
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  5/5/2015 

Βεβαιότητες ασάφειες και «διαρροοές» 
Προάγγελος νέου µνηµονίου ; 

 
Κοντεύουν ήδη 4 µήνες µε τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, διάστηµα κατά το οποίο 

περισσεύουν οι εξαγγελίες και τα «µεγάλα» λόγια, ενώ παράλληλα «συνεχίζεται» η 
«διαπραγµάτευση» µε την «αναβαθµισµένη» και πιο εύπεπτης  ονοµασίας γνωστή τρόικα χωρίς, 
φυσικά, ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τι ακριβώς συζητούν και σε τελευταία ανάλυση τι θα 
κληθεί να ξαναπληρώσει. Εν τω µεταξύ ο ορυµαγδός «διαρροών», «εκτιµήσεων» εγχώριων και 
ξένων ΜΜΕ  (πότε GREXIT, πότε παση θυσία στο ευρώ µε καθοδηγούµενες δηµοσκοπήσεις 
που µας εµφανίζουν να θέλουµε συµφωνία  οπωσδήποτε µε τα ξένα όρνεα, η Βαρουφακειάδα µε 
όλα τα συµπαροµαρτούντα), σε συνδυασµό µε τις αντικρουόµενες δηλώσεις κυβερνητικών 
επιτείνουν τη σύγχυση, µε τις «κόκκινες γραµµές να µετατίθενται  όλο και δεξιότερα, ενώ το 
πάλαι ποτέ «πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης» έχει µείνει «κίτρινο γράµµα στο συρτάρι». 

 Αφού έχουν «σκουπίσει» αποθεµατικά,   πότε µας λένε ότι δεν έχουν να πληρώσουν τα 
τοκοχρεωλύσια του ∆ΝΤ τον Απρίλιο, πότε έχουν και πότε δεν έχουν διαθέσιµα για  µισθούς και 
συντάξεις. Τώρα έχουν να τους πληρώσουν και το Μάιο, και µάλιστα, κατά τον κυβερνητικό 
εκπρόσωπο, τώρα θα πάνε για την οριστική συµφωνία του Ιουνίου !! Μια και, όπως φαίνεται, τα 
µέχρι τώρα «σχέδιά» τους δεν µπορούν να ψηφισθούν από το σύνολο των κυβερνητικών 
βουλευτών (όπως θα επιθύµουσε και η αµερικάνικη πλευρά...).     

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός µίλησε για διατήρηση του ΕΝΦΙΑ και το 2015 (το Βατερλώ του 
Σαµαρά, κατά δήλωσή του) και πιθανό δηµοψήφισµα σε περίπτωση µη συµφωνίας (ποιό θα 
είναι άραγε το ερώτηµα  δεδοµένης της κυβερνητικής εµµονής στο ευρώ και στην Ε.Ε.;).  Εν τω 
µεταξύ οι «διαρροές» για νέους φόρους είναι καθηµερινές (αύξηση έκτακτων εισφορών 
«αλληλεγγύης», κατάργηση εξαγγελίας αφορολόγητου 12.000, περικοπή δαπανών, τέλη 
διανυκτέρευσης, πληρωµές µε κάρτες σε νησιά κι ό,τι άλλο παρανοϊκό  «διαρρέει» το Υπ. Οικ.).  
Οι ιδιωτικοποιήσεις των λιµανιών ΟΛΠ και ΟΛΘ πότε θα γίνουν µε 67% (∆ραγασάκης), πότε 
µε 51% (∆ρίτσας). Να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΣΕ ζητά ο Βαρουφάκης, ενώ όσες ιδιωτικοποιήσεις 
έχουν «προχωρήσει», τώρα δηλώνουν, ότι θα πραγµατοποιηθούν.   

Ούτε  µετά από τόσο καιρό δεν έχουν επαναπροσληφθεί  οι  απολυµένοι  όπως π.χ οι 
καθαρίστριες του Υπ.Οικ. Τα καταστήµατα εξακολουθούν ν’ανοίγουν τις Κυριακές και επί της 
ουσίας τίποτε δεν έχει αλλάξει σε ό,τι ίσχυε προ της 25ης Ιανουαρίου, εκτός από την ελπίδα που 
πωλείται αφειδώς και τις «πρωτοβουλίες» των πολιτικών φρικιών στα Υπουργεία Παιδείας, 
Μετανάστευσης κ.λ.π . 

Ολ’ αυτά, δυστυχώς, παραπέµπουν σε αυτό που όλοι, δήθεν ή πραγµατικά, ξορκίζουν και 
δεν µπορούν να το πιστέψουν, όταν θα συµβεί.   

   


