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Ανασχηματισμός-παραδοχή της επερχόμενης εκλογικής ήττας. Ανασχηματισμός-επιτομή πολιτικής
απελπισίας. Ανασχηματισμός-αποτύπωση της ένδειας πολιτικού προσωπικού στο περιβάλλον
των ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Σεαυτές τις τρεις κομβικές φράσεις στέκονται στη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να σχολιάσουν το
χθεσινό ρετουσάρισμα του υπουργικού συμβουλίου από τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το
οποίο, αν και είχε σκιαγραφηθεί τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα με τα χρώματα ακόμα του
"σαρωτικού", τελικά…έμεινε από καύσιμα. Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το
Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Τσίπρας απέτυχαν παταγωδώς να εκπέμψουν το μήνυμα της
ανανέωσης και ενός νέου ξεκινήματος. Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο μόνος
πραγματικός ανασχηματισμός που χρειάζεται η χώρα είναι οι εκλογές. Αυτό, άλλωστε, επεσήμανε
στη δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της "γαλάζιας" παράταξης, Μαρία Σπυράκη.
"Τόσηαναμονή, τόσος ντόρος, τόση αναστάτωση για να αλλάξει ο Μανωλιός και να βάλει τα ρούχα
του αλλιώς. Ευτυχώς, δεν αργεί ο μόνος πραγματικός ανασχηματισμός που χρειάζεται η χώρα. Οι
εκλογές. Για να δείξουν οι πολίτες στον κ. Τσίπρα το δρόμο από το Μαξίμου στην
Κουμουνδούρου", ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, τη
στιγμή που στελέχη της οδού Πειραιώς τονίζουν ότι ο χθεσινός ανασχηματισμός από τον
πρωθυπουργό δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία ανούσια μετακίνηση προσώπων της
Κουμουνδούρου, προκειμένου να κρατηθούν οι ισορροπίες μεταξύ τους, συνοδευόμενη από μία
ανάσυρση πολιτικών από τα αζήτητα.
Σεχρόνο παράλληλο, το momentum του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνει προς
την κατεύθυνση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όσο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει τον κύκλο των περιοδειών του σε Αττική και περιφέρεια, με
πρωταρχικό στόχο την επικοινωνία του "γαλάζιου" προγραμματικού λόγου και τη διεύρυνση προς
νέες δεξαμενές ψηφοφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στα Γρεβενά, όπου θα έχει
συναντήσεις με τοπικούς φορείς και πολίτες, έχοντας θέσει με ένταση το διακύβευμα των
επόμενων κρίσιμων για το μέλλον εκλογών. Ποιος μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μία νέα

περίοδο ευημερίας και ασφάλειας. Ποιος θα διαφυλάξει τη συνοχή της σε ένα περιβάλλον
γεωπολιτικά και οικονομικά ταραχώδες. Επάνω σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα θα κληθεί να
τοποθετηθεί η κοινωνία. Στο…διά ταύτα είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην "πρόοδο και
την οπισθοδρόμηση", που χαράσσεται από την οδό Πειραιώς και συνοδεύεται από την
αποτύπωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σαρωτικών αλλαγών, οι οποίες θα στείλουν
μήνυμα σε αγορές και εταίρους ότι η χώρα είναι μεταρρυθμίσιμη και δημιουργεί ένα περιβάλλον
προσέλκυσης επενδύσεων. Ένα περιβάλλον που θα δράσει καταλυτικά στη δημιουργία νέων και
καλύτερα αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης, καθώς και στον περιορισμό των κοινωνικών
ανισοτήτων. Τα πραγματικά διλήμματα της χώρας είναι σήμερα πιο ξεκάθαρα από ποτέ:
Υπευθυνότητα ή λαϊκισμός. Αξιοκρατία ή κομματισμός. Αποτελεσματικότητα ή ανικανότητα. Η Νέα
Δημοκρατία είναι η μεγάλη φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη που διεκδικεί ξανά την
διακυβέρνηση όχι για να διχάσει, αλλά να ενώσει τους Έλληνες. Είναι η παράταξη που
απεχθάνεται τα άκρα και τον λαϊκισμό και είναι αποφασισμένη να κριθεί από τη συνέπεια των
σημερινών της λόγων και των μελλοντικών της πράξεων", τονίζουν πηγές της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
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