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Από: Spyros Lepeniotis <slepeniotis@gmail.com> 
Θζμα: ΣΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ το μνθμόνιο!!!! ΚΡΑΣΗΘΕΙΣΕ !!!! 
Ημερομθνία: Σρίτθ, 20 Ιοφλιοσ 2010, 11:32 

(αναδθμοςίευςθ:  fanourgimata) 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

Εχω βαρεκεί να ακοφω του κόςμου τισ μαλακίεσ, από τουσ πολιτικοφσ, τουσ δθμοςιογράφουσ, 
τα κανάλια, τον κόςμο ςτα καφενεία, παντοφ! 

 Κανζνασ, μα κανζνασ δεν ζχει καταλάβει που βριςκόμαςτε και που πάμε.  Και, προςωπικά, 
απορϊ γιατί οφτε το αγαπθμζνο μου «ΚΑΠΙΣΑΛ» δεν δθμοςίευςε 5 ςελιδοφλεσ από το Νόμο 
3845, δθλαδι, το περίφθμο ΜΝΗΜΟΝΙΟ, για να τελειϊνουν οι βλακείεσ. ιμερα κα 
παρουςιάςω μόνο τον πίνακα 1, ςελίδα 1349 του νόμου 3845, ΦΕΚ 65/2010.  
 
Ο Πίνακασ αναφζρει τα δθμοςιονομικά μζτρα που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. 
Οτι άλλο ακοφτε είναι αθδίεσ. Πάμε λοιπόν να δοφμε τα μζτρα για το 2010. 
 
Αγγούρι 1-Μέτρα 2010 

 

Οπωσ βλζπετε από τα μζτρα του 2010, κα εξοικονομιςουμε 5800 εκατομύρια €. Σελειϊςαμε; 
Οχι βζβαια, ζρχεται το 2011. 
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Πάρτε τα μζτρα του 2011, για να καταλάβετε 

Αγγούρι 2- Μέτρα 2011 

 

Αν δεν καταλάβατε ακόμα το 2011, κα εξοικονομιςουμε άλλα 9.650 εκατομφρια, δθλαδι 
περίπου διπλάςια από το 2010, δθλαδι το ...αγγοφρι κα είναι διπλάςιο! Για δείτε: 

 Αφξθςθ αντικειμενικϊν αξιϊν  400 εκατομφρια 

 Εξοικονόμθςθ πόρων από τον Καλλικράτθ 500 εκατομφρια.Και μετά από αυτά ζρχεται 
το 2012. 
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Πάρτε και το 2012 να το ζχετε. 
 
Αγγούρι 3 Μέτρα 2012 

 

 

Ζείτε ακόμα; 
 
Για δείτε τι λζει για το 2012 

 Μείωςθ προςλιψεων δθμοςίων υπάλλιλων πζραν του 5:1!Αυτό για όςουσ ςασ τάηουν 
κζςεισ ςτο δθμόςιο. 

Ανάπτυξθ κζλετε. 

 Πζρτε μείωςθ δθμόςιων επενδφςεων 500 εκατομφρια.  
Προςζξτε τϊρα και το τελευταίο.  

 ΜΗ κακοριςμζνα μζτρα για λειτουργικά ζξοδα 900 εκατομφρια!!! 
 
Αντζχετε;; 
Ε, πάρτε και το 2013 
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Αγγούρι 4-Μέτρα 2013 

 

 
Βλζπετε τι λζει; 
ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΜΕΝΑ ΜΕΣΡΑ 4200 ΕΚΑΣΟΜΤΡΙΑ,δθλαδι το 2013, κα πάρουνε μζτρα που κα 
πρζπει να αποδϊςουν όςο ΟΛΕΣ οι περικοπζσ του 2010!!! 
 
Ακόμα αναπνζετε, και δεν ςασ ζχουν φορολογιςει; Δεν πειράηει. Τπομονι. 
Εςεισ οι 500.000 Ελλθνεσ που ζχετε καταφζρει να ηείτε, κα δείτε τα βάςανα ςασ να τελειϊνουν 
το .... 2015, γιατί ακόμα υπάρχει το 2014, που ζχει και αυτό μζτρα.  
 
Πάρτε και το 2014. 
 

Αγγούρι 5- Μέτρα 2014 
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Προςζξτε τϊρα.  
Σο 2014, και μόνο τότε, κα ςταματιςει τθ φορολογία των κερδοφόρων επιχειριςεων, 
χάνοντασ 600 εκατομφρια, αλλά προβλζπει εξοικονόμθςθ από μθ κακοριςμζνα ακόμα μζτρα 
4.700 εκατομυρίων!!! 
 
 ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ.  
ΜΕΧΡΙ ΣΟ 2014 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΤΝ 30 ΔΙ ΚΑΙ ΜΕ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΣΩΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΤΝΣΑΙ...  5,8!!! 
 
Από ςιμερα, λοιπόν, ό,τι μαλακία ακοφτε από οποιονδιποτε, κα μπορείτε να ρίχνετε μια 
ματιά ςτουσ λογαριαςμοφσ και να ξζρετε τι ςασ περιμζνει. Αν ζχετε τάςεσ αυτοκτονικζσ 
διαβάςτε όλο το νόμο, αλλά όχι ςαν τουσ θλίκιουσ πολιτικοδθμοςιογράφουσ. 
Διαβάςτε ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ!  
 
Και ενϊ ο νόμοσ γράφει όλα αυτά, ζχεισ τον ζναν και τον άλλον, να διαμορφϊνουν γνϊμθ, για 
τον 15χρονο που κα δουλεφει με 400 ευρϊ, ι τθ ποςόςτωςθ ναυτικϊν ςτο Ζενίκ, "κρφβοντασ", 
με τθν ζντονθ δθμοςιοποίθςθ τζτοιων περιπτϊςεων, το εγκλθματικό ςφνολο. 
 
Ε, λοιπόν. 
Οςοι τα λζνε αυτά, ι τα ξζρουν και μασ δουλζυουν, ι είναι βλάκεσ, ι και τα δφο. 
Αντε καλθνφχτα, ςυνάδελφοι κορόιδα μελλοκάνατοι.... 
 
Τ.Γ. Οςοι μπορείτε, διακινιςτε τα παραπάνω ςτοιχεία, με οποιονδιποτε τρόπο. Ετςι κι αλλιϊσ 
δεν μου φαίνεται ότι κα τολμιςει κανζνα επίςθμο μζςον να τα δθμοςιοποιιςει ευρζωσ. 


