Νon paper της Ν.Δ. υπονομεύει τη νέα κυβέρνηση πριν καν ορκιστεί
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

"Θα αλλάξουμε τα μέτρα μόλις έρθουμε στην εξουσία"

Μετά τα πρώτα σαφή μηνύματα ότι μέρος της σκληρής εκλογικής βάσης της Νέας
Δημοκρατίας δεν βλέπει να με καλό μάτι την απόφαση του κ. Αντώνη Σαμαρά να στηρίξει
την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει αποδυθεί
από το πρωί σε έναν αγώνα να αποδείξει ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει στη στάση της.

Μέσα στη λογική αυτή εντάσσεται και το non paper που έχει σταλεί από το πρωί σε όλους
τους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη με σαφείς οδηγίες αποδόμησης της νέας
κυβέρνησης πριν καν ορκιστεί.

Ξεκινώντας από τον τίτλο όπου η κυβέρνηση χαρακτηρίζεται ως «μεταβατική» οι οδηγίες
είναι σαφείς.

Κανένα στέλεχος δεν πρέπει να παραδεχθεί ότι υπάρχει ουσιαστικά συγκυβέρνηση με το
ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να προβάλλονται ως σαφής επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας η
αποχώρηση του κ. Γιώργου Παπανδρέου από την πρωθυπουργία και να επισημαίνεται η
εθνική στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έσωσε τη χώρα από τον γκρεμό.
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Επί της ουσίας, η Νέα Δημοκρατία ζητά από τα στελέχη της να αρνούνται τα όποια μέτρα
προκύπτουν από τη δανειακή σύμβαση, να επισημαίνουν ότι ψηφίζουν τον προϋπολογισμό
μόνο ως ανάγκη για να έρθουν οι εκλογές πιο κοντά και να υπόσχονται ακόμη και σήμερα
ότι το κόμμα τους ως αυριανή κυβέρνηση θα επαναδιαπραγματευτεί τις δεσμεύσεις που
έχει αναλάβει η Ελλάδα σε ότι αφορά στο σύνολο των μέτρων μέσω την οποίων
επιτυγχάνονται οι στόχοι στην οικονομία.

Το πλήρες κείμενο οδηγιών που έχει σταλεί σε ολα τα στελέχη της Ν.Δ.

NON PAPER

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
- Την περασμένη Δευτέρα, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ο Πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, Α. Σαμαράς είπε ότι θα ματαιώσει το ολέθριο δημοψήφισμα που έφερνε την
Ελλάδα στο κατώφλι εξόδου από το ευρώ, ζήτησε να φύγει ο κ. Παπανδρέου και ζήτησε
μεταβατική κυβέρνηση για εκλογές το ταχύτερο.
Μέσα σε έξι μέρες πέτυχε τρία στα τρία. Κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει από κόμμα της
Αντιπολίτευσης.
Τώρα, με ενισχυμένη τη θέση του στο εξωτερικό θα αγωνιστεί παντού για να μπορέσει
η Ελλάδα να βγει από την ασφυξία και να μπει στο δρόμο της Ανάκαμψης.
Mέχρι πριν δέκα μέρες η χώρα πήγαινε άσχημα, αλλά δεν είχε φτάσει στο γκρεμό κι
είχε εξασφαλίσει την 6η δόση και τη νέα δανειοδότηση. Ξαφνικά ο κ. Παπανδρέου την
έφτασε στο χείλος του γκρεμού με την απίστευτη πρότασή του για δημοψήφισμα.
Το βασικό ήταν να σωθεί η χώρα εκείνη τη στιγμή. Και να αλλάξει η πορεία αμέσως.
Κάναμε και τα δύο. Σώσαμε τη χώρα και βάλαμε πορεία για εκλογές.
Μέσα σε έξι μέρες δεν μπορείς να αλλάξεις τα πάντα. Αλλά άλλαξε πια η πορεία, η
κατεύθυνση των εξελίξεων. Έχουμε κυβέρνηση χωρίς τον Γ. Παπανδρέου και εκλογές σε 100
μέρες. Αποκαθίσταται κλίμα εμπιστοσύνης στο εξωτερικό. Κι άμεση προσδοκία να μιλήσει
ο λαός μέσα στη χώρα.
Αποφύγαμε τα χειρότερα. Βάλαμε τα πράγματα σε άλλο δρόμο. Αλλά έχουμε ακόμα
πολύ δρόμο...
- Δεν στηρίζουμε καμία συγκυβέρνηση. Στηρίζουμε τη μετάβαση από το μνημόνιο σε μια
νέα εποχή και μια νέα πολιτική.
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- Δεν είμαστε η συνέχεια του μνημονίου. Τις συνέπειές του διαχειριζόμαστε, για να
απεμπλακούμε κάποτε από την εξάρτηση των μνημονίων.
- Ερώτηση θα ψηφίσετε τον Προϋπολογισμό και το νέο μνημόνιο;
Αν δεν περάσει ο Προϋπολογισμός (νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν), πώς θα γίνουν
συντομότερα οι εκλογές για να αρχίσουν να αλλάζουν όλα;
Δεν πρέπει να ξεμπλοκάρουμε τη νέα δανειακή σύμβαση και την 6 δόση, ώστε να γίνει
το «κούρεμα» του χρέους, να γίνουν εκλογές και να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα
αλλάξουμε όλα;
Προτεραιότητά μας, πάντως, ήταν και παραμένει: η Ανάκαμψη και η Ανάπτυξη.
Το λέμε αυτό παντού: μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα.
- Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο των 100 ημερών στηρίζουμε τα ψηφισμένα για να
μπορέσουμε να τα αλλάξουμε αργότερα, και δεν αποδεχόμαστε νέα μέτρα.
Νέα μέτρα είναι η «κόκκινη γραμμή» μας.
- Στηρίζουμε τη μεταβατική κυβέρνηση των 100 ημερών, για να μπορέσουμε μετά να
αλλάξουμε όσα πρέπει να αλλάξουν και με τα οποία εξ αρχής διαφωνήσαμε.

- Ερώτηση: Γιατί τώρα «σώσατε» την Ελλάδα και δεν τη «σώσατε» πέρσι με το
μνημόνιο, όταν άλλοι το ψήφισαν κι εσείς όχι; Που διαφέρετε από το ΠΑΣΟΚ που κι αυτό
για «σωτηρία της χώρας μιλάει»;
Το ΠΑΣΟΚ έφερε τη χώρα στο «παρά ένα» της εξόδου από το ευρώ.
Και μάλιστα την ίδια ώρα που άλλες χώρες-μέλη βουλιάζουν κι αυτές.
Κι αφότου επέβαλε μια πολιτική που επιδείνωσε τα προβλήματα της χώρας.
- Εμείς διαφωνήσαμε με αυτή την πολιτική και θα την αλλάξουμε.
- Επισπεύσαμε τις εκλογές, για να μπορέσουμε να διαπραγματευθούμε αλλαγές
πολιτικής νωρίτερα.
- Και απομακρύναμε τον Πρωθυπουργό που προκάλεσε τεράστια προβλήματα.
Δεν «συγκυβερνούμε» με το ΠΑΣΟΚ. Ανοίγουμε το δρόμο για να φύγει ομαλά από την
κυβέρνηση. Δεν συμφωνούμε με την πολιτική του. Ανοίγουμε το δρόμο για να μπορέσουμε
ομαλά να την αλλάξουμε.
- Τη στιγμή αυτή έπρεπε να στείλουμε μήνυμα εμπιστοσύνης προς τα έξω και μήνυμα
σταθερότητας προς τα μέσα.
Το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική του έστειλε μήνυμα
αναξιοπιστίας προς τα έξω και αποσταθεροποίησης εσωτερικά.
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