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Οικονομία. Σκοπιανό. Προσφυγικό. Αλλά και καθημερινότητα των πολιτών. Αποτυπώνοντας μία
προς μία τις μαύρες τρύπες της πολιτικής της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου σε όλα τα μεγάλα
θέματα της εσωτερικής και διεθνούς ατζέντας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, έδειξε και πάλι το δρόμο της πολιτικής αλλαγής ως την αναγκαία εκείνη συνθήκη,
προκειμένου η χώρα να περάσει σε momentum ανάπτυξης. Παράλληλα, στην ομιλία του προς τα
στελέχη της "γαλάζιας" παράταξης, με την οποία ολοκλήρωσε την περιοδεία του σε Άρτα και
Πρέβεζα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμήνυσε πως το σχέδιό του για την Ελλάδα
έχει στο επίκεντρό του έξι μεγάλους στόχους και πρωτοβουλίες για επενδύσεις 100
δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσα σε πέντε χρόνια.
"Έτσι, η οικονομία θα μεγαλώνει με ρυθμό 4%, βελτιώνοντας συγχρόνως και τη βιωσιμότητα του
χρέους. Είναι κάτι που θα επιτρέψει την αποκλιμάκωση των υψηλών δημοσιονομικών στόχων που
πνίγουν αυτήν τη στιγμή την Ελλάδα. Το κράτος θα αποκτά, έτσι, όλο και μεγαλύτερη ευελιξία,
ώστε να μειώνει διαρκώς φόρους και εισφορές σε πολίτες και επιχειρήσεις…Εμείς βάζουμε
απέναντι στο ψέμα και στο σκοτάδι, το φως και την αλήθεια. Εμείς θα μειώσουμε τους φόρους και
τις εισφορές και θα φέρουμε επενδύσεις και δουλειές. Εμείς θα βγάλουμε την κοινωνία από τον
πολιτικό εκβιασμό της διανομής επιδομάτων σε κομματικούς πελάτες. Εμείς θα σταματήσουμε τη
συρρίκνωση του εθνικού πλούτου και θα υλοποιήσουμε μια στρατηγική ανάπτυξης και ευημερίας
για όλους. Εμείς θα παραμερίσουμε τη γραφειοκρατία για πάρει τη θέση ένα μοντέρνο και
αποτελεσματικό κράτος που θα στέκεται δίπλα στον πολίτη", σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
αναδεικνύοντας τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και στη
λογική Μεγάρου Μαξίμου και Αλέξη Τσίπρα.
Οαρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έφερε και πάλι στο προσκήνιο τα εννέα μέτρα-αιχμή
της "γαλάζιας" πολιτικής. "Είναι εννέα δεσμεύσεις που αναλαμβάνω ενώπιόν σας", ανέφερε και
επεσήμανε πως:
-Ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 30% μέσα σε 24 μήνες.

-Ο φόρος στα κέρδη των επιχειρήσεων μειώνεται στο 20% από 29% σήμερα και στα μερίσματα
στο 5% από 15% σήμερα.
-Η φορολόγηση εισοδημάτων μέχρι 10.000 ευρώ πέφτει αμέσως στο 9% από 22%.
-Εισφορά Αλληλεγγύης και Τέλος Επιτηδεύματος σταδιακά καταργούνται.
-Αμέσως καταργούνται ο φόρος στο κρασί και το Τέλος Διανυκτέρευσης.
-Ο ΦΠΑ μειώνεται καταληκτικά σε 22% και 11%, με πρώτη κίνηση το 13% στην εστίαση και στο
τουριστικό προϊόν. Το όριο υπαγωγής σε αυτόν αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από 10.000.
-Θα υπάρχουν γρήγορες, τολμηρές αποκρατικοποιήσεις, διπλασιασμός του χρόνου συμψηφισμού
ζημιών με κέρδη και έκπτωση φόρου στις εταιρίες που αυξάνουν το προσωπικό τους άνω του
10%.
-Θα μειωθούν άμεσα οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των πολιτών από 20% τώρα στο 15% μέσα
σε μία τετραετία.
"Τα"κόκκινα" δάνεια ξεπερνούν τα 110 δισ., με 6 στα 10 να είναι επιχειρηματικά και 3 στα 10
στεγαστικά. Εδώ απαιτείται ριζοσπαστική λύση. Κίνηση πρώτη, η τολμηρή διαγραφή χρεών που
αφορούν πτωχευμένες επιχειρήσεις και "κουφάρια" δεκαετιών, οι οφειλές των οποίων μόνο
θεωρητικά υπολογίζονται.
Κίνησηδεύτερη, η ένταξη των εισπράξιμων οφειλών σε 120 δόσεις σε δύο μέρη, το ένα εκ των
οποίων παγώνει μέχρι την αποπληρωμή της τελευταίας ρυθμισμένης δόσης, με ελάχιστη δόση τα
20 Ευρώ.
Κίνησητρίτη, αναγκαστικά μέτρα κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών. Κίνηση τέταρτη, επίλυσηεξπρές των 250.000 εκκρεμών υποθέσεων από Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών, με επικεφαλής
ανώτατο δικαστικό", σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και εστίασε στην αλλαγή του ασφαλιστικού, καθώς
και στην προστασία των πιο αδύναμων συμπολιτών μας.
Βολές για Σκοπιανό-Οικονομία-Προσφυγικό
Οκ. Μητσοτάκης στράφηκε κατά του κυβερνητικού στρατοπέδου για την ατζέντα της οικονομίας,
της συμφωνίας των Πρεσπών και του προσφυγικού. "Η συμφωνία που υπέγραψαν οι κύριοι
Τσίπρας, Κοτζιάς και Καμμένος αποτελεί μέγιστη εθνική υποχώρηση γιατί παραχωρεί
"μακεδονική" ταυτότητα και γλώσσα στους γείτονες. Όλοι ξέρουν ότι ο συμβιβασμός μεθοδεύτηκε
σε χρόνο ακατάλληλο, υπό την πίεση τρίτων. Είναι κάτι που έγινε ερήμην των δύο λαών και με
διαδρομές υπόγειες. Χωρίς σοβαρή προετοιμασία και χωρίς προϋποθέσεις εθνικής συναίνεσης",
τόνισε και επανέλαβε ότι η ΝΔ δε θα κυρώσει τη συμφωνία ούτε σήμερα ούτε και αύριο.
"Εμείςδεν συνυπογράφουμε μία τέτοια εθνική ήττα. Δίνουμε μάχη για να αρθούν τα μέχρι τώρα
αρνητικά τετελεσμένα. Και, οπλισμένοι με πατριωτικό ρεαλισμό, ξαναπιάνουμε σωστά το νήμα του

Σκοπιανού από την αρχή", επεσήμανε.
Εστιάζονταςστα της οικονομίας, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι η έξοδος από τα
μνημόνια και η επιστροφή στις αγορές είναι μύθος. "Ένα είναι το βέβαιο: Τα πιστωτικά ιδρύματα
δεν έχουν ρευστότητα, ώστε να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Κι αυτό είναι μία πληγή, που
άνοιξε η κυβέρνηση στην καρδιά της πραγματικής οικονομίας", είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Οαρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τη Μόρια ως το "θλιβερό σύμβολο της
αποτυχίας, αλλά και της αδιαφάνειας" στο μεταναστευτικό. "Την τραγωδία της Μόριας δεν θα την
αφήσουμε να ξεχαστεί. Γιατί φανερώνει τον κυνισμό μιας κυβέρνησης που πρώτα έκανε σα να μην
υπάρχουν τα θαλάσσια σύνορα και μετά κουρέλιασε στην πράξη το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα
της Αριστεράς, επιφυλάσσοντας στους πρόσφυγες την πιο απάνθρωπη μεταχείριση", ανέφερε.
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