Ν.Δ: Καμία έξοδος από τα
μνημόνια- Μας φόρτωσαν
τουλάχιστον 86 δισ.
21/Αυγ/2018 08:50
ΤηςΝίκης Ζορμπά
"Πολεμικές"σειρήνες ήχησαν χθες, καθώς στο Μοσχάτο είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν
στον Αλέξη Τσίπρα να καρπωθεί το "τέλος" ενός αχρείαστου, όπως το χαρακτηρίζουν μνημονίου,
το οποίο ο ίδιος επέβαλε με τις επιλογές του στην διαπραγμάτευση του 2015.
Εξ΄ού και χθες, από το γραφείο Τύπου της Ν.Δ, προιδέασαν με ανακοίνωσή τους για το σκληρό
σφυροκόπημα που θα ξεκινήσει η αξιωματική αντιπολίτευση μετά από το σημερινό
πρωθυπουργικό "διάγγελμα".
ΤοΜοσχάτο, όχι απλώς αμφισβητεί ότι υπάρχει καθαρή έξοδος της χώρας από το μνημόνιο (
καθώς τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν και η μεταμνημονιακή επιτροπεία θα είναι ασφυκτική) αλλά
φροντίζουν ( και θα κλιμακώσουν επ αυτού προϊουσών των ημερών) να επαναφέρουν στην
ατζέντα του διαλόγου τους υπολογισμούς Ρέγκλινγκ, για το κόστος της διαπραγμάτευσης Τσίπρα.
"Τοκατά τ’ άλλα λαλίστατο γραφείο Τύπου του Μαξίμου, δεν βρήκε λέξη να σχολιάσει τη δήλωση
του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) κ. Κλάους Ρέγκλινγκ ότι "η Ελλάδα
όχι μόνο διέκοψε, αλλά και αντέστρεψε τις μεταρρυθμίσεις κατά το πρώτο μισό του 2015” και ότι
"το κόστος που πλήρωσε η χώρα γι’ αυτό το επεισόδιο τιμολογείται από 86 δισ. έως 200 δισ
ευρώ”.
Ελπίζουμενα το κάνει αύριο ο κ. Τσίπρας στη διάρκεια των πανηγυρισμών του για τη δήθεν
καθαρή έξοδο από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο δεν θα υπήρχε, αν δεν είχε μεσολαβήσει η δική του
καταστροφική διακυβέρνηση", ήταν η χαρακτηριστική ανακοίνωση που εξέδωσε η Ν.Δ,
καταλήγοντας ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, βρίσκοται πλέον σε μη αναστρέψιμη
πορεία εξόδου από το Μέγαρο Μαξίμου:
Υ.Γ Καθώς φημολογείται ότι ο κ. Τσίπρας επέλεξε την Ιθάκη για τη νέα επικοινωνιακή φιέστα του,
η ΝΔ του αφιερώνει προκαταβολικά τους στίχους του Καβάφη.
"Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι

Χωρίςαυτήν δεν θα βγαινες στον δρόμο.
Αλλάδεν έχει να σε δώσει τίποτα πια."
Χατζηδάκης: Έχουν ροπή στα... πανηγύρια
Αρκούντωςαιχμηρά, τοποθετήθηκε για τον τερματισμό του τρίτου προγράμματος ο αντιπρόεδρος
της Ν.Δ, Κωστής Χατζηδάκης.
Μεμια δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε συνοπτικώς, ότι η
Κυβέρνηση έχει ροπή στα πανηγύρια αλλά την εκδικείται η πραγματικότητα.
"Τώραπου βγαίνουμε από τα μνημόνια με βάση τη λογική της κυβέρνησης οι συνταξιούχοι δεν θα
δουν τις συντάξεις τους να κόβονται το ‘19, οι μισθωτοί δεν θα χάσουν ένα μισθό λόγω της
μείωσης του αφορολόγητου το 2020, οι φορολογούμενοι να μη συνεχίσουν να πιέζονται έως το
2060 για την κάλυψη των πρωτογενών πλεονασμάτων και όλοι οι Έλληνες θα δουν το Υπερταμείο
να απομακρύνεται και όχι να παραμένει στη χώρα με υπογραφή Τσίπρα-Καμμένου έως το 2115!
Η κυβέρνηση έχει ροπή στα πανηγύρια. Την εκδικείται όμως η ίδια η πραγματικότητα", ανέφερε ο
κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε:
"Μετάτο δικό τους μνημόνιο, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος βγήκαν κατευθείαν στις
αγορές χωρίς πατερίτσες και βοηθήματα. Αντίθετα η δική μας κυβέρνηση τα κατάφερε έτσι ώστε
μετά το 3ο μνημόνιο να ακολουθήσει ένα 4ο μνημόνιο με μια σειρά από βαριές δεσμεύσεις για τη
χώρα και ως αντάλλαγμα να δοθεί στην Έλλάδα ένα κομπόδεμα από την τρόικα για να έχει να
πορεύεται μέχρι το τέλος του 2021. Ο λόγος; Έπειδή δεν έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς
την οικονομία και υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες στην πλευρά των πιστωτών ως προς το κατά
πόσον η χώρα θα μπορέσει να βγει πράγματι στις αγορές".
Ενκατακλείδι, υπενθύμισε ο ίδιος: "Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ήρθε στην εξουσία με την
υπόσχεση ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και μας φόρτωσε δύο!"
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