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Διχαστικόλόγο και "πλαστογράφηση" της πραγματικότητας χρεώνουν από την Νέα Δημοκρατία
στον Αλέξη Τσίπρα.
ΣτοΜοσχάτο, διαβάζουν προσεκτικά τα μηνύματα πίσω από τις χθεσινές πρωθυπουργικές
δηλώσεις και δεν βλέπουν, παρά την απέλπιδα προσπάθεια του πρωθυπουργού, να αναστρέψει
με ψεύδη, όπως του καταλογίζουν, ένα κλίμα εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής, που δεν
αναστρέφεται.
Ηδυσχέρεια στην οποία βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμούν στην Ν.Δ, αποτυπώνεται και στο
γεγονός ότι ο ανασχηματισμός παίρνει "παράταση". Κατά τις γαλάζιες εκτιμήσεις εξάλλου, ο κ.
Τσίπρας έχει δυσκολία να μετακινήσει ακόμα και ένα στέλεχός του, γεγονός που καταδεικνύει την
έλλειψη ισχύος του ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα.
Σεό,τι αφορά τους χθεσινούς κυβερνητικούς πανηγυρισμούς από την Ιθάκη, από το κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, επισημαίνεται:
1. Ο κ. Τσίπρας κατέφυγε σε διάφορες ατυχείς αναφορές στην Οδύσσεια. Ο συμβολισμός της
Ιθάκης είναι λάθος: Δεν έχει φτάσει το τέρμα της διαδρομής. Από χθες τελείωσε η φτηνή
χρηματοδότηση της χώρας, αλλά από σήμερα έρχονται και νέα σκληρά μέτρα και βαριές
δεσμεύσεις που έχει υπογράψει ο κ. Τσίπρας.
2. Απόρροια του καταστροφικού πρώτου εξαμήνου του 2015 και της επιλογής του διαβόητου Γιάνη
Βαρουφάκη. Έλεγαν ότι θα σκίσουν τα Μνημόνια. Και αντ’ αυτού, υπέγραψαν ένα αχρείαστο τρίτο
μνημόνιο που στοίχισε πάνω από 100 δισ. ευρώ. Και τώρα προσπαθούν να κρύψουν ότι αρχίζει
και το τέταρτο άτυπο μνημόνιο. Με λιτότητα διαρκείας, νέες μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις φόρων
και εισφορών, εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσματα και πολύ αυστηρή επιτήρηση.
3. Σε αυτό άλλωστε οφείλεται και η ανακούφιση κάποιων Ευρωπαίων αξιωματούχων, καθώς η
Ελλάδα έχει αναλάβει και νέες δεσμεύσεις χωρίς όμως να ζητάει άλλα δανεικά. Το πρόβλημα

πλέον είναι μόνον της Ελλάδας και όχι δικό τους. Και αυτό καμία φιέστα δεν μπορεί να το κρύψει.
Σύμφωναμε τη Ν.Δ εξάλλου, η Κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει τη χώρα έξω από την
κρίση, μεταξύ άλλων και γιατί επιμένει δογματικά στο παράλογο μείγμα φόρων και εισφορών
υπονομεύοντας την οικονομία και το εισόδημα των πολιτών.
Όπωςανέφερε άλλωστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη δήλωσή του μετά το πρωθυπουργικό
διάγγελμα:
"Δενθα γίνει καλύτερη η ζωή των Ελλήνων αν δεν αποκτήσουμε αποτελεσματική δημόσια
διοίκηση, σύγχρονο κοινωνικό κράτος, ανταγωνιστική παιδεία και ασφάλεια για όλους.
Ποιος πιστεύει ότι αυτά μπορεί να τα κάνει η σημερινή παρέα του Μαξίμου;
Κανείς. Εξαπάτησαν, δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.
Γι αυτό, η πολιτική αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

