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βουλευτές mç αντιπολίτευσης αχοϋιόζυυν τις Οπϋώσεις του πρωθυπουργού

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Βουλευτής Ηρακλείου Ν.Δ.

«Είναι πόντο

"γενναιόδωρος" όποιος
ϋεν έχει τίποτε νο 0ώσει»

Ο κ. Tainpas εμφανίστηκε «γενναιόδωρος»
σκορπίζοντας «αριστερή» ελπίδα orous noXixes

που έχει γονατίσει τα τελευταία τρία χρόνια.
Είπε πως το 201 8 θα είναι «χρονιά-σταθμός».
Και αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Οι Ελληνες θα

θυμούνται τη χρονιά αυτή για Tis αυξημένεε
εισφορές, τον αυξημένο ΦΠΑ των νησιών, Tis

περικοπές επιδομάτων. Tis μειώσει σε μισθούε
και συντάξει, την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Οσον

αφορά το περιβόητο «ούτε ένα ευρώ νέα

μέτρα», τον παραπέμπουμε στον προϋπολογισμό
που ψήφισε για το 20 1 8 φορτώνοντας tous
EAAnves με νέα μέτρα, ύψους 1 ,9 δισ. ευρώ.
Είναι πάντα «γενναιόδωρο5» ônoios δεν έχει

τίποτε να δώσει.

Γ. ΓΕΠΡΓΑΝΤΑΣ

Βουλευτή5 Κιλκίς Ν.Δ.

«Πι πρώτη φορό
ο Βογαριασμΰς

προπληρώθηκε»

Μόνο cos ανέκδοτο μπορεί να εκληφθεί
η δήλωση του πρωθυπουργού.
Μπήκαμε στο 201 8, στη δυσκολότερη
από Tis οκτώ xpoviés των μνημονίων,
καθώ$ υπάρχει δέσμευση για πρώτη φορά
περί πλεονάσματος 3.5%.
Ταυτόχρονα, με τα μέτρα που έχουν ήδη

ψηφιστεί και με Tis μειώσει του ΕΚΑΣ,
των επιδομάτων αλλά και των νέων

μισθολογίων, προκύπτει μια νέα δραματική
μείωση των εισοδημάτων σε μεγάλεε
κατηγορία συμπολιτών μαε.
Ενα πράγμα μπορεί να πει Kânoios:
Είναι η πρώτη φορά που ο λογαριασμόε
προπληρώθηκε.

ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Βουλευτής Χίου Ν.Δ.

«Οι πράξεις του κ. Τσίπρο
αποδεικνύουν την ανακρίβεια
των λόγων του»

Ξεκίνησε η χρονιά του τέταρτου μνημονίου.
Μόνο ο πρωθυπουργ05 πιστεύει ότι η τρίτη

αξιολόγηση κλείνει χωρίς νέα μέτρα. Ψήφισε
ήδη και περιέλαβε στον προϋπολογισμό του
201 8 μέτρα 1 .9 δισ. Μέσα σε αυτά, και το

νησιωτικό ΦΠΑ. Και έχει ήδη ψηφίσει δραστικές
μειώσει oris συντάξεις και στο αφορολόγητο.
Συμφώνησε υπερπλεονάσματα που

φτωχοποιούν και συνθλίβουν την παραγωγική
Ελλάδα, χωρίς να μπορεί να πετύχει τον στόχο

της ανάπτυξης. Μέσα στην βδομάδα ψηφίζονται
ü)S επείγον πολυνομοσχέδιο και οι «oupés»
ms rpi'ins αξιολόγησηε: προνοιακά επιδόματα,

απεργίες. ΔΕΗ. Οι πράξεις του κ. Τσίπρα
αποδεικνύουν την ανακρίβεια των λόγων του...

ΓΙΠΡΓΟΣ ΜΑΥΡΠΤΑΣ

Βουλευτής Αττικής του Ποτάμιου

«ΒίΙιι θράσος νι 1ες
όπ κϋείνει η αξιολόγηση

χωρίς νέο μέτρο»

θέλει πραγματικό μεγάλο θράσος να λες ότι η αξιολόγηση κλείνει «χωρίς ούτε ένα

ευρώ νέα μέτρα» σε μια κοινωνία που κινδυνεύει να μείνει «χωρίς ένα ευρώ στην
τσέπη», τη στιγμή που έχουν ήδη ψηφιστεί πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για τα

επόμενα 4 χρόνια, δημοσιονομικοί κόφτες, περικοπή συντάξεων από 1/1/201 9 και

μείωση αφορολόγητου από 1/1/2020 και οι περισσότεροι εργαζόμενοι δουλεύουν
σήμερα για να πληρώνουν την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθάκ εκεί
πηγαίνει περίπου το 70% των εσόδων tous.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Βουλευτής Ηλείας ΠΑΣΟΚ

«Ο Τοίαρας ίΐεει,
για μία ακόμα φορά,
ιρέματο»

Προφανώς ο κ. Toinpas δεν έχει απώλεια

μνήμης, απλώς λέει για μία ακόμα φορά
ψέματα, όπως έχει συνηθίσει.
Διαφορετικά, πώς να εξηγήσουμε ότι
δεν θυμάται τα μέτρα που ψήφισε ο
ίδιος και οι βουλευτές της πλειοψηφίας
και ισχύουν από 1-1-2018: Είναι 1 2

μέτρα και τα ανέφερα στη συζήτηση του

προύπολογισμού.Υπενθυμίζω μερικά:
κατάργηση της έκπτωσης φόρου μισθωτών
και συνταξιούχων, μείωση της επιδότησης
του πετρελαίου θέρμανσης, φόρος
διαμονή$ στα ξενοδοχεία, αύξηση ΦΠΑ σε
26 νησιά, αύξηση εισφοράς ελεύθερων
επαγγελματιών, κατάργηση επιδόματος
απροστάτευτων τέκνων και επιδομάτων.

ΓΙΠΡΓΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Βουλευτής Β" Αθηνών του Ποταμιού

«Τα ρέτρα έχουν ήδη ληφθεί
προληπτικώς ααό

τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΑ»

Δεν συγχωρούνται άλλες αυταπάτες-ψέματα από

τον κ. Τσίπρα, σαν κι αυτά που ακούσαμε χθες
στη συνεδρίαση του υπουργικού. Η επιτροπεία
δεν ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, όπως

παραπλανητικά λέει ο πρωθυπουργός, αλλά θα

συνεχισθεί για πολλές δεκαετίες. Τα μέτρα έχουν
ήδη ληφθεί προληπτικώς από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΑ.

Και αυξήσεις εισφορών θα έχουμε φέτος και

μειώσεις συντάξεων από τον Δεκέμβριο και

μείωση αφορολογήτου το 20 1 9. 0 κ. Toinpas
θεωρεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική

στροφή. Στην πραγματικότητα όμως επί ΣΎΡΙΖΑ

η Ελλάδα έχει μείνει πίσω έναν «γύρο» σε
σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη σε ανάπτυξη,

εισοδηματική σύγκλιση και κοινωνικό κρακ».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ.

«Οδυνηρό το αποτύπωμα
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ»

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Οι πολίτες ήδη

βιώνουν τα νέα μέτρα, ύψους 1 .9 δισ. ευρώ.
της κυβέρνησης για φέτος: νέες μειώσεις στα

ειδικά μισθολόγια, περικοπές στα οικογενειακά
επιδόματα, κατάργηση φοροαπαλλαγών,
αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά, μείωση του

επιδόματος θέρμανσης, φόρος διαμονής,
μεγαλύτερες επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές. Και ακολουθούν και άλλα μέτρα,

για μετά το 201 8. Μέτρα που επιβαρύνουν
περισσότερο τα ασθενέστερα οικονομικά
στρώματα. Και όλα αυτά σε περιβάλλον
εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητάς

τους. πολλαπλασιασμού των κατασχέσεων
και των πλειστηριασμών των περιουσιών
τους. Αυτό είναι το οδυνηρό αποτύπωμα της

διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.
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