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Στον ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Η
Ν.∆. ζητά ισχυρή εντολή διακυβέρνη-
σης, ώστε να µπορέσει να εφαρµόσει 
το γενναίο πρόγραµµα µεταρρυθµί-

σεων χωρίς τους συµβιβασµούς που αναπό-
φευκτα απαιτεί µια κυβέρνηση συνεργασίας 
και χωρίς τη «δαµόκλειο σπάθη» της απώλειας 
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, τονίζει στη 
Realnews ο Νίκος ∆ένδιας.

Οσον αφορά τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ πως η 
Ν.∆. έχει «κρυφό πρόγραµµα», ο πρώην υπουρ-
γός Εθνικής Αµυνας απαντά πως είναι «κατα-
νοητή η αγωνία για την επερχόµε-
νη συντριβή, αλλά ας µην κουρά-
ζονται στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από 10 
χρόνια καταιγισµού ψεµάτων, τοξι-
κού πολιτικού λόγου και ρητορικής 
µίσους εκ µέρους τους, ουδείς πλέ-
ον τους πιστεύει».

Μάλιστα, ο Ν. ∆ένδιας υποστηρί-
ζει πως η θεσµοθέτηση και µόνο της 
µείωσης της φορολογίας από τη νέα 
κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα αλ-
λάξει άµεσα το κλίµα στην αγορά και 
θα συµβάλει στον σηµαντικό εθνι-
κό στόχο της προσέλκυσης µεγάλων 
επενδύσεων στη χώρα. 
 

 Το μήνυμα Μητσοτάκη για αυ-
τοδυναμία ή εκλογές τον Δεκαπε-
νταύγουστο δεν είναι υπερβολικό; 
Δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργα-
σίας με άλλο κόμμα;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε το 
αυτονόητο. Η πρόταση που κατα-
θέτουµε στην ελληνική κοινωνία 
έχει ως προϋπόθεση τη δυνατότη-
τα εφαρµογής της. Είναι προφανές 
ότι η Ν.∆. δεν µπορεί να συνεργα-
στεί µε τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ µε το ΚΙ-
ΝΑΛ, πέραν των συνεχών αλλαγών 
της στάσης του, είναι εξαιρετικά 
αµφίβολο αν µπορεί να υπάρξει 
συµφωνία σε κοινό προγραµµατι-
κό πλαίσιο. Το κόµµα µας συνεπώς 
ζητά ισχυρή εντολή διακυβέρνη-
σης, ώστε να µπορέσει να εφαρ-
µόσει το γενναίο πρόγραµµα µε-
ταρρυθµίσεων, το οποίο έχει θέ-
σει στην κρίση της ελληνικής κοι-
νωνίας, χωρίς τους συµβιβασµούς 
που αναπόφευκτα απαιτεί µια κυ-
βέρνηση συνεργασίας και χωρίς 
τη «δαµόκλειο σπάθη» της απώ-
λειας της κοινοβουλευτικής πλει-
οψηφίας. Η συναίνεση την οποία 
θα επιδιώξει η αυτοδύναµη κυβέρ-
νηση της Ν.∆. µε άλλες πολιτικές 
δυνάµεις -ή και µε πρόσωπα που 
θέλουν και µπορούν να στηρίξουν 
την εθνική προσπάθεια για ανά-
ταξη της χώρας- είναι ένα εντελώς 
διαφορετικό ζήτηµα. 
 Τελικά, για τη μη διεξαγωγή του 

debate με όλους τους πολιτικούς 
αρχηγούς ποιος ευθύνεται; Γιατί 
δεν έγινε τηλεμαχία Τσίπρα - Μη-
τσοτάκη, δεν θα ήταν χρήσιμη;

Ο κ. Τσίπρας απέδειξε µε τη στάση 
του ότι δεν επεδίωκε στην πραγ-
µατικότητα διάλογο µε τη συµµετοχή των 
πολιτικών αρχηγών των κοινοβουλευτικών 
κοµµάτων, αλλά µια «κοκοροµαχία», σε µια 
απελπισµένη προσπάθεια να µειώσει κατά 
το δυνατόν το εύρος της εκλογικής του ήτ-
τας. Και αυτό το επεδίωξε µάλιστα παρά την 
καταγεγραµµένη δήλωσή του στο παρελθόν 
ότι είναι προσβλητική για την ποιότητα της 
∆ηµοκρατίας µας µια τηλεµαχία µόνο ανά-

µόσιες παρεµβάσεις του, ενώ έχει αναρτη-
θεί και στην ιστοσελίδα του κόµµατός µας. 
Το δήθεν «κρυφό πρόγραµµα» της Ν.∆., στο 
οποίο αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην πραγ-
µατικότητα τα fake news των trolls του, των 
οποίων οι παραποιήσεις στα λεγόµενα του 
κ. Μητσοτάκη προκάλεσαν ακόµη και την 
παρέµβαση των Παρατηρητηρίων για τα 
απατηλά δηµοσιεύµατα στο ελληνικό διαδί-
κτυο. Κατανοητή η αγωνία για την επερχόµε-
νη συντριβή, αλλά ας µην κουράζονται στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από 10 χρόνια καταιγισµού 
ψεµάτων, τοξικού πολιτικού λόγου και ρη-
τορικής µίσους εκ µέρους τους, ουδείς πλέ-
ον τους πιστεύει. 

 Τελικά η μείωση των φόρων, για 
την οποία έχετε δεσμευθεί, από πό-
τε θα ισχύσει; Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρί-
ζει πως οι μειώσεις αυτές θα ισχύ-
σουν στο δεύτερο μέρος της θητεί-
ας σας, αν είστε στην κυβέρνηση.
Η µείωση των φόρων θα ξεκινήσει 
από 1/1/2020, καθώς εξυπακούεται 
ότι θα πρέπει να ψηφιστεί πρώτα ο 
Προϋπολογισµός του νέου έτους, ο 
οποίος θα κατατεθεί τον Οκτώβριο, 
ενώ για συγκεκριµένους φόρους, 
όπως π.χ. για τον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Μη-
τσοτάκης είχε ανακοινώσει από την 
πρώτη στιγµή ότι η µείωση θα γί-
νει σταδιακά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι 
παραπέµπονται για το δεύτερο µέ-
ρος της θητείας της νέας διακυβέρ-
νησης ή στις καλένδες. Και σε αυ-
τή την περίπτωση, στον ΣΥΡΙΖΑ της 
«σεισάχθειας» και του «προγράµ-
µατος της Θεσσαλονίκης» φαίνεται 
ότι κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια. Η 
Ν.∆. έχει ανακοινώσει από την πρώ-
τη στιγµή, υπεύθυνα και µε πλήρη 
κοστολόγηση, πώς και πότε θα µειω-
θούν οι φόροι. ∆εν είναι οι λίγοι µή-
νες το πρόβληµα, µετά από µια «φο-
ροκαταιγίδα» αρκετών ετών. Αλλω-
στε, η θεσµοθέτηση και µόνο της µεί-
ωσης της φορολογίας από τη νέα κυ-
βέρνηση είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει 
άµεσα το κλίµα στην αγορά και θα 
συµβάλει στον µεγάλο εθνικό στόχο 
της προσέλκυσης µεγάλων επενδύ-
σεων στη χώρα. 

 Οσον αφορά την υπόθεση 
Novartis, πώς θα κάνετε εξεταστική;
Είναι βέβαιο ότι η Βουλή θα κληθεί 
να διερευνήσει την υπόθεση της 
Novartis και το αν υπάρχει εµπλοκή 
υπουργών της απερχόµενης κυβέρ-
νησης στους χειρισµούς που έγιναν, 
όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της 
Νέας ∆ηµοκρατίας. Αλλωστε, όταν 
οποιαδήποτε διερεύνηση καταλή-
γει σε πολιτικό πρόσωπο, είναι υπο-
χρεωτικό σύµφωνα µε το Σύνταγµα 
να αναµειχθεί η Βουλή.

 Τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου 
θα την ορίσετε εσείς; Θα ξεκινήσετε 
τη διαδικασία από την αρχή;
Η θητεία του προέδρου και της ει-
σαγγελέως του Αρείου Πάγου λήγει 
στις 30 Ιουνίου. Η απερχόµενη κυ-
βέρνηση -η οποία είχε ανακοινώσει 
ήδη την προσφυγή στη λαϊκή ετυµη-
γορία τη βραδιά των ευρωεκλογών 

και πριν από την προσχηµατική συνεδρίαση 
του υπουργικού συµβουλίου- δεν µπορεί να 
ορίσει την ηγεσία της ∆ικαιοσύνης λίγες ηµέ-
ρες πριν από τη διεξαγωγή κοινοβουλευτι-
κών εκλογών. Εκτιµώ συνεπώς ότι το Σχέδιο 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν θα υπογραφεί 
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και ότι η 
ηγεσία του Αρείου Πάγου θα οριστεί από τη 
νέα κυβέρνηση. 

 «Το κόµµα µας, συνεπώς, ζητά ισχυρή εντολή 
διακυβέρνησης, ώστε να µπορέσει να εφαρµόσει 
το γενναίο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων χωρίς 
τους συµβιβασµούς που αναπόφευκτα απαιτεί 

µια κυβέρνηση συνεργασίας»

Νίκος ∆ένδιας Υποψήφιος βουλευτής 
Νότιου Τοµέα της Β’ Αθηνών µε τη Ν.∆.

«Μετά από 10 χρόνια 
καταιγισµού ψεµάτων
του ΣΥΡΙΖΑ, ουδείς 

πλέον τους πιστεύει»

µεσα στους αρχηγούς των δύο µεγαλύτερων κοµµάτων. ∆εν είναι η πρώτη φορά, βεβαίως, 
που άλλα λέει τη µια φορά και άλλα την άλλη. Ο απερχόµενος πρωθυπουργός επιβεβαίωσε 
απλώς ότι αυτή η τακτική του, την οποία βιώσαµε µε οδυνηρές συχνά συνέπειες καθ’ όλα τα 
χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει και είναι µόνιµο στοιχείο του πολιτικού του 
λόγου. Η Ν.∆. από την πλευρά της δεν φέρει καµία ευθύνη για την αλλαγή της αρχικής ηµε-
ροµηνίας, η οποία είχε συµφωνηθεί. 
 Εχετε κρυφό κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ;
Το πρόγραµµα της Ν.∆. έχει ανακοινωθεί δηµοσίως από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο 
οποίος έχει επεξηγήσει αναλυτικά ακόµα και τις λεπτοµέρειές του, σε όλες τις τελευταίες δη-


