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Επισημαίνονταςότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μία
μεγάλη προοδευτική πολιτική αλλαγή στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε, για μία ακόμα
φορά, στη λογική των ανοιγμάτων προς τους ψηφοφόρους του Κέντρου. Προς τους ψηφοφόρους,
δηλαδή, του Κινήματος Αλλαγής και του Ποταμιού, αλλά και σε όσους μπορεί να
αμφιταλαντεύονται για την επιλογή τους στην κάλπη.
"Δενκαταλαβαίνω από κάποια κόμματα τη λογική των ίσων αποστάσεων", επεσήμανε, στέλνοντας,
εμμέσως πλην σαφώς, μήνυμα προς την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά. "Η ΝΔ είναι η
μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μία μεγάλη προοδευτική πολιτική αλλαγή στη χώρα. Αν τα
διλήμματα αυτών των εκλογών είναι εάν θα πάμε μπροστά ή πίσω, εάν θα επικρατήσει ο
λαϊκισμός ή η αλήθεια, εάν θα είμαστε με την Ευρώπη ή τον Μαδούρο, οι ιδεολογικές διαφορές του
παρελθόντος ξεθωριάζουν. Δεν καταλαβαίνω τη λογική των ίσων αποστάσεων κι αυτοί που τα
λένε δεν τα πολυπιστεύουν. Με το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσαμε, με την κ. Γεννηματά ήμασταν στην
ίδια κυβέρνηση…Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία δυσκολία σε έναν ψηφοφόρο του ΚΙΝΑΛ ή του
Ποταμιού να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε δυνάμεις που παραδοσιακά δεν συντάσσονται με
τη ΝΔ, να συνταχθούν με την προσπάθειά μας", είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε
συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο "24/7".
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι εθνικές εκλογές δεν απέχουν πολύ. "Μακριά από εμένα
οποιαδήποτε αλαζονεία. Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στη βαθιά δημοκρατική διαδικασία των
εκλογών. Θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα όταν έρθει η ώρα", σημείωσε και διεμήνυσε πως
στόχος του είναι να ενώσει όλους τους Έλληνες. "Ο κ. Τσίπρας επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο.
Εγώ θα μιλάω θετικά. Από εκεί και πέρα, η κρίση μεταφέρεται στους πολίτες. Μετά τις εθνικές
εκλογές θα δημιουργηθούν νέες πλειοψηφίες. Η δική μου πόρτα θα είναι πάντα ανοιχτή", ανέφερε.
"Αυτοσυγκράτηση. Στολή εργασίας, σεβασμός στο αποτέλεσμα", είπε ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας, όταν ερωτήθηκε για εκείνους που εντός στη ΝΔ ίσως θελήσουν να…ράψουν
υπουργικά κοστούμια, στέλνοντας μήνυμα και στο εσωτερικό της "γαλάζιας" παράταξης.

Εκτιμώ ότι το Μητσοτάκης-Τσίπρας το βράδυ των εκλογών θα γράφει 1-0
Οαρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα της
Κυριακής. "Εκτιμώ ότι το Μητσοτάκης-Τσίπρας το βράδυ των εκλογών θα γράφει 1-0", τόνισε.
Παράλληλα, σχολίασε πως οι πολίτες την Κυριακή θα ψηφίσουν για μία μεγάλη πολιτική αλλαγή.
"Είμαι ανοιχτός να κάνουμε μία συζήτηση για το τι είναι πρόοδος και τι συντήρηση σήμερα. Ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι μία βαθιά οπισθοδρομική δύναμη. Είναι ένα μόρφωμα που αναρριχήθηκε με
λαϊκισμό για να έρθει στην εξουσία Θα κάνει ό,τι χρειάζεται, για να μείνει στην εξουσία. Η ΝΔ
προσέρχεται με ένα συγκροτημένο σχέδιο ανάπτυξης της χώρας.
Ο συμβολισμός μίας επίθεσης με κόκκινες μπογιές στο Κοινοβούλιο είναι αποκρουστικός
Εστιάζονταςστη χθεσινή επίθεση του Ρουβίκωνα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως
όλα αυτά γίνονται με την απόλυτη ανοχή της κυβέρνησης. "Στην πρώτη επίθεση θυμάμαι τους είχε
στείλει ο πρόεδρος της Βουλής σπίτι τους, με ταξί. Αυτό που έγινε χθες στη Βουλή είναι αδιανόητο.
Απορώ πως ο φρούραρχος παραμένει στη θέση του. Μία ομάδα 30 τραμπούκων εκβιάζει τη
Δημοκρατία. Γιατί όλα αυτά γίνονται για συμπαράσταση σε έναν αμετανόητο δολοφόνο. Η
κυβέρνηση δείχνει ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα βίας. Ο συμβολισμός μίας επίθεσης με κόκκινες
μπογιές στο Κοινοβούλιο είναι αποκρουστικός. Δεν είναι δυνατό η ελληνική δημοκρατία να μη
μπορεί να φυλάξει το ναό της δημοκρατίας", ανέφερε και συμπλήρωσε πως με κυβέρνηση Νέας
Δημοκρατίας η αστυνομία θα έχει απόλυτη πολιτική κάλυψη, για να βάλει τάξη σε αυτό το
μπάχαλο. "Ο δημόσιος χώρος στο δημόσιο πανεπιστήμιο θα επιστραφεί σε αυτούς στους οποίους
ανήκει. Στους φοιτητές, τους καθηγητές, το προσωπικό που εργάζεται. Θα προσλάβουμε 1.500
αστυνομικούς, που θα κατανείμουμε στην ομάδα ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ, την οποία θα ανασυστήσουμε.
Θα αποκτήσουμε καινούρια περιπολικά και καινούρια αλεξίσφαιρα για τους αστυνομικούς. Είναι
αδιανόητο οι αστυνομικοί να έχουν αλεξίσφαιρα γιλέκα, που έχουν λήξει… Μαζί με την καταστολή,
πρέπει να έχουμε μία ρηξικέλευθη, τολμηρή πρόταση για το πώς θα αναβαθμίσουμε το κέντρο της
Αθήνας συνολικά. Μία μεγάλη παρέμβαση στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στην περιοχή των
Εξαρχείων θα αποτελεί τον πυρήνα της αναπτυξιακής μας πρότασης για το κέντρο της Αθήνας. Η
άφιξη του μετρό στα Εξάρχεια θα αλλάξει πολλά προς αυτήν την κατεύθυνση", τόνισε.
Με κυβέρνηση ΝΔ δε θα ισχύσει η μείωση του αφορολόγητου
Άμεσηαπάντηση στην αναφορά του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με την οποία "η
Νέα Δημοκρατία θα τα βάψει μαύρα την Κυριακή", έδωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος
Μητσοτάκης.
"Τοποιος θα τα βάψει μαύρα θα το κρίνουν οι πολίτες. Προφανώς ο κ. Τσίπρας δεν λέει πολλά για
την επόμενη ημέρα και διαστρεβλώνει αυτά που λέμε εμείς. Δε θα τον ακολουθήσω. Θα μιλήσουμε
για το δικό μας σχέδιο. Δεν υπάρχει 13η σύνταξη. Υπάρχει μόνο προεκλογικό επίδομα. Πάντα
υπήρχαν προεκλογικές παροχές. Αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται με τρόπο ξεδιάντροπο.
Πέντε ημέρες πριν τις ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να στηρίξει την ανάπτυξη.
Εχθρεύεται κάθε επένδυση. Εμείς θέλουμε ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%. Βεβαίως και

μπορούμε να φτάσουμε σε ανάπτυξη 4% μέσα σε ένα χρόνο. Ο κ. Τσίπρας δε μπορεί να
υπηρετήσει μία τέτοια πολιτική", τόνισε ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μείωση του αφορολόγητου δε θα ισχύσει με
κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, εγκαλώντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την άρνησή της να στηρίξει
τη "γαλάζια" τροπολογία.
"Εμείςθα προχωρήσουμε σε ένα επιθετικό πρόγραμμα μείωσης των φορολογικών συντελεστών.
Θα δώσουμε κίνητρα για νέες επενδύσεις. Για να δημιουργήσουμε νέο πλούτο. Για να γυρίσουμε
στη μεσαία τάξη κάποια από αυτά που της πήρε ο κ. Τσίπρας. Δε νομίζω πως κόμμα
αντιπολίτευσης είχε πότε ένα τόσο συγκροτημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Δεν κρύβουμε
ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων", ανέφερε ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε, μεταξύ άλλων:
-Θα προτείνω δίκαιο εκλογικό νόμο που θα εξασφαλίζει κυβερνησιμότητα. Είναι υποχρέωσή μου
και αυτό θα κάνω αμέσως.
-Δουλειά μου δεν είναι να κάνω εκτιμήσεις, αλλά να δρω. Αν η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, η
Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε οικονομικές κυρώσεις.
-Είναι καλό για την Ελλάδα να υπάρχει ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τον επόμενο
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποιον στηρίζει; Η ευρωπαϊκή αριστερά δε θα
παίξει ρόλο την επόμενη ημέρα. Η ευρωπαϊκή αριστερά έχει συγκεκριμένο υποψήφιο. Άρα, αυτόν
θα πρέπει να στηρίξει ο κ. Τσίπρας.
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