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Σκληρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ από την Πρέβεζα

Έντονη ανησυχία επικρατεί στη ΝΔ για την πορεία της οικονομίας καθώς βλέπουν το
ενδεχόμενο της συμφωνίας με τους εταίρους να απομακρύνεται και να είναι πολύ πιθανό το
σενάριο της ρήξης και των πρόωρων εκλογών.

Δύο ενδεχόμενα, που σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, αποτελούσαν από την
πρώτη στιγμή μέρος της στρατηγικής που ακολουθεί το Μαξίμου, καθώς κορυφαία
κυβερνητικά στελέχη μιλούν το τελευταίο διάστημα για πρόωρη προσφυγή στη λαϊκή
ετυμηγορία σε περίπτωση που οι δανειστές παραμείνουν αμετακίνητοι στην θέση τους.

Ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην περιφερειακή συνδιάσκεψη της ΝΔ στην Πρέβεζα,
επιτέθηκε προσωπικά στον πρωθυπουργό τον οποίο κάλεσε να αλλάξει πολιτική έστω και
την ύστατη στιγμή προκειμένου η χώρα να μην χρεοκοπήσει. Παράλληλα τάχθηκε με
κατηγορηματικό τρόπο ενάντια στα σενάρια των εκλογών αλλά και της ρήξης με τους
εταίρους τα οποία χαρακτήρισε καταστροφικά.

"Οι εκλογές δεν είναι διέξοδος γι' αυτούς! Με τις εκλογές δεν απειλούν εμάς. Απειλούν την
Ελλάδα! Πρόωρες εκλογές η χώρα δεν τις αντέχει... Μια ρήξη της Ελλάδας με τους
εταίρους της, σε τι κινδύνους θα έβαζε τη χώρα και ποιοι θα έμπαιναν σε πειρασμό για
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πραγματικά σοβαρές απειλές σε βάρος της;".

Ωστόσο, με τη δυσάρεστη τροπή που έχουν πάρει οι διαπραγματεύσεις και με την
κυβέρνηση να μην έχει πλέον κανένα σύμμαχο, ο πρόεδρος της ΝΔ υποστήριξε πως το
"ατύχημα" μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ.

"Ο χρόνος τελειώνει! Η παράταση που είχε ο ίδιος ζητήσει, τελειώνει στα τέλη αυτού του
μηνός, όπως τελειώνουν και τα χρήματα. Η Ελλάδα, ήδη, ζητάει παράταση στο χρόνο
αποπληρωμής των υποχρεώσεών της. Το «ατύχημα» που όλοι απευχόμαστε και όλοι
φοβόμαστε έρχεται όλο και πιο κοντά. Κι αυτό φέρνει την πατρίδα μας όλο και σε πιο
δύσκολη θέση".

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε "μονόδρομο" την εθνική
συνεννόηση καθώς όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι "όμηρος" των συνιστωσών του
ΣΥΡΙΖΑ. "Να προσχωρήσει στη μεγάλη συνεννόηση, να απαλλαγεί από τα βαρίδια του, να
απαλλαγεί από τις εμμονές του, να αναλάβει τις ευθύνες του. Γιατί με αυτούς που είναι
σήμερα δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη".

Του ζητούν να ζητήσει συνάντηση με Τσίπρα

Βλέποντας το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών
και μπροστά στο φόβο μιας ενδεχόμενης ρήξης με ανυπολόγιστες συνέπειες για την χώρα,
βουλευτές της ΝΔ ζητούν από τον πρόεδρο της ΝΔ να αναλάβει συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες. Ο αριθμός των "γαλάζιων στελεχών" που καλούν τον Αντώνη Σαμαρά να
ζητήσει ο ίδιος συνάντηση με τον πρωθυπουργό μεγαλώνει μέρα με την ημέρα.

Μετά τους Άδωνι Γεωργιάδη, Κυριάκο Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπαμιμίκο και ο Νικήτας
Κακλαμάνης με συνέντευξη του στην "Αγορά" καλεί τον πρόεδρο της ΝΔ να σηκώσει το
τηλέφωνο και να ζητήσει ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

"Να του προτείνει να αναλάβουν από κοινού δράση. Να πάνε μαζί στις Βρυξέλλες, να
συναντηθούν με τους «υποτιθέμενους» ηγέτες της ΕΕ", τόνισε χαρακτηριστικά ο
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αντιπρόεδρος της Βουλής.

Το ίδιο αίτημα αναμένεται να θέσουν και άλλοι βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι υποστηρίζουν
πως η εθνική συνεννόηση είναι την δεδομένη χρονική στιγμή αναγκαία όσο ποτέ.
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