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«Ευπρόσδεκτοι» στην Πλεύση Ελευθερίας θα είναι άνθρωποι αποφασισµένοι από 
την Αριστερά, τα κοινωνικά κινήµατα που διεκδικούν τον δηµοκρατικό πατριωτισµό

Μητσοτάκης: Να φύγει ο Τσίπρας και η παρέα του

Σ
ε αποµάκρυνση της κυβέρνη-
σης Τσίπρα κάλεσε ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης στην οµιλία 
του στο 10ο συνέδριο της 

Νέας ∆ηµοκρατίας, κάνοντας λόγο 
για την «χειρότερη, πιο ιδεοληπτική 
κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος από 
τη µεταπολίτευση και µετά».
Ο πρόεδρος της Ν∆ είπε ότι σε 111 
µέρες άλλαξε το κόµµα. «Τώρα θα αλ-
λάξουµε και την Ελλάδα» σηµείωσε.
«Προτείναµε στους πολίτες µία νέα 
συµφωνία αλήθειας. ∆ηµιουργείται 
ένα κίνηµα αλήθειας, κίνηµα που 
φέρνει οξυγόνο στην Ελλάδα που 
ασφυκτιά» είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρόεδρος της Ν∆ είπε ότι θα πρέ-
πει «να φύγει µια ώρα αρχύτερα ο κ. 
Τσίπρας και η παρέα του» και σηµεί-
ωσε ότι οι αντίπαλοι της Ν∆ βλέπουν 
το ρολόι για την αποµάκρυνσή τους 
από την εξουσία να µετρά αντίστρο-
φα.
Οφείλουµε να γράψουµε το δικό µας 
σχέδιο ανασυγκρότησης της πατρί-
δας, σηµείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Είπε ότι ο ίδιος θα είναι ο πρώτος 
πρόεδρος της Ν∆ µε ορισµένη θη-
τεία.
«Βήµα βήµα ξανακερδίζουµε την 
εµπιστοσύνη των πολιτών» σηµείωσε 
και είπε ότι θα πρέπει να πειστούν οι 

πολίτες να ενδιαφερθούν ξανά για τα 
κοινά.
«Μαζί φτιάξαµε το νέο καταστατικό, 
µαζί σχεδιάζουµε τις πολιτικές που 
θα εφαρµόσουµε ως Ν∆ όταν σύντο-
µα γίνουµε κυβέρνηση» είπε.
Το κόµµα ανήκει σε κάθε Ελληνίδα 
και κάθε Έλληνα, σηµείωσε ο κ. Μη-
τσοτάκης, κάνοντας ειδική αναφορά 
στις Ελληνίδες ψηφοφόρους: «Μαζί 
µε το οξυγόνο, θέλουµε και άρωµα 

γυναίκας». Ακόµη, επιτέθηκε στην 
κυβέρνηση και για τα έκτακτα µέτρα, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 
«µόνο από την αναξιόπιστη κυβέρνη-
ση Τσίπρα ζητήθηκε τέταρτο προλη-
πτικό µνηµόνιο».
Ο κ. Μητσοτάκη επιτέθηκε και σε 
υπουργούς, αναφέροντας χαρακτη-
ριστικά ότι ποτέ στην πολιτική ιστο-
ρία της χώρας «δεν έχουν πει τόσες 
σαχλαµάρες σε τόσο σύντοµο χρο-

νικό διάστηµα». «Υπουργοί έψαχναν 
επενδύσεις σε πρόσφυγες. Υπουργοί 
καταστρατηγούν την εθνική πολιτική 
στα Σκόπια και ο υπουργός Εθνικής 
Άµυνας τόνισε µε στολή παραλλαγής 
πως βγαίνουµε µετά το Πάσχα από το 
µνηµόνιο και θα εκτοξευθούµε και 
κυρίως είναι η πρώτη φορά που το 
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προ-
σωπικού µετατράπηκε σε Ανώτατο 
Συµβούλιο Επιλογών Πολάκη. Η 
Πρώτη φορά αριστερά κατάφερε κάτι 
µοναδικό. Κατάφερε να µεγεθύνει 
όλες τις παθογένειες χωρίς να έχει 
κανένα επίτευγµα να επιδείξει», τό-
νισε.
«Μόνο µία αξιόπιστη κυβέρνηση 
µπορεί να αναλάβει την ανασυγκρό-
τηση της χώρας, να την πιστέψουν οι 
Ελληνες και να τη σεβαστούν οι δα-
νειστές. Να µπορέσει τουλάχιστον να 
αποτρέψει το τέταρτο µνηµόνιο».
Στο ερώτηµα για το αν είναι σωστό 
να ζητά η Ν∆ εκλογές σε αυτή τη χρο-
νική συγκυρία, τόνισε «Θα ήµασταν 
ασυγχώρητοι αν δεν κάναµε τα πάντα 
για να φύγουν µια ώρα αρχύτερα», 
ενώ πρόσθεσε ότι πλέον η παραί-
τηση της κυβέρνησης αποτελεί σύσ-
σωµο αίτηµα της αντιπολίτευσης και 
ότι η πλειοψηφία των πολιτών ζητά 
εκλογές.

Z.Kωνσταντοπούλου: Θετική η πορεία για την Πλεύση Ελευθερίας

Η «Πλεύση Ελευθερίας» θα οργανω-
θεί στο προσεχές διάστηµα µε αµεσο-
δηµοκρατικές διαδικασίες, προκειµέ-
νου, όποτε και αν γίνουν οι επόµενες 
εκλογές, που αποτελούν ιστορική και 
πολιτική αναγκαιότητα, να είµαστε 
έτοιµοι να ζητήσουµε την εµπιστο-
σύνη του ελληνικού λαού, δήλωσε η 
επικεφαλής του νεοσύστατου κόµµα-
τος σε συνέντευξή της στην εφηµερί-
δα «Παραπολιτικά».
Η κ. Κωνσταντοπούλου αντιπαρέρχε-
ται της άποψης περί ισχυρών «αντι-
µνηµονιακών δυνάµεων οι οποίες 
κατεγράφησαν στις τελευταίες εκλο-
γές», τονίζοντας ότι εκεί «αποδείχθη-
κε περίτρανα πως οι µνηµονιακές 
δυνάµεις, και πρωτίστως οι νεοµνη-
µονιακές δυνάµεις της σηµερινής 
κυβέρνησης, φοβούνταν τόσο πολύ 
µην προλάβει να συγκροτηθεί και 
να οργανωθεί µια αντιµνηµονιακή 
πολιτική πρόταση αντίστοιχη και 
αντάξια της µεγαλειώδους και ευθυ-
τενούς στάσης του ελληνικού λαού, 
που έσπευσαν να διοργανώσουν και 
να σκηνοθετήσουν εκλογές, έξω από 
τα συνταγµατικά θεσµικά πλαίσια, µε 
πρωτοφανείς συντετµηµένες διαδικα-
σίες και µε παράκαµψη της Βουλής».
Παράλληλα, όπως σηµειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκφράζει αισιοδοξία για 

την θετική πορεία του κόµµατος της 
σηµειώνοντας ότι «όποιο κι αν εί-
ναι το σχέδιο αιφνιδιασµού, όποια 
µεθόδευση κι αν επιχειρήσει το κυ-
βερνητικό επιτελείο, εµείς θα είµαστε 
έτοιµοι, προετοιµασµένοι, προϊδεα-
σµένοι και υποψιασµένοι. ∆ε θα συµ-
βεί ξανά ποτέ ο αιφνιδιασµός και το 
πραξικόπηµα του καλοκαιριού, που 
αποτέλεσε το colpo grosso του επιτε-
λείου Τσίπρα».
Για την αµείωτη δυναµική της Χρυ-
σής Αυγής, όπως καταγράφηκε στις 
εκλογές η πρόεδρος της «Πλεύσης 
Ελευθερίας» εκτιµά ότι «στις επόµε-
νες εκλογές αυτός ο αντιδηµοκρατι-
κός, ναζιστικής αναφοράς και φασι-
στικής λειτουργίας σχηµατισµός θα 
βγει αποδεκατισµένος από την κάλ-
πη».
Αναφορικά µε την πολιτική ταυτό-
τητα όσων προσχωρήσουν την Πλ. 
Ελ. και κατά πόσο ευπρόσδεκτοι θα 
είναι οι µη Αριστεροί η πρόεδρος της 
σηµειώνει ότι «η Πλεύση Ελευθερί-
ας είναι µάχη απελευθέρωσης του 
λαού. Είναι µάχη που πρέπει να δο-
θεί από αποφασισµένους ανθρώπους 
και συλλογικότητες, µε ενωµένες δυ-
νάµεις, Ευπρόσδεκτοι στην Πλεύση 
Ελευθερίας είναι τόσο άνθρωποι που 
τοποθετούνται στην Αριστερά, όσο 

και τα κοινωνικά κινήµατα, αλλά και 
όσοι διεκδικούν µε δηµοκρατικό πα-
τριωτισµό, , την υπεράσπιση της πα-
τρίδας µας και την αποκατάσταση της 
∆ηµοκρατίας. Όλοι όσοι θέλουν να 
δώσουν τη µάχη και να χτίσουν µαζί 
µας ένα διαφορετικό κόσµο, που εί-
ναι εφικτός, σε πείσµα των προσπα-
θειών ενός ολιγαρχικού, συστήµατος 
να µας πείσει ότι αυτό δε γίνεται.
Για τους «ψιθύρους» περί εναγκαλι-
σµού της Πλ. Ελ. από την διαπλοκή 
τονίζει κατηγορηµατικά « είναι γνω-
στό ότι συγκρούσθηκα όσο λίγοι µε 
τη διαπλοκή και εξακολουθώ να πλη-
ρώνω το τίµηµα γι’ αυτό. Είναι ένα 
κόστος που αποδέχοµαι και είναι τιµή 
µου να συνεχίσω να το πληρώνω, 
αφού δεν διατίθεµαι να µεταβάλω τη 
δική µου στάση. Εξάλλου προσθέτει 
∆ικαιοσύνη και ∆ιαφάνεια, αποτε-
λούν δύο από τα έξι προτάγµατα της 
Πλεύσης Ελευθερίας».
Σχολιάζοντας το κατά πόσο θεωρείται 
«άδικη η κριτική»που ασκεί σε βάρος 
του πρωθυπουργού η κ. Κωνσταντο-
πούλου δηλώνει ότι «η πολιτική που 
εφαρµόζει ο σηµερινός πρωθυπουρ-
γός αντιστρατεύεται οτιδήποτε ανα-
φέρεται στην Αριστερά, τους αγώνες, 
τις θέσεις και τις αξίες της. «∆εν έχει 
δικαίωµα ούτε ο ίδιος, ούτε κανείς 

από το περιβάλλον του να ισχυρίζεται 
ότι το άκρως νεοφιλελεύθερο, αυταρ-
χικό, αντιδηµοκρατικό και ανελεύθε-
ρο µνηµονιακό καθεστώς που υπηρε-
τούν έχει οποιαδήποτε σχέση µε τη 
Αριστερά».
Τέλος στο κατά πόσο είναι λύση 
η επιστροφή στο εθνικό νόµισµα 
η πρόεδρος της Πλ. Ελ. εκτιµά ως 
υπερτιµηµένο το ερώτηµα αυτό για 
το νόµισµα. « Το πρώτιστο», υπο-
γραµµίζει « είναι η δηµοκρατία και η 
ελευθερία. Για τις οποίες πρέπει να 
παλέψουµε µε κόστος και αυτοθυσία 
και όχι να διστάζουµε µε πρόσχηµα 
οποιοδήποτε νόµισµα. Κανένα νό-
µισµα δεν αποτελεί ούτε θεµελιώδες 
κεκτηµένο, ούτε πανανθρώπινη αξία, 
όπως η ελευθερία, η δηµοκρατία, η 
αξιοπρέπεια».




