ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7/4/2015
Ζήλωσαν και τη «δόξα» Σηµίτη ;
Τι είναι πάλι αυτή η ιστορία µε νέο swaps 49,4 δις που έγινε το πρώτο δίµηνο του έτους
επί των διαθεσίµων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ;
Το δηµοσίευσε η «Ναυτεµπορική» στις 26/3/2015, το ανέφερε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
στις 31/3/2015 σε τηλεοπτική εκποµπή στην Κρήτη και έµµεσα το επιβεβαίωσε, σε σχετική
ερώτηση, ο αν. Υπουργος Οικονοµικών κ. Μάρδας στο Real fm στις 6/4/2015 «...εγώ γνωρίζω
αλλά σε µια διαπραγµάτευση δεν πρέπει… <...>Να σας απαντήσει ο καθ’ ύλην αρµόδιος που
είναι ο Ο.∆.∆Η.Χ (Οργανισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους). ...»
Παρά την όψιµη διάψευση του κυβερνητικού εκπροσώπου περί ύπαρξης swaps το
ερώτηµα είναι γιατί ψήφισαν τροπολογία στο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση που
προβλέπει :
«Τα κεφάλαια που κατατίθενται από τα Ν.Π.∆.∆. και Α.Φ. στην Τράπεζα της Ελλάδος σε
λογαριασµούς ταµειακής διαχείρισης δύνανται να επενδύονται στο σύνολό τους σε συµβάσεις
αγοράς ή πώλησης τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε σύµφωνα επαναπώλησης/επαναγοράς µε
αντισυµβαλλόµενο το Ελληνικό ∆ηµόσιο (repos, reverse repos, buy/sell back, sell/buy/back). Σε
περίπτωση κεφαλαιακών ζηµιών των Ν.Π.∆.∆. και Α.Φ. από την για οποιονδήποτε λόγο µη
προσήκουσα και ιδίως µη έγκαιρη ή µη ολοσχερή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού
∆ηµοσίου ως αντισυµβαλλοµένου σε συµβάσεις αγοράς ή πώλησης µε σύµφωνα επαναγοράς, το
Ν.Π.∆.∆. ή ο Α.Φ. που υπέστη τη ζηµία έχει απευθείας αξίωση αποζηµίωσης κατά του Ελληνικού
∆ηµοσίου.»
Θυµίζουµε ότι τα Ασφαλιστικά Ταµεία και τα Ν.Π.∆.∆. είχαν το δικαίωµα να κρατούν το
20% των αποθεµατικών τους για τις ανάγκες τους και να καταθέτουν το 80% στη ΤτΕ. Τώρα
υποχρεώνονται να καταθέτουν το 100% των αποθεµατικών τους για να τα «δανεισθεί» το
∆ηµόσιο, επειδή, µάλιστα, µε αυτή τη «µέθοδο» αυτά δεν απεικονίζονται στο δηµόσιο χρέος.
Παραµένουν κρυφό χρέος και µακριά από τη δηµοσιότητα.
Που βρήκαν όµως 49,4 δις αποθεµατικά τα Ασφαλιστικά Ταµεία και τα Ν.Π.∆.∆. ;
Εχουν µήπως υποθηκεύσει και άλλα δηµόσια έσοδα και σε ποιά όρνεα ;
Ολα αυτά µας θυµίζουν το διαβόητο swaps του Σηµίτη το 2001 που σύναψε µε ένα από
αυτά τα όρνεα, τη Goldman Sachs. Για να κρύψει αυτός ο άθλιος χρέος, τότε, 2,8 δις και να µας
βάλει στην καταστροφική πορεία του ευρώ, ο ελληνικός λαός πλήρωσε αµέσως 600 εκ.
προµήθεια στην Goldman Sachs και µέχρι το 2037 θα πληρώσει συνολικά 16 δις. Αυτός ο
κύριος γιατί παραµένει στο απυρόβλητο ;
Πολλοί περίµεναν ότι θα βγεί τελικά η αλήθεια από µια κυβέρνηση της Αριστεράς, όπως
αυτοαποκαλείται. ∆υστυχώς και πάλι ο ελληνικός λαός θα την µάθει πολύ αργότερα, όπως και
τότε, το 2001, επειδή όλοι, κυβερνήσεις, κόµµατα, ΜΜΕ, τράπεζες, «εταίροι» και «θεσµοί»,
τηρούν την οµερτά, πολλοί µε το αζηµίωτο. Οµως τα σπασµένα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός
αµέσως.

