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"Οκ. Τσίπρας είναι πιεσμένος από τις τρομακτικές αποκαλύψεις, του σκανδάλου του κ. Καμμένου,
και ήρθε ξαφνικά την επομένη μέρα μάλιστα της διαδικασίας για την εκλογή του νέου αρχηγού
στην κεντροαριστερά να ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει, όχι 1,4 δισ. που λέει, 720.000.000 ευρώ
θα επιστρέψει τα χρήματα τα έχει αρπάξει από τους Έλληνες πολίτες, γονατίζοντας τη μεσαία τάξη
και κάνοντας τους φτωχούς φτωχότερους. Μάλιστα, στα 7,5 δισ. ευρώ μέτρων που έχουν ήδη
επιβληθεί, έχουμε, άλλα 1,9 δισ. το 2018 και άλλο 1,1 δισ. το 2019 και το 2020. Και μιλάμε για ένα
πλεόνασμα το οποίο προφανώς δεν προέρχεται από την ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά
προέρχεται από την υπερφορολόγηση", τόνισε σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ "Παραπολιτικά 90,1", ο
Μακάριος Λαζαρίδης, Σύμβουλος Επικοινωνίας του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη.
Καιπρόσθεσε: "Θέλω να σας θυμίσω ότι εμείς είχαμε επιστρέψει το 50% στα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων. Τα οποία κοροϊδεύει ο κ. Τσίπρας κι ο κ. Καμμένος εδώ και πάρα πολλά
χρόνια. Επίσης, οδήγησε σε αδιέξοδο τη ΔΕΗ και έρχεται τώρα και επιδοτεί τη ΔΕΗ για το
κοινωνικό τιμολόγιο, ενώ θα έπρεπε να είχε ήδη εξυγιάνει τη ΔΕΗ. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας
πρόταση και είπαμε ότι πρέπει να δοθεί ενίσχυση στους μακροχρόνια εγγεγραμμένους ανέργους,
να υπάρξει κλιμακωτή μείωση του ΕΝΦΙΑ προς τους συμπολίτες μας και το υπόλοιπο κομμάτι να
πάει για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εμείς θα ψηφίσουμε το έκτακτο επίδομα,
καθώς αποτελεί μια ελάχιστη ανακούφιση στους πολίτες τους οποίους η κυβέρνηση έχει οδηγήσει
σε τραγικά αδιέξοδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κοινωνικά ευαίσθητο Κόμμα. Ότι μπορεί να δίνει
λίγο οξυγόνο δεν θα μπορεί να μην το ψηφίσει".
"Ήρθεη ώρα", αναφέρει σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο κ. Λαζαριδης, "αυτό το νέο που
θέλουμε να φέρουμε στην πολιτική και φέρνει ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να είναι απαλλαγμένο
από το πολιτικό κόστος και απαλλαγμένο από το λαϊκισμό, είδαμε πόσο μας έχει κοστίσει ο
λαϊκισμός. Είναι φανερό ότι και οι πολίτες πλέον θέλουν να ακούν την πραγματικότητα και την
αλήθεια από τους πολιτικούς. Ίσως ένα από τα πολύ λίγα καλά που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην
πολιτική ζωή του τόπου είναι πως με τον άκρατο λαϊκισμό του οι πολίτες κατάλαβαν ότι ο
λαϊκισμός δεν οδηγεί πουθενά".
Γιατην τραγωδία στη Δυτική Αττική, ο κ. Λαζαρίδης υπογράμμισε: "Εμείς πραγματικά σταθήκαμε
στο ύψος των περιστάσεων όπως γενικά, και συνολικά θα έλεγα, η Νέα Δημοκρατία στέκεται, με
το σοβαρό αντιπολιτευτικό της λόγο χωρίς, να λαϊκίσει. Αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ, δεν θα το

κάνουμε και στο μέλλον. Εμείς προσπαθούμε πάντα να κάνουμε, μια δυναμική αντιπολίτευση,
ταυτόχρονα όμως προτείνοντας κι εμείς, επειδή ξέρετε ο κόσμος οι πολίτες δεν τους ενδιαφέρει,
μόνο μια στείρα αντιπολίτευση, θέλουν από την αξιωματική αντιπολίτευση, άρα από την εν
δυνάμει κυβέρνηση να κάνει, και να προτείνει λύση. Όμως, δεν είναι μόνο τα ακραία καιρικά
φαινόμενα υπεύθυνα για την καταστροφή. Το ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων ανήκει
αποκλειστικά στις Περιφέρειες. Στην προκειμένη περίπτωση, στην Περιφέρεια Αττικής. Είναι
φανερό πως δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα, μετά τις πυρκαγιές του 2016.Η κυρία Δούρου, μας
έλεγε ότι μέσα σε έξι μήνες θα μπορούσε να έχει λυθεί το πρόβλημα με τα αντιπλημμυρικά έργα.
Τώρα, η άφαντη Περιφερειάρχης, η οποία κρύβεται πιστεύοντας ότι την επόμενη μέρα θα
μπορέσει να παίξει ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνει και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας τη
διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Τις πολιτικές, όμως, ευθύνες θα τις αναλάβει η κυρία Δούρου;
Υπενθυμίζω, εδώ και τρία χρόνια ο κ. Τσίπρας, ο κ. Σπίρτζης και περίπου τέσσερα χρόνια η κυρία
Δούρου δεν έχουν κάνει το παραμικρό, για να αποτρέψουν έστω να μειώσουν τις συνέπειες αυτής
της ανείπωτης τραγωδίας, το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν κορδέλες για έργα. Υπενθυμίζω,
πως ο κ. Σπίρτζης - διότι και αυτός κρύβεται γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες προσπαθούν
να πετάξουν από πάνω τους τις ευθύνες - μας έλεγε ότι το 2017 θα είναι έτος των
αντιπλημμυρικών έργων ώστε να σταματήσουν τα προβλήματα στις γειτονιές, της Αθήνας".
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