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Μεαιχμηρές αναφορές κατά της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων για την υπόθεση
Καμμένου και για τις ευθείες επιθέσεις στη Δικαιοσύνη, αλλά και με μηνύματα προς το εσωτερικό
της Νέας Δημοκρατίας συνδύασε την ομιλία του στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ για την παρουσίαση
της πρότασής της για τη νέα γενιά, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
"Ησημερινή κυβέρνηση διέψευσε πρωτίστως τις προσδοκίες των νέων. Ήρθε ένας νέος
πρωθυπουργός, ένας νέος άνθρωπος και αναπαρήγαγε τις χειρότερες παθογένειες ενός
συστήματος, το οποίο ο ίδιος υποτίθεται πως θα πολεμούσε. Πράγματα αδιανόητα, μας φαίνονται
τελείως κανονικά και δεν ιδρώνει το αυτό κανενός. Ο κ. Παπαδόπουλος, εθνικός μεσάζων, έχει
πουλήσει όπλα στον Isis. Στη μεγαλύτερη τρομοκρατική οργάνωση διεθνώς... Βλέπουμε επιθέσεις
στην ίδια τη Δικαιοσύνη και το θεωρούμε φυσιολογικό. Η οικονομία κάνει κύκλους, αλλά εάν
εξασθενήσουν οι δημοκρατικοί θεσμοί, τότε το μέλλον της χώρας προμηνύεται εξαιρετικά
δυσοίωνο", ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Οκ. Μητσοτάκης έδειξε, σε μία ακόμα δημόσια τοποθέτησή του, ότι το σχέδιό του για τις αλλαγές
στη Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει, με στόχο την ανανέωση και την ανάληψη της διακυβέρνησης
της χώρας. "Η ΝΔ αλλάζει, όπως αλλάζει και η ΟΝΝΕΔ. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε την
αλλαγή… Στις προτάσεις που θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία θα είμαστε τολμηροί. Πάνω από
100.000 πολίτες απάντησαν στα ερωτηματολόγια και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Θα κληθούμε
να αντιμετωπίσουμε την επόμενη ημέρα κρίσιμα διλήμματα. Αλλά εμείς πιστεύουμε στην ελεύθερη
οικονομία. Πιστεύουμε στην ιδέα της αλληλεγγύης. Η ΝΔ ήταν και θα παραμείνει το μεγάλο λαϊκό
κόμμα. Που δεν έχει ταξικό πρόσημο", επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα
στραμμένο στο Συνέδριο Αρχών και Θέσεων του προσεχούς Σαββατοκύριακου.
Απευθυνόμενοςστους νέους, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε τη μέγιστη ανάγκη της
συμμετοχής στην πολιτική ως το μέσο εκείνο που θα διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον.
"Ηπραγματικότητα είναι πως νέοι άνθρωποι αισθάνονται πως θα ζήσουν χειρότερα από τη γενιά
των γονιών τους. Στο χέρι σας είναι να μην το επιτρέψετε. Πολιτική είναι πάνω από όλα
συμμετοχή. Οι πολιτικές εξελίξεις διαμορφώνονται από τους παρόντες. Θέλουμε ως ΝΔ να
δώσουμε τη δυνατότητα στη νέα γενιά να κάνει πράξη τα όνειρά της. Καμία χώρα δεν έχει μέλλον

εάν η νέα γενιά δεν πιστέψει στο δικό της μέλλον. Η πρώτη ευθύνη των νέων είναι η ευθύνη της
συμμετοχής. Η ίδια η πολιτική συμμετοχή μέσα από μία πολιτική νεολαία αποδεικνύει πως εσείς
θέλετε να πάρετε τις τύχες στα χέρια σας. Μία αντίδραση στη λογική πως όλοι είμαστε το ίδιο. Το
κεντρικό νόημα της πολιτικής είναι να κάνουμε τις ζωές των πολιτών καλύτερες. Ευκαιρίες και
αξιοκρατία είναι οι λέξεις-κλειδιά", σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Διαβάστε ακόμη:
*ΝΔ: Ο κ. Παπαδόπουλος είναι ο μοναδικός Έλληνας, όπλα του οποίου βρέθηκαν στο ISIS
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

