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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το θέμα του καναλιού διανομής των ΜΥΣΥΦΑ, δεν είναι ένα απλό συντεχνιακό ζήτημα, είναι
αμιγώς ταξικό, διότι εξαναγκάζει τους φτωχοποιημένους μη έχοντες συμπολίτες να βάλλουν
βαθιά το χέρι στην άδεια τσέπη τους για να αποκτήσουν πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό και
δυστυχώς πλέον, το τμήμα αυτό των συμπολιτών μας αρχίζει να αναδεικνύεται ως αριθμητική
πλειοψηφία.
Δεν θα σταθούμε στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε στην προεκλογική στάση
του. Σύνηθες φαινόμενο της ελληνικής πολιτικής ζωής είναι η αντιπολίτευση να πλειοδοτεί σε
κούφιες υποσχέσεις. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε εξαίρεση από τον κανόνα αυτό.
Θα σταθούμε όμως στις δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος από το βήμα της
βουλής, με τον πιο επίσημο τρόπο, αλλά και από το μέγαρο Μαξίμου, με παριστάμενο τον
πρόεδρο του ΟΟΣΑ κ. Γκουρία, διαβεβαίωνε το ελληνικό κοινό ότι η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ,
άρα και το ζήτημα των ΜΥΣΥΦΑ που εμπεριεχόταν, ήταν μια πολιτική απάτη της
προηγούμενης κυβέρνησης και πως υποκλάπηκε η υπογραφή του προέδρου του ΟΟΣΑ για
να ικανοποιηθούν ντόπια συμφέροντα.
Όταν ως κυβέρνηση δεν αυτοδιαψεύδεσαι απλώς εντός διμήνου, αλλά εμπαίζεις συνειδητά το
λαό από το πιο επίσημο βήμα, ή είσαι εντελώς ασυνείδητος, άρα ακατάλληλος για
διακυβέρνηση, ή έχεις υποκύψει πλήρως στους δανειστές και τα ντόπια συμφέροντα που
εξυπηρετούνται, οπότε οδηγούμαστε και πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα.
Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι η απελευθέρωση της τιμής των ΜΥΣΦΑ
στη χώρα που διαθέτει τα φθηνότερα ΜΥΣΥΦΑ στην υφήλιο, θα επιφέρει αλματώδη αύξηση
της τιμής τους, αλλά ταυτόχρονα θα μεγαλώσει και τον αριθμό των φαρμακευτικών
σκευασμάτων που θα μπουν στη συγκεκριμένη λίστα, επιβαρύνοντας έτσι με δυσβάσταχτη
δαπάνη τη μέση ελληνική οικογένεια.
Ο πρωθυπουργός οφείλει να δώσει εξηγήσεις από το ίδιο ακριβώς βήμα που έκανε τις
καταγγελίες. Όπως επίσης εξηγήσεις οφείλει να δώσει και ο υπ. Οικονομικών κ. Βαρουφάκης,
όταν έβρισκε ακατανόητη την επιμονή της κ. Λαγκάρντ για το ζήτημα των φαρμακείων. Άραγε
ο κ. Βαρουφάκης τώρα βρίσκει την πρόταση του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ που
φέρει την υπογραφή του αναπτυξιακή για τη χώρα; Και άραγε μέσω αυτής της επιλογής που
πολιτικοοικονομικά εξυπηρετεί το καρτέλ των super market, το ισχυρότερο στη χώρα, μπορεί
να ελπίζει η οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση από το ‘’πρώτη φορά αριστερά’’ στην
κυβέρνηση;
Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του να γνωρίζουν ότι θα πληρώσουν πολύ ακριβά την επιλογή
αυτή.
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