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Έχοντας πλέον «καπαρώσει» σχεδόν ενάμισι χρόνο στην ηγεσία της Νέας 

Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο στόχαστρο του Μεγάρου Μαξίμου, 

το οποίο τον εγκαλεί για στρατηγικό, πολιτικό και επικοινωνιακό αδιέξοδο. 

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της ΝΔ που κουβαλά το «βαρίδι» των απολύσεων 

από τη θητεία του στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά και τη 

σωρεία σκοτεινών υποθέσεων (Siemens, Κήρυκας Χανίων, Πόθεν Έσχες 

συζύγου του και αγορά σπιτιού στο Παρίσι κλπ) επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία να 

βγάλει από πάνω του τη ρετσινιά του νεοφιλελεύθερου, την οποία του έχουν 

κολλήσει τόσο κυβερνητικοί αξιωματούχοι όσο και παραδοσιακά στελέχη της 

συντηρητικής παράταξης που πρόσκεινται στη λεγόμενη λαϊκή δεξιά και τον 

κοινωνικό φιλελευθερισμό. 

Ωστόσο, μία «ακτινογραφία» του κ. Μητσοτάκη τείνει να επιβεβαιώσει πως οι 

πολιτικές στοχεύσεις του μόνο με ένα ακραία θατσερικό σχεδιασμό μπορούν 



να παραλληλιστούν. Και αυτό, δεν συνάγεται μονάχα από τους στενότατους 

συνεργάτες που έχει επιλέξει να έχει δίπλα του. 

Πέραν των ακροδεξιών που πολλοί στη ΝΔ χαρακτηρίζουν «λαθρεπιβάτες», ο 

κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει ως μυστικοσυμβούλους τους ακραία 

νεοφιλελεύθερους Μιράντα Ξαφά, γνωστή από τη θητεία της στο ΔΝΤ και τις 

αδιανόητες θέσεις που έχει υποστηρίξει, αλλά και τον καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, Θεόδωρο Πελαγίδη, ο οποίος προ μηνός τάχθηκε 

υπέρ της κατάργησης της συνταγματικά κατοχυρωμένης δωρεάν Παιδείας και 

Υγείας. 

Ωστόσο, οι θατσερικές ονειρώξεις της ηγεσίας της ΝΔ δεν περιορίζονται στις 

τοποθετήσεις των «άτυπων» συμβούλων του κ. Μητσοτάκη, αφού και ο ίδιος 

– αν και δεν το ομολογεί ανοιχτά – έχει φροντίσει να προϊδεάσει για το 

σχεδιασμό του. 

Είτε επιτηδευμένα είτε επειδή του… ξεφεύγουν, κατά καιρούς ο κ. 

Μητσοτάκης έχει δώσει σαφή δείγματα γραφής για την αντίληψή του περί 

διακυβέρνησης και «κοινωνικού κράτους». 

Μένος για τη Δημόσια Παιδεία και Υγεία – Απολύσεις για το Δημόσιο 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ (17.09.2017) υποστήριξε 

ότι «η νέα κυβέρνηση θα υλοποιήσει πλήρως και εγκαίρως το συμφωνηθέν 

από τη χώρα πρόγραμμα ως προς το σκέλος των διαρθρωτικών αλλαγών 

που πρέπει ούτως ή άλλως να γίνουν. Όχι μόνο θα το υλοποιήσει αλλά θα 

συμπληρώσει και το πρόγραμμα με επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις που θα 

αποτελέσουν τον πυρήνα ενός συνολικού σχεδίου ανασυγκρότησης της 

χώρας». 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι «υπάρχει λίπος» που μπορεί να 

κοπεί και στην Παιδεία και την Υγεία. 

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, υποστήριξε ότι 

«υπάρχει λίπος» στο δημόσιο και μπορούν να γίνουν περικοπές. Περικοπές 

στις Δημόσιες συγκοινωνίες, σε απολύσεις και μειώσεις μισθών των δημόσιων 

υπαλλήλων, και κλείσιμο νοσοκομείων. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζει ότι η χώρα έχει πολλά νοσοκομεία και 

αυτά μπορούν να μειωθούν. 

«Για δείτε, όμως, λίγο τον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Για δείτε πόσα 

νοσοκομεία έχουμε. Για δείτε πόσα νοσοκομεία έχουμε με κλινικές οι οποίες 



υπολειτουργούν. Δεν υπάρχουν περιθώρια συγχωνεύσεων εκεί;» διερωτάται 

ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει σε συνεντεύξεις του ότι δεν θα κάνει 

απολύσεις, όμως σε συυνέντευξή του στο ΣΚΑΙ και τον Αλέξη Παπαχελά 

(08.09.2017) είπε ότι θα απολυθούν οι συμβασιούχοι που μονιμοποιήθηκαν. 

«Εγώ δεν πρόκειται να ανεχτώ καμία, μα καμία, μονιμοποίηση συμβασιούχου. 

Όπως δεν το έκανα όσο ήμουν Υπουργός. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό. 

Λοιπόν, υπάρχουν περιθώρια και σήμερα ακόμα για εξοικονομήσεις 

δαπανών». 

Στη συνέντευξή του στο Νίκο Χατζηνικολάου στον ΑΝΤ1μίλησε για κλείσιμο 

φορέων του δημοσίου, μεταφορά τομέων του δημοσίου σε ιδιώτες και 

μειώσεις μισθών. 

«Με το να εμπλέξουμε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα σε δράσεις τις οποίες 

ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να τις επιτελεί καλύτερα από το Δημόσιο 

απελευθερώνουμε πόρους (…) Το Δημόσιο παραμένει ο μεγάλος ασθενής 

σήμερα της ελληνικής κοινωνίας. Και το Δημόσιο είναι αυτό το οποίο κρατάει 

πίσω την επιχειρηματικότητα, το Δημόσιο στραγγαλίζει την οποιαδήποτε 

προσπάθεια αυτής της κοινωνίας να φύγει προς τα εμπρός. Αυτή είναι η 

μεγαλύτερη μεταρρύθμιση» αναφέρει στην συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. 

«Εμείς θα μειώσουμε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων με το να έχουμε 

έναν αυστηρό λόγο 1 προς 5, μία πρόσληψη για 5 αποχωρήσεις από το 

Δημόσιο για μία πενταετία» πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη και τόνισε ότι θα 

βρεθούν χρήματα και από τις μειώσεις των μισθών. Όταν τον ρωτάει ο Νίκος 

Χατζηνικολάου που βρίσκεται το λίπος του δημοσίου, αναφέρθηκε και στις 

«αυξήσεις που δόθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους. Και εγώ, ξέρετε, θα 

ήθελα να δώσω αυξήσεις, αλλά δεν τις αντέχει σήμερα ο προϋπολογισμός, οι 

οποίες ξεπέρασαν τα 170.000.000 ευρώ» τόνισε. 

Αντίστοιχες θέσεις – ακόμα πιο ακραίες – εξέφρασε μιλώντας στην ημερίδα 

για την ψηφιακή πολιτική, την οποία διοργάνωνε ο ΣΕΒ προ μίας εβδομάδας, 

όταν χαρακτήρισε ευθέως «άχρηστους» τους σχολικούς φύλακες, τις 

καθαρίστριες και τους εργαζόμενους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 

ζητώντας να γίνει… outsourcing και οι εργαζόμενοι… να πάνε σπίτι τους. 

. 

Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και τον Άρη Πορτοσάλτε στις 

06.06.2016 υποστήριξε ότι μπορούν να κλείσουν οργανισμοί του Δημοσίου. 



«Βεβαίως και μπορούν να κλείσουν. Και πρέπει να κλείσουν. Σας θυμίζω ότι 

εγώ έκλεισα ουκ ολίγους Οργανισμούς του Δημοσίου όσο ήμουν στο 

Υπουργείο». Μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Κυριάκου 

Μητσοτάκη ήταν και το κλείσιμο σε μία νύχτα της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ και τον Πορτοσάλτε (8 Μαΐου 2017) δεν 

απάντησε με σαφήνεια στην ερώτηση για την άρση της μονιμότητας των 

Δημοσίων υπαλλήλων και τόνισε ότι θέλει να ανοίξει το κεφάλαιο της άρσης 

με τους νεοπροσλαμβανόμενους. 

Απόσπασμα από τη συνέντευξη: 

Δημοσιογράφος: Εμβολίμως, όμως, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση: 

Δεδομένου ότι, όπως βλέπουμε, οι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτερικό, οι 

προσοντούχοι Ελληνίδες και Έλληνες, τι θέλουν απ’ έξω; Όχι μόνο έναν μισθό 

σοβαρό σε σχέση με την Ελλάδα. Αν και πολλοί εξ’ αυτών κατανοούν και τα 

προβλήματα που έχει ο ιδιωτικός τομέας, άρα θα μπορούσαν να ζητήσουν μία 

λογική αμοιβή, αλλά κυρίως θέτουν δύο πράματα. Αξιοκρατία και διαφάνεια. 

Το είπατε προηγουμένως. Περνάει από το μυαλό σας να τεθεί προς συζήτηση 

η άρση μονιμότητας για τους νεοεισερχόμενους στο δημόσιο τομέα; Όπως 

ακριβώς συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Όσοι δουλεύουμε στον ιδιωτικό 

τομέα, δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι αυτή η θέση είναι παντρεμένη με τον εαυτό 

μας. 

Κ. Μητσοτάκης: Προσέξτε εδώ τι συμβαίνει. Κανονικά, βάσει του 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, ο νεοπροσλαμβανόμενος δημόσιος υπάλληλος 

είναι δόκιμος για δύο χρόνια. Όταν ήμουν στο Υπουργείο, είχα δρομολογήσει 

τη διαδικασία αξιολόγησης των δόκιμων δημοσίων υπαλλήλων, μετά το πέρας 

αυτής της διετίας. Σήμερα, όλοι αυτόματα μονιμοποιούνται. Δεν υπάρχει καμία 

διαδικασία αξιολόγησης. Θεωρώ ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτή τη 

λογική, ως ένα πρώτο βήμα. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εμφανώς 

ανεπαρκείς, όταν τους δίνεται η ευκαιρία να υπηρετήσουν το Δημόσιο, 

προφανώς δεν πρέπει να γίνονται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. 

Πριν, λοιπόν, συζητήσουμε περίπλοκα ζητήματα συνταγματικής 

αναθεώρησης, ας κάνουμε πρώτα το προφανές: Να αξιολογούμε τους 

δημόσιους υπαλλήλους, μετά από τη διετία. Θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία 

τελικά θα μπορεί να μονιμοποιηθεί, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν και 

κάποιοι οι οποίοι μέσα από την επαγγελματική τους διαδρομή, αυτά τα πρώτα 

δύο χρόνια, θα αποδείξουν ότι δεν αξίζουν να γίνουν μόνιμοι δημόσιοι 



υπάλληλοι. Βλέπετε, λοιπόν, όταν υπάρχουν η διάθεση και το σχέδιο, πολλά 

πράγματα μπορεί να γίνουν στη δημόσια διοίκηση. 

Υπόσχεται φοροελαφρύνσεις 

Μία διαρκής επωδός του κ. Μητσοτάκη είναι η ανάγκη για αποκλιμάκωση της 

φορολογίας. Το επιχείρημα αυτό το επαναλαμβάνει διαρκώς και σε κάθε 

ευκαιρία, θέλοντας να καβαλήσει το κύμα της φοροδοτικής κόπωσης που 

αδιαμφισβήτητα πλήττει τους πολίτες. 

Αυτό που ωστόσο περνά στα ψιλά ο κ. Μητσοτάκης και αποφεύγει να 

υπερθεματίσει επ’ αυτού είναι το για ποιους ακριβώς υπόσχεται 

φοροελαφρύνσεις. 

«Μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής στα επιχειρηματικά κέρδη από το 

29% στο 20% εντός δύο ετών (στο 24% τον πρώτο χρόνο και στο 20% τον 

δεύτερο) καθώς και η φορολόγηση στα μερίσματα από το 15% στο 5%». 

Αυτό ανέφερε στην ομιλία του στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβρη καθώς και 

ότι θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων και «Μείωση του 

ΦΠΑ, με καθιέρωση δύο συντελεστών 11% και 22%». (Ομιλία ΔΕΘ 

17.09.2017) 

Ο κ. Μητσοτάκης αν και ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου 

στη ΔΕΘ, σε ποιο συντελεστή θα μετακινηθούν τα φάρμακα, τα βιβλία, το 

Θέατρο κλπ τα οποία βρίσκονται στον χαμηλό συντελεστή 6%, πέταξε την 

μπάλα στην εξέδρα τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να θέτει τέτοιου 

είδους ερωτήματα στην Αξιωματική Αντιπολίτευση. 

«Βρίσκω τουλάχιστον ειρωνικό μια Κυβέρνηση, η οποία έχει προβεί σε τόσο 

απότομες αυξήσεις στη φορολογία να ασκεί κριτική στην αντιπολίτευση πάνω 

σε αυτό το θέμα». 

Αποκρατικοποιήσεις 

Στην ομιλία του στη ΔΕΘ ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «επιθετική προώθηση 

των αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας» 

(17.09.2017) 

«Ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, κρατώντας όμως το ελληνικό Δημόσιο 

ένα ισχυρό μειοψηφικό μερίδιο, προκειμένου να μπορεί να ασκεί και αυτό 

έναν σχετικό έλεγχο στην εταιρεία και να μπορεί βέβαια να έχει και τα 

αναμενόμενα έσοδα από μία κερδοφόρα επιχείρηση» είπε στη συνέντευξή του 

στο Άρη Πορτοσάλτε. 



Στη συνέντευξή του στον Alpha και τον Σρόιτερ (3.05.2017) ήταν πολύ πιο 

σαφής για την (πλήρη;) ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ 

«Δεν θεωρώ, όμως, ότι είναι η πιο σημαντική παρέμβαση διαρθρωτική από 

αυτές που γίνονται. Πάρτε όμως παράδειγμα τη Δ.Ε.Η. Εμείς για τη Δ.Ε.Η. 

κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η επιχείρηση 

θα καταρρεύσει εντός των επόμενων μηνών εάν δεν παρθούν δραστικά 

μέτρα. Και μιλήσαμε ανοιχτά για την ανάγκη να πουληθούν μονάδες, 

περιουσιακά στοιχεία της Δ.Ε.Η. , (και την ανάγκη να μπει στρατηγικός 

επενδυτής στη ΔΕΗ -πρόταση η οποία ως διά μαγείας κόπηκε από την 

απομαγνητοφώνηση-) αλλά και για την ανάγκη να ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΗΕ». 

Σχολεία… χωρίς δασκάλους 

Η ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης εγκαλεί την κυβέρνηση για προσλήψεις ημετέρων, 

αποσιωπώντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών αφορά σε στελέχωση 

σχολείων και νοσοκομείων. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης 

για τα σχολεία σε συνέντευξή του στον Γιώργο Αυτιά και τον ΣΚΑΙ. 

Κ. Μητσοτάκης: Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, κ. Αυτιά, είναι να έχουμε 

καλά σχολεία. Και ξεκινάω με τα σχολεία και όχι με τα πανεπιστήμια διότι οι 

ανισότητες στη ζωή χτίζονται σε μικρές ηλικίες. 

Θέλω κάθε ελληνόπουλο και στις φτωχές γειτονιές της Αθήνας, να έχει τη 

δυνατότητα να πάει σε ένα καλό σχολείο, το οποίο θα έχει μεγαλύτερη 

αυτονομία από το Υπουργείο Παιδείας, να εμπιστευτούμε τους δασκάλους και 

τους καθηγητές να διδάξουν. 

Δημοσιογράφος: Θα πάρεις δασκάλους, θα προσλάβεις δασκάλους; 

Κ. Μητσοτάκης: Μισό λεπτό, μην πάτε συνέχεια στις προσλήψεις. 

Δημοσιογράφος: Μα πως; Δάσκαλο πρέπει να έχεις για να κάνεις καλό 

σχολείο. Τα ντουβάρια δεν κάνουν μάθημα. 

Κ. Μητσοτάκης: Μην με πάτε συνέχεια στις προσλήψεις, διότι δεν είναι το 

πρόβλημα της εκπαίδευσης σήμερα το ζήτημα του αριθμού των καθηγητών 

και των δασκάλων. 

Δημοσιογράφος: Ποιο είναι; 

Κ. Μητσοτάκης: Είναι το κομμάτι της οργάνωσης. Είναι το γεγονός ότι 

υποχρεώνουμε «ντε και καλά» τους μαθητές να διδάσκονται από ένα βιβλίο. 

Είναι ένα κεντρικό Υπουργείο το οποίο στραγγαλίζει οποιαδήποτε 

ευρηματικότητα. 



Σε σύγχυση για τα πλεονάσματα και μέτρα – αντίμετρα 

Στην εισήγησή του στη σύσκεψη των τομεαρχών του κόμματος στις 

28.03.2017 ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στα αντίμετρα. Για να 

εφαρμοστούν τα αντίμετρα είχε πει ότι η κυβέρνηση πρέπει να πετύχει 

πλεόνασμα 3,5% κάτι που όπως τόνισε είναι ανέφικτο. 

«Αρχίζω από την δεύτερη αξιολόγηση. Το πυροτέχνημα της 20ης 

Φεβρουαρίου έσβησε. Η Κυβέρνηση πανηγύρισε για μια υποτιθέμενη 

συμφωνία που θα έφερνε τάχα «το τέλος της λιτότητας». Τέτοια συμφωνία 

ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει. 

Ακόμα χειρότερα, όπως είχαμε πρώτοι επισημάνει: τα λεγόμενα «αντίμετρα» 

θα ισχύσουν μόνο αν υπερβούμε το πλεόνασμα 3,5%, κάτι που ο ίδιος ο κ. 

Τσίπρας χαρακτήριζε ανέφικτο. Συνεπώς, τα αντίμετρα και να ψηφιστούν, δεν 

θα εφαρμοστούν ποτέ. 

Η Κυβέρνηση επιχειρεί να εξαπατήσει την κοινή γνώμη. Μόνο που κι αυτό 

ανέφικτο. Δεν μπορούν να κοροϊδέψουν ξανά τον ελληνικό λαό. Καθώς οι 

εξελίξεις – και μαζί τους η χώρα – τρέχουν στον κατήφορο, οι προθεσμίες και 

τα χρονοδιαγράμματα χάνονται. Με οδυνηρό κόστος για όσους έχουν μείνει 

να δραστηριοποιούνται στην πραγματική οικονομία». 

Στη συνέχεια άλλαξε σενάριο και λέει ότι για να εφαρμοστούν τα αντίμετρα το 

πλεόνασμα πρέπει να είναι 5,5%. 

Από τη συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ και τον Άρη Πορτοσάλτε στις 8 Μαΐου 2017 

«Πώς, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει ότι θα υπερβούμε το ’19, το 

στόχο του 3,5%, με τόσο μεγάλη σιγουριά, ώστε να εφαρμοστούν τα 

αντίμετρα, 2% τονίζω του Α.Ε.Π. – θα πρέπει να πάμε σε πλεόνασμα 5,5% το 

2019 για να εφαρμοστούν τα αντίμετρα – και τώρα αρνείται να δεχθεί ότι 

μπορεί να έχει υπέρβαση στόχου 0,5% και να μπορέσει να μειώσει τώρα τον 

ΕΝΦΙΑ κατά 20% και να δώσει και μια ανάσα μέσα από τη μείωση του Φ.Π.Α. 

στα αγροτικά εφόδια;» 

Βέβαια δύο μέρες πριν στη συνέντευξή του στον Αυτιά είχε πει ότι για να 

εφαρμοστούν τα αντίμετρα το πλεόνασμα πρέπει να είναι 4,5% 

Κ. Μητσοτάκης: Η μεγάλη απάτη με τα αντίμετρα είναι σε δύο σκέλη. Πρώτον, 

τα αντίμετρα δεν ξέρουμε ποτέ και αν θα εφαρμοστούν. 

Δημοσιογράφος: Λόγω του πλεονάσματος, λέτε. 



Κ. Μητσοτάκης: Ο κ. Τσίπρας, για άλλη μια φορά, ψεύδεται, όταν λέει ότι τα 

αντίμετρα θα εφαρμοστούν αν πετύχουμε τους στόχους του πλεονάσματος. 

Τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν, μόνο αν ξεπεράσουμε τους στόχους. Και να 

σας πω κάτι; Τι αντίμετρα είναι ακριβώς αυτά, κ. Αυτιά; Δηλαδή, θα πρέπει να 

πετύχουμε πλεόνασμα 4,5% για να ταΐσουμε τους φτωχούς Έλληνες; 

Ζήτησε εκλογές από τη… Μέρκελ και όχι από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση για 

καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, παρά τις δεκάδες δηλώσεις 

παραγόντων που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις και δημοσιεύματα 

διεθνών ΜΜΕ που μιλούν ξεκάθαρα για διαμάχη ανάμεσα στους δανειστές. 

«Ο λόγος που δεν έκλεισε είχε να κάνει με το γεγονός ότι η Κυβέρνηση 

συνειδητά καθυστερούσε, διαπραγματευόταν για λόγους εσωτερικής 

κατανάλωσης, με αποτέλεσμα κάθε φορά που υπάρχει καθυστέρηση ο 

λογαριασμός να αυξάνει» είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαίνεται ότι το ίδιο υποστήριξε και στις συναντήσεις 

του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Βερολίνο και ζήτησε και εκλογές. 

Ο ίδιος σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου το επιβεβαίωσε. 

Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ: Επομένως μιλήσατε με Σόιμπλε και Μέρκελ και για 

εκλογές; Δηλαδή, τους είπατε ότι εσείς θέλετε εκλογές τώρα; Και το ερώτημα 

είναι αν θέλετε εκλογές πριν κλείσει η αξιολόγηση. 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το αίτημα για εκλογές είναι ένα διαρκές αίτημα, το 

αποσυνδέω από την αξιολόγηση, κύριε Χατζηνικολάου. 

 


