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Πιάνοντας, ουσιαστικά, το νήμα από τις χθεσινές παρεμβάσεις του στην Ολομέλεια της Βουλής, ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μήνυμα στη συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων πως η υπόθεση Καμμένου θα φτάσει μέχρι το τέλος "είτε το
θέλουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο, είτε δεν το θέλουν".
Απότο βήμα της συνεδρίασης των τομεαρχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ.
Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν πρωθυπουργό "εξαιρετικά αγχωμένο". Για έναν Αλέξη Τσίπρα, ο
οποίος "από πρωθυπουργός των φόρων μετατράπηκε σε πρωθυπουργό των μεσαζόντων".
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση κατά του Μεγάρου
Μαξίμου για το σύνολο της ατζέντας της καθημερινότητας, εστιάζοντας, κατά κύριο λόγο, στη
φονική κακοκαιρία, η οποία έπληξε τη Δυτική Αττική.
"Χθεςείχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο κ. Τσίπρας με καληνύχτισε και έφυγε τρέχοντας. Εγώ
κοιμήθηκα μία χαρά. Αυτός έχει πολλούς λόγους να χάσει τον ύπνο του. Οι πολίτες είδαν έναν
Τσίπρα εξαιρετικά αγχωμένο να ταυτίζεται πλήρως με έναν απαξιωμένο υπουργό. Να καλύπτει
τον κ. Καμμένο σε μία σκανδαλώδη υπόθεση, με σειρά αναπάντητων ερωτημάτων", ήταν η
χαρακτηριστική αποστροφή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
"Απόπρωθυπουργός των φόρων, ο κ. Τσίπρας είναι και πρωθυπουργός των μεσαζόντων.
Τσίπρας και Καμμένος είναι αγκαλισμένοι σε ένα σπιράλ τοξικότητας. Δεν είναι απλά σύμμαχοι.
Είναι το ίδιο. Είναι οι ίδιες όψεις του ίδιου απαξιωμένου νομίσματος. Πήγαμε χθες με σειρά
ερωτήματα. Ρωτήσαμε και δεν πήραμε απάντηση γιατί μπήκε μεσάζοντας όταν αυτό απαγορεύεται
από το νόμο. Πώς μπαινόβγαινε στο υπουργείο ο κ. Παπαδόπουλος που, όπως βγαίνει και
σήμερα, είχε στα σκαριά και άλλες δουλειές. Διασύρονται διπλωμάτες και στρατιωτικοί επειδή
αποκάλυψαν την υπόθεση Καμμένου. Το πιο ουσιαστικό που δεν πήραμε απάντηση είναι εάν
υπάρχει συμφωνία κι αν ναι που πήγαν τα λεφτά. Δε δόθηκε καμία πειστική απάντηση. Ο κ.
Τσίπρας δε μας είπε εάν όλα αυτά τα γνώριζε. Παρείχε άνευ όρων στήριξη στον κ. Καμμένο. Εάν

το έκανε επειδή συμφωνεί μαζί του ή εκβιάστηκε δε μας νοιάζει. Είναι απαξιωμένος ο κ. Τσίπρας",
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και διεμήνυσε πως η Νέα Δημοκρατία θα επανέρχεται σε αυτήν την
ιστορία με κάθε τρόπο.
Εστιάζονταςστα της Δυτικής Αττικής και του... Γολγοθά που ανεβαίνουν οι κάτοικοι της Μάνδρας
και της Νέας Περάμου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διεμήνυσε πως ο κ. Τσίπρας θα
έπρεπε να είχε στείλει "σπίτι του" τον κ. Σπίρτζη και μόνο για το γεγονός πως δηλώνει
υπερήφανος για τα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση στην αντιπλημμυρική προστασία.
"Κάποιοιδεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Εντός της εβδομάδος θα δώσουμε στη δημοσιότητα το
πόρισμα της επιτροπής που συστήσαμε για το θέμα. Δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα στο όρος
Πατέρα. Δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από την Πολιτική Προστασία. Υπάρχουν ευθύνες που θα
πρέπει να αποδοθούν. Τα προβλήματα δε λύνονται με ψέματα και επικοινωνιακά σόου σε
προστατευμένο περιβάλλον, ούτε με πέρασμα δέκα λεπτά από τη Μάνδρα στον δρόμο για το
αεροδρόμιο και τη Σουηδία", ανέφερε ο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Οκ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε, από το βήμα της συνεδρίασης των γαλάζιων τομεαρχών,
εκτενή αναφορά και στην ατζέντα-φωτιά της οικονομίας. Χαρακτήρισε το κυβερνητικό αφήγημα
περί εξόδου από την κρίση ως "εικονική πραγματικότητα", τονίζοντας πως η οδός Πειραιώς θα
πρέπει να θυμίζει σε κάθε ευκαιρία το κόστος από τα μέτρα που πήρε ο κ. Τσίπρας.
"Είναιη υπερβολική λιτότητα που βούλιαξε την οικονομία στην ύφεση και δεν της επιτρέπει να έχει
μια υγιή ανάπτυξη. Εκτιμώ πως θα κλείσουμε μεταξύ 1,4 και 1,5% στην ανάπτυξη για το 2017. Τα
κόκκινα δάνεια αυξάνονται, το σχέδιο της κυβέρνησης δεν έχει πετύχει, αυξάνονται οι οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και οι οφειλές του κράτους προς τρίτους. Οι κατασχέσεις από
αυτούς που μιλούσαν για σεισάχθεια έχουν γίνει καθημερινότητα για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ο
πρωθυπουργός των φόρων κατάφερε να κάνει τους Έλληνες πολίτες τους πιο βαριά
φορολογούμενους πολίτες στην Ευρωζώνη", επεσήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης. Παράλληλα, σημείωσε πως η μεσαία τάξη διαλύεται από εποχής ΣΥΡΙΖΑΑνεξάρτητων Ελλήνων, με συνειδητή απόφαση. "Θέλουν μία φτωχοποιημένη κοινωνία που θα
χειραγωγήσουν με επιδόματα", ανέφερε.
Όσοναφορά στο ορόσημο του Συνεδρίου Αρχών και Θέσεων της 16ης και της 17ης Δεκεμβρίου, ο
κ. Μητσοτάκης τόνισε πως αυτό θα είναι καινοτόμο και ουσιαστικό. "Θα είναι ένα Συνέδριο
ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου. Να μεταφέρουμε το μήνυμα πως έχουμε τη βούληση και το
σχέδιο να αλλάξουμε την πορεία της πατρίδας μας. Μετά τη ΔΕΘ σταμάτησε ως δια μαγείας η
κριτική πως η ΝΔ δεν έχει σχέδιο για τη χώρα. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όσο και αν
κάποιοι ανακαλύπτουν ψεύτικους διχασμούς, θα κριθεί πάνω σε αυτόν τον άξονα: Ποιος έχει
σχέδιο και ποιος μπορεί να κάνει τη ζωή των πολιτών καλύτερη", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης,
απευθυνόμενος στους τομεάρχες της Νέας Δημοκρατίας.
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