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Η κυβέρνηση ακολουθώντας την προηγούμενη τακτική της λεηλασίας του δημόσιου πλούτου με 
την  αντισυνταγματική μορφή των πράξεων Νομοθετικού περιεχομένου, επιχειρεί να φανεί 
συνεπής στους δανειστές και να συνεχίσει να πληρώνει τις τοκογλυφικές δόσεις, 
στραγγίζοντας όχι μόνο τα κρατικά ταμεία αλλά και όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μεταφέροντας όλα τα αποθεματικά υποχρεωτικά στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. 

Στο ΦΕΚ  (αρ. Φύλλου 41-20/4/2015) δημοσιεύθηκε υπογεγραμμένη η Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου για υποχρεωτική δια νόμου μεταφορά των διαθεσίμων των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης, έτσι ώστε αυτά να περάσουν στα ταμεία του δημοσίου σε μορφή repos, μάλιστα με 
αναδρομική ισχύ από 17/3/2015.  

Η  κυβέρνηση επικαλείται «την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης» για να μαζέψει όλα τα ποσά που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν το επόμενο 
15νθήμερο υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να καταφέρει να εξοφλήσει 
τους ξένους με χρήματα τα οποία αφαιρεί ουσιαστικά από τα λαϊκά στρώματα, χωρίς να είναι 
καθόλου βέβαιο ότι θα έχει τα χρήματα για να τα δώσει πίσω, αν οι ασύδοτοι δανειστές 
συνεχίσουν τον οικονομικό στραγγαλισμό της Ελλάδας. 

Δε μας εξοργίζει μόνο η χρήση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κι αυτή η 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλο και πιο συχνά. 

Μας εξοργίζει  περισσότερο η απάντηση που επιλέγει να δώσει και η νέα κυβέρνηση 
στον οικονομικό εκβιασμό των «εταίρων», που δεν είναι τίποτα περισσότερο  από την πολιτική 
της  λεηλασίας του κοινωνικού πλούτου και με ένα ασταμάτητο σαφάρι για ρευστό, στραγγίζει 
όλα τα αποθεματικά και οδηγεί τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια σε νέο δανεισμό.  

Η πολιτική αυτή το μόνο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει είναι ένα χρεοκοπημένο ελληνικό 
δημόσιο, αλλά και η ανυπαρξία αποθεματικών για τις κοινωνικές ανάγκες, τα νοσοκομεία, τα 
σχολεία, τα επιδόματα ανεργίας, αφού όλα θα έχουν χαθεί στην μαύρη τρύπα του χρέους. 

Απαιτούμε την απόσυρση της αντισυνταγματικής πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Να 
μη βάλουν χέρι κυβέρνηση και τοκογλύφοι στα αποθεματικά του δημοσίου και των ΟΤΑ.  

Όχι στην εσωτερική υποτίμηση. Όχι στην οικονομική ασφυξία. Πάνω από τα χρέη και τα 
κέρδη των κερδοσκόπων και των τραπεζών οι κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες.   


