Τσακαλώτος: Τώρα μπορούμε να
ξοδεύουμε σε μόνιμα μέτρα
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Τη διαβεβαίωσηπως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές είναι μόνιμα έδωσε από το βήμα της
Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Παράλληλα σε μια πολιτικού ύφους
ομιλία υπογράμμισε πως το κόμμα του δεν αισθάνεται καθόλου απομονωμένο γιατί όπως είπε
"εμείς δεν είμαστε Τσίπρας, Πολάκης, Τσακαλώτος, βουλευτές, και στελέχη, αλλά είμαστε μια
συλλογικότητα και γι’ αυτό αντέξαμε και στο 3% και το 2015, και το 2016, και το 2017, αλλά εσείς
δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί έχουμε την υποστήριξη του λαού, της μεσαίας τάξης, και των
αδύναμων στρωμάτων".
Χαρακτήρισεως κόμμα "πρωταθλητή στο αυτογκόλ" τη Νέα Δημοκρατία και προκάλεσε τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να πει από πού θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του. "Γιατί εμείς ότι λέμε το
έχουμε κοστολογήσει" τόνισε, ενώ υπογράμμισε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι έτοιμη να μειώσει
την λιτότητα για το 2020 μειώνοντας το πλεόνασμα στο 2,5% επειδή έχει "χτίσει αξιοπιστία". "Την
χτίσαμε την αξιοπιστία μας και γι’ αυτό το κάνουμε τώρα. Γι’ αυτό βάλαμε τον ειδικό λογαριασμό"
είπε.
Οκ. Τσακαλώτος απαντώντας στην αξιωματική αντιπολίτευση για την επόμενη μέρα των
ευρωεκλογών και την εκλογή του Μάνφρεντ Βέμπερ υποστήριξε πως "και την περίοδο 2012-2014
το ΕΛΚ ήταν πρώτο, αλλά πόσο σας βοήθησε τότε;"
Αίσθησηδημιούργησε στην ομιλία του ΥΠΟΙΚ το εγκώμιο στον Π. Σάντσεθ με καρφιά προς την
πλευρά της Φώφης Γεννηματά. "Ο Σάντσεθ έκανε κόντρα στο κόμμα του με αυτούς που θέλανε να
πάνε με την δεξιά. Ενώ εσείς διώξατε το Ποτάμι και τη ΔΗΜΑΡ για να πάτε με τους συντρόφους
σας της δεξιάς" είπε.
Απότην ομιλία Τσακαλώτου δεν έλειψε και το ευφυολόγημα, καθώς όπως είπε συνάντησε στον
διάδρομο της Βουλής τον κ. Βορίδη και του πρότεινε να τον κεράσει 3 ουίσκι αρκεί να απαρνηθεί
το νεοφιλελευθερισμό. "Όμως εκείνος αρνήθηκε. Μπράβο σας που μένετε πιστοί στις ιδέες σας και
μπράβο σας που δεν εξαγοράζεστε κιόλας" είπε ο υπουργός μεταφέροντας τον διάλογο με τον
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.
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