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Μακάριος Λαζαρίδης: Όποιος ρίχνει λάσπη, λασπώνει τα χέρια του

«Εκλογές µπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγµή. Ακόµη και κατόπιν "συµπεφωνηµένης

διαφωνίας" Τσίπρα - Καµµένου» δηλώνει στη συνέντευξη, που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-

Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ο σύµβουλος επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση

και ειδικά στον πρωθυπουργό για την οικονοµία. Αναφερόµενος στο α ' εξάµηνο του 2015,

λέει ότι ο κ. Τσίπρας «δεν απαλλάσσεται των ευθυνών του, αποδίδοντας τα σχέδια εξόδου

από την Ευρωζώνη σε κάποιους συντρόφους του». Ήταν ο ίδιος συντονιστής, προσθέτει, και

διερωτάται: αν ο πρωθυπουργός δεν είχε τίποτα να κρύψει, γιατί απέρριψε την πρόταση

της ΝΔ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής;

Ο κ. Λαζαρίδης µιλά ακόµη για τη συµφωνία του Αλέξη Τσίπρα µε τον αρχιεπίσκοπο

Ιερώνυµο, για τη συµφωνία των Πρεσπών και για τα πορίσµατα της εξεταστικής για την

υγεία.

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της συνέντευξης του συµβούλου επικοινωνίας του Κυριάκου

Μητσοτάκη, Μακάριου Λαζαρίδη, στον Νίκο Αρµένη για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό

Πρακτορείο Ειδήσεων:

Ερ.: Ο κ. Τσίπρας έχει δηλώσει πως, όχι µόνο θα εξαντλήσει τη θητεία του, αλλά θα

παραµείνει - όπως του επιτρέπει το Σύνταγµα - και 20 µέρες παραπάνω. Εκλογές, λοιπόν, τον

Οκτώβριο;

Απ.: Είναι προφανές πως θα ήθελαν να παραµείνουν στις καρέκλες τους όσο περισσότερο

µπορούν. Ξέρουν, όµως, ότι µε την παροχολογία που ξεκίνησε ο κ. Τσίπρας και τις δηλώσεις

για ανατροπή της κυβέρνησης, που εκτόξευε ο κ. Καµµένος, έχουν δηµιουργήσει κλίµα

αβεβαιότητας, που δεν το αντέχει ούτε η χώρα, ούτε η κυβέρνηση. Κι αν δεν τους

ενδιαφέρει το πρώτο, τους τροµάζει το δεύτερο. Προσπαθούν, λοιπόν, είτε να πείσουν για

κάτι που δεν έχουν αποφασίσει ακόµη, είτε να εξαπατήσουν άλλη µια φορά. Κανένας,

εποµένως, δεν δικαιούται να τους πιστεύει. Εκλογές µπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγµή.

Ακόµη και κατόπιν «συµπεφωνηµένης διαφωνίας» Τσίπρα - Καµµένου.

Ερ.: Περηφανεύεται, πάντως, ο κ. Τσίπρας ότι απέτρεψε την έξοδο από την Ευρωζώνη το

καλοκαίρι του 2015, γιατί είχε «καθαρό µυαλό». Δεν συµφωνείτε ότι ήταν µια σωστή

απόφαση;

Απ.: Όταν ο κ. Τσίπρας αναλάµβανε την εξουσία, τον Ιανουάριο του 2015, η χώρα είχε γυρίσει

σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και βρισκόταν ένα βήµα πριν την έξοδο από τα Μνηµόνια.

Πως έξι µήνες αργότερα βρέθηκε στην κόψη του ξυραφιού, ένα βήµα πριν την έξοδο από την

Ευρωζώνη; Οµολόγησε - ναι ή όχι - ο κ. Τσίπρας ότι ο ίδιος έδωσε εντολή για την κατάρτιση

Plan B; Αποκάλυψε - ναι ή όχι - ότι έψαχνε συναλλαγµατικά αποθέµατα που ήταν αναγκαία,

όπως έλεγε, για την έξοδο από το ευρώ, αλλά δεν βρήκε; Ήξερε - ναι ή όχι- ότι

προκηρύσσοντας το δηµοψήφισµα ότι θα κλείσουν και θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, θα

επιβληθούν capital controls, θα εξανεµιστεί το χρηµατιστήριο; Κόστισαν - ναι ή όχι - όλα αυτά

πάνω από 100 δισ. ευρώ; Δεν απαλλάσσεται, λοιπόν, των ευθυνών του ο κ. Τσίπρας

αποδίδοντας τα σχέδια εξόδου από την Ευρωζώνη σε κάποιους συντρόφους του. Ήταν ο

ίδιος συντονιστής. Και όσα διέπραξε συνιστούν έγκληµα σε βάρος του τόπου. Αν δεν είχε

τίποτε να κρύψει γιατί απέρριψε την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, που

κατέθεσε η Νέα Δηµοκρατία;

Ερ.: Σε τι διαφωνείτε ως προς τις αποφάσεις του Αλ. Τσίπρα για την Εκκλησία και τη

συµφωνία του µε τον Αρχιεπίσκοπο;

Απ.: Πρώτα από όλα, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, µετά το θόρυβο που προκλήθηκε, έσπευσε να

δηλώσει ότι δεν υπάρχει συµφωνία, αλλά πρόθεση συµφωνίας. Ας περιµένουµε, λοιπόν. Σε

κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σαφές ότι έχουν τεθεί τρία θέµατα: Το πρώτο αφορά τη

συνταγµατική αναθεώρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τροποποίηση του άρθρου 3 µε την

προσθήκη της φράσης «η ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη». Λένε ότι αυτό

έρχεται να ενισχύσει την θρησκευτική ελευθερία. Η θρησκευτική ελευθερία, όµως,
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κατοχυρώνεται ρητά µε το άρθρο 13. Εποµένως η προσθήκη αυτή µόνο προβλήµατα µπορεί

να δηµιουργήσει και δεν την δεχόµαστε. Το δεύτερο αφορά στη δηµιουργία Ταµείου

Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας, µε υιοθέτηση θέσεων της Ν.Δ., τις οποίες

απέρριπτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς επαρκή µελέτη και σχέδιο. Το τρίτο αφορά στη µισθοδοσία

των κληρικών. Ανακοινώθηκε ότι συµφωνήθηκε το κράτος να καταβάλλει το ίδιο ακριβώς

ποσό που καταβάλλει και σήµερα (περίπου 210.000.000 ευρώ), αλλά να το δίνει στην εκκλησία

ώστε να το µοιράζει εκείνη. Και εδώ εγείρονται πολύ σοβαρά ζητήµατα που αφορούν τόσο

στους απαραίτητους διαχειριστικούς µηχανισµούς όσο και στη διασφάλιση των

συνταξιοδοτικών και άλλων δικαιωµάτων των κληρικών.

Ερ.: Στο µεταξύ προχωρούν στα Σκόπια οι διαδικασίες για τη συνταγµατική αναθεώρηση και

ο χρόνος για την κύρωση της συµφωνίας από τη Βουλή των Ελλήνων µετρά αντίστροφα.

Ποια είναι η εκτίµησή σας;

Απ.: Πρώτα από όλα είναι ξεκάθαρη η θέση µας εναντίον της επαίσχυντης αυτής συµφωνίας.

Όπως κατ' επανάληψη έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να ψηφίσουµε

την κύρωσή της όποτε κι αν έρθει στη Βουλή. Είτε τώρα που είµαστε στην αντιπολίτευση,

είτε αύριο που θα είµαστε κυβέρνηση. Διαπιστώνουµε, στο µεταξύ, πως ο κ. Ζάεφ

παραβιάζει ακόµη και τα συµφωνηθέντα, αφού αρνείται να αναθεωρήσει το άρθρο 36 που

µιλά για «µακεδονικό λαό». Αφού απέσπασε από τον κ. Τσίπρα αναγνώριση «µακεδονικής»

ταυτότητας και γλώσσας, επιµένει, ουσιαστικά, να συντηρεί τον αλυτρωτισµό. Και όµως

σιωπά, όχι µόνο ο κ. Τσίπρας, αλλά και ο «µακεδονοκλάστης» κ. Καµµένος.

Ερ.: Σας ανησυχεί το γεγονός ότι στο επόµενο διάστηµα θα έχουµε τα πορίσµατα για το

«φάκελο υγεία»;

Απ.: Ξέρουµε πως µεθοδεύουν την πιο άγρια προεκλογική περίοδο της µεταπολιτευτικής µας

ιστορίας. Θέλουν να φανατίσουν, να πολώσουν και να διχάσουν για να

επανασυσπειρώσουν τους προδοµένους ψηφοφόρους τους. Δεν θα τα καταφέρουν, όµως,

γιατί ο κόσµος τους είδε, τους έµαθε και τους ξέρει πια πολύ καλά. Ένα, άλλωστε, είναι

περισσότερο από βέβαιο. Όποιος ρίχνει λάσπη, λασπώνει τα χέρια του.


