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του Νίκου Αξαρλή
Στη βίντεο-συζήτηση του Γιούρογκρουπ της Πέμπτης
9/4, οι Καλβινιστές τοκογλύφοι επέβαλαν τους μνημονιακούς όρους του ESM ενώ,
ως συνεπείς φιλάνθρωποι, πέταξαν μερικά ψίχουλα στην Ιταλία και Ισπανία σε
τραγική κατάσταση από την πανδημία του κοροναϊού.
Ο Πρόεδρος του Γιουρογκρούπ Μάριο Σεντένο ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμβιβαστική
συμφωνία αφού αποκήρυχτηκε το λεγόμενο «ευρω-ομόλογο» που ζητούσαν Ιταλία και
Ισπανία. Η Κομισιόν θα χρηματοδοτήσει με μόλις €100 δισ. τις χώρες της ΕΕ για «μέτρα
στήριξης των εργαζομένων», ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) θα δώσει €200
δισ. «για την ενίσχυση των επιχειρήσεων» χωρίς μνημονιακούς όρους.

Το Γιουρογκρούπ όμως αποφάσισε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM)
του Κ. Ρέγκλινγκ θα μπορεί να χρηματοδοτήσει με μνημονιακούς όρους οικονομικής
επιτήρησης (= μνημόνια λιτότητας) τις ευρωπαϊκές χώρες με ποσά μέχρι 2% των
προϋπολογισμών τους, με συνολική χρηματοδότηση για όλες τις χώρες €240 δισ.

Για το «μετά», αποφασίστηκε γενικόλογα η δημιουργία ενός νέου Ταμείου Ανάκαμψης, με
όρους που θα ορίσει η ΕΕ. Η απόφαση του Γιούρογκρουπ χαιρετίστηκε ως «σπουδαία μέρα
για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» (!) από τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς και
επίσης υποστηρίχτηκε από την Διευθύντρια της ΕΚΤ Κ. Λαγκάρντ.

Άφωνοι οι Σάντσεθ και Κόντε. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης έγραψε σε
τουίτ ότι, «τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι εντελώς ανεπαρκή». (Δεν υπάρχουν
αντιδράσεις των χρηματιστηρίων της Δύσης καθώς παραμένουν κλειστά λόγω Πάσχα.)

Μέσα στο Πάσχα οι ηγέτες της ΕΕ θα ερμηνεύσουν την απόφαση του Γιούρογκρουπ ο
κάθενας όπως τον συμφέρει. Νέες συγκρούσεις. Ανάσταση δεν προβλέπεται!
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Ουσιαστικά οι συζητήσεις της ΕΕ αντανακλούν την πορεία διάλυσης της, καθώς είναι
αδύναμη να αντιμετωπίσει την κρίση του κοροναϊού μέσα σε 12 χρόνια από την τραπεζική
κατάρρευση του 2008. Σ’ αυτά τα 12 χρόνια κανείς δεν μπόρεσε να βρει μέτρα επίλυσης της
κρίσης, και έτσι η πορεία σύντηξης των κρατών του Ευρώ και της ΕΕ πήγε πολύ πίσω, η ΕΕ
αποδυνάμωθηκε παρά αναπτύχτηκε.

Στους επόμενους μήνες η κρίση θα φουντώσει ως καθαρά οικονομική και κοινωνική κρίση.

Ανάσταση μέσα στον καπιταλισμό δεν μπορεί να υπάρξει. Ανάσταση μπορούμε να
γιορτάσουμε μόνο όταν η εργατική τάξη και νεολαία ενταφιάσει τον καπιταλισμό και την ΕΕ
πριν οι τραπεζίτες και σπεκουλαδόροι οδηγήσουν την ανθρωπότητα στη βαρβαρότητα
πολέμων και πανδημίας ανεργίας και φτώχειας. Δεν πάμε πίσω! Προοπτική είναι η
αντικατάσταση της ΕΕ των τραπεζιτών από τα ενωμένα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κράτη. –

Πίνακας:Ο αργυραμοιβός και η σύζυγος του, του Κουέντιν Μάσις (λάδι σε ξύλο, 70Χ67 εκ.,
Αμβέρσα 1514, Μουσείο Λούβρου)
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