
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

1 . Αλλοι θα επρεπε να σχολιάσουν τα όσα είτιε ο σημερινός αρχηγός 
της Ν.Δ. Αφορούν δηλαδή αυτούς που κινούνται η υποκινούνται 
γύρω από την παράταξή του.
Γιατί εναντίον αυτών πραγματοποιήθηκε η πολυδάπανη μεταφερόμενη 
και τελικά αποτυχημένη εκδήλωση στο Σύνταγμα.
Η συγκέντρωση ήταν μια εσωκομματική αντί - εκδήλωση ενώ το 
αντί - ΠΑΣΟΚ μένος του δεν ήταν παρά η προκάλυψη.

2. Ακριβώς γι'αυτό εμείς προτιμούμε τη σκληρή δουλειά μας γύρω 
από τα σημερινά λαϊκά προβλήματα, την προετοιμασία του αύριο, 
για να μην υποθηκευθεί το μέλλον, όπως ανενδοίαστα το έπραξε
η σημερινή - τελική ή όχι - κομματική παράταξη του κ. Μητσοτάκη

3. Μας ενδιαφέρουν πάνω απ'όλα τα οξυμένα ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που οφεί
λονται στην υπαρκτή απειλή στην ξένη ανοχή ή υποκίνηση και στη 
γνωστή πολιτική των Κυβερνήσεων της Δεξιάς.

4. Σε ότι αφορά τα Εθνικά Θέματα, απέφυγε ο κ. Μητσοτάκης να 
επαναλάβει τις θέσεις του.
- Διάσπαση της Εθνικής Ομοψυχίας στην κρίση του Αιγαίου
- Αποδοχή της εισόδου της Τουρκίας στην Ε Ο Κ
- Ελληνοτουρκικός διάλογος για την Κύπρο, δηλαδή παράδοση 
στα τετελεσμένα, που προκάλεσε τις γνωστές δηλώσεις του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

- Τριχοτόμηση της Υφαλοκρηπίδας
- 'Ιδρυση Στρατηγείου της Λάρισας που διχοτομεί το Αιγαίο
- Αρνηση κοινού ψηφίσματος για την Ειρήνη κλπ. που αποτελούν 

το Πάνθεον της Εξάρτησης και της Υποταγής·.

5. Σε ότι αφορά την Οικονομία και τα άλλα θέματα ο κ. Μητσοτάκης 
εξετράπη σε ένα αστείο υβριστικό μονόλογο χωρίς να προτείνει
τίποτα.
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Δεν γνωρίζουμε μόνο γιατί δεν επανέλαβε το γνωστό προεκλογικό 
συνολικό ρουσφέτι που υποσχέθηκε "αυτοκίνητα σε όλους τους 
Έλληνες" .
Του θυμίζουμε την ετεροχρονισμένη αντίδραση του κ. Ράλλη ότι 
έτσι γελοιοποίησε την παράταξή τους.

6. Με τη Ν.Δ. είμαστε αντίπαλοι. Με τη λαϊκή της βάση δεν έχουμε 
τίποτα να μοιράσουμε.
Ο ρόλος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι σημαντικό κλειδί 
για το Δημοκρατικό Πολίτευμα.
Και είναι κρίμα που τον υποβαθμίζει ο κ. Μητσοτάκης.

7. Όσον αφορά τις Εκλογές όλος ο Λαός γνώριζει ότι ο Μητσοτάκης 
τις ζητά για να κατοχυρωθεί εσωκομματικά.
Εμείς θα εξαντλήσουμε την τετραετία για να περιφρουρήσουμε 
την Εθνική μας Ανεξαρτησία, να δώσουμε λύσεις στα Λαϊκά 
Προβλήματα και να προετοιμάσουμε την τρίτη τετραετία της 
Αλλαγής.


