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4ο Μνημόνιο Η επιτομή
της αριστερής μετρολαγνείας
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΑΪΚΟΥΡΑ JtÊÊmm

Η κυβερνητική πλειοψηφία μό
νη της ψήφισε το 4 Μνημόνιο το 2°
Μνημόνιο στα δυόμισι χρόνια δια ÉVffSfl
κυβέρνησης της Ο συνολικός λογα mm 1WrjH
ριασμός των Μνημονίων της κυβέρ fl^f I
νησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ ΕΛΛ ανέρχεται

πλέον στα 14.2 δισ ευρώ μέτρα λιτότητας Ο πιο
βαρύς κοινωνικά άδικος και αχρείαστος μνημονια
κός λογαριασμός που φέρει αποκλειστικά τη σφραγίδα

της κυβέρνησης του κ Τσίπρα
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής υποκρισίας

της κοινωνικής αναλγησίας της αναξιοπιστίας
της ανικανότητας και της πολιτικής εξαπάτησης της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝ ΕΛΛ Συγκεκριμένα

1 Το 4° Μνημόνιο αποτελεί την επιτομή της
πολιτικής υποκρισίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
και ΑΝ ΕΛΛ

Πριν από έναν χρόνο ο κ Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση

της Ικ αξιολόγησης δήλωνε ότι εκείνες οι
θνσίες ήταν οι τελευταίες Πρόσφατα ο ίδιος και υπουργοί

του μιλούσαν για το τέλος της Λιτότητας Και
σήμερα αντί για το τέλος της λιτότητας έχουμε ακόμη

μεγαλύτερη αριστερή μετρολαγνεία
Έχουμε νέα μέτρα για το 2018 που επιβαρύνουν

τους οικονομικά πιο αδύναμους μεγαλύτερη αύξη

► Πριν από έναν χρόνο
ο κ Τσίπρας

μετά τπν ολοκλήρωση
τπς 1ης αξιολόνπσπς δήλωνε
ότι εκείνες οι θυσίες
ήταν οι τελευταίες
Πρόσφατα ο ίδιος και υπουργοί
του μιλούσαν για το τέλος
της λιτότητας Και σήμερα
αντί για το τέλος τπς λιτότπτας
έχουμε ακόμη μεγαλύτερα
αριστερή μετρολαγνεία

ση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τους αγρότες μείωση της έκπτωσης

του φόρου εισοδήματος για ιατρικές υπηρεσίες
μείωση του επιδόματος θέρμανσης μείωση των κοινωνικών

επιδομάτων
Έχουμε όμως νέα μέτρα μέχρι το 2021 ύψους 4,9

δισ ευρώ μείωση του αφορολόγητου και περικοπή
των συντάξεων

2 Το 4° Μνημόνιο αποτελεί την επιτομή της
κοινωνικής αναλγησίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

και ΑΝ ΕΛΛ
Το 4° Μνημόνιο φτωχοποιεί όλη την κοινωνία Εξοντώνει

ελεύθερους επαγγελματίες ειδικά μισθολόγια
χαμηλοσυνταξιούχους εργαζόμενους και αγρότες

Καταστρέφει τη μεσαία τάξη μεταφέρει βάρη
στους πιο αδύναμους απελευθερώνει τις ομαδικές
απολύσεις

Οι περικοπές κύριων και επικουρικών συντάξεων
και η μείωση του αφορολόγητου μεταφράζονται σε
τουλάχιστον δύο χαμένες συντάξεις για τους συνταξιούχους

και σε έναν χαμένο μισθό για τους μισθωτούς
1 3 εκατ πολίτες θα πληρώσουν για πρώτη φορά

φόρο και 1 4 εκατ ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες

θα επιβαρυνθούν με επιπλέον ασφαλιστικές
εισφορές

3 Το 4° Μνημόνιο αποτελεί την επιτομή της αναξιοπιστίας

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝ ΕΛΛ

Ο κ Τσίπρας τον Ιανουάριο δεσμευόταν ότι όεν θα

νομοθετήσει μέτρα ύψους 3,6 δια ευρώ και μάλιστα εκ
των προτέρων για το 2019 δεν θα νομοθετήσει μείωση
του αφορολόγητου δεν θα νομοθετήσει νέες περικοπές
οτις συντάξεις Σήμερα τέσσερις μήνες αργότερα όλα

αυτά και ακόμη χειρότερα τα νομοθετεί Δεν κράτησε

ούτε μία κόκκινη γραμμή Από το ούτε ένα
ευρώ νέα μέτρα οι κυβερνητικοί βουλευτές ψήφισαν

5 δισ ευρώ νέα μέτρα και με τα δύο χέρια χωρίς

πόνο ψυχής Ο απόλυτος εθισμός
4 Το 4° Μνημόνιο αποτελεί την επιτομή της ανικανότητας

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝ ΕΛΛ

Η κυβέρνηση με δική της ευθύνη καθυστέρησε
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης

Συνέχισε να χάνει πολύτιμο χρόνο για δήθεν ηρωικές

διαπραγματεύσεις και επί της ουσίας για
κομματικές διευθετήσεις και φαντεζί γαρνιτούρες
στο σερβίρισμα των μέτρων στους πολίτες

Στο μεταξύ όμως συσσώρευσε τεράστιο κόστος
στη χώρα Πλούτος 29 δισ ευρώ εξανεμίστηκε

5 Το 4° Μνημόνιο αποτελεί την επιτομή της
πολιτικής εξαπάτησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
και ΑΝ ΕΛΛ

Η κυβέρνηση προσπαθεί και πάλι να εξαπατήσει
τους πολίτες με τα αντίμετρα

Αντίμετρα τα οποία αποτελούν όμως μία επικοινωνιακή

απάτη και συνιστούν τον φερετζέ του πολύ

σκληρού πακέτου μέτρων Γιατί
Κατ αρχάς αν η κυβέρνηση πιστεύει για παράδειγμα

ότι το ζήτημα της παιδικής φτώχειας είναι
σημαντικό όπως το πιστεύουμε και εμείς να αναλάβει

σήμερα όχι στο μέλλον και υπό δημοσιονομικές
προϋποθέσεις σχετικές πρωτοβουλίες.Έχει άλλωστε
όπως γράφει και το 3° Μνημόνιο την ιδιοκτησία του
προγράμματος

Επίσης μέτρα και αντίμετρα δεν είναι ισοδύναμα για
τον κάθε πολίτη Για παράδειγμα οι πολίτες με ετήσιο

εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ ακόμη και αν υλοποιηθούν

όλα τα αντίμετρα θα πληρώσουν νέους φόρους

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 1 5 του νόμου τα
αντίμετρα προϋποθέτουν α την ψήφιση και πλήρη υλοποίηση

των μέτρων β τη μόνιμη επίτευξη υψηλών

πρωτογενών πλεονασμάτων και γ την αξιολόγηση
των θεσμών Αρχίζουν να υλοποιούνται από το

στιγμή που η χώρα μετά τη λήψη των μέτρων υπερβαίνει

το ήδη υψηλό 3,5 του ΑΕΠ πρωτογενές πλεόνασμα

Για παράδειγμα αν οι θεσμοί μετά τη μείωση
του αφορολόγητου και την περικοπή των συντάξεων

κρίνουν ότι η χώρα επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα

3,5 του ΑΕΠ μέχρι το 202 1 η κυβέρνηση
θα λάβει μηδέν αντίμετρα

Συνεπώς τα μέτρα αποτελούν τη φάκα Τα αντίμετρα

το τυρί με στόχο την απόσπαση της προσοχής

των πολιτών από τη φάκα Η κοινωνία όμως

δεν τσιμπάει
Αντιθέτως η τροπολογία της Ν Δ που δεν έγινε

τελικά δεκτή από την κυβέρνηση για τη άμεση λήψη
αντιμέτρων λόγω της υπέρβασης του περυσινού

δημοσιονομικού στόχου ήταν ειλικρινής λελογισμένη

ρεαλιστική ορθά κοστολογημένη και τεκμηριωμένη

Ο Χρήστος Σταίκουρας είναι τομεάρχης
Οικονομικών τηςΝ.Δ και βουλευτής Φθιώτιδας

http://www.innews.gr

	4Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΡΟΛΑΓΝΕΙΑ
	21/05/2017 ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ σελ. 8


