«ΑΡΙΣΤΕΡΟ» ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Με διαρροές µας προετοιµάζουν για υπέρµετρους φόρους και την πλήρη υποταγή
στους ξένους

Στην «τελική ευθεία» για «επικείµενη» συµφωνία διαρρέει συνεχώς το Μαξίµου δηλ.
ο Τσίπρας και οι περί αυτόν. Το νέο τους «αφήγηµα» ( αµερικανικός όρος της
πολιτικής ορθότητας storytelling, που σηµαίνει κατασκευή και ψέµα) είναι ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει λαϊκή εντολή για ρήξη µε την ευρωζώνη και εποµένως θα πρέπει να
κάνει έναν «έντιµο», πλην επώδυνο συµβιβασµό. Τα περί κατάργησης των
µνηµονίων, της τρόικα και εφαρµογής του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης έγιναν
καπνός.
∆ιαρρέουν κείµενο της Κοµισιόν σύµφωνα µε το οποίο µέχρι τον Ιούνιο πρέπει να
νοµοθετήσουν πρόσθετα µέτρα 5 δις (!!). Στο ίδιο κείµενο προβλέπεται να
εφαρµοστούν το φθινόπωρο (Σεπτέµβριος - Οκτώβριος) οι «µεγάλες διαρθρωτικές
αλλαγές» που θα περιλαµβάνονται στη λίστα του ΟΟΣΑ και είναι ήδη συµφωνηµένες
«µεταρρυθµίσεις» µε τους ευρωπαίους, όπως η αλλαγή του ασφαλιστικού και των
εργασιακών σχέσεων.
Στο κείµενο προσδιορίζονται οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για την τετραετία (!) 2015 2018 που είναι οι εξής:
-2015 πρωτογενές πλεόνασµα 0,75% του ΑΕΠ
-2016 πρωτογενές πλεόνασµα 2% του ΑΕΠ
-2017 πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ
-2018 πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ.
(σ.σ ∆ηλ. πάνε περίπατο τα µικρά πλεονάσµατα, που µας έλεγαν, µαζύ µε την
ανάπτυξη )
Μεταξύ των µέτρων ύψους 5 δισ. που πρέπει να ληφθούν είναι η «µεταρρύθµιση»
του ΦΠΑ, δηλ. η δραστική αύξησή του , η αύξηση της έκτακτης εισφοράς στα προ
µείωσης επίπεδα για εισοδήµατα πάνω από 30.000 ευρώ, η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ, η

κατάργηση του αφορολόγητου των 12.000, η επανεξέταση της ρήτρας µηδενικού
ελλείµµατος στα επικουρικά, η επανεξέταση του θέµατος των συλλογικών
συµβάσεων κ. α. ∆ηλ το «µάρµαρο» θα το πληρώσουν και πάλι τα «συνήθη
υποζύγια» και όχι οι πλούσιοι , όπως µας κοροϊδεύουν, ιδιαίτερα µε το ΦΠΑ , και τη
νέα επέλαση στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά.
Εν τω µεταξύ οι ιδιωτικοποιήσεις της συγκυβέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου
προχωρούν κανονικά (λιµάνια, αεροδρόµια, Ελληνικό κ.λ.π.)
∆ιαρρέεται, επίσης (εφ. ∆ηµοκρατία 20-5-2015 άρθρο Μ. Κοττάκη «Η πρόθυµη
Αριστερά») , ότι µέσα στο σχέδιο συµφωνίας Ελλάδας-«θεσµών» περιέχεται και η
θέσπιση του ∆ηµοσιονοµικού Συµβουλίου, µιας ανεξάρτητης Αρχής µέσω της
οποίας εκχωρείται εθνική οικονοµική κυριαρχία από ένα κράτος-µέλος στην
Κοµισιόν. «Από αυτά επωφελούνται η Ευρώπη (εννοεί την Ε.Ε.) και η Γερµανία. µε
τη θέσπιση Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου Ευρωζώνης, Ευρωπαίου υπουργού
Οικονοµικών, Ευρωπαίου υπουργού Εξωτερικών και εκλεγµένου προέδρου της
Κοµισιόν.<...> Η σύσταση Ανεξάρτητου ∆ηµοσιονοµικού Συµβουλίου σε συνδυασµό
µε την ανεξαρτησία των φορολογικών Αρχών ουσιαστικά αποτελεί την εγκατάσταση
µιας ευρωπαϊκής τρόικα σε κάθε κράτος-µέλος.»
Φυσικά µια τέτοια εξέλιξη που θα καθιερώνει τη γερµανική παντοκρατορία στο
χώρο της Ευρώπης θα συναντήσει την αντίδραση των ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας
και αυτό φαίνεται και στις εγχώριες πολιτικές κινήσεις.
Οπως ο «τροµοκρατηµένος» κ. Βαρουφάκης που ξανάρχισε τον ορυµαγδό της
προβοκατόρικης δηµόσιας αµετροέπειάς του προκαλώντας απορίες αν πρόκειται για
µελετηµένες κινήσεις πολιτικών βλέψεων αµερικανικής προέλευσης ή εκρήξεις
ναρκισσισµού ή,το πιθανότερο, και τα δύο. Ή όπως η ενίσχυση του ρόλου του
φιλογάλλου Κ. Καραµανλή, που κατά την πρωθυπουργία του υπονοµεύτηκε από
τον αµερικανικό παράγοντα και τώρα φαίνεται να συµµαχεί.
∆υστυχώς για άλλη µια φορά η χώρα και ο ελληνικός λαός, όσο παραµένουµε στο
ευρώ και την Ε.Ε., θυσιάζονται στο βωµό των ξένων συµφερόντων από δεξιούς και
«αριστερούς» ευρωπαϊστές.

