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Ανακοίνωση του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΗΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Ε.Ε. & ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
104/24-1-2019, διατάσσει εντός 30 ημερών να μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα
περιφερειών, δήμων και άλλων δημόσιων οργανισμών σε λογαριασμό ταμειακής
διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος. Αποτελεί -σε αυστηρότερη μορφή- επανάληψη
αντίστοιχης απόφασης του 2015, μιας από τις πρώτες πράξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όσον αφορά τους δήμους, στο λογαριασμό πρόκειται να κατατίθενται χρήματα που
προέρχονται από το ξεζούμισμα των κατοίκων με τα δημοτικά τέλη και τους φόρους, τα
τροφεία και τα πάσης φύσεως έσοδα, αλλά και από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ). Χρήματα που προορίζονται για τους μισθούς των εργαζόμενων, τα έξοδα
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, τα γεύματα των παιδικών σταθμών, τα καύσιμα των
απορριμματοφόρων, τα έξοδα συντήρησης σχολείων, τα πάγια έξοδα των δήμων, τις
υποδομές, κλπ.
Η εντολή αυτή δεν αφορά κάποιο νοικοκύρεμα των οικονομικών και περιορισμό της
σπατάλης. Δημιουργεί άμεσες συνέπειες στη λειτουργία των δήμων και την έγκαιρη
ανταπόκρισή τους σε επείγουσες λειτουργικές ανάγκες.
Η μεταφορά όλων των χρημάτων στην Τράπεζα Ελλάδος, στοχεύει στην εμφάνιση των
ταμειακών διαθέσιμων ως εγγύηση για λήψη νέων δανείων και σαν δείκτες που απαιτούν οι
δανειστές. Αποβλέπουν στη στήριξη των σχεδίων της κυβέρνησης για “έξοδο στις αγορές”
και προσέλκυσης «επενδυτών», βλέπε funds-γύπες. Η απόφαση αυτή είναι συνέχεια των
μνημονιακών δεσμεύσεων που έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι
προηγούμενες και τα κόμματα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι.
Δήμοι και περιφέρειες θα υποστούν και την έλλειψη ταμειακής ρευστότητας, ενώ έχουν ήδη
υποστεί μειώσεις πάνω από 70% της κρατικής επιχορήγησης με τα μνημόνια. Ταυτόχρονα
συνεχίζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών πρόνοιας, οδηγώντας τες σε
συρρίκνωση, ώστε να διαμορφώνεται το υπόβαθρο για το πέρασμα ολοένα και περισσότερων
υπηρεσιών σε ιδιωτικοοικονομική λειτουργία.
Ε.Ε., Ε.Κ.Τ., Δ.Ν.Τ. και ΤΧΣ αρπάζουν τα χρήματα του λαού με χίλιους τρόπους προκειμένου
να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο, να πληρώνονται οι δόσεις των δανείων, να ενισχύονται οι

τράπεζες. Απαιτούν αιματηρά πλεονάσματα, δημοσιονομικά αποθέματα και τον πλήρη
έλεγχο της διαχείρισης των χρημάτων του λαού, μέσω της ελεγχόμενης από την ΕΚΤ,
Τράπεζας Ελλάδος.
Η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το ΦΕΚ, θα παρακολουθεί τους
δήμους, τις Περιφέρειες και τους άλλους οργανισμούς για τη συμμόρφωσή τους, τις
ταμειακές ροές, τις ανάγκες δανεισμού και τη διαχείριση των διαθεσίμων τους από το
λογαριασμό. Αν οι φορείς δεν «συμμορφωθούν» στις εντολές, επιβάλλονται ποινές όπως η μη
καταβολή των προβλεπόμενων εκταμιεύσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και η
έκπτωση ακόμα και των εκλεγμένων από τις θέσεις τους.
Η αφαίμαξη του λαού συνεχίζεται, τα μνημόνια και η επιτροπεία είναι εδώ και ας επικαλείται
η κυβέρνηση την έξοδο από τα μνημόνια, που όμως δεσμεύουν τη χώρα για τον επόμενο
αιώνα. Η Ε.Ε. υπαγορεύει από κοινού με το ντόπιο και πολυεθνικό κεφάλαιο ως
προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων.
Οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές όσο και να δηλώνουν τις διαφωνίες τους στην
κυβερνητική εντολή, μένουν πιστές στις μνημονιακές δεσμεύσεις, υλοποιούν αυτές τις
πολιτικές και συμμορφώνονται κάθε φορά στην Επιτροπεία και τις εντολές της Ε.Ε. Έχουν
ευθύνες για την υλοποίηση και συνδιαχείριση της αντιλαϊκής πολιτικής, την κατάσταση που
βιώνει ο λαός.
Ο μόνος δρόμος για να υπερασπίσουμε τις λαϊκές ανάγκες είναι η λαϊκή οργάνωση και η
ρήξη. Να αρνηθούμε τη συμμόρφωση με τις επιταγές της Ε.Ε. και το φαύλο κύκλο της
πληρωμής των δανειστών. Να βάλουμε φρένο, να αγωνιστούμε ενάντια στα συμφέροντα των
αγορών και των επενδυτών, στην καπιταλιστική ανάπτυξη και τα αιματηρά πλεονάσματα.
Διαγραφή του χρέους τώρα. Καμιά πληρωμή, καμιά νέα δόση. Την κρίση να πληρώσει το
κεφάλαιο. Στο προσκήνιο τα εργατικά συμφέροντα και οι λαϊκές ανάγκες.
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