωρήσαμε στη Νομισματική Ένωση με το Ευρώ αλλά δεν έγινε σχεδόν τίποτα
για τη θεσμική λειτουργία της Οικονομικής Ένωσης που αποτελεί το βασικό πυλώνα υποστήριξης της
Ο.Ν.Ε.
Ταυτόχρονα, ήταν από την αρχή της κρίσης, σθεναρή η άρνηση στην πρόταση του Γιώργου
Παπανδρέου, του ΠΑΣΟΚ και των Σοσιαλιστών για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού μηχανισμού
στήριξης, την έκδοση Ευρωομολόγου, του φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, τη δημιουργία
ενός διεθνούς πλαισίου ελέγχου των εξωχώριων εταιρειών και ένα ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης της
πιστοληπτικής δυνατότητας των κρατών.
Οι συντηρητικές δυνάμεις αρνούνται μέχρι και σήμερα αυτές τις προτάσεις που θα έδιναν νέες
δυνατότητες και μεγάλη ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Εδώ και πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ είχε επισημάνει τις αδύναμες πλευρές της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης.
Η Ευρώπη προχώρησε στη Νομισματική Ένωση αλλά δεν προχώρησε στην Οικονομική Ένωση. Το
αποτέλεσμα ήταν η αδυναμία της να αντιδράσει στις διεθνείς κερδοσκοπικές επιθέσεις προς την Ελλάδα
και άλλα κράτη μέλη με ανάλογα δημοσιονομικά προβλήματα.
Αυτό το θεσμικό κενό οδήγησε τη χώρα μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την προτροπή της κ
Μέρκελ και του κ Σαρκοζί.
Χάρη στις σκληρές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ οδηγηθήκαμε στη δημιουργία
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και αργότερα πετύχαμε τη μεγαλύτερη ρύθμιση του δημοσίου
χρέους που έχει γίνει ποτέ, σε παγκόσμιο επίπεδο, προς όφελος της Ελλάδας. Ρύθμιση, που μας
επιτρέπει να μπορούμε να ελπίζουμε. Με την προϋπόθεση φυσικά, ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε
στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων και των αλλαγών που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. Και πάνω
απ’ όλα όλοι εμείς, όλοι οι πολίτες, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πια σε μια άλλη εποχή.
Στις εκλογές της 6ης Μαϊου είναι η ώρα που επιλέγουμε αυτούς που θέλουμε να κυβερνήσουν και να
μας εκπροσωπούν στη Βουλή, στην πιο κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Για το ΠΑΣΟΚ, η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη είναι στρατηγική επιλογή. Και σημαίνει συνεχής
και συστηματική προσπάθεια μέσα από συμμαχίες, μέσα από αντιπαραθέσεις, μάχη εκ του συστάδην,
για την κατοχύρωση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και τις θέσεις της χώρας για μια διαφορετική
ευρωπαϊκή πορεία.
Η δική μου μακρόχρονη ευρωπαϊκή διαδρομή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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και το Συμβούλιο Υπουργών με δίδαξε: Ότι η Ευρώπη είναι ένα πεδίο σκληρής διαπραγμάτευσης,
πολυεπίπεδων
συμμαχιών,
ιδεολογικής αναμέτρησης, δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων που δεν
www.eklogesonline.com/
gpj
σταματούν ποτέ.
Η Αλλαγή στην Ελλάδα περνά μέσα και από την Αλλαγή στην Ευρώπη.
Η αυριανή ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί να συμμετάσχει στις συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη. Είναι
ανάγκη οι αποφάσεις που θα ληφθούν να είναι στη σωστή κατεύθυνση που έχει ανάγκη η Ευρώπη. Θα
είναι μεγάλη ελπίδα εάν εκλεγεί ο Φρανσουά Ολάντ στο τιμόνι της Γαλλικής Δημοκρατίας..
Για την Ελλάδα, για την αυριανή κυβέρνηση της χώρας, είναι περισσότερο από ποτέ, καθοριστική η
δέσμευση για μια ευρωπαϊκή πολιτική συνυφασμένη με την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης στη
κοινή μας πορεία.
Αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική, μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την υποστηρίξει με αποφασιστικό τρόπο.
Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός υπέστη μεγάλες θυσίες. Θυσίες που έγιναν αντικείμενο πολιτικής
και κομματικής εκμετάλλευσης από όλες τις πλευρές. Ακόμη και σήμερα κάποιοι φτάνουν να ζητούν να
φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Να επιστρέψει ξανά στη δραχμή. Προτείνουν μέτρα και πολιτικές επιλογές
που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια και μάλιστα άμεσα στην χρεοκοπία, τη στάση πληρωμών, την
έξοδο της Ελλάδας από το Ευρώ,
Απίστευτη ελαφρότητα και εγκληματική ανευθυνότητα.
Τι σημαίνει Ελλάδα εκτός ευρώ; όσοι έχουν ευρώ θα αγοράζουν έναντι πινακίου φακής το δημόσιο
πλούτο και τις περιουσίες των Ελλήνων.
Με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τις θυσίες του λαού θέσαμε τις
βάσεις για τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Και το πετύχαμε. Η
Ελλάδα στάθηκε όρθια. Μπορεί να ελπίζει.
Όμως, η κρίση είναι ακόμη εδώ. Και χρειάζεται σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα, συνέπεια,
αποτελεσματικότητα.
Η Ελλάδα έχει ανάγκη από πολιτική σταθερότητα, με κυβέρνηση ψύχραιμη , στιβαρή και
αποτελεσματική. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς και παιχνίδια εξουσίας.
Η Ελλάδα χρειάζεται Κυβέρνηση που στηρίζεται σε στέρεη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να
αντιμετωπίσει τις ρίζες των προβλημάτων και τις προκλήσεις της εποχής.
Είναι ώρα ευθύνης και χρειάζεται ψήφος ευθύνης.
Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, σημαίνει το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστής και εγγυητής των εξελίξεων.
Σημαίνει πόλος σταθερότητας και ασφάλειας για τη χώρα.
Σημαίνει διακυβέρνηση με γνώμονα το εθνικό συμφέρον , την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας και
την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
Κι αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το εγγυηθεί με υπεύθυνο και αποφασιστικό τρόπο.
*Υποψήφιου Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθηνών
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