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Μήνυμα, που απευθύνεται τόσο προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό της χώρας,
απέστειλε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, για το μείζον ζήτημα της
συμφωνίας με την πΓΔΜ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επεσήμανε ότι δεν
συμφωνεί με πολλές πτυχές της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, τόνισε ότι η "γαλάζια" παράταξη δεν θα
την κυρώσει είτε τώρα, είτε εάν τη βρει μπροστά της, όταν κληθεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση
της χώρας.
"Δενθα κυρώσουμε τη συμφωνία, είτε τώρα, είτε εάν τη βρούμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Αυτή τη
συμφωνία η ΝΔ δεν θα την κυρώσει. Προειδοποιήσαμε πως η συμφωνία παράγει αποτελέσματα
από την υπογραφή της. Αυτή τη συμφωνία δεν τη διαπραγματεύτηκα, δεν συμφωνώ με πολλές
πτυχές της. Δεν θα την ψηφίσω ούτε τώρα, ούτε μετά. Εάν έχει κυρωθεί από τη Βουλή τα
περιθώρια θα είναι πολύ στενά", ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Μητσοτάκη, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του "Σκάι".
Οπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, που κινήθηκε σε τόνο ιδιαίτερα επιθετικό τόσο έναντι του
πρωθυπουργού, όσο και έναντι του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, εγκάλεσε τον κ.
Τσίπρα ότι εκχώρησε την ουσία του αλυτρωτισμού. Δηλαδή, την εθνότητα και τη γλώσσα. "Ο
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν θα ψήφιζε αυτή τη συμφωνία, γιατί μεγάλη του έγνοια, πλην του
ονόματος, ήταν τα εργαλεία του αλυτρωτισμού…Η συμφωνία που υπέγραψε ο κ. Κοτζιάς έχει
εκχωρήσει πλήρως τη γλώσσα στους βόρειους γείτονες μας. Βρέθηκα στη Βόρεια Ελλάδα.
Υπάρχει μία καθολική αντίδραση. Μίλησα με πολλές εταιρείες. Που χρησιμοποιούν τον όρο
"μακεδονικό". Τι θα κάνουμε; Θα περιμένουμε πέντε χρόνια; Γιατί τέτοια βιασύνη; Γιατί συνέπεσε
αυτή η συμφωνία με τη συζήτηση για το 4ο μνημόνιο; Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας συντονισμός
που δημιουργεί ερωτηματικά", σχολίασε, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές κατά του πρωθυπουργού.
Οαρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέστησε σαφές ότι έχει εξηγήσει στους εταίρους μας
την άποψη της Νέας Δημοκρατίας για το Σκοπιανό, ξεκαθαρίζοντας, ταυτόχρονα, πως δεν δέχθηκε

καμία πίεση να στηρίξει τη συμφωνία. "Αγωνίζομαι για το τι είναι προς όφελος του εθνικού μας
συμφέροντος. Χρέος μου είναι να κρατήσω ενωμένο το λαό. Ο κ. Τσίπρας διχάζει το
λαό…Εκλογές πρέπει να γίνουν. Όχι δημοψήφισμα. Αυτή είναι η δημοκρατική λύση, για να
τοποθετηθούν οι πολίτες και για αυτό. Εγώ θα διαπραγματευόμουν, αλλά τέτοια συμφωνία δεν θα
τη δεχόμουν…Στο Βερολίνο είπα ότι δεν θα ψηφίσω αυτή τη συμφωνία. Τα ίδια λέω εντός και
εκτός. Τα ίδια θα πω στο Βερολίνο που θα βρεθώ την Τετάρτη…Τους εταίρους τους βολεύει η
συμφωνία, γιατί βγάζει ένα αγκάθι. Βγαίνει ένα αγκάθι από την ατζέντα πολλών", επεσήμανε και
σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός ήταν εύκολος να κάνει αυτή την παραχώρηση και για αυτό την
έκανε.
"Δενπερίμενα κάτι παραπάνω από τον κ. Παυλόπουλο. Ούτε είχε το συνταγματικό περιθώριο να
κάνει κάτι άλλο. Ο κωμικοτραγικός θίασος Τσίπρα-Καμμένου προκαλεί τη συνταγματική τάξη και
τη νοημοσύνη των πολιτών", είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχοντας συνεχώς στο στόχαστρό του
τον Αλέξη Τσίπρα. "Είναι κυνικός πολιτικός. Ενδιαφέρεται για ελιγμούς που θα τον κρατήσουν
στην εξουσία", τόνισε.
-Το 4ο μνημόνιο είναι εδώ
Εστιάζονταςστα της οικονομίας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι η απόφαση του
Eurogroup επιβεβαιώνει ότι έχουμε μπροστά μας ένα 4ο μνημόνιο:
-Με πρόσθετα μέτρα για τους πολίτες.
-Με αυστηρό μηχανισμό εποπτείας.
"Καμίαχώρα που βγήκε από μνημόνια δεν είχε αντίστοιχο μηχανισμό εποπτείας ή μέτρα
προνομοθετημένα. Το χρέος αναγκάστηκαν κάποιοι να το ρυθμίσουν γιατί η κατάσταση ξέφυγε τα
τρία τελευταία χρόνια. Η ρύθμιση είναι ευπρόσδεκτη. Από μόνη της δεν είναι εφικτή για να βγάλει
τη χώρα από το αναπτυξιακό αδιέξοδο που την έχει βάλει η κυβέρνηση Τσίπρα. Η κυβέρνηση
πανηγυρίζει με φιέστες γραβάτας, και οι δύο εταίροι είναι σφιχτά αγκαλισμένοι. Η πρόκληση στην
πολιτική, όταν πανηγυρίζεις για κάτι που θα μπορούσες να το αντιμετωπίσεις με σεμνότητα πάει
πολύ. Κι έρχεται πέντε ημέρες μετά τη συμφωνία στις Πρέσπες", ανέφερε και ανέδειξε την ανάγκη
μίας τολμηρής αναπτυξιακής πολιτικής, αναδεικνύοντας τη δική του στρατηγική.
"Ηπρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και οι δουλειές. Η μείωση στη
φορολόγηση. Η μείωση στις δαπάνες. Θα πετυχαίναμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από
αυτήν την κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη κοντά στο 4%. Οι δημοσιονομικοί στόχοι
δεσμεύουν τη χώρα. Είναι τα απόνερα του πρώτου εξαμήνου του 2015…Εμείς μπορούμε να
μειώσουμε την εισαγωγική φορολογική κλίμακα για όλους τους Έλληνες", κατηγορώντας τον κ.
Τσίπρα για τη δέσμευσή του στη μείωση του αφορολόγητου.
Οκ. Μητσοτάκης που ανέδειξε, εκ νέου, την ανάγκη μείωσης των υψηλών πρωτογενών
πλεονασμάτων, που θα μπορέσει να πετύχει μία κυβέρνηση με έντονο μεταρρυθμιστικό πρόσημο,
δεσμεύτηκε για:

-Μείωση των φόρων.
-Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
-Πρόσβαση όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς της χώρας.
"Αυτόπου μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να μειώσουμε, και θα το κάνουμε, την εισαγωγική
φορολογικά κλίμακα για όλους τους Έλληνες για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Εμείς μιλάμε για
αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, άρα οικογένεια με τρία παιδιά θα έχει αφορολόγητο
3.000 ευρώ υψηλότερο, και συζητάμε για εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή της τάξης του 9%
που θα διευκολύνει κάθε ελληνική οικογένεια με χαμηλό εισόδημα…Δε θα μπορέσουμε να
μετριάσουμε άμεσα τις επιπτώσεις από τα υψηλά πλεονάσματα, αλλά μία κυβέρνηση που θα κάνει
πραγματικές μεταρρυθμίσεις θα μπορεί μετά από ένα χρόνο να ξανασυζητήσει τους
δημοσιονομικούς στόχους με τους πιστωτές μας και να πετύχει χαμηλότερα πλεονάσματα", τόνισε.
Οπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε ότι έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον κ.
Ερντογάν. στην οποία έθιξε το ζήτημα της παράνομης κράτησης των δύο αξιωματικών μας. "Του
ανέφερα πως, εάν θέλει να κάνει μία επανεκκίνηση στις σχέσεις δύο κρατών να απελευθερώσει
τους δύο Έλληνες", είπε.
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