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Για λαθροχειρία του Ε. Βενι-
ζέλου έκανε λόγο στο πρω-
τοσέλιδό του ο «Ελεύθερος 

Τύπος», στο οποίο αποκαλύπτει 
πως παραποίησαν παράγραφο 
του µνηµονίου µετά τη ψήφισή 
του και ανέβασαν τις περικοπές. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το 
δηµοσίευµα, αν και αρχικά είχε 
αποφασιστεί οι κοινωνικές δα-
πάνες να περικοπούν κατά 2 
δισ. ευρώ τη τριετία 2013-2015, 
σύµφωνα µε το κείµενο του µνη-
µονίου 2 που εγκρίθηκε από τη 
Βουλή. Τελικά, όµως αναφέρει, 
σύµφωνα µε το κείµενο του ∆ΝΤ 
και της ΕΕ οι κοινωνικές δαπάνες 
θα περικοπούν κατά 3 δισ. ευρώ 
τη διετία 2013-2014.

«Σύµφωνα µε τα όσα αναφέ-
ρονται στο αγγλικό κείµενο του 
Μνηµονίου Οικονοµικής και 
Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, 
όπως αυτό ψηφίστηκε από τη 
Βουλή και έχει περιληφθεί στο 
ν. 4046/2012, η ελληνική κυ-
βέρνηση έχει δεσµευτεί να προ-
χωρήσει σε µία «αναθεώρηση 
των κοινωνικών προγραµµάτων 
µε σκοπό να προσδιορίσει πρό-
σθετα µέτρα περικοπών ύψους 
1% του ΑΕΠ που θα ληφθούν 
την τριετία 2013-2015»», τονίζει 
το δηµοσίευµα, προσθέτοντας 
πως αν προσέξει κανείς την ίδια 
παράγραφο του αγγλικού κειµέ-
νου του νέου ΜΟΧΠ, το οποίο 
έχει προσαρτηθεί στις πρόσφα-
τα δηµοσιοποιηθείσες εκθέ-
σεις αξιολόγησης του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δια-
πιστώσει ότι το περιεχόµενο της 
παραγράφου έχει τροποποιηθεί 
σηµαντικά εκ των υστέρων, δη-
λαδή µετά την ψήφιση του Μνη-
µονίου από την ελληνική Βουλή!

Έτσι,  η ελληνική κυβέρνηση 
φαίνεται να έχει δεσµευτεί για 
περικοπές κοινωνικών δαπανών 
όχι 1% του ΑΕΠ ή 2 δισ. ευρώ 
την τριετία 2013-2015, όπως 
αναφέρει το ψηφισθέν από τη 
Βουλή κείµενο, αλλά για περικο-
πές κοινωνικών δαπανών 1,5% 
του ΑΕΠ ή 3 δισ. ευρώ τη διετία 
2013-2014. Επί της ουσίας, η 

ελληνική κυβέρνηση έχει υπο-
σχεθεί λοιπόν στη Τρόικα ότι οι 
περικοπές κοινωνικών επιδοµά-
των δεν θα είναι 2 δισ. ευρώ σε 
µία τριετία αλλά 3 δισ. ευρώ σε 
µια διετία! «Αυτό σηµαίνει ουσι-
αστικά ότι το ποσό των περικο-
πών σε επιδόµατα και παροχές 
κοινωνικού χαρακτήρα, το οποίο 
συµφωνήθηκε εκ των υστέρων 
µεταξύ Βενιζέλου και Τρόικας, θα 
είναι υψηλότερο κατά 50% από 
αυτό που ψήφισε η Βουλή της 
χώρας και θα πρέπει να εξασφα-
λιστεί σε 2 αντί σε 3 χρόνια που 
ψήφισε η Βουλή!».

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΟΚ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΠΑΡΟΧΩΝ

Παράλληλα, το δηµοσίευµα 
σηµειώνει πως το σχέδιο περι-
κοπών κοινωνικών παροχών 
που επιθυµεί να επιβάλει στον 
ελληνικό λαό το ∆ΝΤ είναι σκλη-
ρό καθώς  προβλέπει κατάργηση 
όλων των επιδοµάτων και πα-
ροχών που καταβάλλονται προς 
ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού 
και αντικατάστασή τους µε ένα 
ενιαίο «επίδοµα φτώχειας».

«Αν υλοποιηθεί το σχέδιο 
αυτό, τότε εκατοµµύρια χαµηλο-
συνταξιούχοι, τρίτεκνοι, πολύτε-
κνοι, ανάπηροι, άνεργοι, γονείς 
φοιτητών σπουδαζόντων µακριά 
από τον τόπο µόνιµης διαµονής 
τους και άλλες κατηγορίες ευπα-
θών κοινωνικά οµάδων θα χά-
σουν οριστικά τα επιδόµατα που 
λαµβάνουν  από την 1-1-2013», 
καταλήγει, ενώ σηµειώνει πως 
«τα επιδόµατά τους (ΕΚΑΣ, τριτε-
κνικά, πολυτεκνικά, αναπηρικά, 
ανεργίας, φοιτητικά κ.λπ.) θα 
καταργηθούν και θα αντικατα-
σταθούν από ένα ενιαίο «επίδοµα 
φτώχειας», το οποίο θα καταβάλ-
λεται µε αυστηρά εισοδηµατικά 
και περιουσιακά κριτήρια, ώστε 
να το εισπράττουν µόνο όσοι 
ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας, δηλαδή όσοι έχουν ατοµι-
κό -πραγµατικό ή τεκµαρτό- ετή-
σιο εισόδηµα κάτω των 5.000 ή 
6.000 ευρώ».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ 
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
qΤριτέκτων-πολυτέκτων: α) επί-
δοµα τρίτου παιδιού, 177 ευρώ 
το µήνα, µέχρι τη συµπλήρωση 
του 6ου έτους ηλικίας, β) επίδο-
µα πολυτέκνου, 44 ευρώ το µήνα 
για καθένα παιδί µέχρι να συ-
µπληρώσει το 23ο έτος ηλικίας. 
Για όσους έχουν συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 
45.000 ευρώ.
qΑνεργίας: κυµαίνεται από 180-
432 ευρώ το µήνα
qΑναπήρων: Κυµαίνονται από 
362 έως 771 ευρώ το µήνα, ανά-
λογα µε το είδος της αναπηρίας
qΕΚΑΣ: Κυµαίνεται από 30 έως 
230 ευρώ το µήνα και χορηγείται 
σε συνταξιούχους που έχουν ει-
σπράξει το 2010 συνολικά ποσά 
συντάξεων, µισθών, ηµεροµισθί-
ων και λοιπών επιδοµάτων µέχρι 
9.200 ευρώ.
qΦοιτητικό επίδοµα: Ανέρχεται 
σε 1.000 ευρώ το χρόνο εφόσον 
το συνολικό ετήσιο οικογενεια-
κό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις 
30.000 ευρώ, προσαυξηµένο 
κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί 
µετά το πρώτο.

ΚΑΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ 
ΠΕΦΤΕΙ...ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Από αυτήν την εκ των υστέρων 
τροποποίηση της παραγράφου 
του ΜΟΧΠ , η επόµενη ελληνική 
κυβέρνηση θα κληθεί να περικό-
ψει 1,66 δισ. ευρώ περισσότερες 
κοινωνικές δαπάνες από αυτές 
που προβλέπει το ψηφισθέν µνη-
µόνιο! Κι αυτό διότι η µέση ετή-
σια περικοπή που υποχρεούται 
να κάνει η επόµενη κυβέρνηση, 
εξαιτίας της «λαθροχειρίας» Βενι-
ζέλου-Τρόικας, αυξάνεται πλέον 
κατά 833,33 εκατ. ευρώ (!), από 
666,67 εκατ. ευρώ (2 δισ. ευρώ 
η συνολική απαιτούµενη προσαρ-
µογή διά 3 έτη προσαρµογής = 
666,67 εκατ. ευρώ προσαρµογή 
ανά έτος) σε 1,5 δισ. ευρώ (3 δισ. 
ευρώ η απαιτούµενη προσαρµο-
γή διά 2 έτη προσαρµογής = 1,5 
δισ. ευρώ προσαρµογή ανά έτος)!

Πως ο Βενιζέλος 
εξαφανίζει τα επιδόµατα

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ»


