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Ποιο	  είναι	  το	  70%	  του	  μνημονίου;

Ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ δαιµονοποίησε το µνηµόνιο. Δαιµονοποίησε και όσους λέγαµε ότι στο µεγαλύτερο
µέρος του περιέχει µεταρρυθµίσεις που έπρεπε να είχαµε κάνει ήδη. Ως κυβέρνηση άρχισε να… γοητεύεται. Δια
στόµατος Υπουργού Οικονοµικών µαταίωσε το σκίσιµο της “σύµβασης υποτέλειας”, αφού µάθαµε, µόλις σήµερα,
ότι το 70% του µνηµονίου πρέπει να εφαρµοστεί! Γιατί λοιπόν αντιδρούσατε στο 100% και δεν βοηθούσατε στην
εφαρµογή αυτού του 70%;

Χαιρόµαστε που η “Δηµιουργία, ξανά!” δικαιώνεται έστω και αργά. Ντρεπόµαστε, όµως, που όλα τα κόµµατα για
να εκλεγούν επιλέγουν να πουν ψέµατα, εξαπατώντας τον ψηφοφόρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ακριβώς ό,τι και η ΝΔ µε
τις εξαγγελίες των Ζαππείων. Ντρεπόµαστε, επίσης, που ο Έλληνας ψηφοφόρος επιζητά την εξαπάτηση κι απλώς
κάθε φορά ψηφίζει διαφορετικό πολιτικό απατεώνα.

Όµως είναι καιρός επιτέλους να µάθουµε: ποιο είναι το 70% του µνηµονίου; Θα µιλήσει κάποιος συγκεκριµένα;
Η “Δηµιουργία, ξανά!” από το 2012, µελέτησε, κωδικοποίησε και παρουσίασε το µνηµόνιο σε περίληψη, εδώ
(https://sites.google.com/site/demiourgiaxana/mnimonio-perilipsi) ώστε να είναι εύκολο στον καθένα να βρει
µε τι συµφωνεί  και µε τι όχι. Αν πολιτικοί και πολίτες πρώτα διάβαζαν και µετά  έκριναν, θα  διαπίστωναν µε
έκπληξη ότι το µνηµόνιο ζητούσε στον τοµέα της φορολογίας:

• Μείωση φορολογικών συντελεστών
• Απλούστευση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
• Κανένα µέτρο για παροχή φορολογικής ή ασφαλιστικής αµνηστίας
• Δηµοσίευση της επίδοσης των εφοριών
• Ορισµό επιθεωρητών για έλεγχο φοροεισπρακτόρων
• Ετήσιο έλεγχο περιουσιακών στοιχείων τουλάχιστον 200 εφοριακών
• Εκ περιτροπής µετακίνηση διευθυντών εφοριών

Τη χώρα δεν την κατέστρεψαν µόνο οι κυβερνήσεις της. Την κατέστρεψαν και οι αντιπολιτεύσεις της.

Ευχόµαστε η κυβέρνηση ν’ αρχίσει να ζει στον πραγµατικό κόσµο και να αποφύγουµε την µετωπική σύγκρουση
της  Τετάρτης.  Ευχόµαστε, επίσης,  ο ψηφοφόρος  να  µάθει  να  αντιλαµβάνεται  και  να  αποφεύγει  τις πολιτικές
απάτες  και  τους  πολιτικούς  απατεώνες.  Η  χώρα  χρειάζεται  αποκατάσταση  της  εµπιστοσύνης  ανάµεσα  στη
Δηµόσια Διοίκηση και στον πολίτη. Αυτό γίνεται µόνο µε τη γλώσσα της αλήθειας.
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