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ΝομοίΚεντρικής Μακεδονίας. Ενδιάμεσα Σεπόλια. Και τώρα Λακωνία και Αιτωλοακαρνανία.
Λειτουργώντας στα…κόκκινα και σχεδόν ενάμιση μήνα πριν την κρίσιμη στιγμή των ευρωεκλογών,
στις οποίες έχει δώσει χαρακτήρα δημοψηφίσματος, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, συνεχίζει την εδώ και μήνες στρατηγική της απευθείας επαφής με τους πολίτες.
"Αςβγει από το σιδηρόφρακτο Μαξίμου ο κ. Τσίπρας, για να δει την οργή των πολιτών. Ξέρουμε
καλά τα προβλήματα που θα παραλάβουμε. Οι πολίτες φορτώθηκαν 29 νέους φόρους,
κατασχέσεις λογαριασμών, όλα αυτά από το κόμμα που είχε υποσχεθεί σεισάχθεια. Οι φόροι
διέλυσαν την μεσαία τάξη", ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, στη χρονικά τελευταία συνεδρίαση της "γαλάζιας" Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και
στην οδό Πειραιώς, πέρα από την επαναλαμβανόμενη επικοινωνία του προγραμματικού λόγου
του κόμματος και των κυβερνητικών του θέσεων, σε αυτό ακριβώς στοχεύουν. Στο να καταδείξουν
την πολιτική και επικοινωνιακή άβυσσο που χωρίζει τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, από τον
πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, που έχει τη δυνατότητα να βρίσκεται να…περπατάει δίπλα στους
πολίτες, καταγράφοντας θέσεις και προβλήματα, που σχετίζονται με τις αιχμές της οικονομίας και
της καθημερινότητας.
Στο…στρατόπεδοτης αξιωματικής αντιπολίτευσης οι διεργασίες για τις τριπλές κάλπες της 26ης
Μαΐου είναι πυρετώδεις. Χθες, η οδός Πειραιώς έδωσε στη δημοσιότητα τέσσερα πρόσωπα, που
έρχονται για να συμμετάσχουν στα "γαλάζια" ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών. Πρόκειται για την
χειρουργό γυναικολόγο, Χιουμεϊρά Αμετ Ογλού που θα είναι και η εκπρόσωπος της μειονότητας
στο ευρωψηφοδέλτιο, τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής, Δημήτρη Καιρίδη, τη δικηγόρο και πρώην
αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου και τη δικηγόρο και πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών, Αφροδίτη Μπλέτα. Με τους τέσσερις νέους υποψηφίους
έχουν συμπληρωθεί 39 από τις 42 θέσεις. Απομένουν, λοιπόν, τρεις υποψήφιοι που θα
ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και, κατά πάσα πιθανότητα, στις αρχές της επόμενης
εβδομάδας. Δύο από τους υποψηφίους θα είναι (όπως όλα δείχνουν) ο Γιώργος Αμυράς και η
δημοσιογράφος, Βίκυ Φλέσσα.

Σεmomentum οικονομικό και με αφορμή τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2018, η Νέα Δημοκρατία
αναδεικνύει τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής και τις συνέπειες που αυτή έχει στην
κοινωνία. Όπως τονίζει η "γαλάζια" παράταξη:
-Έγιναν κατασχέσεις σε 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη προς το δημόσιο.
-Υπέστησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 1.168.438 φορολογούμενοι έναντι 1.050.077 το 2017.
-Διπλασιάστηκαν οι εγγραφές υποθηκών σε ακίνητα πολιτών που έχουν χρέη προς την εφορία.
-Ο αριθμός των πολιτών, που έχουν οφειλές στην εφορία, παραμένει σταθερά πάνω από τα
τέσσερα εκατομμύρια.
-Το σύνολο των οφειλών των πολιτών προς την εφορία ξεπερνά τα 104 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ
των οποίων μόνο ένα ποσό της τάξης των 3,69 δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε ρύθμιση.
"Ηκυβέρνηση του κ. Τσίπρα περνάει στην ιστορία ως η κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων
και των πλειστηριασμών. Οδηγεί στο περιθώριο και την απόγνωση ένα μεγάλο μέρος της
ελληνικής κοινωνίας. Οι Έλληνες πολίτες εξαπατήθηκαν από τον κ. Τσίπρα, τον πλήρωσαν και τον
πληρώνουν πολύ ακριβά. Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Η πολιτική αλλαγή είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Ανάπτυξη που
θα επιτρέψει στους πολίτες να ανασάνουν οικονομικά και να ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία
το μέλλον", σημειώνουν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
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