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Θετικός λόγος για την επόμενη ημέρα της χώρας. Εξειδίκευση των "γαλάζιων" προτάσεων για την
οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Αλλά και κριτική που θέτει στο στόχαστρό της το
Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, για πλήρη απουσία σχεδίου όσον αφορά
στο "αύριο" της Ελλάδας.
Οπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ορίζει βηματισμό και στρατηγική, με το
βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Από το βήμα του Βελλίδειου Συνεδριακού Κέντρου,
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα εξειδικεύσει το πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα
του κόμματος για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Για την ασφαλή μετάβαση της χώρας στη
μεταμνημονιακή εποχή της. Ένα πρόγραμμα που…αγκαλιάζει τους πάντες. Τη μεσαία τάξη. Τις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Την επιχειρηματική
κοινότητα. Τη νέα γενιά. Τους Ανέργους. Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει και πάλι στο προσκήνιο η
"συμφωνία αλήθειας". "Το ρεαλιστικό σχέδιο για μία φωτεινή Ελλάδα". Με ένα
μεγάλο…απεταξάμην στην υποσχεσιολογία. Στην παροχολογία. Αυτή, άλλωστε, όπως ο ίδιος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε, είναι το τελευταίο που χρειάζεται ο τόπος.
"Δεθα πάω με κανένα "καλάθι” στη Δ.Ε.Θ. Δε θα ακολουθήσω τον κ. Τσίπρα, που όλα δείχνουν ότι
θα ανοίξει πάλι ένα κοφίνι ανεύθυνων υποσχέσεων. Διότι, εάν το έκανε το 2015, που γνώριζε ότι
θα κερδίσει τις εκλογές, σκεφτείτε πόσα ψέματα θα πουλήσει τώρα που ξέρει ότι θα τις χάσει. Το
τελευταίο όμως που χρειάζεται η χώρα είναι μια πλειοδοσία παροχολογίας…Δεν πρόκειται να τον
ακολουθήσω σε αυτό το άθλιο παιχνίδι λαϊκισμού. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι
συγκεκριμένο, κοστολογημένο και ο πυρήνας του έχει ήδη εγκριθεί από το 11ο συνέδριο μας.
Προφανώς το επικαιροποιούμε διαρκώς και το εμπλουτίζουμε. Αλλά μην περιμένετε να ακούσετε
από μένα στη ΔΕΘ μία λίστα παροχών ή διορισμών. Και ειλικρινά, θα ήλπιζα να μην το πράξει και
ο κ. Τσίπρας. Όχι μόνο γιατί δεν θα τον πιστέψει κανείς, αλλά γιατί όσα λέγονται στη χώρα μας
παρακολουθούνται πλέον και από τις αγορές που είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσουν αρνητικά",
τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στα "Νέα".
Με αιχμή, λοιπόν, τον προγραμματικό λόγο της οδού Πειραιώς, ο οποίος εδράζεται σε ένα
τετράγωνο θέσεων, που ξεκινάει από η μείωση της φορολογίας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και φτάνει μέχρι την ασφάλεια για όλους, ο Κυριάκος

Μητσοτάκης στέλνει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία Πειραιώς είναι έτοιμη να αναλάβει τη
διακυβέρνηση της χώρας και να φέρει στο προσκήνιο ένα σαρωτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
Για τον ίδιο, άλλωστε, αυτό είναι το κλειδί για την ασφαλή μετάβαση της Ελλάδας στη
μεταμνημονιακή εποχή της και στην ανάπτυξη.
"Όλοτο πρόγραμμά μας στηρίζεται στην εφαρμογή ενός σαρωτικού κύματος μεταρρυθμίσεων που
θα καταστήσει την οικονομία ανταγωνιστική και το κράτος λειτουργικό, παρέχοντας ασφάλεια σε
όλους και αλληλεγγύη στους πιο αδύναμους. Για το ζήτημα των πλεονασμάτων έχω πει ξεκάθαρα
ότι θα διεκδικήσω τη μείωση των στόχων τους οποίους δυστυχώς συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό
θα γίνει αμέσως μόλις ανακτήσει η Ελλάδα την αναγκαία πολιτική της αξιοπιστία. Δηλαδή, όταν η
κυβέρνηση της ΝΔ θα έχει δώσει σαφή και μετρήσιμα δείγματα μεταρρυθμίσεων. Όταν, με απλά
λόγια, η Ελλάδα γίνει ένας φιλικός επενδυτικός προορισμός με ένα σταθερό φορολογικό σύστημα
και με δημόσια διοίκηση που θα δουλεύει ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, χωρίς γραφειοκρατία",
είναι το μήνυμα Μητσοτάκη. Από κοντά, το…χαλί των κινήσεων-ματ ήδη έχει στρωθεί. Με
ανοίγματα συνεχή στην κοινωνία. Με ανοίγματα σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων. Με ανοίγματα
στις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της οδού Πειραιώς,
ώστε να ισχυροποιηθεί περαιτέρω ο αέρας της "γαλάζιας" κυβερνησιμότητας. Ώστε να έρθει πιο
κοντά το μονοπάτι της αυτοδυναμίας. Και αυτά τα ανοίγματα θα συνεχιστούν μέχρι τέλους.
"Οκ. Τσίπρας, καταφεύγοντας διαρκώς σε νέα ψέματα, αποδεικνύει ότι αντιπροσωπεύει το χθες. Η
χώρα σήμερα χρειάζεται μία δημιουργική επανεκκίνηση. Χρειάζεται ενωμένη να μπορέσει να
αξιοποιήσει τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, να προσελκύσει επενδύσεις, να
δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, να προσφέρει στους Έλληνες πολίτες ασφάλεια και
αλληλεγγύη. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με μία αριστερή ρητορική να συσπειρώσει το
ακροατήριό της, δημιουργώντας ένα αντιδεξιό μέτωπο, όπως φάνηκε και από την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στη Σύρο. Δεν έχουν κανένα νόημα αυτού του είδους τα μέτωπα. Είναι
ξεπερασμένα. Άλλωστε ο διαχωρισμός Αριστεράς-Δεξιάς, με τους όρους του παρελθόντος, είναι
παντελώς ξεπερασμένος. Τα πραγματικά διλήμματα της χώρας είναι σήμερα πιο ξεκάθαρα από
ποτέ: Υπευθυνότητα ή λαϊκισμός. Αξιοκρατία ή κομματισμός. Αποτελεσματικότητα ή ανικανότητα",
σχολιάζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, στο στόχαστρο των "γαλάζιων" τίθεται
και το αναμενόμενο…ρεκτιφιέ του υπουργικού συμβουλίου από τον Αλέξη Τσίπρα.
"Δενέχει καμία σημασία ποιος κάθεται στις καρέκλες ενός υπουργικού συμβουλίου μιας απολύτως
απαξιωμένης κυβέρνησης. Και αυτό το ξέρουν οι πολίτες. Ξέρουν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση
αδυνατεί να διαχειριστεί όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Από το Σκοπιανό μέχρι την Οικονομία. Από την
ασφάλεια μέχρι τις νέες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η Ελλάδα", επισημαίνουν κύκλοι της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
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