«Δε πρόκειται για την αλλαγή ενός
προέδρου, αλλά για την αλλαγή της
Ευρώπης».

Μετάφραση: barikat

Στην Ευρώπη, όσοι θέλουν να καταπολεμηθεί η πολιτική της τρόικα με αριστερούς όρους
προσβλέπουν και ελπίζουν στο αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ και
ο ηγέτης του κόμματος Αλέξη Τσίπρας παλεύουν για ένα καλύτερο αύριο. Η επιτυχία της
αριστεράς στην Ελλάδα θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση σε όλους εκείνους που
δεν κάνουν κάτι περισσότερο από το να στηρίζουν πολιτικές λιτότητας συζευγμένες με τον
φιλελευθερισμό και την ελαστικοποιήση των θεσμών . Έτσι, θα μπορούσε το θαύμα να γίνει
πραγματικότητα, ακόμα και στην Ιταλία που η κατάσταση είναι πρώιμη, παρ’ όλα αυτά έχει
αρχίσει να υπάρχει ένα ρεύμα αισιοδοξίας χάρη στον Αλέξη Τσίπρα.

Σήμερα, στην αίθουσα Τύπου της Βουλής, παρευρέθησαν όλοι εκείνοι που ζουν σε αυτή τη
χώρα και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τις έννοιές που πρεσβεύει η αριστερά και για
το περιεχόμενό τους. Η αφορμή ήταν μια συνέντευξη Τύπου από την οργανωτική επιτροπή
της εκστρατείας «Άλλαξε την Ελλάδα, άλλαξε την Ευρώπη», όπου έδωσαν το παρόν 170
εκπρόσωποι από τον κόσμο του πολιτισμού, της οικονομίας, της πολιτικής, της
ψυχαγωγίας, τις οργανώσεις κοινωνικές, και ακόμα εντάχθηκαν εκατοντάδες πολίτες.
Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να υποστηρίξει την ελεύθερη επιλογή του ελληνικού λαού
απέναντι στις πιέσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών και την παραπληροφόρηση πολλών
εφημερίδων που δεν δίστασαν να σκιαγραφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα λαϊκίστικο κόμμα, όχι
πολύ μακριά από τα διάφορα δεξιά κόμματα που θα επιθυμούσαν να βγει η Ελλάδα από τη
νομισματική ένωση, να επαληθευθούν τα καταστροφικά σενάρια και χάρη στις
ευρωπαϊκές συνταγές, η χώρα να μετατραπεί σε μια κόλαση όπου θα βασιλεύει η
ανεργία και οι μισθοί θα έχουν μειωθεί στο ήμισυ. Γιατί μιλάμε για ένα μικρό θαύμα; Γιατί οι
αριστεροί, όπως ο Πίπο Τσιβάτι και ο Στέφανο Φασίνα, μοιράστηκαν το ίδιο περιεχόμενο
και τα ίδια συνθήματα του γραμματέα της Κομμουνιστικής επανίδρυσης Πάολο Φερέρο, ο
ηγέτης της Αριστερής Οικολογίας Νίκι Βέντολα και όλοι εκείνοι που στις πρόσφατες
ευρωπαϊκές εκλογές, έδωσαν ζωή στη λίστα «Η Άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα», έκαναν
πρώτα τη προσπάθεια να ενώσουν τα κομμάτια της ιταλικής Αριστεράς και να αφήσουν
πίσω τις ήττες και τις εσωτερικές διαμάχες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έγινε την παραμονή του συνεδρίου από τους
υποστηρικτές της λίστας Τσίπρα στη Μπολόνια , έγινε ενημέρωση για το περιεχόμενο και
τις πρωτοβουλίες της εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένης της «Ταξιαρχίας Καλημέρα
G25», η οποία θα φέρει πολλούς Ιταλούς στην Αθήνα τις ημέρες των εκλογών. Στη
συνάντηση παρενέβησαν οι
Λουτσιάνα Καστελίνα, Αργύρης Παναγόπουλος,
δημοσιογράφος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Ελεονώρα Φορέντζα, ευρωβουλευτής της «Άλλης
Ευρώπης με το Τσίπρα», Ραφαέλα Μπολίνι, Νίκι Βέντολα, Πίπο Τσιβάτι, Πάολο Φερέρο,
Στέφανο Φασίνα, Αντόνιο Ινγκρόια και διαβάστηκε ένα μήνυμα Μάρκο Ραβέλι, ο οποίος
δεν μπόρεσε να παρευρεθεί.
«Δεν είμαστε τόσοι πολλοί αυτοί που είμαστε αλληλέγγυοι με την Ελλάδα – διευκρίνισε η
Λουτσιάνα Καστελίνα – όμως υπάρχουμε και είναι γεγονός ότι η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ
αποτέλεσε έμπρακτη αλληλεγγύη για εμάς στην ιταλική και ευρωπαϊκή αριστερά. Γιατί μας

απέδειξε ότι μπορούμε. Στην Ελλάδα, η αριστερά πήγε καλά επειδή τη στελεχώνουν
έξυπνοι και ταλαντούχοι άνθρωποι. Και πάμε εκεί με την «ταξιαρχία Καλημέρα» για να
μάθουμε από αυτούς». Ο πρώην ευρωβουλευτής και ένας από τους ιδρυτές της “Il
manifesto”, θέλησε επίσης να εξηγήσει γιατί τη «πιθανότητα» να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν
μιλούν με αφηρημένες έννοιες, αλλά προτείνουν ένα συγκεκριμένο και εναλλακτικό
πρόγραμμα. Και αντί να συζητούν και να διαφωνούν όλη την ώρα, όπως κάνουμε εμείς,
έχουν αλλάξει το πεδίο πραγματοποιώντας όλα εκείνα που κάποτε ζητούσε το εργατικό
κίνημα με τις κοινωνίες της αμοιβαίας συνδρομής, τις λαϊκές οργανώσεις, τις κλινικές με
εθελοντές γιατρούς και ούτω καθεξής.
Και αυτός είναι ο λόγος που θα κερδίσει. Σύμφωνα με τον Αργύρη Παναγόπουλο «όταν
άρχισε η κρίση νιώσαμε πολύ μόνοι. Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική και αυτό είναι
σαφές αν δείτε ποιοι άνθρωποι είναι παρόντες σε αυτή τη γεμάτη αίθουσα. Διεκδικούμε σε
αυτές τις εκλογές με μόνο ένα πράγμα: το δικαίωμα να εκλέγει ελεύθερα η κυβέρνησή μας.
Ένα πράγμα που δυστυχώς δεν είναι πλέον τόσο δεδομένο. Η βάρβαρη πολιτική που έχει
επιβληθεί τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχει καταστρέψει τη χώρα. Αυτή η καταστροφή
της δημοκρατίας δεν αφορά μόνο εμάς. Και αν δεν μπορέσουμε να σταματήσουμε στην
Ελλάδα αυτή η βιομηχανία του φόβου θα έρθει και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες».
Η Ραφαέλα Μπολίνι περιέγραψε την πρωτοβουλία «Ταξιαρχία Καλημέρα». «Όλοι ξέρετε τι
σημαίνει στα ελληνικά η λέξη καλημέρα και εμείς επιλέξαμε αυτό το όνομα για την
απλότητα του και γιατί καθιστά σαφές ότι η αριστερά στην Ελλάδα κερδίζει γιατί είναι
δημοφιλής. Δώσαμε αυτό το όνομα επειδή ελπίζουμε ότι στις 25 Ιανουάριου θα ξημερώσει
μια μέρα που η Ελλάδα θα πει μια καλημέρα στον εαυτό της και στην Ευρώπη. Στην αρχή
σκεφτήκαμε η αποστολή να αποτελείται το πολύ τριάντα άτομα . Αλλά είμαστε
περισσότερο από διακόσια, υπάρχουν ακόμη και τα ζευγάρια με παιδιά. Με την
πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να φέρουμε ένα αφιέρωμα για την ευφυΐα και την
προνοητικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και του ελληνικού λαού που κατάφερε να επαναστατήσει
ενάντια στη λιτότητα και να οικοδομήσει συγκεκριμένες πρακτικές αλληλεγγύης. Θα τους
επισκεφθούμε και θα βιώσουμε αυτές τις πρακτικές και θα προσπαθήσουμε να
μεταφέρουμε την εμπειρία και στην ιταλική αριστερά. Και μην ξεχνάτε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ
κερδίσει, να μην σταματήσουμε να στηρίζουμε αυτή τη χώρα γιατί οι δυσκολίες θα είναι
μεγάλες και η τρόικα και οι φιλελεύθεροι θα προσπαθήσουν να τη βλάψουν. Αυτή είναι η
δέσμευση της ταξιαρχίας μας και όλων εκείνων που έχουν υπογράψει για αυτή τη
προσπάθεια». Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διαβάστηκε μήνυμα του Μάρκο Ραβέλι:
«Ποτέ πριν - έγραψε ο ιστορικός από το Πιεμόντε - μια προεκλογική εκστρατεία στην
Ελλάδα δεν ακολουθήθηκε με τόσο πάθος και τόση ελπίδα από την Ιταλία. Επειδή ποτέ
ξανά δεν ειπώθηκε τόσο δυναμικά και με τέτοια σαφήνεια ότι η μοίρα μας εξαρτάται από το
πώς οι Έλληνες θα ψηφίσουν στις 25 Ιανουαρίου. Πραγματικά σήμερα η λέξη δημοκρατία
επιστρέφει πίσω, εκεί όπου γεννήθηκε πριν από 25 αιώνες και βρίσκει το νόημα της. Αν ο
ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει θα προκαλέσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα φέρει το ίδιο το κόμμα
καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου. Και η ιστορία θα επανεκκινηθεί , διότι είναι αλήθεια ότι
κανείς δεν σώθηκε μόνος του. Αν κάποιος δώσει το παράδειγμα θα ακολουθήσουν και άλλοι.
Έτσι, αν ο Αλέξης Τσίπρας πει σε όλη την Ευρώπη, όπως είπε ο Περικλής δυόμισι χιλιετίες
πριν σε όλη την Ελλάδα ότι στην Αθήνα το κάνουμε έτσι, «η κυβέρνησή μας νοιάζεται για
τους πολλούς και όχι τους λίγους», το μόνο που θα μπορούσε να υπάρξει ως απάντηση
«είναι ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο».
Εν τω μεταξύ ο Νίκι Βέντολα, ελπίζει, « στη νίκη του Τσίπρα και της αριστεράς στην
Ελλάδα γιατί αυτή η νίκη μπορεί να είναι ένα σημείο καμπής για ολόκληρη την Ευρώπη, η

δυνατότητα να τεθούν στο περιθώριο οι πολιτικές λιτότητας και να δημιουργηθεί μια
εναλλακτική λύση ενάντια στη λαϊκιστική και ξενοφοβική πολιτική και σε όσους σπέρνουν
το φόβο που ρυπαίνει την Ευρώπη. Η ελληνική αριστερά είναι η μεγάλη ελπίδα να
αναβιώσει το όνειρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης ». Για την ευρωβουλευτή
Ελεονώρα Φορέντζα αυτή η μάχη των ελληνικών εκλογών είναι πολύ σημαντική ενόψει της
επιτυχίας που όλοι ελπίζουμε να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, η σημασία αυτών
των εκλογών είναι σαφής: μιλάμε για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών
και είναι σαφές ότι αυτή είναι μια σημαντική ψηφοφορία, διότι όχι μόνο μπορεί να αλλάξει
τη ζωή των ανθρώπων στην Ελλάδα αλλά επειδή ξέρουμε ότι είναι μια στιγμή που μπορεί
να αλλάξει όλη την Ευρώπη. « Η Φορέντζα υπενθύμισε επίσης το ραντεβού της επόμενης
εβδομάδας στη Βαρκελώνη, όπου« θα λάβει χώρα το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
των χωρών της Μεσογείου».
Η παρουσία του Τσιβάτι αποτέλεσε μία από πραγματική καινοτομία αυτής της εκδήλωσης.
Ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος, που απέχει πολύ από ότι εκφράζει η ηγεσία
του κόμματός του, είπε ότι θεωρεί υπέροχη την έκφραση «κυβέρνηση της αριστεράς».
Όμως στην Ιταλία υπάρχει πάρα πολλή κυβέρνηση και πολύ λίγο αριστερά. Ειδικά αυτές
τις ημέρες, όπου συζητήθηκαν το Σύνταγμα και τη δημοκρατία. Αυτή η πρόκληση είναι
επομένως σημαντική για εμάς ακόμα και από ψυχολογική άποψη. Διότι δίνει την ευκαιρία να
βγούμε από ένα σενάριο που δεν δίνει συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις. Προφανώς τα
πράγματα δεν είναι έτσι και ελπίζουμε ότι η Ελλάδα θα το πει για να μπορούμε να το πούμε
κι εμείς στην Ιταλία. Είναι μια πρόκληση που επηρεάζει και το Δημοκρατικό Κόμμα και
ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους του, πολλοί από τους οποίους βλέπουν θετικά τη νίκη του
Τσίπρα. Ακόμη και ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης Λέττα Στέφανο Φασίνα βρίσκεται
σε αναμονή. «Έχω υπογράψει την συμφωνία με μεγάλες προσδοκίες για δύο λόγους: το
πρώτο το μνημόνευσε ο Αργύρης στην αρχή. Επειδή το διακύβευμα στις 25 Ιανουαρίου στην
Ελλάδα είναι η έννοια της δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι σε αυτό το ζήτημα όλες οι
δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις πρέπει να δείχνουν ευαισθησία. Θεωρώ ότι είναι
απαράδεκτη η παρέμβαση και οι πιέσεις που ασκούνται στην Ελλάδα τόσο από ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, όσο και από διεθνείς οργανισμούς. Το άλλο σημείο είναι η απίστευτη
αντιστροφή της πραγματικότητας, από τότε που το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
χαρακτηριζόταν εξτρεμιστικό. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή εκείνες οι πολιτικές που έχουν
οδηγήσει τους μισθούς στα 400 και 500 ευρώ. Το επίπεδο της ανεργίας έχει αυξηθεί, όπως
όλοι γνωρίζετε. Και μετά από επτά χρόνια εφαρμογής της εν λόγω συνταγής το δημόσιο
χρέος δεν είναι βιώσιμο. Και επιμένουν (οι νεοφιλελεύθεροι) ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
είναι και σήμερα εξτρεμιστική. Ενώ είναι απολύτως ρεαλιστική. Το ζήτημα είναι ότι ανοίγει
μια ειλικρινής συζήτηση και αποκαλύπτεται το γεγονός ότι η εναλλακτική λύση είναι
απαραίτητη. Και ότι η αριστερά μπορεί να κερδίσει με την οικοδόμηση ενός προγράμματος
που θα απέχει από αυτά που μέχρι τώρα ήταν τα κυρίαρχα παραδείγματα».
Για το γραμματέα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, Πάολο Φερέρο «η νίκη του Τσίπρα και
του ΣΥΡΙΖΑ στις ελληνικές εκλογές είναι η νίκη όλων των ευρωπαϊκών λαών ενάντια στις
πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και της λιτότητας. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να
υποστηριχθεί Τσίπρας πριν από τις εκλογές, καθώς και μετά από αυτές, έτσι ώστε η
μελλοντική κυβέρνηση των Ελλήνων να μη μείνει μόνο στη διαμαρτυρία για τις πολιτικές
λιτότητας της ΕΕ και της τρόικας. Η συνεργασία μας με τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι καινούργια, εδώ και δέκα χρόνια εργαζόμαστε στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
– όπου ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντιπρόεδρος - ωστόσο τώρα ανοίγει μια νέα φάση: δεν
πρόκειται απλά να αλλάξει ένας πρόεδρος, μπορεί να αλλάξει την Ευρώπη. Γι αυτό
ελπίζουμε και υποστηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ . Κλείνοντας, δίνουμε τις

θέρμες μας ευχές στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα και εμείς, εδώ, στην Ιταλία βλέπουμε την
ελπίδα που αναδύεται και που μοιάζει πολύ με ό, τι Τσίπρας και οι σύντροφοί του έχουν
δημιουργήσει».
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