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Ξεκινώντας με βάση την προϋπόθεση ότι το νόμισμα δεν είναι 
ένα απλό μέσο συναλλαγής αλλά ο θεσμικός πυρήνας της σχέσης 
μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας και συνεπώς το βασικό εργαλείο 
άσκησης της κυριαρχίας στην οικονομία – μιλάμε για νομισματική 
κυριαρχία – είναι σημαντικό να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή 
πολιτική ανάλυση για το πως φτάσαμε στο ευρώ (από την οπτική 
σκοπιά της Ιταλίας). Ας δούμε σε πολύ γενικές γραμμές κάποια 
ιστορικά καθοριστικά σημεία:

 Από το τέλος του 2ου π.π. μέχρι την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου, η «σοσιαλδημοκρατική Ευρώπη» χρησίμευε 
στον καπιταλιστικό κόσμο ως μαξιλάρι προς το σιδηρούν 
παραπέτασμα… Έπρεπε να δείξουν ένα καπιταλισμό με 
ανθρώπινο πρόσωπο.

 Το 1971 οι ΗΠΑ (Νίξον) καταγγέλλουν μονομερώς τη 
συμφωνία του Bretton Woods σταματώντας την 
μετατρεψιμότητα δολαρίουχρυσού.

 Στη δεκαετία του ΄70 στις ΗΠΑ ξεκινάει μια αποκατάσταση 
της εξουσίας του μεγάλου κεφαλαίου. Μέχρι εκείνη τη 
στιγμή υπήρχαν Κεϊνσιανές πολιτικές με ενισχυμένο το 
κοινωνικό κράτος και του επίπεδο της Δημοκρατίας. Αλλά 
στην αρχή της δεκαετίας του ’70 ξεκινά μια πραγματική 
αντεπίθεση (Chicago boys, τέλος των Κεϊνσιανών 
πολιτικών, νεοφιλελευθερισμός)

 Στην Ευρώπη δίνεται περισσότερος χρόνος (ίσως εξ αιτίας 
της θέσης της στο κάδρο του ψυχρού πολέμου). Μα ήδη 
στην αρχή της δεκαετίας του ΄80 τα πράγματα αρχίζουν να 
αλλάζουν (π.χ. στην Ιταλία με το διαζύγιο μεταξύ κεντρικής 
τράπεζας της Ιταλίας και Υπουργείου Θησαυροφυλάκιου το 
΄83 που στη συνέχεια χαρακτηρίστηκε από τον Andreatta, 
τότε Υπουργό και εμπνευστή του χωρισμού, σαν είδος 
μικρού πραξικοπήματος το οποίο αφαίρεσε από την Ιταλία 
μεγάλο μέρος της τότε νομισματικής κυριαρχίας της, 
προκαλώντας επιπλέον μια κατακόρυφη αύξηση των 
επιτοκίων των ομολόγων εξυπηρέτησης δημόσιου χρέους.

 Το δίδυμο ΘάτσερΡήγκαν υπήρξαν οι πρωταγωνιστές του 
διεθνούς φαινόμενου περιθωριοποίησης της κρατικής 
παρέμβασης κυρίως όσον αφορά το κράτος πρόνοιας.

 Στην Ιταλία ξεκινούσε μια επίθεση στην πολιτική τάξη 
συνδυάζοντας την με μια γενικευμένη διαφθορά. 
Προωθείται η άποψη ότι η πολιτική τάξη όντας από τη φύση 
της διεφθαρμένη δεν πρέπει να ελέγχει την οικονομία. 
Καλύτερα να την ελέγχει η Αγορά. Αυτό θα αποκτήσει τα 
χαρακτηριστικά μιας ιδεολογίας σχεδόν θρησκευτικής που 



επεκτείνεται με την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του ΄80 
(γιάπις, όλοι μάνατζερς, αφθονία για όλους μέσα στην 
αγορά).

 Είναι φανερό «ανεξάρτητα από τα πραγματικά επίπεδα των 
απομονωμένων πολιτικών, ότι πρόκειται για μια ιδεολογική 
επίθεση, που σε τελική ανάλυση δεν απευθυνόταν κατά των 
πολιτικών αλλά κατά της δημοκρατικής κυριαρχίας του 
κράτους (επειδή η Δημοκρατία ελέγχεται από τους 
πολιτικούς που είναι διεφθαρμένοι, είναι προτιμότερο να 
εγκαθιδρύσουμε μια πλουτοκρατία ή ακόμα καλύτερα μια 
κυριαρχία της αγοράς όπου τα πιο δυνατά εργαλεία 
άσκησης της κυριαρχίας της νομισματικά εργαλεία δεν θα 
είναι πια στη διάθεση της «κάστας»).

 ‘Ολ’ αυτά προκάλεσαν μια εκτίναξη του δημόσιου χρέους 
(το διαζύγιο Τράπεζας ΙταλίαςΘησαυροφυλάκιου παρήγαγε 
επιτόκια με την έκδοση νομίσματος δια της οδού κρατικών 
ομολόγων χωρίς την ρυθμιστική παρέμβαση της κεντρικής 
τράπεζας και άρα έρμαια της κερδοσκοπίας). Κάποια στιγμή 
έφτασαν να εκδίδουν ομόλογα με 20% επιτόκιο και αυτό 
δημιούργησε μια εκτίναξη του δημόσιου χρέους που δεν 
οφείλονταν σε υπερβολικά δημόσια έξοδα. Τα έξοδα δεν 
αυξήθηκαν, απλά αυξήθηκαν οι τόκοι και επειδή οι τόκοι 
δημιουργούν μια αύξηση εκθετικού τύπου σε λίγα χρόνια 
διπλασίασαν το δημόσιο χρέος.

 Δημόσιο χρέος που μετά την εκτίναξη του, χρησιμοποιήθηκε 
για να απαξιωθεί ακόμα περισσότερο το πολιτικό σύστημα 
ως «διεφθαρμένο και σπάταλο». Στο τέλος της δεκαετίας 
του ’80 με την πτώση του τείχους του Βερολίνου, δεν 
υπήρχε πια η ανάγκη ενός Ευρωπαϊκού μαξιλαριού μεταξύ 
καπιταλιστικού και πλέον πρώην σοσιαλιστικού κόσμου. 
Αντίθετα το κοινωνικό κράτος, το μοντέλο του 
καπιταλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο γίνεται ένα κακό 
παράδειγμα, ένα εμπόδιο στον θρίαμβο του μεγάλου 
διεθνούς κεφαλαίου που προσπαθεί να ιδιοποιηθεί οριστικά 
τον κόσμο στη φάση της παγκοσμιοποίησης. Κάτι σαν 
τελευταία άμυνα ενός κόσμου που θέλουν τελειωμένο. «Μα 
κοίτα τους Ευρωπαίους που θέλουν ακόμα δημόσια υγεία, 
δωρεάν παιδεία, είναι σοσιαλιστές; είναι τρελοί; Τα αγαθά 
πρέπει να αγοράζονται, πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν».

 Και φτάνουμε επιτέλους στον «πόλεμο του ευρώ». Με 
προδοσίες και διεισδύσεις σε διάφορα επίπεδα το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο χάνει σταδιακά εξουσία μεταφέροντας την σε 
μηχανισμούς που δεν έχουν εκλεγεί δημοκρατικά και άρα 
είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι από συμφέροντα.



Από την εποχή του TFU και του Μάαστριχτ η Ευρώπη 
κατηχείται βάσει ενός ιδεολογικού μοντέλου ακραίου 
φιλελευθερισμού. 

Σκοπίμως η αρχιτεκτονική του Ευρώ δεν προβλέπει τους 
αναγκαίους μηχανισμούς εισοδηματικής αναδιανομής, ούτε 
μηχανισμούς εναρμόνισης νομισματικής ζώνης και οικονομικής 
σύγκλισης με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση του βιοτικού 
επίπεδου του πληθυσμού.

Πρόκειται για ένα μηχανισμό δομημένο έτσι ώστε οι χώρες να 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Μια ωρολογιακή βόμβα που σύμφωνα 
με τους ίδιους τους δημιουργούς της (π.χ Πρόντι) θα παρήγε μια 
συστημική κρίση. Ο ίδιος ο Πρόντι είχε πει: « Οι δυσκολίες ήταν 
προβλέψιμες. Όταν δημιουργήσαμε το Ευρώ, η παρατήρηση μου ως 
οικονομολόγου –και το συζήτησα τόσο με τον Κολ όσο και με τους 
άλλους αρχηγούς κρατών ήταν: πως μπορούμε να έχουμε ενιαίο 
νόμισμα χωρίς να έχουμε κοινές βάσεις οικονομικές, πολιτικές και 
χρηματοοικονομικές.» Η έξυπνη απάντηση ήταν: «Προς το παρόν 
κάνουμε αυτό το άλμα μπροστά. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν…»
Είδαμε τι ακολούθησε… Η δικαιολογία ήταν ότι η κρίση από ένα 
σημείο και πέρα θα υποχρέωνε τους πάντες να πάρουν τις σωστές 
αποφάσεις που αλλιώς θα ήταν αδύνατον να παρθούν. Λέγανε ότι εν 
τέλει αυτή η μεγάλη κρίση θα υποχρέωνε να παρθούν οι αποφάσεις 
που θα οδηγούσαν σε μια πραγματική Ευρώπη των λαών. Στην 
πραγματικότητα όμως αυτή η ωρολογιακή βόμβα έσκασε με την 
κρίση του 2008 και αυτό που παρήγαγε ήταν μια σύγκρουση μεταξύ 
κρατών του Βορρά και κρατών του Νότου της Ευρώπης. 
Η οικονομική ασυμμετρία μεταξύ της πρώην ζώνης του μάρκου και 
των Μεσογειακών χωρών έφερε αναπόδραστα την υπερχρέωση των 
δεύτερων προς τους πρώτους εξ αιτίας της διαρκώς διευρυνόμενης 
διαφοράς των εμπορικών ισοζυγίων μεταξύ τους. (Διάγραμμα)
Η σύγκρουση έγινε πόλεμος εξ αιτίας της επιμονής στην τήρηση των 
παραμέτρων που είχαν ορισθεί στο Μάαστριχτ (για την Ελληνική 
περίπτωση) παρ΄ότι στο παρελθόν υπήρξαν σημαντικές παραβιάσεις 
εκ μέρους άλλων χωρών (Γερμανία) και αποφασίστηκε να μην 
παρέμβουν για τη σωτηρία της Ελλάδας. (Θα αρκούσαν λίγες 
εκατοντάδες εκατομμύρια σε σύγκριση με τις χιλιάδες που 
εξανεμίστηκαν στη συνέχεια). Αυτό για λόγους παραδειγματισμού 
προς άλλες χώρες.  Στην πραγματικότητα η Ελλάδα ήταν και 
εξακολουθεί να είναι υποταγμένη σε μια κατοχή εκ μέρους της 
τρόικα ή όπως αλλιώς θέλουμε να την ονομάσουμε (που προφανώς 
προωθεί τα συμφέροντα των χωρών της Βόρειας Ευρώπης υπό την 
ηγεμονία της Γερμανίας). 

Το Ευρώ ευθύνεται γιατί η υιοθέτηση μιας σταθερής ισοτιμίας 
σε μια οικονομική ζώνη μη συγκλίνουσα χωρίς πρώτα να έχουν 
δημιουργηθεί μηχανισμοί εναρμόνισης και σύγκλισης αλλά αντίθετα 



με μηχανισμούς που αυξάνουν τον ανταγωνισμό εντός της ενιαίας 
νομισματικής ζώνης, οδηγεί σε μια μόνιμη ανισορροπία των 
εμπορικών ισοζυγίων και στην υπερχρέωση (κυρίως ιδιωτικό αλλά 
και κρατικό χρέος) μερικών χωρών προς άλλες. 

Επιπλέον δημιουργήθηκε η ΕΚΤ αποστερημένη των 
πραγματικών εξουσιών μιας κεντρικής τράπεζας και χωρίς κανένα 
είδος πολιτικού ελέγχου αλλά με την ακραία αρχή της αυτονομίας 
της ΕΚΤ, σαν να πρόκειται για την τέταρτη εξουσία της Δημοκρατίας.
(Μα που είναι γραμμένο στα Συντάγματα αυτό;!). Ποιος είπε ότι η 
κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι ανεξάρτητη; Πρόκειται για ένα 
δόγμα νεοφιλελεύθερο με το οποίο έχουν δόλια εμβολιάσει την κοινή 
γνώμη το οποίο και στερείται νομικού υπόβαθρου. Πρόκειται για μια 
προδοσία των θεμελιωδών αρχών οικοδόμησης των σύγχρονων 
κρατών, μια απαράδεκτη εικόνα: μια κεντρική τράπεζα που δεν 
υφίσταται πολιτικό έλεγχο και με μοναδικό σκοπό τον περιορισμό του 
πληθωρισμού (αφού βέβαια για την απεριόριστη ανάπτυξη φροντίζει 
η αγορά). Η κεντρική τράπεζα πρέπει να καταπολεμά τον 
πληθωρισμό γιατί αλλιώς τα σπάταλα κράτη θα δημιουργούσαν τον 
πληθωρισμό της δημοκρατίας της Βαϊμάρης παρασύροντας τους 
πάντες.

Προς το παρόν φαίνεται ότι τα κράτη του Βορρά νικούν αλλά 
στην πραγματικότητα και σ’ αυτές τις χώρες το επίπεδο της φτώχιας 
αυξάνεται. Μάλλον η ελίτ του Βορρά κερδίζει αλλά οι λαοί ζορίζονται 
όλο και πιο πολύ γιατί προκειμένου να διατηρηθεί η ασυμμετρία που 
προείπαμε μειώνονται οι μισθοί και η εσωτερική κατανάλωση. 
Εφαρμόζουν πολιτικές που φορτώνουν την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων και των 
εργαζομένων. Αλλά παραμυθιάσανε αυτούς τους λαούς ότι η αιτία 
των θυσιών που υφίστανται, είναι η ανάγκη για βοήθεια προς τους 
σπάταλους και τεμπέληδες του Νότου. Αυτό είναι ένα μόνο 
παράδειγμα για το πως όλοι οι λαοί – και του Νότου και του Βορρά 
βομβαρδίζονται ψυχολογικά. Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικές 
ακόμα από αυτές τις «ψυχολογικές βόμβες» τις οποίες 
χρησιμοποιούν κατά του Ιταλικού λαού:

 Εμείς είμαστε τρομοκρατημένοι από την εικόνα του 
δημόσιου χρέους που θα κληρονομήσουν τα δισέγγονα μας. 
Το δημόσιο χρέος μας παρουσιάζεται ως το απόλυτο κακό!

 Η επιστροφή στη λιρέττα με την υποτίμηση της θα 
προκαλέσει τον δεκαπλασιασμό της τιμής των καυσίμων και 
ακόλουθα λιμούς και καταποντισμούς. Συγκριτικά ο 
πληθωρισμός της δημοκρατίας της Βαϊμάρης δεν θα είναι 
τίποτα. Για να αγοράσεις ένα παγωτό θα χρειάζεται ένα 
καρότσι λεφτά. Προωθούν τέτοια εικόνα με τόση βία που 
είναι αδύνατο κάποιος να φανταστεί την έξοδο από το 
ευρώ. Και όποιος τολμά να το προτείνει κατηγορείται για 
παραφροσύνη.



 Ή –και εδώ μπαίνουμε σε μια πιο λεπτοφυή διάσταση μας 
πείθουν ότι είμαστε διεφθαρμένος λαός που φοροδιαφεύγει, 
baby συνταξιούχοι και ανώριμοι τεμπέληδες ώστε να 
αισθανόμαστε ένοχοι και άξιοι να μας ελέγχει μια Ευρώπη 
πατερναλιστική που επιβάλει την ηθική. Καλύτερη από μας 
αυτή η Ευρώπη που μας υποχρεώνει να πάρουμε τα 
μαθήματα μας για το δικό μας το  καλό, δίνοντας μας 
φάρμακα πικρά αλλά αναγκαία…

 Οι λαοί του Βορρά αντίθετα είναι τρομοκρατημένοι για 
παράδειγμα από το γεγονός ότι πρέπει να πληρώσουν για 
την αδράνεια και τον ζαμανφουτισμό των μη παραγωγικών 
λαών του Νότου –η ζώνη του σκόρδου όπως την 
ονομάζουν ικανοί μόνο να δημιουργούν χρέη και να 
δουλεύουν ελάχιστα. Ένας ψυχολογικός βομβαρδισμός που 
βάζει τον ένα κόντρα στον άλλο. Μοιάζει μα τις ειδήσεις του 
Ινστιτούτου Λούτσε στη διάρκεια του φασισμού.

Στο τέλος κανείς λαός δεν θα μπορέσει να βγει νικητής.
Προχωρώντας σ’ αυτό το δρόμο απλά θα έρθει το τέλος του 
Ευρωπαϊκού μοντέλου: της Ευρώπης των λαών, του κοινωνικού 
κράτους, της αλληλέγγυας σύγκλισης προς ένα κοινό ευ ζειν. Είναι 
φανερό ότι υπήρξε ένα σαμποτάζ γιατί σήμερα η Ευρώπη δεν είναι 
παρά ένα σύστημα οικονομικίστικης κυριαρχίας.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το 
πρόβλημα είναι ότι το ευρώ είναι η άμεση συνέπεια της 
νεοφιλελεύθερης στροφής τουλάχιστον  από το TFUE και το 
Μάαστριχτ και μετά.

Οι οικονομικές συνέπειες που ξέσπασε το 2008 είναι χειρότερες 
από εκείνες του 2ου Παγκόσμιου πολέμου. Δημιουργήθηκε μια 
δέσμευση «εξωτερική» που βάζει σε κίνδυνο τη συνταγματική 
νομιμότητα επειδή προηγείται αυτής.

Έτσι τα εθνικά κράτη στερούνται της δικής τους κυριαρχίας 
ενώ παράλληλα δεν έχει δημιουργηθεί ένα ομοσπονδιακό κράτος με 
δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Διάφοροι συνταγματολόγοι και 
νομικοί στην Ιταλία καταγγέλλουν ανοιχτά το ασυμβίβαστο μεταξύ 
Ευρωπαϊκών συνθηκών και Ιταλικού Συντάγματος.

Το πολιτικό πανόραμα στην Ιταλία

Η Ιταλική Αριστερά πάντα είχε ένα ταμπού να βάλει στο 
τραπέζι το ζήτημα του ευρώ και ακόμα πιο πολύ όσον αφορά τη 
διεκδίκηση της εθνικής κυριαρχίας. Εμείς του Ουμανιστικού 
κόμματος, ήδη από το 1999 καταγγείλαμε τους κινδύνους ενός ευρώ 
δομημένου με τον τρόπο αυτό και υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν 



προτιμότερο να μη εντασσόμασταν. Το 2013 εκφραστήκαμε ξανά 
δυναμικά πάνω σ’ αυτά τα θέματα και  στη συνέχεια σ΄’ένα 
σημαντικό συνέδριο στις αρχές του 2014 με τίτλο «Πέρα από το 
Ευρώ – η αριστερά, η κρίση και η εναλλακτική πρόταση» όπου 
συμμετείχαν πολλοί ακτιβιστές και επιφανείς Ιταλοί διανοούμενοι, 
γίναμε συνιδρυτές του «Συντονισμού της αριστεράς κατά του ευρώ». 
Μετά πραγματοποιήθηκε το φόρουμ της Ασίζης – καλοκαίρι 2014  
και κατόπιν το 2ο φόρουμ στην Αθήνα. Πρόκειται για θέσεις που 
μέχρι πρόσφατα ήταν μειοψηφικές στην Ιταλική κοινή γνώμη.

 Η Ιταλική Αριστερά άφησε για πολύ καιρό αυτά τα θέματα στη 
δεξιά σαν να ήταν ανέφικτη μια έξοδος από το ευρώ και την 
Ευρωπαϊκή ένωση «από αριστερά».

Αλλά στον τοίχο της Αριστεράς «υπέρ του ευρώ χωρίς ναι μεν 
αλλά» τους τελευταίους μήνες ανοίγει μια ρωγμή. Για παράδειγμα  οι 
κάποτε αμφίσημες θέσεις του Stefano Fassina αλλά κυρίως 
καμπάνιες σαν αυτή του Εurostop  που επιτέλους συστρατεύουν 
μέρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς αν και παραμένει το ταμπού της 
κυριαρχίας σε επίπεδο εθνικό.

Σε κάθε περίπτωση η συνειδητοποίηση του λαού πάνω σ’ αυτά 
τα θέματα αυξάνεται μέρα τη μέρα και επικεντρώνεται όλο και 
περισσότερο στο γεγονός ότι εξελίσσεται μια επίθεση κατά της 
συνταγματικής νομιμότητας και των βασικών κατακτημένων  
δικαιωμάτων από τον 2ο π.π και μετά.

Τώρα θα απαριθμήσω με συντομία τα σημεία μιας 
εναλλακτικής νομισματικής πολιτικής για την Ιταλία και όχι μόνο:

Εάν μια χώρα με βάρος στο οικονομικό και γεωπολιτικό 
επίπεδο σαν την Ιταλία  αποφάσιζε την έξοδο από την Ευρωζώνη και 
την Ε.Ε αυτό πιθανά θα ήταν καταλυτικό για τη διαδικασία εξόδου 
άλλων Μεσογειακών χωρών. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ακριβώς 
ταυτόχρονα αλλά θα ήταν διαδοχικές πράξεις μονομερών εξόδων 
πράγμα που θα δημιουργούσε  ένα μπλοκ χωρών που συγκλίνουν 
όχι αναγκαστικά προικισμένο με ένα κοινό νόμισμα. Η ίδια διαδικασία 
θα μπορούσε να ξεκινήσει και από την έξοδο μιας άλλης χώρας – 
κυρίως της Ισπανίας αλλά και της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας. Το 
οικονομικό και γεωπολιτικό μέγεθος της Ιταλίας σ’ αυτή την 
περίπτωση θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Η έξοδος από το ευρώ 
πρέπει να συνδυαστεί κυρίως στην πρώτη φάση αλλά και στη 
συνέχεια με πολιτικές στοχευμένες στην προστασία των πιο 
αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας. Θα έπρεπε να υιοθετηθεί η 
τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών σε σχέση με τον 
πληθωρισμό. Μηχανισμός που υπήρχε στην Ιταλία και ονομαζόταν 
scala mobile. Αυτό για να περιορίζονται οι αρχικές επιπτώσεις του 
πληθωρισμού που σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη πολλών 
οικονομολόγων, δεν θα φτάσει στα στρατοσφαιρικά επίπεδα όπως 
υποστηρίζουν οι πολέμιοι της εξόδου από το ευρώ. Θα έπρεπε να 



υπάρχει έλεγχος της ροής των κεφαλαίων, οικονομικές πολιτικές που 
να στοχεύουν στην πλήρη απασχόληση, εθνικοποίηση του 
τραπεζικού συστήματος και μερικές άλλες εθνικοποιήσεις. Θα 
μπορούσε να φανεί χρήσιμο και ένα μορατόριουμ του δημόσιου 
χρέους αν και αντίθετα από το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνικού 
χρέους, το Ιταλικό δημόσιο χρέος είναι σχεδόν ολόκληρο στο πρώην 
εθνικό νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση εξόδου θα 
μετατρεπόταν αυτόματα στο καινούργιο εθνικό νόμισμα. Εκείνη τη 
στιγμή η ενδεχόμενη ανταγωνιστική υποτίμηση θα αναδιάρθρωνε 
αυτόματα ένα σημαντικό μέρος του χρέους. Το Ηνωμένο Βασίλειο το 
έκανε πρόσφατα χωρίς πρόκληση αντιποίνων.

Προτείνουμε λοιπόν μια έξοδο με πιο πολύ κράτος και όχι με 
λιγότερο όπως υποστηρίζουν στην Ιταλία ο Salvini,  η λίγκα του 
Βορρά και οι διεθνείς τους σύμμαχοι καθώς επίσης και υποστηρικτές 
μιας εξόδου από το ευρώ με μια δεξιά πολιτική προοπτική με μέτρα 
ριζικά αντίθετα στα δικά μας. Θέλουμε μια έξοδο συνοδευμένη από 
δυναμικές πολιτικές αναδιανομής του πλούτου και στήριξης του 
παραγωγικού ιστού της χώρας. Έτσι θα κάναμε ένα μεγάλο δώρο και 
στην Ελλάδα γιατί θα δημιουργούνταν οι συνθήκες για την 
αναδόμηση μιας Μεσογειακής Ευρώπης των λαών, βασισμένης σε 
νέες συνθήκες γραμμένες με εντελώς διαφορετικό τρόπο και 
ανοιχτής στην συμμετοχή άλλων Ευρωπαϊκών κρατών. 

Σε αντίθεση με  την Ελλάδα η Ιταλία είναι «πολύ μεγάλη για 
να αποτύχει» όπως θα έλεγαν στην περίπτωση μιας τράπεζας. Για το 
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα το να μας αφήσουν να 
χρεοκοπήσουμε θα ήταν αυτοχειρία. Εγώ σκέφτομαι ότι η μόνη 
πραγματική εναλλακτική που έχουμε είναι να διεκδικήσουμε τα δικά 
μας Συντάγματα, να βγούμε το συντομότερο από την 
υπερφιλελεύθερη ευρωζώνη, να επανακτήσουμε τη δική μας λαϊκή 
κυριαρχία σε εθνικό επίπεδο και να χτίσουμε αμέσως μαζί με άλλους 
λαούς κάτι πραγματικά αλληλέγγυο και με κοινή κατεύθυνση, 
βασισμένο στις αρχές των Συνταγμάτων και όχι της Wall street.  

 


