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10 Φεβρουαρίου 2022 

Θεσσαλονίκη 

Ξεκάθαρα εμφανίζεται η κομματική δολιότητα της Ν.Δ από τις 

δηλώσεις του δημάρχου Σπάρτης ο οποίος παραδέχτηκε ότι την 

εποχή των φονικών πυρκαγιών στην Ηλεία το 2007, το κόμμα της 

Νέας Δημοκρατίας γύρισε το παιχνίδι των εκλογών μοιράζοντας 

ασύστολα δημόσιο χρήμα σε όποιον τους έλεγε καλημέρα. Μαζί του 

τότε, βρισκόταν ο μέχρι τώρα υπουργός αγροτικής ανάπτυξης ο 

οποίος με έπαρση χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ιστορική 

επιβεβαιώνοντας την δολιότητα της πράξης τους. 

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να μειώσει το πολιτικό 

κόστος αυτών των δηλώσεων διέγραψε τον δήμαρχο Σπάρτης από 

μέλος της Νέας Δημοκρατίας και αντικατέστησε τον υπουργό 

αγροτικής ανάπτυξης, αλλά δεν μπόρεσε να αποφύγει την 

επιβεβαίωση του κομματικού δόλου που κυριαρχεί στην κυβέρνηση 

όταν ο νέος αντικαταστάτης του υπουργείου Γεώργιος Γεωργαντάς 

ήταν αυτός που το  2012 σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ,  δήλωνε ότι  

ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης μαζί με τους αντιδημάρχους και 

τους δημοτικούς συμβούλους  είναι να πιέσουν και να υπενθυμίσουν 

στους δικούς τους, που τους δώσανε δουλειά τους μοιράσανε 

συμβάσεις έργων και επωφελήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας, ότι  πρέπει και αυτοί ανταποδοτικά να προσφέρουν 

υπηρεσίες και «να φέρουν την μάνα τους και τον πατέρα τους να 

ψηφίσουν». 

Είναι φανερό ότι οι αξίες και οι αρχές της Νέας Δημοκρατίας που 

αναφέρεται ο πρωθυπουργός έχουν να κάνουν με δολιότητα, 

παραιτήσεις,  διαγραφές, αντικαταστάσεις και κατασπατάληση 

δημοσίου χρήματος για  την δημιουργία στρατού ψηφοφόρων στην 

πλάτη του ελληνικού λαού. 
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Είναι φανερό πλέον ότι αυτές οι επιπόλαιες κινήσεις παραιτήσεων 

διαγραφών και αντικαταστάσεων δεν έχουν καμία  επανόρθωση στο 

άδικο που παράγεται συνεχώς στους Έλληνες πολίτες. 

Όλα αυτά είναι ένας άσκοπος επικοινωνιακός εξαγνισμός του 

κόμματος της ΝΔ σε μια γνωστή πρακτική όλων των κομματικών 

μηχανισμών που έχουν περάσει από την διοίκηση της χώρας και 

πάντα σκοπό έχουν να πλανέψουν να κρύψουν και να αλλοιώσουν 

την ίδια την αλήθεια. 

Ως Ελλήνων Συνέλευσις καταδικάζουμε αυτές τις κομματικές 

παραπλανητικές τακτικές, διότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε 

ένα εχθρικό περιβάλλον για τον άνθρωπο και διασπάστηκε η 

αρμονική συνοχή του συνόλου των πολιτών με αποτέλεσμα σήμερα 

να αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο την ανάγκη μιας 

πραγματικής ελληνικής διοίκησης  για να δημιουργήσει πραγματικούς 

πολίτες που θα αποφασίζουν οι ίδιοι για τη ζωή τους και όχι κάποιοι 

άλλοι για αυτούς. 

https://youtu.be/n1J7vDTVcP8 

Τμήμα τύπου και ενημέρωσης Περιφερειακής Διοίκησης Κεντρικής 

Μακεδονίας Ελλήνων Συνέλευσις 
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