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Η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ υπέγραψε το πιο σκληρο μνημόνιο κάτω από ασφυκτικές συνθήκες που η ιδια
δημιούργησε (κλείσιμο τραπεζών, κεφαλαιακοί έλεγχοι, ακραία διεθνής απομόνωση). Το νέο μνημόνιο φέρνει
διαρθρωτικές αλλαγές και ιδιωτικοποιήσεις που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομάς. Που ήταν
και στα προηγούμενα μνημόνια μα ποτέ δεν τις εφαρμόσαμε. Όμως το καινούργιο μνημόνιο έχει και μεγάλους
καινούργιους φόρους και μειώσεις συντάξεων που έρχονται αμέσως μετά τις εκλογές. Και το νέο μεγάλο δάνειο,
αθροιζόμενο με τα παλιά χρέη δημιουργεί την ανάγκη αναδιάρθρωσης του Ελληνικού δημοσίου χρέους προς τις
Ευρωπαϊκές χώρες.
Η μετεκλογική κυβέρνηση χρειάζεται να εφαρμόσει το νέο μνημόνιο. Αλλά πρώτα χρειάζεται να το
αναδιαπραγματευτεί. Και σε αυτό θα επιτύχει μόνο αν είναι πανίσχυρη. Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρότατη
κυβέρνηση όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων για να βελτιώσει τους ορους του μνημονίου. Και επίσης
χρειάζεται ισχυρότατη κυβέρνηση για να βάλει το συμφέρον των 11 εκ. Ελλήνων πάνω από τα συμφέροντα των
συντεχνιών και να εφαρμόσει επι τέλους τις μεταρρυθμίσεις.
Τέλος χρειάζεται πανίσχυρη κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί την αναδιάρθρωση του Ελληνικού δημοσίου
χρέους προς τις Ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ευρωπαίοι καθυστερούν από το 2012 αυτή την αναδιάρθρωση.
Βοηθήθηκαν να μην την κάνουν από την εθνικό διχασμό που προκάλεσε ο Σύριζα. Η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει
επιμήκυνση όλων των δάνειων από τις Ευρωπαϊκές χώρες και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στα 100 χρόνια
με σταθερό επιτόκιο 1% και με περίοδο χάριτος τόκων 20 ετών. Αν αυτό γίνει δεκτό, η παρούσα αξία του χρέους
θα μειωθεί κατά 50-60%. Μόνο μια πανίσχυρη Ελληνική κυβέρνηση όλων των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων θα
καταφέρει αυτήν την αναδιάρθρωση. Χωρίς αυτή την δύναμη, και να αναδιαπραγματευτεί η καινούργια
κυβέρνηση και να προσπαθήσει για την αναδιάρθρωση του χρέους, θα χάσει ξανά. Αν θέλουμε γρήγορη έξοδο
από την κρίση, να κάνουμε την κυβέρνηση ευρείας συνεργασίας των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων. Πολυ απλα.

