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Ν.Χουντής: «Θυσιάστηκε η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός για να σωθούν οι
ευρωπαϊκές τράπεζες, για να σωθεί το ευρώ.»
Ομιλία του Νίκου Χουντή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης των προτεραιοτήτων της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία
παρουσιάστηκαν, από τον έλληνα Πρωθυπουργό, οι προτεραιότητες της ελληνικής
προεδρίας, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Χουντής, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας καλωσορίζω στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άκουσα με προσοχή την
ομιλία σας. Γνωρίζετε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Προεδρίες των χωρών της ΕΕ
έχουν περισσότερο τελετουργικό χαρακτήρα, παρά έναν ουσιαστικό χαρακτήρα. Και αυτό
φάνηκε με μοιραίο τρόπο, το 2010, όπου αναδείχτηκε το τεράστιο πρόβλημα που κάλυπτε
για πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση και βγήκε στην επιφάνεια με την κρίση στην Ελλάδα,
προκαλώντας μια καταιγίδα εξελίξεων, όχι μόνο στη χώρα μας και στις ευρωπαϊκές
οικονομίες, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο.
Και τότε, κ. Πρωθυπουργέ, καμία Προεδρία, καμία Κομισιόν, καμία ΕΚΤ, δεν ήταν έτοιμες να
αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση. Και τότε, όπως και τώρα, κ. Πρωθυπουργέ, δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση των τραπεζών, την κρίση χρέους των κρατών μελών,
την ύφεση και την ανεργία. Αντίθετα εφαρμόζουν πολιτικές σε βάρος των εργαζομένων,
εφαρμόζουν εξτρεμιστικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Προχτές το βράδυ, κ. Πρωθυπουργέ, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ρέν,
δήλωσε ότι:
«στο ξεκίνημα της κρίσης την άνοιξη του 2010, και κάποιο διάστημα μετά, αν είχε άμεσα
αναδιαρθρωθεί το ελληνικό χρέος, θα είχατε αντιμετωπίσει δραματικές συνέπειες
μετάδοσης τόσο σε άλλα κράτη μέλη όσο και μέσω του τραπεζικού διαύλου στην Ευρώπη».

1/2

Ν. Χουντής: Θυσιάστηκε ο λαός για να σωθούν οι τράπεζες
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 09:36

Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Αυτή είναι η μεγάλη ομολογία.
Θυσιάστηκε η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός για να σωθούν οι ευρωπαϊκές
τράπεζες, για να σωθεί το ευρώ. Για να σωθεί ένα σαθρό χρηματοπιστωτικό σύστημα, που
λειτουργούσε και λειτουργεί σαν καζίνο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έσωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, κ.
Πρωθυπουργέ. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες πολιτικές ηγεσίες ψήφισαν και δέχτηκαν τα
Μνημόνια και την Τρόικα και τώρα πληρώνει ο ελληνικός λαός.
Δεν είναι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση που έσωσε την Ελλάδα, αλλά είναι η σφαγή της
Ελλάδας, οι θυσίες των λαών της Ευρώπης, που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προνομίων
των πολιτικών και οικονομικών ελίτ, που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.
Είπατε κ. Πρωθυπουργέ ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση και για την Ελλάδα και για την
Ευρώπη. Συμφωνώ. Αλλά η κρισιμότητα δεν έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορείτε να
αλλάξετε μια ατζέντα που έχει ετοιμαστεί και επιβληθεί από τη γραφειοκρατία των
Βρυξελλών. Έγκειται στο κατά πόσο μπορείτε να πείτε ορισμένες αλήθειες, αν μπορείτε να
πείτε ότι είναι λάθος αυτός ο δρόμος που έχει ακολουθήσει η ΕΕ, είναι λάθος ο δρόμος της
υποτίμησης των κρατών, της ανεργίας, της ύφεσης, του ξεπουλήματος των χωρών.
Να πείτε κ. Πρωθυπουργέ, πράγμα που περίμενα να το ακούσω, ότι δεν μπορούν να παίζουν
άλλο με την τύχη και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».
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