Μετά τη ΔΕΘ τα χρίσματα σε
περιφερειάρχες:
Χαριστική
βολή Αδωνη σε Τατούλη !
Του Γιάννη Σινάπη
Η Ν.Δ. δεν πρόκειται να στηρίξει ξανά τον Πέτρο Τατούλη στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, σημείωσε στην Καλαμάτα ο
αντιπρόεδρος του κόμματος Αδωνις Γεωργιάδης.
Σε συνέντευξη Τύπου, πριν την ομιλία του στην εκδήλωση της
Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Καλαμάτας στο Horizon Blu,
επεσήμανε ότι τις επόμενες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τους υποψήφιους περιφερειάρχες που
θα στηρίξει η Ν.Δ.
Αναλυτικά, ο κ. Γεωργιάδης επέκρινε τον πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα ότι σήμερα στη ΔΕΘ θα εγκαινιάσει μια προεκλογική
περίοδο και “θα ξεκινήσει τα γνωστά που ξέρει να κάνει:
παροχολογία, παραμύθια και ψέματα”.
Παρατήρησε ότι “η Ν.Δ. του Κυριάκου Μητσοτάκη ετοιμάζεται να
δώσει τον πολιτικό αγώνα που θα κρίνει το μέλλον του τόπου”
και εκτίμησε πως “χρειάζεται πολιτική αλλαγή, να ανακτήσει η
Ελλάδα την αξιοπιστία της, να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις
και να δημιουργηθούν πραγματικές νέες θέσεις εργασίας”.
Επεσήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει ένα
πρόγραμμα πραγματικά κοστολογημένο, όχι σαν αυτό της
Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, που θα στηρίζεται στις πραγματικές
δυνατότητες και τις μεγάλες δυνάμεις της χώρας που
παραμένουν αναξιοποίητες.
Δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο που στην
εκδήλωση θα παρίσταται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς,
σημειώνοντας την ιδιαίτερη αδυναμία και την ευγνωμοσύνη στο

πρόσωπό του, γιατί “θυσίασε ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής
του καριέρας και την υγεία του ακόμα, για να μείνει η Ελλάδα
στο ευρώ”.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
ξεκαθάρισε ότι “ο κ. Πέτρος Τατούλης δεν εκφράζει τη Ν.Δ.,
δεν πρόκειται να τον στηρίξει εκ νέου για την Περιφέρεια.
Ανακοινώσεις για τις Περιφέρειες θα κάνει κεντρικά η Ν.Δ.
και ο πρόεδρός της”. Υπενθύμισε ότι “ο κ. Τατούλης ήταν
βουλευτής και υπουργός της Ν.Δ. στην κυβέρνηση Καραμανλή και
ανεξαρτητοποιήθηκε, και συνέβαλε δραστικά στην πτώση της”.
Για τη στήριξη της Ν.Δ. στον Π. Τατούλη το 2014, ο Αδ.
Γεωργιάδης είπε ότι “φάνηκε σωστή η στήριξη εκείνη την
εποχή” – αλλά διευκρίνισε πως “η συνέχεια της δράσης του κ.
Τατούλη ήταν απογοήτευση για τους βουλευτές και τα στελέχη
της Ν.Δ., και γι’ αυτόν το λόγο δεν πρόκειται να τον
ξαναστηρίξουμε”.
Απαντώντας σε ερώτηση για την “πρόσκληση” του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Πέτρου Κωνσταντινέα να επισκεφθεί έργα της Μεσσηνίας,
σχολίασε ότι “με χυδαίους ανθρώπους δεν θέλω να ανοίγω
διάλογο”, υπενθυμίζοντας ότι σε τηλεοπτική εκπομπή
κατηγόρησε τη σύζυγό του με χυδαίο τρόπο. Ανέφερε επίσης ότι
δεν επισκέφθηκε τα έργα γιατί “τα είχε εγκαινιάσει ο Αντώνης
Σαμαράς, και ο κ. Τσίπρας τα ξαναεγκαινίασε για να τα
παρουσιάσει ως δικά του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε καταπολεμήσει
και καταψηφίσει στη Βουλή”.
Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ως υπουργός παραχώρησε
στο Δήμο Καλαμάτας το λιμάνι με το Λιμενικό Ταμείο και το
παλιό Νοσοκομείο.
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