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Τοστόχο της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός στήριξης των πιο αδύναμων
συνταξιούχων ανέδειξε ο πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, τόνισε πως
η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει άμεσα. Δηλαδή, από το 2020.
"Στιςμετρήσεις φαίνεται η καθολική υπεροχή της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην οικονομική πολιτική.
Καταρχάς, δεν είναι 13η σύνταξη. Εάν ήταν θα δινόταν τα Χριστούγεννα και θα είχε ύψος 2,2
δισεκατομμύρια. Οι συνταξιούχοι ξέρουν πως δεν είναι 13η σύνταξη. Είναι μία ξεδιάντροπη
προσπάθεια εξαγοράς ψήφων. Πρέπει να νομοθετήσουμε ως Βουλή να μη δίδεται κανέναν τέτοιο
επίδομα τρεις μήνες πριν από εκλογές. Εμείς θέλουμε μόνιμο μηχανισμό στήριξης των πιο
αδύναμων συνταξιούχων. Μέσα από την ανάπτυξη. Όχι από υπερφορολόγηση. Βεβαίως, θα
δίνεται επίδομα, αλλά από το αναπτυξιακό πλεόνασμα. Όχι από το υστέρημα", σημείωσε ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο "Σκάι". "Θα έχουμε
μείωση 30% του ΕΝΦΙΑ για όλα τα νοικοκυριά. Μέσα σε δύο χρόνια. Όσον αφορά στο
συμπληρωματικό φόρο, αυτή τη στιγμή δε γίνεται να καταργηθεί. Εάν τον καταργούσα, δε θα
μπορούσαμε να μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Ξεκινάμε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2020",
συμπλήρωσε και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για μία "καθαρή νίκη" της οδού Πειραιώς στην
κάλπη.
"Ήδηπροεξοφλούν πως θα είμαστε νικητές. Θέλω το βράδυ της 26ης Μαΐου να είναι ξεκάθαρο
πως το πρώτο βήμα για την πολιτική αλλαγή έχει γίνει. Θα είναι καλό να αποφύγουμε ένα
τετράμηνο, στο οποίο μία κυβέρνηση θα προσπαθεί να κρατηθεί. Οι πολίτες περιμένουν από
εμένα να μιλήσω για το μέλλον. Θα δούμε το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχει ήδη ειπωθεί ότι οι
εκλογές αυτές είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή
πρέπει να εκφραστεί με στήριξη στη ΝΔ. Καλώ τους συμπολίτες μας που ψήφισαν άλλα κόμματα,
ακόμα και ΣΥΡΙΖΑ, σε μία μεγάλη συμπόρευση", τόνισε, συνεχίζοντας τη στρατηγική των
ανοιγμάτων σε ψηφοφόρους του Κέντρου.
"Δενείναι ίδιο πράγμα Τσίπρας και Μητσοτάκης. Όταν καλούμαστε να διαλέξουμε μεταξύ της
Δημοκρατίας και της μεταδημοκρατίας, δεν υπάρχει ίση απόσταση. Αυτό μού προκαλεί

ερωτηματικό. Και αυτοί που μιλούν για ίσες αποστάσεις, μέσα τους δεν τα πολυπιστεύουν", τόνισε
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, ανέφερε πως ήδη είναι έτοιμα τα πρώτα δέκα
νομοσχέδια της επόμενης κυβέρνησης.
Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, σημείωσε:
-Όσο πιο αδύναμη είναι η Χρυσή Αυγή τόσο καλύτερα για το πολιτικό σύστημα.
-Ο κόσμος ζει με ανασφάλεια. Για αυτό για εμένα η ασφάλεια είναι απόλυτη πολιτική
προτεραιότητα. Για την κυβέρνηση δεν είναι. Έχουμε μιλήσει για επιχειρησιακή ενίσχυση της
αστυνομίας άμεσα. Μέσα στα πρώτα τρία νομοσχέδια θα ενταχθεί και η κατάργηση του ασύλου.
Αυτή τη στιγμή το άσυλο είναι άσυλο ανομίας και παραβατικότητας.
-Για το ζήτημα των Εξαρχείων έχω ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Το συνδυάζω με ένα εμβληματικό
έργο. Το αρχαιολογικό μουσείο. Είναι ένα έργο που θέλω να το συνδυάσω με μία προσπάθεια
οικονομικής αναζωογόνησης του κέντρου της Αθήνας.
-Ο Ρουβίκωνας είναι για εμένα ειδικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει απλά ανοχή, Κινδυνεύουμε να
είμαστε εκβιαζόμενη δημοκρατία.
-Η Υγεία δεν είναι μόνο νοσοκομεία. Εμείς δίνουμε βαρύτητα και στην πρόληψη. Θα εφαρμόσω
τον αντικαπνιστικό νόμο. Το πρόβλημα με τα νοσοκομεία είναι πως, λόγω έλλειψης
πρωτοβάθμιας, πάνε πολλοί στα νοσοκομεία. Δεσμεύομαι πως θα διοικούνται τα νοσοκομεία με
αντικειμενικό τρόπο. Αποτυχημένοι βουλευτές δε θα βρίσκουν θέση σε αυτά. Σύμπραξη με ιδιώτες
θα γίνεται προς όφελος του ασθενούς.
-Στο δημόσιο δεν πρόκειται να γίνει καμία απόλυση. Θα υπάρχει στοχευμένη πολιτική
προσλήψεων. Θα υπάρχει αξιολόγηση.
-Πιστεύω ότι οι νέοι θα είναι μία ευχάριστη έκπληξη για τη Νέα Δημοκρατία.
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