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"ΗΕλλάδα την οποία οραματίζομαι και την οποία είμαι σίγουρος ότι οραματίζεστε και όλοι εσείς,
έχει λιγότερους φόρους και εισφορές και περισσότερες επενδύσεις για καλά αμειβόμενες δουλειές.
Θα έχει μία εθνική εξωτερική πολιτική, που θα αμβλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις της πολύ κακής
συμφωνίας των Πρεσπών. Υγεία για όλους και δημόσια παιδεία, που θα οπλίζει τα νέα μας παιδιά
με εφόδια, ώστε να βρίσκουν δουλειά, να μπορούν να φτιάξουν μόνα τους τη ζωή τους".
Μηνύματαισχυρά. Με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στην κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 26ης
Μαΐου. Αλλά και στην επόμενη ημέρα. Στο επόμενο μεγάλο στοίχημα. Αυτό της εθνικής κάλπης.
Μηνύματα συμμετοχής. Στη νέα γενιά. Στους αναποφάσιστους. Μηνύματα κατά της "χαλαρής
ψήφου", προκειμένου να δημιουργηθεί μία μεγάλη συσπείρωση γύρω από τη "γαλάζια" παράταξη.
Οπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στρέφει το βλέμμα του στην ισχυρή
κοινωνική συμμαχία που θέλει να δημιουργήσει, προκειμένου ο αέρας της μεγάλης πολιτικής
αλλαγής να είναι καταλυτικός σε μία εβδομάδα από σήμερα. Ο ίδιος εντείνει τον κύκλο των
περιοδειών και των δημόσιων παρεμβάσεών του. Η τακτική των ανοιχτών συγκεντρώσεων
εγκαινιάστηκε, πριν λίγα εικοσιτετράωρα, στη Λάρισα. Συνεχίστηκε χθες στα Χανιά.
Οιομιλίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πυκνώσουν τα επόμενα
εικοσιτετράωρα. Τη στιγμή που οι κομματικές μηχανές λειτουργούν στο… κόκκινο, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μιλάει σήμερα στην Πάτρα. Ακολουθούν το Περιστέρι την Τετάρτη, η Φλώρινα την
Πέμπτη. Η Θεσσαλονίκη την Παρασκευή. Σε ένα ντεμαράζ θετικού προγραμματικού λόγου, κόντρα
στην πόλωση του Μεγάρου Μαξίμου και του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
"Οιαντίπαλοί μας ξέρουν καλά ότι ο χρόνος τους τελειώνει. Λένε ψέματα για αυτά που έκαναν, λένε
ψέματα για αυτά που θα κάνουν. Και λένε ψέματα και για τις δικές μας θέσεις καταφεύγοντας
συχνά σε χυδαίες προσωπικές επιθέσεις με μαύρη προπαγάνδα, με ψέματα, με απειλές. Έτσι
κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πάει σε εκλογές. Με ψέματα ήρθαν και με ψέματα θα φύγουν από την
εξουσία", σημείωσε, στην κεντρική του ομιλία στα Χανιά, με την οποία ολοκλήρωσε τη διήμερη
περιοδεία του στην Κρήτη, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μία περιφέρεια, στην οποία

ποντάρει πολλά η οδός Πειραιώς, προκειμένου να δοθεί το στίγμα της επερχόμενης πολιτικής
αλλαγής.
Ηστρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη, η τακτική της οδού Πειραιώς, στη διάρκεια της τελευταίας
εβδομάδας μέχρι τις ευρωεκλογές και τις εκλογές για τις περιφέρειες και τους δήμους, είναι
συγκεκριμένη. Ως κεντρικό σημείο αναφοράς έχει το σύνθημα "πλήρης ανάδειξη των γαλάζιων
προτάσεων". Όπως, άλλωστε, τονίζουν στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η
ουσία συμπυκνώνεται σε 15 συγκεκριμένες λέξεις.
"Οκ. Μητσοτάκης θα μιλάει για νέες και καλά αμειβόμενες δουλειές. Θα μιλάει για λιγότερους
φόρους για όλους. Θα μιλάει για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών",
σχολιάζουν. Αυτό έπραξε χθες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κράτησε στην
πρώτη γραμμή δεσμεύσεις, όπως η διατήρηση του αφορολόγητου εκεί που είναι σήμερα. Η
μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στο 9%. Η καθιέρωση αφορολόγητου 1.000
ευρώ για κάθε παιδί. Η δωρεάν πρόσβαση για κάθε παιδί στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η
χορήγηση 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται. Η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις στο
20%. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Οι νέες θέσεις απασχόλησης.
"Δουλειές, δουλειές. Καλοπληρωμένες δουλειές, που θα προκύψουν μόνο από μια έκρηξη
ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό είναι το στοίχημά μας και ξέρουμε πώς να πετύχουμε αυτό το στόχο.
Και σας διαβεβαιώνω ότι θα εργαστώ ακούραστα ώστε να σαρώσω όλα τα εμπόδια που
εμποδίζουν σήμερα τις επενδύσεις στη χώρα μας. Βγάζουμε κόκκινη κάρτα στη γραφειοκρατία και
ανάβουμε πράσινο φως σε οποιονδήποτε μικρό ή μεγάλο θέλει να δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας στον τόπο μας", ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
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