Με ορίζοντα το φθινόπωρο, το
προεκλογικό καλάθι Τσίπρα Αιχμή το αφορολόγητο
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ΤηςΝίκης Ζορμπά
Νέοχειρόφρενο στην εκλογολογία "τράβηξε" χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε μια αμιγώς
προεκλογική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, λίγο πριν ξεκινήσει τις περιοδείες του εν
όψει των ευρωεκλογών.
Οκ. Τσίπρας επιμένει να δείχνει πως κρατά σφαλιστά τα αυτιά τους στις εντός του κόμματος
"σειρήνες" που προσπαθούν να τον σπρώξουν σε εκλογές πριν από το φθινόπωρο ( για σειρά
λόγων, πρωτίστως τον φόβο της ευρείας ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές από τη Ν.Δ).
Οπρωθυπουργός εξάλλου, παραδέχθηκε ότι ακόμη και τώρα δέχεται εισηγήσεις για διεξαγωγή
εθνικών εκλογών πριν από την εξάντληση της τετραετίας, διευκρινίζοντας ωστόσο , ότι δεν
σκοπεύει να τις κάνει δεκτές, καθώς η απόφαση για εκλογές τον Οκτώβριο, είναι στρατηγική και
δεν αλλάζει.
Προεκλογικό καλάθι
"Ειδήσεις"ο κ. Τσίπρας δεν έβγαλε από την χθεσινή του δημόσια παρέμβαση μεν, είπε ξεκάθαρα
όμως αυτό που έως τώρα βρισκόταν στο έρκος των οδόντων των κυβερνητικών στελεχών: Η
μείωση του αφορολόγητου, η οποία προγραμματίζεται βάσει όσων έχουν ψηφιστεί, να εφαρμοστεί
τον Ιανουάριο του 2020, μπαίνει και επισήμως στην προεκλογική φαρέτρα του ΣΥΡΙΖΑ.
"Ούτελόγος" για τη μείωσή του, είπε ο πρωθυπουργός , προσθέτοντας μάλιστα σε κατηγορηματικό
τόνο πως : Όσο είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να μειωθεί το αφορολόγητο των
ελλήνων φορολογουμένων.
Πρόκειταιγια μια εξαγγελία που είχε υπονοήσει ήδη από την προηγούμενη ΔΕΘ και τους
τελευταίους μήνες είχε επανειλημμένως επαναλάβει, κατά τι ευκρινέστερα, ο κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Παραλλήλως, ο κ. Τσίπρας, κατέστησε σαφές πως στον δρόμο για τις κάλπες θα επιχειρήσει να
γεμίσει το προεκλογικό καλάθι με νέες παροχές - στον βαθμό που θα υπάρξει χαραμάδα από

τις δημοσιονομικές αποδόσεις της χώρας.
Εάνεπιβεβαιωθούν οι κατηγορηματικές διαψεύσεις του Αλέξη Τσίπρα πως δεν σκοπεύει να
οδηγήσει την χώρα σε εθνικές εκλογές πριν από τον Οκτώβριο, τότε είναι προφανές πως θα
επιδιώξει στην πράξη, να κριθούν τα αποτελέσματα της κάλπης από την "Οικονομία" για την οποία
επιφυλάσσει διθυραμβικά σχόλια.
Στοπλαίσιο αυτό εντάσσεται και η δρομολογούμενη αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ, η οποία έχει
και συμβολικό περίβλημα προς αξιοποίηση από την Κυβέρνηση: Διώξαμε το ΔΝΤ, θα είναι το
σύνθημα επ αυτού του πεδίου, με την προσδοκία, ο συμβολισμός να "δουλέψει" στην κάλπη.
Πετσίτης
Οκ. Τσίπρας κλήθηκε να απαντήσει και για την υπόθεση Πετσίτη για την οποία απεφάνθη πως
"σκάνδαλο δεν υπάρχει".
Ισχυρίστηκεεπ αυτού ότι ανασύρεται για λόγους αντιπερισπασμού μια ιστορία σε συνέχειες
δημοσιευμάτων, με εντολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκτελεστικό "βραχίονα" τα φίλα
προσκείμενα στην αντιπολίτευση ΜΜΕ.
Ηυπόθεση που έχει αναστατώσει σε μεγάλο βαθμό το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος
προκαλώντας διαδοχικά αδειάσματα του Νίκου Παππά από "συντρόφους" του, φέρνει αμηχανία
και εκνευρισμό στα "Κεντρικά" της Κυβέρνησης, με τον κ. Τσίπρα να προσπαθεί να κλείσει το θέμα
, στέλνοντας μήνυμα και στην ...ενδοχώρα του ΣΥΡΙΖΑ.
Περιοδείες
Σεεπίρρωση όσων μετέδιδε χθες το Capital.gr , ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει επάνω του την
προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ και ξεκινάει αρχής γενομένης από σήμερα, περιοδείες.
Πρώτοςσταθμός το Βελβεντό Κοζάνης, ενώ εντός της εβδομάδας προγραμματίζεται να επισκεφθεί
την Καλαμάτα και την Πάτρα.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

