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Τηναποτυχία της κυβέρνησης Τσίπρα να δώσει λύση στην καυτή ατζέντα των "κόκκινων δανείων"
αναδεικνύει η Νέα Δημοκρατία, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η ίδια υπερασπίζεται
αδιαπραγμάτευτα την προστασία της πρώτης κατοικίας, με αιχμή την πρόταση για τη "δεύτερη
ευκαιρία".
Στηδιάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Μαρία Σπυράκη τόνισε ότι το κυβερνητικό οικοσύστημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
πράξει το παραμικρό εδώ και τρία χρόνια, προκειμένου να διευθετήσει το μείζον αυτό θέμα. "Στην
Ελλάδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι στο 46%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι στο
4%. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει δίκαιη λύση για τα κόκκινα δάνεια, με στόχο να καλυφθούν οι
πολίτες που έχουν ανάγκη χωρίς οι κακοπληρωτές να προστατεύονται…Η λύση δε θα πρέπει να
διακινδυνεύει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος", σημείωσε χαρακτηριστικά η κ.
Σπυράκη.
Σετέμπο οικονομίας, η εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κράτησε ψηλά το παράθυρο
Βέμπερ για τη μείωση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, στα οποία έχει…δέσει τη χώρα η
κυβέρνηση Τσίπρα. "Να διαβάζουμε προσεχτικά τις δηλώσεις Βέμπερ και του εκπροσώπου της
Καγκελαρίας. Ο κ. Βέμπερ επιβεβαίωσε ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας από τον κ.
Μητσοτάκη είναι προϋπόθεση, για να ξεκινήσει ο διάλογος για τη μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων. Είναι δυσάρεστο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων να επιχειρεί να ανακόψει τη
συζήτηση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι υπέρ των Ελλήνων. Ο κ. Τσίπρας είναι ή όχι υπέρ της
μείωσης των πρωτογενών, εφόσον η Ελλάδα κατακτήσει ρυθμούς ανάπτυξης και αξιοπιστία; Είναι
καλό να μας αφήσει να επιτύχουμε το στόχο", ανέφερε.
Ηκ. Σπυράκη, που σημείωσε ότι ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος δεν θα είναι
υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία (τέτοιες συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές από τη ΝΔ, είπε)
στάθηκε ιδιαίτερα και στη μετά την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών εποχή.

"Σεαντίθεση με τον κ. Τσίπρα, που όποτε βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου έχει την ανάγκη να
φρουρείται από διμοιρίες, ο κ. Μητσοτάκης περιόδευσε σε Γιαννιτσά, Σιάτιστα και Κοζάνη. Η
υπεύθυνη και ρεαλιστική στάση της ΝΔ για τις Πρέσπες καλύπτει τις ανησυχίες της πλειονότητας
των Ελλήνων. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα αμβλύνει τις επιπτώσεις της συμφωνίας. Δεν
θα απεμπολήσει το βέτο. Διαβεβαίωσε ότι θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις για την
κατοχύρωση των μακεδονικών προϊόντων που είναι επί της ουσίας απροστάτευτα", επεσήμανε η
εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, έκανε λόγο για "σκηνοθετημένο
διαζύγιο" Τσίπρα-Καμμένου, τονίζοντας ότι οι πολίτες δεν έχουν διάθεση να παρακολουθούν
αυτήν την παράσταση.
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