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ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οµιλία του προέδρου της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αλέξη Τσίπρα, στο Ινστιτούτο
Brookings
Κυρίες και κύριοι,
Αποτελεί τιµή και ξεχωριστή χαρά για εµένα να βρίσκοµαι σήµερα στο Brookings:
•
Ένα ίδρυµα µε ισχυρή παράδοση στις τεκµηριωµένες συζητήσεις.
•
Ένα ίδρυµα που µπορεί να καταλάβει τι διακυβεύεται στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη σήµερα.
Όταν ήµουν µικρός, θυµάµαι τους µεγαλύτερούς µου να µου λένε ότι αν η Αµερική
αρπάζει ένα κρύωµα, η Ελλάδα κρεβατώνεται µε πνευµονία.
Σήµερα, ακούω ότι κάποιοι από τους πολιτικούς σας προειδοποιούν την κυβέρνηση των
ΗΠΑ να τους ακούσει αν δε θέλει να γίνει… Ελλάδα.
Ένα πράγµα είναι σαφές: οι χώρες µας µπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και σε
µέγεθος και σε δοµές. Ξέρουµε επίσης ότι υπάρχουν σκιές και προβλήµατα του
παρελθόντος τα οποία θέλουµε να υπερβούµε.
Υπάρχουν όµως και δεσµοί ισχυροί οι οποίοι σε ένα παγκοσµιοποιηµένο τοπίο, γίνονται
όλο και ισχυρότεροι.
∆ιότι η δική µας καταστροφή αφορά και εσάς.
Ένα πράγµα που ως Έλληνας παρατηρώ περπατώντας στους δρόµους σας, είναι ότι η
Αµερική δεν βρίσκεται στην κατάσταση κατάθλιψης την οποία δυστυχώς η χώρα µου
βιώνει σήµερα. ∆εν είδα κλειστά καταστήµατα, βλοσυρά πρόσωπα, σηµάδια απελπισίας
παντού.
•
•
•
•
•
•
•
πόνο.
•

Η Αµερική απέφυγε την κατάθλιψη µετά το 2008.
Προφανώς και εσείς πληρώσατε ένα βαρύ τίµηµα µετά την Κρίση του 2008.
Η οικονοµία σας εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ανακάµψει.
Το ποσοστό απασχόλησης σας είναι ακόµα οδυνηρά χαµηλό.
Ο λαός σας είναι ακόµα ανήσυχος.
Εκατοµµύρια κόσµου ακόµα δυσκολεύεται να κερδίσει τα προς το ζην.
Σχεδόν όλος ο κόσµος παραµένει θυµωµένος µε όλους όσοι προκάλεσαν τόσο
Αλλά την κατάθλιψη την αποφύγατε.

Σε αντίθεση, η Ελλάδα βιώνει µια βαθιά κατάθλιψη. Και λέγοντας αυτό δεν εννοώ βαθιά
ύφεση. Εννοώ κατάθλιψη.
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Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής.
Είναι για εµάς σαφές ότι η ελληνική οικονοµία και ο ελληνικός κρατικός µηχανισµός είχαν
τα δικά τους ενδογενή προβλήµατα. Αυτά τα προβλήµατα είναι δοµικά και έχουν βαθιές
ρίζες.
∆εν δηµιούργησαν όµως την κρίση στην Ελλάδα.
προκάλεσαν την κρίση αλλά την επιδείνωσαν.

Η κρίση δεν είναι ελληνική. ∆εν

Και επιτρέψτε µου να πω ότι ο ελληνικός λαός είναι λαός εργατικός. ∆υστυχώς όµως
συκοφαντήθηκε από την πολιτική του ηγεσία.
Αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα
•
Ακόµα και οι υγιείς επικερδείς επιχειρήσεις χρεοκοπούν.
•
Νέοι άνθρωποι υψηλής κατάρτισης µε διδακτορικά από Αµερικανικά και
Βρετανικά Πανεπιστήµια, δεν µπορούν να βρουν εργασία.
Γιατί συµβαίνει αυτό; Γιατί δεν υπάρχει ένα τέλος σε αυτή τη δίνη;
Η βασική απάντηση είναι διότι το πιστωτικό σύστηµα έχει σταµατήσει να λειτουργεί και
το κράτος αντί να βοηθά υπονοµεύει δυνατότητες ανάπτυξης.
Οι τράπεζές µας δεν µπορούν ούτε να δανειστούν ούτε να δανείσουν. Την ίδια στιγµή:
•
Το χρεοκοπηµένο κράτος µας δανείζεται χρήµατα από την Ευρώπη και το ∆ΝΤ
εκ µέρους των τραπεζών, αλλά αυτά τα κεφάλαια εξαφανίζονται στις µαύρες τρύπες των
τραπεζών.
•
Η βιοµηχανία µας και ο τοµέας των υπηρεσιών µας κείται σε ερείπια ενώ το
κράτος επιτίθεται στα µειωµένα εισοδήµατα εκείνων που ακόµα εργάζονται για να
καλύψουν τα ελλείµµατα του.
•
Μόνο που δεν µπορεί να το επιτύχει αυτό καθότι το δηµόσιο χρέος µας αυξάνεται
ενώ το εθνικό εισόδηµα από το οποίο το χρέος πρέπει να αποπληρωθεί µειώνεται
γρήγορα.
Και αυτός ο φαύλος κύκλος περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα.
Υπουργοί της Κυβέρνησης οµολογούν ιδιωτικά ότι κι εκείνοι σκέφτονται ότι οι πολιτικές
τους εντείνουν την κρίση -προσθέτοντας ότι δεν έχουν εναλλακτική- ότι αυτές οι
πολιτικές τους επιβάλλονται από την Ευρώπη.
Κάθε φορά που η Ελληνική κυβέρνηση κάνει άλλη µια αισιόδοξη ανακοίνωση οι
άνθρωποι το συγκρίνουν µε την καταστροφή που βλέπουν γύρω τους και χάνουν κάθε
πίστη ότι αυτοί οι οποίοι οδηγούν το έθνος ξέρουν τι κάνουν.
Φοβούµαι πως για πολλούς οικονοµολόγους αλλά και φοιτητές στον τοµέα της ∆ηµόσιας
Πολιτικής η χώρα µας έχει µετατραπεί σε ένα εργαστήριο πολιτικών λιτότητας.
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•
Αν θέλετε να δείτε µε ποιο τρόπο η εφαρµογή προκυκλικών οικονοµικών
πολιτικών καταστρέφει τον κοινωνικό ιστό, µετατρέποντας µία ύφεση σε βαθειά Κρίση,
ελάτε στην Ελλάδα.
•
Αν θέλετε να δείτε µε ποιο τρόπο η επιβολή του µεγαλύτερου προγράµµατος
δηµοσιονοµικής πειθαρχίας εν καιρώ ειρήνης, αποτυγχάνει ως προς την αντιµετώπιση
της κρίση χρέους, ελάτε στην Ελλάδα.
•
Εάν θέλετε να δείτε µε ποιο τρόπο η κλεπτοκρατία καταφέρνει να παραµείνει
στην εξουσία έχοντας καταστρέψει ένα ολόκληρο έθνος, ελάτε στην Ελλάδα.
Η επικρατούσα άποψη είναι ότι ο κύκλος της ύφεσης που σας περιγράφω ξεκίνησε
εξαιτίας του υπερδανεισµού του Ελληνικού κράτους κατά την περίοδο που προηγήθηκε
του Κραχ του 2008. Αυτό δεν είναι αναληθές.
Ωστόσο από πλευράς ανάλυσης δεν βοηθά στην προσπάθεια µας να κατανοήσουµε τα
αίτια της κρίσης. Είναι κάπως σαν να λέµε ότι ένας ασθενής που πάσχει από καρκίνο
πονάει. Αυτό µπορεί πράγµατι να ισχύει όµως η συγκεκριµένη παρατήρηση δεν µπορεί
να εξηγήσει τι ακριβώς προκάλεσε τον καρκίνο, τι τύπο καρκίνου ή ποια θεραπεία
µπορεί να βοηθήσει στην ίασή του. Το χρέος, όπως και ο πόνος, είναι το σύµπτωµα
ενός βαθύτερου προβλήµατος.
Εάν δεν µε πιστεύετε ότι το χρέος δεν είναι η αιτία της κρίσης, σκεφτείτε το παράδειγµα
της Ιρλανδίας. Ή της Ισπανίας. Τα επίπεδα του δηµοσίου χρέους τους το 2008 ήταν
χαµηλότερα από αυτά της Γερµανίας. Οι κρατικοί προϋπολογισµοί τους ήταν
πλεονασµατικοί, εν αντιθέσει µε αυτόν της Γερµανίας ο οποίος ήταν ελλειµµατικός. Και
παρόλα αυτά η Ιρλανδία και η Ισπανία βρέθηκαν στον ίδιο φαύλο κύκλο µε την Ελλάδα:
περικοπές µισθών, µείωση της ζήτησης, αύξηση της ανεργίας, µετανάστευση,
απογοήτευση. Γιατί;
Ο λόγος είναι, βέβαια, ότι οι χώρες µας είναι µέρος µιας άσχηµα σχεδιασµένης
Νοµισµατικής Ένωσης. Μιας νοµισµατικής ένωσης που έκανε δύο πράγµατα:
Αφαίρεσε από τις οικονοµίες µας την ικανότητα να απορροφήσουν ένα σοκ, σε
περίπτωση που µας χτυπήσει µια παγκόσµια ή περιφερειακή κρίση.
•

Και φρόντισε ώστε, όταν ήρθε το σοκ, να είναι πολύ, πολύ µεγαλύτερο! Γιατί
µεγαλύτερο; Επειδή, κατά τη διάρκεια των «καλών εποχών», η νοµισµατική µας ένωση
οδήγησε σε γιγαντιαίες ροές κεφαλαίων από τις πλεονασµατικές χώρες στις
ελλειµµατικές µας χώρες. Οι ροές δηµιούργησαν φούσκες που, µε τη σειρά τους,
δηµιούργησαν την εντύπωση της ανάπτυξης (µεγέθυνσης) και της προόδου.
•

Στην Ισπανία, τα χρήµατα που προέρχονταν από τη Γερµανία και αλλού ήταν
δανεισµένα από ιδιώτες-επενδυτές. Οι τιµές των κατοικιών αυξήθηκαν, οι άνθρωποι
δανείστηκαν σε µεγάλο βαθµό από τις τράπεζες για να τα αγοράσουν, οι τιµές στη
συνέχεια πήγαν ακόµα πιο ψηλά, οι άνθρωποι αισθάνθηκαν πλούσιοι, ξόδεψαν
περισσότερο και, ως εκ τούτου, η ισπανική οικονοµία αναπτύχθηκε γρήγορα στις πλάτες
του ιδιωτικού χρέους.
•

Στην Ελλάδα, τα χρήµατα από τη Γερµανία και αλλού ήταν δανεισµένα από το κράτος,
το οποίο τα έδωσε στη συνέχεια στους ιδιώτες-επενδυτές για την κατασκευή δρόµων,
Ολυµπιακών εγκαταστάσεων.
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Την ίδια στιγµή, η φοροδιαφυγή και οι φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους, δεν
επέτρεψαν έναν ισοσκελισµένο προϋπολογισµό.
Όταν οι χρηµατοπιστωτικές αγορές κατέρρευσαν το 2008, τόσο η Ισπανία όσο και η
Ελλάδα ήταν στο δρόµο προς την καταστροφή. Στην Ισπανία, όπως και στην Ιρλανδία, η
αγορά ακινήτων κατέρρευσε, οι τιµές έπεσαν, οι άνθρωποι κατέληξαν µε σπίτια που
άξιζαν λιγότερο από ό,τι τα δάνεια τους, πολλοί χρεοκόπησαν. Όταν οι τράπεζες
άρχισαν να έχουν πρόβληµα, το κράτος παρενέβη και ενέγραψε τις απώλειές τους στα
βιβλία του. Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι τράπεζες όσο και το κράτος χρεοκόπησαν.
Στην Ελλάδα, το κράτος χρεοκόπησε άµεσα, δεδοµένου ότι ήταν αυτό που είχε δανειστεί
σε πολύ µεγάλο βαθµό. Στη συνέχεια, οι τράπεζες που είχαν δανείσει το κράτος επίσης
χρεοκόπησαν. Στη συνέχεια, οι επενδυτές χρεοκόπησαν. Σύντοµα, ολόκληρη η χώρα
είχε καταρρεύσει.
∆εδοµένης της δοµής της ευρωζώνης, όπου τα κράτη, χωρίς µία Κεντρική Τράπεζα από
πίσω τους, έπρεπε να βάλουν πλάτη στην πτώχευση των τραπεζών, και όπου οι
τράπεζες έπρεπε να συνεχίσουν τη χρηµατοδότηση των χρεωκοπηµένων κρατών, ήταν
αναπόφευκτο ότι η θανάσιµη αγκαλιά µεταξύ αφερέγγυων τραπεζών και αφερέγγυων
κρατών θα οδηγούσε σε φαινόµενο ντόµινο.
Σε εκείνο το σηµείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να δει κατάµατα τα διαρθρωτικά
ρήγµατα στην καρδιά της νοµισµατικής ένωσης.
Αποφάσισαν ότι ήταν καλύτερα να προσποιούνται ότι αυτό είναι απλώς µια κρίση
δηµόσιου χρέους, από το να παραδέχονταν ότι έχουν σχεδιάσει µια νοµισµατική ένωσηέκτρωµα.
•

Αποφάσισαν να επιβάλουν λιτότητα σε υπό κατάρρευση
εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο ρυθµός της κατάρρευσης θα επιταχυνθεί.
•

οικονοµίες,

•

Με τον τρόπο αυτό, επέφεραν µια ύφεση που δεν ήταν απαραίτητο να έχουµε..

•

Και επιµένουν ακόµα σε αυτό.

•

Με τεράστιο ανθρώπινο κόστος.

•

Και µε ένα φοβερό κόστος για τη δηµοκρατία.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στέκοµαι µπροστά σας και ντρέποµαι βαθιά αλλά θα πω ότι
κανένα από αυτά τα µαθήµατα δεν το έχει πάρει η Ευρώπη.
Ένα άλλο πράγµα που µας έχει διδάξει η κρίση του 1929 είναι ότι, εάν η πολιτική τάξη
αποτύχει να αντιµετωπίσει τις συνέπειες αυτής της κατάρρευσης, και η οικονοµική
κάµψη µετατραπεί σε ύφεση, οι Ναζί θα βρεθούν σύντοµα στο Κοινοβούλιο.
Και στο Κοινοβούλιο της χώρας µου, είµαστε υποχρεωµένοι κάθε µέρα να καθόµαστε
απέναντι από µια πτέρυγα των Ναζί κακοποιών που προωθούν τον αντισηµιτισµό και
χαιρετούν όπως ο Αδόλφος Χίτλερ.
Επειδή ανέφερα την περίοδο µεσοπολέµου, τη Μεγάλη Ύφεση, είναι ενδιαφέρον για
µένα να συγκρίνουµε την Κεντρική µας Τράπεζα , την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε
τη Fed (Την Οµοσπονδιακή τράπεζα), εδώ στην Ουάσιγκτον.
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Το γεγονός ότι ο επικεφαλής της Κεντρικής σας Τράπεζας, κ. Ben Bernanke, έκανε την
ακαδηµαϊκή εργασία του, µελετώντας την Μεγάλη Ύφεση, είναι σηµαντικό. Μπορεί να
είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Fed έχει συµπεριφερθεί τόσο
διαφορετικά από την ΕΚΤ.
Αν συγκρίνει κανείς τη γλώσσα που χρησιµοποιείται από τον κ. Bernanke κατά τη
διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών µε εκείνη των τραπεζιτών της Κεντρικής µας
Τράπεζας, θα εντοπίσει τη διαφορά. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, η Κεντρική µας
Τράπεζα, φαίνεται ανέγγιχτη από την οικονοµική κρίση που εξελίσσεται κάτω από τη
µύτη της. Αν οι κεντρικοί τραπεζίτες µας είχαν περάσει λίγο περισσότερο από το χρόνο
τους µελετώντας την Μεγάλη Ύφεση, τα πράγµατα µπορεί να ήταν διαφορετικά
Επιµένοντας για ένα λεπτό στο θέµα της Μεγάλης Ύφεσης , επιτρέψτε µου να σας
υπενθυµίσω την ευφυή επισήµανση του Φραγκλίνου Ρούσβελτ ότι, σε µια εποχή
ύφεσης, το χειρότερο που πρέπει να φοβόµαστε είναι ο ίδιος ο φόβος. Στη χώρα µου,
λες και ήθελαν να αποδείξουν ότι έχει δίκιο ο Roosevelt, προς όφελός τους, οι
κλεπτοκράτες αγωνίζονται να παραµείνουν στην εξουσία διασκορπίζοντας το φόβο. Το
φόβο για την εναλλακτική λύση στην κυριαρχία τους. Το φόβος για εµάς. Το φόβο για
την
Αριστερά
που
εκπροσωπώ
εδώ
σήµερα.
Υπάρχει κάτι να φοβηθεί κανείς από την Αριστερά στην Ελλάδα; Με ποιο τρόπο είµαστε
ριζοσπαστικοί; Οι κινδυνολόγοι θα σας πουν ότι το κόµµα µας, αν έρθει στην κυβέρνηση,
θα σκίσει τη δανειακή σύµβαση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ΝΤ, θα βγάλει τη
χώρα έξω από την ευρωζώνη, θα διακόψει τους δεσµούς της Ελλάδας µε την
πολιτισµένη ∆ύση, ότι η Ελλάδα θα γίνει µια νέα Βόρεια Κορέα.
Αυτό είναι κινδυνολογία στα χειρότερά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόµµα µου, δε θέλει τίποτα
από αυτά. Ήµασταν πάντα, και πάντα θα παραµείνουµε, ένα ευρωπαϊκό κόµµα.
Το ότι πιστεύουµε ότι η Ευρώπη έχει χάσει το δρόµο της, και ότι επιβάλλει απάνθρωπες
πολιτικές στους ίδιους τους λαούς της, δε µπορεί να θεωρηθεί αντι-ευρωπαϊκό. Πρέπει η
πολιτική µας να ανταποκρίνεται στα συµφέροντα των λαών της Ευρώπης. Και στην ιδέα
ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι µας και πρέπει να το υπερασπιστούµε από τη Μεγάλη
Ύφεση που εξαπλώνεται και η οποία απειλεί όχι µόνο εµάς τους Ευρωπαίους, αλλά και
ολόκληρη την παγκόσµια οικονοµία. Θέλουµε να σταµατήσουµε τον κατακερµατισµό της
Ευρώπης. Και αυτό σηµαίνει να αντισταθούµε στις σηµερινές πολιτικές της Ευρώπης.
Επιτρέψτε µου να το πω αυτό ξεκάθαρα: ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει την Ελλάδα στην
Ευρωζώνη. Αλλά αυτό δεν σηµαίνει αποδοχή ηλίθιων και απάνθρωπων πολιτικών που
µας υπαγορεύονται από τούς σηµερινούς, αυτοκαταστροφικούς ιθύνοντες της
Ευρωζώνης. Όχι! Πράγµατι, κατά την άποψή µου, προκειµένου να παραµείνουµε
µακροπρόθεσµα στην Ευρωζώνη, πράγµατι προκειµένου η Ευρωζώνη να επιβιώσει,
χρειαζόµαστε µια αλλαγή σχεδίου. Χρειαζόµαστε µια ορθολογική επανεκτίµηση της
στρατηγικής µας για την καταπολέµηση της κρίσης. Όχι σε ελληνικό επίπεδο. Στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή η νέα στρατηγική δεν θα έρθει µέχρις
ότου και εκτός εάν ένα κόµµα όπως το δικό µας φωνάξει στις Βρυξέλλες: Φτάνει πια!
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Αυτό που λέµε είναι ότι η συµφωνία αυτή παραβιάζεται καθηµερινά από την ίδια την
πραγµατικότητα. Η δανειακή σύµβαση θα γίνει αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης.
Αλλά το Μνηµόνιο της λιτότητας είναι ήδη νεκρό.
Επιτρέψτε µου να υπογραµµίσω ότι δεν είναι δουλειά του ∆ΝΤ να προβλέψει τι θα
συµβεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει. Θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε χωρίς τέτοια σχόλια που
υπονοµεύουν
τη
σταθερότητα
της
οικονοµίας
ακόµη
περισσότερο.
Ωστόσο, χαιρετίζω την προειδοποίηση για Βρυξέλλες, Φρανκφούρτη και Βερολίνο ότι η
συµφωνία
αυτή
έχει
ξεπεραστεί
από
την
πραγµατικότητα.
Ότι είναι αδύνατον να εφαρµοστεί µε επιτυχία, ακόµα και αν ο Σύριζα πείσει κάθε
Έλληνα, κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνόπουλο να ξυπνάει και να κοιµάται σε
καθηµερινή βάση µε την πρόθεση να την τηρεί.
Βλέπετε, πρόκειται για µια συµφωνία που έρχεται σε αντίθεση µε τους νόµους της
οικονοµίας. Και για το λόγο αυτό, η επίµονη εφαρµογή της συµφωνίας αυτής έρχεται σε
αντίθεση µε τους νόµους του ανθρωπισµού.
Έτσι, αν οι ριζοσπαστικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορούν στο να βγάλει την Ελλάδα
από την Ευρωζώνη. Και αν δεν πρόκειται να σκίσει τις συµφωνίες µας µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σηµαίνει η ετικέτα µας ως Ριζοσπαστικής Αριστεράς;
Σηµαίνει ότι το είµαστε έτοιµοι για ριζικές µεταρρυθµίσεις στο κράτος, ώστε να
δηµιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον δικαιοσύνης, αναδιανοµής του πλούτου, και
επενδύσεων.
Σηµαίνει ότι θα συνεχίσουµε να επιµένουµε ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται νέα θεµέλια.
Σηµαίνει ότι δεν θα αποδεχτούµε την ευρωπαϊκή µετενσάρκωση του Χέρµπερτ Χούβερ
να στοιχειώνει τους λαούς της Ευρώπης.
Σηµαίνει ότι θα αντιταχθούµε σε κάθε προσπάθεια να εξηγηθεί η κρίση του ευρώ, µε το
σχήµα “Οι τζίτζικες του Νότου ξόδεψαν υπερβολικά χρησιµοποιώντας τα µυρµήγκια του
Βορρά ως εγγυητές”.
Σηµαίνει ότι συνεχίσουµε να εξηγούµε ότι η κρίση του ευρώ συνέβη επειδή οι τζίτζικες
της Γερµανίας και της Ελλάδας έκαναν πάρτυ πριν από το 2008, κερδίζοντας εις βάρος
των σκληρά εργαζόµενων µυρµηγκιών τόσο στη Γερµανία όσο και στην Ελλάδα.
Και όταν συνέβη το κραχ, οι τζίτζικες της Γερµανίας και της Ελλάδας απαίτησαν ότι τις
απώλειές τους θα τις πληρώσουν τα µυρµήγκια της Γερµανίας και της Ελλάδα.
Σηµαίνει ότι θα απαιτήσουµε ένα Νέο Σύµφωνο (new deal) για την Ευρώπη, που θα
κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητες της Ηπείρου ενάντια στη φτώχεια και την
απελπισία.
Τον περασµένο Ιούνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ τινάχθηκε από το 4 στο 27% αλλά δεν ήταν πρώτο
κόµµα.
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Πολλοί από εσάς πρέπει να έχετε ακούσει την προπαγάνδα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα
κόµµα επικίνδυνα άπειρο.
Σήµερα, στέκοµαι εδώ, µπροστά σας, έτοιµος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας, και
υπερήφανος να πω:
Ναι, είµαστε άπειροι στο να συνάπτουµε σκιερές συµφωνίες µε τους κλεπτοκράτες και
τους ολιγάρχες. Ναι, είµαστε άπειροι στη συγκάλυψη σκανδάλων δωροδοκίας, όπως το
διαβόητο σκάνδαλο της Siemens. Όπως το σκάνδαλο απόκρυψης της λίστας Λαγκάρντ.
Ναι είµαστε άπειροι. Ναι, δεν έχουµε στο ενεργητικό µας καµία υπογραφή δανειακής
σύµβασης που αντιβαίνει στη λογική της µακροοικονοµίας. Ναι, οι σκέψεις µας είναι
σαφείς και τα χέρια µας είναι σταθερά. Και, πάνω απ 'όλα, είναι καθαρά.
Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, το µήνυµά µου σε αυτό το κοινό, εδώ στο Brookings, είναι
ότι το κόµµα µας θέλει να καθιερώσει έναν αµοιβαία επωφελή διάλογο µε
καλοπροαίρετους, προοδευτικούς στοχαστές από την δική σας πλευρά του Ατλαντικού.
Θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα, ακόµη και της Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, σας θεωρούν συνοδοιπόρους στην πολύπλευρη, αλλά σηµαντική επιχείρηση
για την αποκατάσταση της ευηµερίας και της ελπίδας στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Ο υπόλοιπος κόσµος, έχοντας σηµειώσει τεράστια πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες,
παρακολουθεί εµάς τους Ευρωπαίους και τους Αµερικανούς µε αγωνία. ∆εν πρέπει να
τους απογοητεύσουµε όπως ακριβώς δεν πρέπει να απογοητεύσουµε τους ίδιους τους
λαούς µας.
Πρέπει να αποδείξουµε όλοι µαζί ότι η ανθρωπότητα έχει γίνει σοφότερη από τις
καταστροφές που έχει ζήσει στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ
Το Γραφείο Τύπου
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