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Τοέντονα κοινωνικό πρόσημο στον προγραμματικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε ο
πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Βόλο και στην εκδήλωση που
διοργάνωσαν από κοινού οι ΝΟΔΕ Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Παράλληλα, ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να στηρίξουν
με την ψήφο τους τη "γαλάζια" παράταξη στις επερχόμενες τετραπλές εκλογές του 2019,
επισημαίνοντας ότι το κρίσιμο διακύβευμα της κάλπης, που δεν αφορά μόνο στην οικονομία, αλλά
και στη Δημοκρατία, ξεθωριάζει τις ιδεολογικές διαφορές.
"ΗΝέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να αναλάβει τις τύχες του τόπου και να οδηγήσει τη χώρα στην
έξοδο από την κρίση. Όση προσπάθεια και να καταβάλει ο κ. Τσίπρας να ωραιοποιήσει την
κατάσταση, οι πολίτες βίωσαν στο πετσί τους την πραγματικότητα της τελευταίας τετραετίας. Από
τον κ. Τσίπρα θα θυμόμαστε, όταν ο λαός τον οδηγήσει στην έξοδο από την εξουσία, τέσσερα
πράγματα. Το πρώτο που θα θυμόμαστε είναι ότι κορόιδεψε τους Έλληνες, για να έρθει στην
εξουσία. Τους είπε κατάμουτρα ψέματα. Το δεύτερο είναι ότι έπνιξε τους Έλληνες στους φόρους,
για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα δικά του πελατειακά ρουσφέτια. Για να μπορούν να
διορίζονται οι πολιτικοί φίλοι στο κράτος που διέλυσε. Το τρίτο που θα θυμόμαστε είναι η βαθιά
προβληματική συμφωνία των Πρεσπών. Το τέταρτο είναι ο απόλυτος ευτελισμός της πολιτικής
ζωής. Άλλη πλειοψηφία στηρίζει τις Πρέσπες, άλλη πλειοψηφία δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και
δυστυχώς όλα γίνονται για την καρέκλα", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
"Έτσι θα στηρίξουμε τους συμπολίτες μας"
Οπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζοντας στο ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων,
υπενθύμισε ότι ήδη από το 2016 έχει ζητήσει δημόσια τη μείωσή τους.
"Μικρότεραπρωτογενή πλεονάσματα σημαίνουν λιγότεροι φόροι για κάθε Ελληνίδα και για κάθε
Έλληνα. Μικρότερα πλεονάσματα σημαίνουν χαμηλότερες εισφορές. Μικρότερα πλεονάσματα

σημαίνουν αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Σημαίνουν στοχευμένες προσλήψεις εκεί που τις
έχουμε ανάγκη. Εάν καταφέρουμε να πετύχουμε μικρότερα πλεονάσματα ένα κομμάτι από αυτή τη
μείωση θα επιστρέψει σε μειώσεις φόρων. Αλλά, ένα άλλο κομμάτι θα πάει σε στοχευμένες
κοινωνικές παροχές", είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεσμεύτηκε ότι το ελάχιστο εγγυημένο
εισόδημα θα φτάσει στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να καλύψει 800 χιλιάδες συμπολίτες μας.
"Θαδώσουμε 2.000 ευρώ στην οικογένεια κάθε παιδιού που γεννιέται στην Ελλάδα. Επί Νέας
Δημοκρατίας κανένα παιδί δε θα μείνει εκτός παιδικού σταθμού, είτε δημοσίου, είτε ιδιωτικού",
ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
"Σας θέλω όλους παρόντες στις εκλογές"
Οκ. Μητσοτάκης, στη διάρκεια της ομιλίας του, απηύθυνε μήνυμα πανστρατιάς σε παλαιά και νέα
στελέχη της οδού Πειραιώς, καθώς και στους πολίτες που δεν έχουν επιλέξει στο παρελθόν να
ψηφίσουν τη "γαλάζια" παράταξη.
"Εκλογέςθα γίνουν στις 26 Μαΐου. Έχουμε ευρωεκλογές. Έχουμε περιφερειακές εκλογές, έχουμε
δημοτικές εκλογές και εύχομαι και ελπίζω να έχουμε και εθνικές εκλογές, για να τελειώσει μία ώρα
αρχύτερα αυτή η μεγάλη περιπέτεια. Αλλά, εάν ο κ. Τσίπρας επιλέξει να εξαντλήσει τη θητεία του
και να πάει μέχρι τον Οκτώβριο τού λέμε ξεκάθαρα ότι η πρώτη κάλπη που θα στηθεί σε εθνικό
επίπεδο, η κάλπη των ευρωεκλογών, θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους πολίτες μετά από
τέσσερα χρόνια να στείλουν ένα μήνυμα: Αρκετά πια. Ως εδώ. Θέλουμε πολιτική αλλαγή. Θέλουμε
μία μεγάλη αλλαγή στη χώρα. Αυτό που θέλουν οι πολίτες από εμάς είναι να τους πούμε πώς η
ζωή τους θα γίνει καλύτερη. Η μάχη θα είναι δύσκολη. Το καθεστώς που μας κυβερνά δε θα φύγει
εύκολα. Η πολιτική ζωή θα βουλιάξει σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και λάσπης. Θα απαντάμε σε
οποιαδήποτε πρόκληση. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά θα επιμένουμε να μιλάμε θετικά",
επεσήμανε. "Επειδή το διακύβευμα είναι τόσο σημαντικό, οι ιδεολογικές διαφορές ξεθωριάζουν και
για αυτό ζητάμε τη συμπόρευση ανθρώπων από άλλους πολιτικούς χώρους", συμπλήρωσε ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Αύριο Δευτέρα η επιστολή για τον Όρμπαν στο ΕΛΚ
Αναφερόμενοςδε στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ περί "ακροδεξιάς στροφής" της ΝΔ, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε: "Η
κυβέρνηση συνεχίζει τη μαύρη προπαγάνδα. Άκουσα για λίγο σήμερα τον κ. Τσίπρα να μιλάει
στην κεντρική του επιτροπή. Και να παρουσιάζει μια εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία η οποία
υπάρχει μόνο στο δικό του φαντασιακό κόσμο, ότι είμαστε -όλοι εσείς είστε- ένα συνονθύλευμα
νεοφιλελεύθερων ακροδεξιών. Αυτό μας λέει ο κ. Τσίπρας. Ότι δήθεν εμείς ταυτιζόμαστε με τους
ακραίους της Ευρώπης όπως με τον κ. Ορμπάν. Κάποιος θα πρέπει να πει στο λογογράφο του να
ακούει λίγο πιο προσεκτικά αυτά τα οποία λέω δημόσια. Διότι πήγα στους Δελφούς και είπα
δημόσια ότι εμείς αυτές τις πρακτικές στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος δεν θέλουμε να τις δεχόμαστε. Και γι αυτό θα στείλω αύριο επιστολή με την οποία θα
ζητώ την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας μέλους για το κόμμα του κ. Ορμπάν.

Διότι, φίλες και φίλοι, εμείς πρεσβεύουμε αξίες. Και αυτές οι αξίες είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες",
κατέληξε.
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