
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 

 

Τελικά το φως στο τούνελ θα το δούμε; Η ελπίδα έρχεται ή μας προσπέρασε 

με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εξαφανίστηκε; Η μόνη αλήθεια πλέον είναι πως 

σύσσωμο το πολιτικό σύστημα μας καλεί να πιούμε και αυτό το πικρό ποτήρι!!! 

Πλέον μας το λένε χωρίς αυταπάτες και ψέματα. Να ξέρουμε όμως όλη την αλήθεια. 

Πόσα δισ. θα είναι το νέο δάνειο-μνημόνιο και που θα πάνε τα χρήματα; 

Οι Financial Times με ένα άκρως κατατοπιστικό άρθρο τους εξηγούν που θα 

κατανεμηθούν αυτά τα χρήματα: 

Τα χρήματα που θα λάβει η Ελλάδα (όταν και όποτε τα λάβει) θα κατανεμηθούν 

ως εξής: 

 29,7 δισ. ευρώ για αποπληρωμές προηγούμενων δανείων. Ειδικότερα στο 

Ευρωσύστημα 14,3 δισ. ευρώ (κι ας είχαν αγοράσει αυτά τα ομόλογα σε πολύ 

χαμηλότερες τιμές), 9,9 δισ. ευρώ στο Δ.Ν.Τ. και 5,5 δισ. ευρώ σε ιδιώτες 

ομολογιούχους. 

 17,2 δισ. ευρώ σε τόκους. 

 25 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. 

 7,7 δισ. ευρώ για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. 

 7 δισ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου. 

Συμπερασματικά: από τα 86,1 δις. ευρώ τα 46,9 (ή το 54,5%) θα πάνε πάλι 

στους ίδιους, δηλαδή τους πιστωτές, τα 32,2 δις. ευρώ (ή 37,40%) στους 

χρεοκοπημένους τραπεζίτες και με τα υπόλοιπα 7 δις. (ή 8,10%) το Δημόσιο θα 

ξεχρεώσει ότι χρήματα αφαίρεσε το προηγούμενο διάστημα από υπηρεσίες και 

οργανισμούς για να πληρώνει τους πιστωτές. 

Σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία η χώρα μας γίνεται 

«αποικία χρέους», κανένας εργαζόμενος δεν πρόκειται να ωφεληθεί από τον 

πακτωλό των χρημάτων του νέου δανείου. Τα μνημόνια και η τρόικα θα 

συνεχίζουν να κυβερνούν την Ελλάδα και ο λαός θα δυστυχήσει. Η Ελληνική Βουλή 

μετατρέπεται σε καθ΄ υπαγόρευση τυπικό πρωτοκολλητή διαταγμάτων. Η κατάπτυστη 

νεοαποικιοκρατική συμφωνία-μνημόνιο, ΔΕΝ ΣΩΖΕΙ τη χώρα, τη βυθίζει ακόμα πιο 

πολύ στην υπερχρέωση. Για να την υπηρετήσει μάλιστα θα απωλέσει κάθε ίχνος 

Δημόσιας περιουσίας. Μόνο έτσι θα συγκεντρωθεί το ιλιγγιώδες ποσό των 50 δισ. ευρώ 

που προβλέπεται από τις ιδιωτικοποιήσεις.  



Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως χρήματα για τον απλό εργαζόμενο,  για τον 

άνεργο, για τον συνταξιούχο, απλά δεν προβλέπονται!!! Θα πρέπει όμως να είναι 

«ευχαριστημένος» γιατί θα ΞΑΝΑ ανακεφαλαιοποιηθούν οι Τράπεζες και ίσως 

μπορέσει να έχει πρόσβαση στις οικονομίες μιας ζωής. Θα πρέπει να είναι 

ευχαριστημένος που τα 60,00 ευρώ ημερησίως μέσω Α.Τ.Μ. ίσως γίνουν 80,00 

κάποια στιγμή, για όσους φυσικά συνεχίζουν να έχουν καταθέσεις στις τράπεζες. 

 

ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ… Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!! 

ΕΜΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

   Αθήνα, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 

Η Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής  
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