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Γιατην δημιουργία ακραίας διχαστικής ατμόσφαιρας κατηγόρησε την κυβέρνηση η εκπρόσωπος
της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, και προέβλεψε ότι μέχρι τις εκλογές θα επικρατήσει "ένα μπαράζ
λαϊκισμού και μια πρωτοφανής επιθετικότητα στον δημόσιο διάλογο".
Εξηγώνταςτη θέση της ΝΔ σημείωσε ότι "εμείς ζητάμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν είναι ασάφεια
οι εκλογές. Οι εκλογές είναι το κλειδί για να ξεκαθαρίσει το τοπίο", ενώ όσον αφορά την τακτική της
ΝΔ ανέφερε: "Θα πάμε σε εκλογές απευθυνόμενοι στους πολίτες που ξέρουν, καταλαβαίνουν,
πληγώθηκαν και πλήρωσαν πάρα πολύ ακριβά αυτό που συμβαίνει. Δεν θα μπούμε σε ένα
μπαράζ παροχών. Είμαστε η πολιτική δύναμη εκείνη που επενδύει πια στη λύση των
προβλημάτων και όχι στη δημιουργία καινούργιων. Είμαστε η πολιτική δύναμη εκείνη που θεωρεί
πως το τέλος αυτής της κυνικής παρέας που κυβέρνησε τον τόπο αυτά τα χρόνια -μιας παρέας
που εμφανιζόταν να είναι μεταμφιεσμένη αριστερή την ώρα που συγκυβερνά χέρι- χέρι με τον
Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ- ότι θα έρθει μέσα από σοβαρές, ορθολογικές προτάσεις που θα
σηκώνουν ξανά τη χώρα".
ΗΜαρία Σπυράκη αναφέρθηκε στην παρουσία του προέδρου της ΝΔ στην ΔΕΘ λέγοντας ότι θα
παρουσιάσει ένα σοβαρό και συγκροτημένο σχέδιο: "Θα είναι ένα ολιστικό, συγκεκριμένο σχέδιο
το οποίο θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες δράσεις ανά τομείς και θα έχει ένα βασικό στόχο: Η
Ελλάδα να γίνει ένας σταθερός επενδυτικός προορισμός, ένας προορισμός που θα δημιουργήσει
δουλειές είτε με απευθείας ξένες επενδύσεις είτε με επενδύσεις εσωτερικές από το ιδιωτικό
κεφάλαιο και με χρήση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Η Ελλάδα ταυτόχρονα να είναι
μια χώρα, η οποία θα φροντίσει να μειώσει στο ελάχιστο τα προβλήματα που έχει ο δημόσιος
τομέας και το περίφημο εμπόδιο της γραφειοκρατίας που συναντούν όλοι όσοι επιχειρούν να
κάνουν κάτι. Να είναι μια χώρα που θα επενδύσει στο δυναμικό της στην ανώτατη εκπαίδευση,
που έχει πάρα πολύ και πολύ ικανό. Να είναι μια χώρα που θα χρησιμοποιήσει τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα στην ενέργεια, στον τουρισμό, στα logistics".
Περιγράφονταςτην κατάσταση της χώρας σημείωσε: Η κατάσταση "δεν επιτρέπει παροχολογίες
και λαϊκισμό, δεν επιτρέπει κινήσεις που θυμίζουν το αμαρτωλό παρελθόν, αντίθετα επιβάλει μια

καινούργια αρχή, μια νέα κυβέρνηση η οποία θα έχει δικό της πρόγραμμα για να αλλάξει τα
πράγματα στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση, στο επενδυτικό περιβάλλον, στη φορολογία,
στις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν επιτρέπει όμως την ίδια ώρα να δίνουμε την εντύπωση ότι η
Ελλάδα θα γυρίσει πίσω στις παλιές κακές συνήθειες".
Όσογια την πολιτική που θα ακολουθήσει η ΝΔ εφόσον κερδίσει τις εκλογές υπογράμμισε ότι "δεν
πρόκειται να υπονομεύσει και άλλο την πορεία της χώρας. Αντίθετα, θα προσπαθήσει -πρώτα απ΄
όλα- να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της και μετά να συζητήσει με τους πιστωτές τη δυνατότητα
να μειωθούν σταδιακά οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Θα ξεκινήσει, όμως, γιατί αυτή
είναι η πρώτη προτεραιότητα από την αποκατάσταση της αξιοπιστίας".
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