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κρατάει η ΝΔ την κυβέρνηση
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Μετα κομμάτια του παζλ των υποψηφιοτήτων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές να σχηματίζουν τη
μεγάλη εικόνα (μετά τη στήριξη του κ. Ταχιάου στη Θεσσαλονίκη απομένουν οι ανακοινώσεις
για την περιφέρεια Κρήτης και το δήμο Πειραιά) η Νέα Δημοκρατία στρέφει την προσοχή της στα
δύο επόμενα ορόσημα μέχρι το τέλος του έτους.
Τοένα και εσωκομματικό είναι το Συνέδριο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι
εργασίες του οποίου θα οριοθετήσουν τα αφηγήματα στο δρόμο προς τις κάλπες,
αποτυπώνοντας, παράλληλα, την οπτική του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις συνεχείς κινήσεις
διεύρυνσης και ανανέωσης.
Τοδεύτερο και κοινοβουλευτικό είναι η "μάχη" του προϋπολογισμού, με το "γαλάζιο" επιτελείο να
προετοιμάζεται ήδη για το τετ α τετ-αιχμή της Βουλής, έχοντας ήδη αποδομήσει βήμα προς βήμα
τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της συγκυβέρνησης περί της επιστροφής στην κανονικότητα.
Τηστιγμή που ο κυβερνητικός συνασπισμός των ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων…παίζει τα ρέστα
του, ανοίγοντας ημέρα με την ημέρα τη βεντάλια της παροχολογίας, στελέχη της αξιωματικής
αντιπολίτευσης όχι μόνο υποδέχονται με εμφανή ικανοποίηση τα αποτελέσματα των
δημοσκοπήσεων, αλλά εκτιμούν πως οι κάλπες μπορεί να στηθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή από
τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
"Οιεκλογές είναι κοντά και όλοι ξέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Είναι
εξωπραγματικό να φτάσει αυτή η κυβέρνηση στο τέλος της τετραετίας. Ό,τι πιάνει ο κ. Τσίπρας
γίνεται κάρβουνο", σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, όσο
στην οδό Πειραιώς επισημαίνουν ότι τα κυβερνητικά πυροτεχνήματα, διανθισμένα με
υποσχεσιολογία-βουτιά στο 2014, δεν είναι ικανά να σώσουν το οικοσύστημα ΣΥΡΙΖΑΑνεξάρτητων Ελλήνων, το οποίο βρίσκεται σε αποδρομή.
Ανάμεσασε καλέσματα πανστρατιάς από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανάμεσα σε συνεχόμενους κύκλους επικοινωνίας
προγραμματικών θέσεων για τα ζητήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, η οδός
Πειραιώς συνεχίζει να σφίγγει τον κλοιό στο Μέγαρο Μαξίμου, με προμετωπίδα των δημόσιων

παρεμβάσεων το εκκλησιαστικό και την υπόθεση ΔΕΠΑ. Μία υπόθεση, που η Νέα
Δημοκρατία κρατάει εξακολουθητικά στην πρώτη γραμμή, ζητώντας άμεσες απαντήσεις.
"Ηκυβέρνηση επιχείρησε να χαρίσει χρέη της εταιρείας συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη προς τη
ΔΕΠΑ. Εδώ και δύο εβδομάδες δεν έχουμε λάβει ούτε μία απάντηση επί της ουσίας.
Αποκαλύπτεται ότι υπήρχε σε προχωρημένο στάδιο, σχέδιο παράνομης ανταλλαγής ακινήτων της
εταιρείας ELFE έναντι χρέους της προς τη ΔΕΠΑ. Τα mails και τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν
δεν αφήνουν αμφιβολία ότι ενώ ο κ. Σταθάκης γνώριζε ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα,
δρομολογούσε την ανταλλαγή τους έναντι χρέους. Ο ίδιος ο υπουργός δηλώνει επί λέξει: "Νομίζω
ότι δεν μπήκε ποτέ σε ουσιαστική συζήτηση το περί ου ο λόγος σχέδιο”. Ποιος λέει αλήθεια; Τα
mails, τα γραπτά ή ο υπουργός στις δηλώσεις του; Αποκαλύπτεται ότι στο θέμα της διαχείρισης
των χρεών της ΔΕΠΑ είχε εμπλακεί και ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης. Όπως
προκύπτει από τα mails που δημοσιεύτηκαν, ο υπουργός Επικρατείας ενημερώνεται λεπτομερώς
για την εκτόξευση των χρεών και για την πρόταση ανταλλαγής των δεσμευμένων ακινήτων της
ELFE έναντι χρέους", σημείωσε, στη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η
εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη.
Σεmomentum εκκλησιαστικού, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε μία ακόμα
συνάντηση με κληρικούς, μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα. Αυτή τη φορά, ο κ. Μητσοτάκης
συνομίλησε με εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, αφήνοντας νέες
αιχμές εναντίον του πρωθυπουργού και του αρχιεπισκόπου και παρέχοντας τη διαβεβαίωση ότι,
ακόμα κι αν ο κ. Τσίπρας επιβάλει μονομερώς την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των
κληρικών, η Νέα Δημοκρατία δε θα την αναγνωρίσει ως επόμενη κυβέρνηση και θα επαναφέρει το
υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας τους.
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