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Με δελτίο τύπου ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ε.Κ.Μ. Νέας Σμύρνης μας ενημερώνει για την ομιλία στη Νέα
Σμύρνη του Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή με θέμα τις εξελίξεις στην Κύπρο και στην
Ευρώπη:
"Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ την Τετάρτη
03/04 στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα τις εξελίξεις σε Κύπρο
και Ευρώπη. Το έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις αυτές, και για τις συνέπειές τους στη
χώρα μας, δημιούργησε εναν εξαιρετικό και δημιουργικό διάλογο που κράτησε μέχρι αργά
το βράδυ.
Ακολουθούν τα βασικά σημεία της εισήγησης του Ν. Χουντή: “Mε την απόφαση του
Eurogroup για την Κύπρο και το κούρεμα των καταθέσεων, έχει ξαναξεκινήσει, όχι μόνο
στην Ελλάδα, η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και του ευρώ.
Η νέα ΟΝΕ ή αλλιώς η Γερμανική Ευρώπη, που χτίζεται έχει τρία πολύ βασικά
χαρακτηριστικά:
Πρώτο χαρακτηριστικό η ενίσχυση των ανταγωνιστικών ανισορροπιών προς το συμφέρον
των ισχυρών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η πρόσφατη απόφαση για κούρεμα των καταθέσεων,
καθώς και η απειλή ότι σε κάθε εθνική τραπεζική κρίση τη νύφη θα την πληρώνουν οι
καταθέτες, δίνει στις γερμανικές και άλλες βορειοευρωπαϊκές τράπεζες ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις τάσεις φυγής κεφαλαίων από την
περιφέρεια της ευρωζώνης, προς το κέντρο.
Δεύτερο χαρακτηριστικό, η αυστηροποίηση του πλαισίου του ευρώ. Η Οικονομική
Διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, καθώς επίσης και ο
Ευρ. Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο
νομισματικής ένωσης, οδηγώντας ουσιαστικά στη συνταγματοποίηση της λιτότητας. Στο
νέο πλαίσιο του ευρώ, κάθε κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να γίνει μια μικρή Γερμανία,
ενώ εάν προσπαθήσει να αναπτύξει μια αυτόνομη, εναλλακτική, οικονομική πολιτική, οι
ποινές θα είναι βαριές, χρηματικές, αλλά και πολιτικές.
Τρίτο χαρακτηριστικό η ακύρωση των δημοκρατικών διαδικασιών, τόσο σε εθνικό, όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη νέα μορφή της ΕΕ και της ευρωζώνης, δεν μπορούν να
χωρέσουν η δημοκρατική νομιμοποίηση και ο σεβασμός στη λαϊκή και εθνική κυριαρχία. Δεν
μπορεί π.χ. ένας λαός να αποφασίσει το ύψος και τη διάρθρωση του Προϋπολογισμού του
εάν πρώτα δεν εγκριθεί από τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών, με μια στάση στο
Βερολίνο!!!
Η πορεία, λοιπόν, που ακολουθεί η Ευρ. Ένωση υπό την ηγεμονία της Γερμανίας, είναι
απόλυτα αναντίστοιχη με τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαών της Ευρώπης,
αλλά και με την άμεση ανάγκη να σταματήσει η κοινωνική καταστροφή στο Νότο της
Ευρώπης και να ξεκινήσει μιας νέα πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και ανασυγκρότησης.
Η Ευρωπαϊκή Αριστερά από πολύ νωρίς είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα και την πολιτική
στόχευση της «επαναθεμελίωσης της ΕΕ» πάνω στις βάσεις της δημοκρατίας, της
ισότητας, του σεβασμού στις εθνικές διαφορές και ιδιαιτερότητες και της κοινωνικής
δικαιοσύνης. Στον ίδιο δρόμο κινούνται και σήμερα οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, που δίνουν
τη μάχη για την ανατροπή των πολιτικών των μνημονίων που οδηγούν σε κοινωνική
καταστροφή ολόκληρους λαούς, αλλά και την ανατροπή της νέας ΟΝΕ, που αποτελεί
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εργαλείο υποβολής της γερμανικής ηγεμονίας και της γενικότερης καπιταλιστικής
αναδιάρθρωσης.”
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