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Η αλήθεια δεν
έχει καμία

σχέση με όσα
λέει ο Τσίπρας
0 βουλευτής Φθιώτιδας και τομεαρχης Οικονομικών
της Ν.Δ Χρήστος Σταϊκούρας εξηγεί πώς η γαλάζια
διακυβέρνηση θα μεγαλώσει τον πλούτο της χώρας

Συνέντευξη στον
Φίλιππο Πανταζή
rpantazis<a>dimokratianews.gr

Τα
εκλογικά διλήμματα που

έχουν να αντιμετωπίσουν οι
πολίτεβ εν όψει tns κάλπα ms
7ns Ιουλίου αναπτύσσει μέσα
από την κυριακάτικη δημοκρατία

ο βουλευτάΦθιώτιδαms ΝΑ και
τομεάρχα Οικονομικώντου κόμματοβ Χρή
OTOS Σταικούρα Εξηγεί πώβ η ΝΑ cos κυβέρνηση

θα μεγαλώσει τον πλούτο τα χώ

pas διανέμοντα5 τον πιο δίκαια και προαναγγέλλει

ότι οι πολιτεβ θα δουν το διαθέσιμο

εισόδημά tous σταδιακά να αυξάνεται
αλλά και σημανηκέβ αλλαγέβ στη βελτίωση
τα κυβερνππκήβ λειτουργία στην αποκατάσταση

του αισθήματοβ ασφάλεια καθώβ
και ένα άλλο ύφο8 και ήθοβ διακυβέρνη
ons ms χώρα

Ο κ Σταικούρα διαπιστώνει ότι ο ΣΥ
ΡΙΖΑ βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο και
κινείται στα όριατα πολνηκήβ απελπισία
ενώ οραματίζεται το ξημέρωμαms επομένα
των εκλογών os την πρώτη ημέρα evôs νέου

mo αισιόδοξου κύκλου για m χώρα με
τηνπατριωτική φιλελεύθερη και κοινωνική
παράταξηms Νέα Δημοκρατία

στη διακυβέρνησή ms

Ποιο το διακύβευμα των
επικείμενων εκλογών και
πού πιστεύετεότι θακριθεί
το αποτέλεσμα
Οι πολίτεβ θα κληθούν με την
ψήφο tous να επιλέξουν μεταξύ

προόδου ή οπισθοδρόμη
ons ειλικρίνειαβ ή ψέματοβ αποτελεσματικότητα

ή ανικανότητα μετριοπάθεια ή
énapons σοβαρότητα ή αλαζονεία ευθύ
vns ή τυχοδιωκτισμού αξιοπιοη'α8 ή κυνισμού

ασφάλεια ή ανασφάλειαβ ολοκληρωμένου

σχεδίου επιτευξα βιώσιμα ανάπτυξα

ή σκόρπιωνεπιλογώνδιαρκούβ ανακύκλωσα

ms μιζέρια και ms φτώχεια Επί
αυτών οι πολίτεβ απάντησαν ήδη μία φορά
με ξεκάθαρο τρόπο cms ευρωπαϊκέβ και πε
ριφερειακέβ εκλογέβ και θα το κάνουνπάλι
με mo εμφατικό τρόπο cms προσέχεις βου
λευτικέβ εκλογέβ Ηδη μετρούνανήστροφα
Tis ημέρεβ για να γίνει οριστική πράξη η πο
λιυκή αλλαγή που επιθυμούν

0ΣΥΡΙΖΑκαταγγέλλει το κόμμα oasγια
π κληρή νεοφιλελεϊιθερη πολιτικήκαι
προβλέπει σειρά αντικοινωνικών μέτρων

από ενδεχόμενη κυβέρνηση τηs
Ν.Δ σε βάροβ εργαζομένων και συνταξιούχων

Πώβ το σχολιάζετε
Πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο ο ΣΥ

I Αύξηση των
εισοδημάτων

αποκατάσταση
του αισθήματος

ασφάλειας

ΡΙΖΑ που προχώρησε σε 17 μειώσειβ συντάξεων

και επιδομάτων μεταξύ των οποίων η
περικοπή του ΕΚΑΣ η αύξηση των εισφορών

Υγείας σε κύριεβ και επικουρικέβ συντάξει

και η μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων

και επέβαλε 29 véous pôpous κυρία

έμμεσουβ που είναι και οι κοινωνικά
πιο άδικοι Παράλληλα όμωβ ο ΣΥΡΙΖΑ
βρισκόμενοβ σε στρατηγικό αδιέξοδο και
κινούμενοβ στα όρια ms πολιτικής απελπι
oias επαναλαμβάνει τα ίδια ψέματα με τα
οποία έχασε us ευρωεκλογέβ Βεβαίωβ as
συνήθωβ η αλήθεια δεν έχει καμία σχέση
με αυτά που λέει ο κ Toinpas

Η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική
τηβ στοχεύει να μεγαλώσει τον πλούτο
ms χώραβ και να τον διανείμει πιο δίκαια
Χαρακτηριστικά παραδείγματα η δέσμευση

για μεγαλύτερη μεσοσταθμικά μείωση
του ΕΝΦΙΑ για όλοα tous πολίτεβ με

ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλότερα εισοδηματικά

στρώματα η μείωση του εισαγωγικού

φορολογικού συντελεστή νια τα φυσικά

πρόσωπα η μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών για το σύνολο των εργαζομένων

η συνολική ρύθμιση γιατο ιδιωτικό
xpéos των πολιτών η ενίσχυση του

Προϋπολογισμού

για το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα η αύξηση των επιδομάτων

ανεργία η επαναφορά

των επιδομάτων για
ns τρίτεκνεβ και Tis πολύτε
KVES οικογένειε8 η υιοθέτηση

κινήτρων για τη στήριξη
ms οικογένειαβ η υλοποίηση

προγραμμάτων απόκτη
ons ψηφιακών δεξιοτήτων
για μακροχρόνια ανέργουβ

και η συμμετοχή των εργαζομένων στην
επιτυχία των επιχειρήσεων

Hoiss αλλαγέβ στη ζωή tous να περιμένουν

να δουν άμεσα οι πολττεβ εφόσον

αναλάβετε τη διακυβέρνηση ins
χώρα
Στον τομέα ms οικονομία οι πολίτεβ θα
δουν το διαθέσιμο εισόδημά tous σταδιακά

να αυξάνεται μέσα από m μείωση άμεσων

και έμμεσων φόρων για τα φυσικά και
τανομικά πρόσωπα και mδημιουργία πολλών

νέων θέσεων απασχόλησα Ομωβ ση
μαντικέβ αλλαγέβ θα δουν άμεσα και σε
άλλα πεδία Tns δημόσιαβ ocpaipas ôncos
θα είναι η βελτίωση ms κυβερνητικήβ λειτουργία

η αποκατάσταση του αισθήματοβ
ασφάλεια ένα άλλο ô<pos και nQos διακυβέρνησα

ms χώρα

Βασικό μέλημα ms Meus Δημοκρατία
όπωβ έχει πει και ο Κυριάκο Μπτσοτά
κη8 είναι η στήριξη ins utxjaias xätjis

Χρήστος ΣτοΧκονοας

Πού θα βρείτε ταχρήματαγιανα το πράξετε

Kampxàs οι χαμηλότεροι φορολογικοί
σσντελεστέβ θα βελτιώσουν m φορολογική

συμμόρφωση και θα μειώσουν τα κίνητρα

γιαφοροδιαφυγή ôncos απεδείχθημε Tis

μειώσειβ φόρων του 2014
Παράλληλα θα επεκτείνουμε την αξιολόγηση

δαπανών που και
σήμερα γίνεται στο σύνολο

ms Δημόσιοι Διοίκησα
xopis να κάνουμε φυσικά
περικοπέβ μισθώνκαι επιδομάτων

Δεν θα διογκώσουμε
το Δημόσιο δεν θα κάνουμε
απολύσει5 θακάνουμε όσεβ
προσλήψειβ χρειάζονται
εκεί όπου υπάρχουν προγ
ματικέβ ανάγκε8 με αξιοκρατικά κριτήρια

Θα ενισχύσουμε ns συμπράξει8 του δημόσιου

με τον ιδιωτικό τομέα και θα προωθήσουμε

m χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών

ώστεναδιευρυνθείηφορολογική βάση
καιναενισχυθούντα δημόσιαέσοδα Τέλοβ
οι φιλόδοξοι αλλά ρεαλιστικοί στόχοι που
θέτουμε για την ανάπτυξη θα αποφέρουν
περισσότερα δημόσια έσοδα άρα θα δημιουργήσουν

μέσω μια αυτοτροφοδοτούμε
vns διαδικασία και όχι μέσω μέτρων λιτό

I Οι χαμηλότεροι
φορολογικοί
συντελεστές
θα μειώσουν

τη φοροδιαφυγή

mras επιπλέονδημοσιονομικό χώρο και με
mσταδιακή μεσο-μακροπρόθεσμα μείωση
τωνστόχωνγια ταπρωτογενή πλεονάσματα

Πόσο θεωρείτε ότι οι τελευτατεβ εξελίξει
στο ΠΑΣΟΚ θα επηρεάσουν ενδεχόμενη

μετεκλογική συνεργασία με τη
Νέα Δημοκρατία στηνπροσπάθεια σχηματισμού

κυβέρνηση αν
δεν έχει προκύψει αυτοδυναμία

Καταρχάβ με βάση και τα
νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί

οι προϋποθέσει
για να προκύψει μια ισχυρή
και αποτελεσματική κυβέρνηση

ms Néas Δημοκρατί
as μια κυβέρνηση όλων των

Ελλήνων Ακόμη όμωβ και με αυτοδυναμία
θα αναζητηθούν οι μέγιστεβ δυνατέβ πολι
τικέβ κοινοβουλευτικέβ και κοινωνικέβ συ

γκλίσειβ και συναινέσειβ am βάση των αρχών

των αξιώνκαι τωνπρογραμματικών θέσεων

του κόμματοβ
Σχετικά με την ερώτησή oas προσωπικά
αλλάκαι cos ΝέαΔημοκρατία κατά πάγια

πρακτική δεν σχολιάζουμε ούτε ασχολούμαστε

με ταεσωκομματικά άλλωνπολιτικών
σχηματισμών

Πώβ οραματίζεστε το ξημέρωμα τηβ 8ns Ιουλίου για τη χώρα
Qs την πρώτη ημέρα ενόβ νέου mo αισιόδοξου κύκλου για m χώρα με την πατριωτική

φιλελεύθερη και κοινωνική παράταξη ms Néas Δημοκρατίας am διακυβέρνησή
ms Εναν κύκλο υψηλά και διατηρήσιμα ανάπτυξα δημιουργία πολλών και

καλών θέσεων εργασία τόνωσα τα κοινωνική συνοχά ενίσχυσα ms ασφάλεια
τωνπολιτών Εναν κύκλο οιποτελεσματικότητα υπευθυνότητα αξιοπιστία μετριοπάθεια

και εθνικήβ αυτοπεποίθησα
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