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Άγριο... τρολάρισμα στον ΣΥΡΙΖΑ γιατί μετέβαλε το ύψος της εθελοντικής εισφοράς στους
εφοπλιστές από τα 140 εκατομμύρια που είχε προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς, στα 75 για να τα
κατεβάσει ακόμα πιο κάτω στα 40 εκατ., έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής.
"Μπράβοπου βοηθάτε τους εφοπλιστές, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μούρλια" είπε ο Αντιπρόεδρος της
ΝΔ με έκδηλη την ειρωνεία προς την πλευρά των βουλευτών της πλειοψηφίας. Ενώ ρώτησε
προσωπικά τον κ. Δ. Γάκη "πως αισθάνεστε που τα ψηφίζετε αυτά, δεν έχετε την ανάγκη να πείτε
μέσα σας ΄'τι αρλούμπες λέγαμε’";
Όπωςθύμισε ο κ. Γεωργιάδης "πριν πενήντα μέρες συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο
Πρωθυπουργός με τον εκπρόσωπο των εφοπλιστών τον κ. Βενιάμη και συμφώνησαν να
κατεβάσουν το ύψος της εθελοντικής εισφοράς στα 75 εκατ. ευρώ. Δηλαδή στο μισό από εκεί που
το είχε θεσπίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Κι εγώ του είπα ‘μπράβο’ γιατί μειώνει την εισφορά στο 50%
από εκεί που την πήγε ο κακός Σαμαράς κι έλεγα πως όσα έλεγε με την ΚΝΕ ο κομουνιστής στα
νιάτα του Τσίπρας μας τελείωσαν. Αλλά ομολογώ πως με τον Συριζα ως προοδευτική συμμαχία
πλέον είστε πραγματικοί μάγοι. Γιατί πριν πενήντα μέρες συμφωνήσατε για 75 εκατομμύρια και
σήμερα τα κατεβάσατε κι αυτά στα 40! Από τα 140 του Σαμαρά, στα 40 εκατ. η εθελοντική εισφορά
από τους εφοπλιστές το κόμμα των φτωχών".
Σφοδρήήταν η κριτική του κ. Γεωργιάδη και για τη ρύθμιση που "κουρεύει" το επιτόκιο με το οποίο
εξοφλεί το Δημόσιο τις οφειλές του σε ιδιώτες.
"Είναιανήθικο και αντισυνταγματικό, πάρτε την πίσω" είπε ο κ. Γεωργιάδης.
"Δηλαδήτο Δημόσιο λέει στον πολίτη ‘όταν μου χρωστάς σου βάζω επιτόκιο 8% κι όταν σου
χρωστάω το κάνω 3%. Είναι παράνομο και ανήθικο, πάρτε το πίσω".
Απαντώνταςστον κ. Γεωργιάδη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης
επικέντρωσε στα οφέλη της οικονομίας από την ελληνική ναυτιλία.
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