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Ναδώσει εξηγήσεις ο κ. Καμμένος για την υπόθεση των εξοπλιστικών στη Σαουδική Αραβία ζητά ο
αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Α΄ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ. Νικήτας
Κακλαμάνης στη συνέντευξή του στη "Βραδυνή της Κυριακής" καθώς όπως επισημαίνει ο ίδιος
ήταν "λαλίστατος για προηγούμενα οικονομικά εγκλήματα, που διαπράχθηκαν από τους κ.κ.
Τσοχατζόπουλο και Παπαντωνίου επί κυβέρνησης-Σημίτη στο ίδιο υπουργείο αλλά αφήνει να
προκαλούνται πολλά ερωτηματικά για παρόμοιο θέμα επί δικής του υπουργίας".
Σχετικάμε την πρόσφατη τραγωδία στη Δυτική Αττική θεωρεί ότι δεν μπορεί, τη δεδομένη στιγμή,
να αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά ωστόσο αφήνει αιχμές για την περιφερειάρχη
Ρένα Δούρου:"Δεν μπορεί η κα Δούρου να τα ρίχνει όλα στο παρελθόν. Είναι ήδη 3,5 χρόνια
περιφερειάρχης".
Όσοναφορά τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά ο κ. Κακλαμάνης θεωρεί ότι δεν επηρεάζουν τη ΝΔ
και αναφέρει χαρακτηριστικά: "Έχω βαρεθεί, να ακούω και γι’ αυτούς τους ψηφοφόρους του
περίφημου Κέντρου και τον νέο φορέα. Ας σχηματιστεί πρώτα, λοιπόν, και τα ξαναλέμε".
"Μουανεβαίνει όμως το αίμα στο κεφάλι, όταν ακούω τον Γιώργο Παπανδρέου να δηλώνει
ξεδιάντροπα, πως έθεσε όρο, ώστε ο νέος κεντροαριστερός φορέας να μην συνεργαστεί με τη ΝΔ
και να μην αξιοποιηθεί πολιτικά ο Κώστας Καραμανλής. Ο άνθρωπος είναι πραγματικά
απίστευτος", ανέφερε για τον πρώην πρωθυπουργό.
Όσογια το πώς μπορεί να επιτύχει αυτοδυναμία η ΝΔ είναι ξεκάθαρος: "Στρατηγικός μας στόχος
πρέπει να γίνει η επιστροφή 500 χιλιάδων ψηφοφόρων μας, που "μετακόμισαν" πιο δεξιά μετά
από το 2009. Και έχουμε την ευθύνη μας γι’ αυτό"
Γιατον Αλέξη Τσίπρα ο Ν.Κακλαμάνης ανέφερε ότι είναι "ο μακροβιότερος μνημονιακός
πρωθυπουργός. Τα λόγια είναι περιττά. Η ιστορία έχει γραφθεί ήδη".
Γιατον Πάνο Καμμένο τόνισε πως "είναι κρίμα, που στήριξε τη χειρότερη κυβέρνηση της Χώρας,

στις πιο κρίσιμες στιγμές της Πατρίδας μετά από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, μόνο και μόνο για να
αναρριχηθεί στην εξουσία. Λυπάμαι…"
Καιτέλος για τον Ευκλείδη Τσακαλώτο ανέφερε πως είναι "ο καλύτερος μαθητής των δανειστών.
Όχι μόνο εφάρμοσε πιστά σε ο’ τι κι’ αν του ζήτησαν αλλά έκανε περισσότερα και χειρότερα. Η
ομολογία του ότι ορθώς ισοπέδωσε οικονομικά τη μεσαία τάξη αποδεικνύει τη μικρή πολιτική του
οντότητα".
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