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Μετο βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα των εκλογών, όποτε κι αν αυτές
πραγματοποιηθούν, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, χτίζει βήμα προς
βήμα τις απαραίτητες εκείνες συμμαχίες εντός και εκτός συνόρων. Νούμερο ένα στοίχημα του
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η επίτευξη των στρατηγικών που έχει θέσει για τη
διακυβέρνηση της χώρας από τη "γαλάζια" παράταξη.
Τασυνεχή ταξίδια και οι απανωτές επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο εξωτερικό, οι
παρεμβάσεις του στα ευρωπαϊκά fora και οι συναντήσεις του με τους κορυφαίους Ευρωπαίους
ηγέτες αποσκοπούν στο να επιτύχει τη στήριξή τους, στους θεμελιώδεις στόχους, που έχει θέσει.
Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, η γενναία ρύθμιση
του ελληνικού χρέους και η δυνατότητα ανακούφισης των πολιτών από την υπερφορολόγηση που
έχει επιβάλει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Έχονταςολοκληρώσει τον κύκλο των επαφών και των παρεμβάσεών του στο Μόναχο και στο
"Study Group" του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μεταβαίνει
σήμερα στο Ισραήλ. Στις ώρες τις εκεί παραμονής του θα παραστεί στο "Global Forum" στην
Ιερουσαλήμ, όπου θα τιμηθεί η προσφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στις διμερείς σχέσεις
Ελλάδας-Ισραήλ, ενώ θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Ηεπιστροφή του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας θα σηματοδοτήσει τη συνολική επαναφορά της
οδού Πειραιώς σε χωροχρόνο ψήφισης του πολυνομοσχεδίου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑνεξάρτητων Ελλήνων. Σε ένα τετ α τετ εντός της Ολομέλειας, στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης και η
"γαλάζια" παράταξη προετοιμάζονται να εξαπολύσουν συνολική επίθεση στο οικοσύστημα
Τσίπρα-Καμμένου, με στόχο τη… βύθιση του νούμερο ένα κυβερνητικού αφηγήματος περί της…
καθαρής εξόδου.
"Ηδιακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μας κόστισε στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 100
δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν κοιτάξει κανείς τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014, θα
διαπιστώσει ότι το ΑΕΠ της χώρα θα προσέγγιζε το 2018 τα 217 δισεκατομμύρια. Σήμερα μετά
βίας θα φτάσει τα 183 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι μία μόνιμη μείωση 34 δισεκατομμυρίων στο
ΑΕΠ μας. Πάνω από οκτώ χιλιάδες ευρώ για κάθε πολίτη. Εάν δει κανείς τους ρυθμούς

ανάπτυξης, είναι φανερό ότι δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε το ευνοϊκό μακροοικονομικό
περιβάλλον των τελευταίων τριών ετών. Η σωρευτική ανάπτυξη στην Ιρλανδία ήταν περίπου στο
10%, στην Κύπρο, ελαφρώς χαμηλότερη, στο 9%, στην Πορτογαλία 7%. Στην Ελλάδα ήταν
0.9%... Ένας στους δύο Έλληνες χρωστά στην εφορία. Δεν υπάρχει ουσιαστική ώθηση στην
ανάπτυξη, με την οικονομία να αναπτύσσεται μόλις κατά 1,4% το 2017. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι το
να παίρνει την εξουσία μία κυβέρνηση που δεν πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, στις ιδιωτικές
επενδύσεις, στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, δεν είναι η σωστή συνταγή για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας", σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, στην ομιλία του στο Μόναχο.
Ηοδός Πειραιώς, δίνοντας μία πρώτη γεύση του ασφυκτικού πρεσαρίσματος στη Βουλή,
διεμήνυσε ήδη ότι οι κύριοι Τσίπρας και Καμμένου "που μέχρι χθες έπλαθαν το μύθο της δήθεν
"καθαρής εξόδου” με την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου, επικύρωσαν το de facto 4ο Μνημόνιο".
Παράλληλα, κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση ότι ανοίγει τη δεξαμενή νέων υποχρεώσεων, χωρίς νέα
χρηματοδότηση, εστιάζοντας σε πέντε σημεία-φωτιά:
-Τα νέα μέτρα 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ.
-Τα υπερβολικά και αχρείαστα πρωτογενή πλεονάσματα.
-Την αναιμική ανάπτυξη.
-Το δημόσιο χρέος που διογκώνεται.
-Τη δημόσια περιουσία που μπαίνει σε υποθήκη.
Ηοπτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως αποτυπώνεται σε κάθε δημόσια τοποθέτησή του,
χαράσσει διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο οικονομικό πρόγραμμα της "γαλάζιας" παράταξης
και τη λογική των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, η έξοδος από το
πρόγραμμα και η ασφαλής μετάβαση στις αγορές απαιτεί δύο μέγιστες προϋποθέσεις:
-Η πρώτη σχετίζεται με τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους, για την οποία έχουν ήδη δεσμευτεί οι
εταίροι μας από το 2012.
-Η δεύτερη είναι η ύπαρξη μίας μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης. "Το λάθος των τριών τελευταίων
ετών είναι κατ’ ουσίαν η παραδοχή από την κυβέρνηση ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις απλώς έπρεπε
να εφαρμοστούν, επειδή τις επέβαλλε η τρόικα, όχι επειδή ήταν μια σωστή στρατηγική για τη
χώρα. Πρέπει, δηλαδή, να έχουμε την ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής ατζέντας στην Ελλάδα, να
παρουσιάσουμε πειστικά επιχειρήματα που να εξηγούν γιατί πρέπει να συνεχίσουν οι
μεταρρυθμίσεις, και να ορίσουμε τι ακριβώς σημαίνει ο όρος "μεταρρυθμίσεις”.
Γιατίη περικοπή συντάξεων και η αύξηση φόρων δεν είναι πραγματικές μεταρρυθμίσεις.
Μεταρρυθμίσεις είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, είναι η αναδιοργάνωση της
δημόσιας διοίκησης, είναι όλα όσα πρέπει να μπουν στο κέντρο της μεταρρυθμιστικής μας

ατζέντας", σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, θέτοντας στην πρώτη γραμμή το διακύβευμα της επόμενης
εκλογικής κάλπης.
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