Στις 26 Μαΐου λέμε "φύγε" στον
Αλέξη Τσίπρα
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του Άδωνι Γεωργιάδη
ΤηνΚυριακή 26 Μαΐου είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα επιτρέψει σε όλους να
εκφράσουν τη γνώμη τους στον Αλέξη Τσίπρα. Οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες πιο
αποφασισμένοι από ποτέ για να στείλουν το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Το μήνυμα της
κάλπης θα είναι εκκωφαντικό.
Τέσσερα χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές, ο ελληνικός λαός θα πει ένα ηχηρό "ΟΧΙ" στα ψέματα
και στην προπαγάνδα του Αλέξη Τσίπρα. Στον Πρωθυπουργό των "λίγων" και όχι των "πολλών".
Στον αριστερό ηγέτη των πούρων, της αστακομακαρονάδας και των θαλαμηγών. Στον "μοιραίο
άνθρωπο" για την Μακεδονία και τον ελληνισμό. Στον "Πινόκιο" της Ελλάδας που απέδειξε ότι
υπηρετεί πολύ καλά την τέχνη της πολιτικής εξαπάτησης και της "κωλοτούμπας", την οποία και
εισήγαγε στη σύγχρονη διεθνή πολιτική ορολογία.
Ο κ. Τσίπρας αφού πρώτα είπε στη Βουλή ότι οι ευρωεκλογές θα είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην
κυβέρνησή του, στη συνέχεια είπε ότι θα είναι δημοσκόπηση. Τώρα, λέει ότι θα είναι ψήφος στα
μέτρα. Αλήθεια, τι απ’ όλα ισχύει; Ποιους προσπαθεί να πείσει; Όσο και αν προσπαθεί να
εξαγοράσει ψήφους, δεν θα τα καταφέρει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η λεγόμενη 13η σύνταξη ο ορισμός της κοροϊδίας. Οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι όμως περήφανοι και δεν πείθονται από τα
προεκλογικά δώρα του Πρωθυπουργού.
Σε λίγες μέρες, τα ψέματα τελειώνουν. Ο Αλέξης Τσίπρας θα υποστεί μια συντριπτική ήττα. Ο

Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει ισχυρή λαϊκή εντολή για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει
ανάγκη ο τόπος μας. Για ένα καλύτερο μέλλον με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, λιγότερους
φόρους και ενισχυμένο το αίσθημα ασφάλειας. Για όλους τους Έλληνες. Για την Ελλάδα που
πραγματικά μας αξίζει.
Στις 26 Μαΐου, το διακύβευμα είναι εξόχως σημαντικό. Ψηφίζουμε για αλλαγή σε πολιτικές και
πρόσωπα. Δεν θα αποφασίσει για εμάς η κ. Κουντουρά, η κ. Μεγαλοοικονόμου, ο κ. Δανέλλης και
η κ. Παπακώστα. Θα αποφασίσουμε όλοι εμείς. Ήρθε η ώρα να πούμε στον κ. Τσίπρα ένα μεγάλο
"φύγε".
*Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης είναι Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

