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"Αυτήη κάλπη δεν επιτρέπει ίσες αποστάσεις. Αλλά δεν επιτρέπει και πειράματα με κόμματα μιας
χρήσης. Εδώ τα διλήμματα στα οποία θα κληθείτε να απαντήσετε είναι ξεκάθαρα: Επιλέγουμε την
αλήθεια ή το ψέμα; Επιλέγουμε την προκοπή ή την καθήλωση; Επιλέγουμε την ενότητα ή τον
διχασμό; Θέλουμε σιγουριά και ασφάλεια ή ανασφάλεια; Θέλουμε εθνική υπερηφάνεια ή
ταπείνωση; Θέλουμε αξιοπρέπεια ή πολιτική χυδαιότητα. Με άλλα λόγια θέλουμε μια μεγάλη
πολιτική αλλαγή ή θέλουμε τέλμα και στασιμότητα; Στις 26 Μαΐου, όλες και όλοι ψηφίζουμε, τελικά,
για την Ελλάδα την οποία θέλουμε".
Τοπρώτο και συνάμα μείζον εκλογικό ορόσημο του 2019 σήκωσε αυλαία. Οι κάλπες των
ευρωεκλογών και των εκλογών για τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας μετατρέπονται για
τη Νέα Δημοκρατία σε απόλυτο στοίχημα, με τους "γαλάζιους" να εμφανίζονται σίγουροι για ένα
αποτέλεσμα, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο προς τη μεγάλη πολιτική αλλαγή. Για ένα αποτέλεσμα,
το οποίο δε θα δώσει μόνο σήμα καταψήφισης στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα
μετατραπεί σε ψήφο εμπιστοσύνης στην οδό Πειραιώς και στον προγραμματικό της λόγο, μέσα
από τη δημιουργία μίας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας. Το διακύβευμα έχει τεθεί, έτσι κι αλλιώς,
εμφατικά από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ολοκληρώνοντας μία
προεκλογική περίοδο θετικού λόγου, πυκνών μηνυμάτων και επικοινωνίας θέσεων και
προτάσεων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνει προσκλητήριο συστράτευσης.
Προσκλητήριο σε όλους τους πολίτες. Ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές.
Σεαυτήν τη μακρά πορεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κράτησε στην πρώτη γραμμή τη στρατηγική
της οδού Πειραιώς για τη μετάβαση στην κανονικότητα και την ανάπτυξη. Το τρίπτυχο, στο οποίο
επενδύει η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να δημιουργηθεί νέος πλούτος. Λιγότεροι φόροι.
Επενδύσεις. Νέες θέσεις εργασίας. "Εμείς θα προχωρήσουμε σε ένα επιθετικό πρόγραμμα
μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα δώσουμε κίνητρα για νέες επενδύσεις. 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", διαμηνύει ο κ.
Μητσοτάκης. Στο παρά πέντε της κρίσιμης εκλογικής μάχης, στη Νέα Δημοκρατία επικρατεί
αισιοδοξία για το αποτέλεσμα. Αυτή αποτυπώθηκε και σε μία φράση του αντιπροέδρου του

κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη, στην τελευταία συνέντευξη που παραχώρησε στο Capital.gr. "Η νίκη
της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ το 2014. Και θα είναι
νίκη που θα καταγράφεται και στις τρεις κάλπες. Τόσο στις ευρωεκλογές, όσο και στις
περιφερειακές και δημοτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί μία μεγάλη οδυνηρή ήττα", ανέφερε.
Ησυμμετοχή των πολιτών στη σημερινή διαδικασία είναι το πρώτο μεγάλο ζητούμενο. Από κοντά,
έρχεται και αυτό το τέμπο της στρατηγικής των ανοιγμάτων, που γινόταν όλο και πιο ισχυρό, όσο η
κλεψύδρα του χρόνου για το σημερινό σημείο-αιχμή άδειαζε. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε
την ηγεσία της "γαλάζιας" παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την ξεκάθαρη απόφασή του
να…σπάσει τα στενά κομματικά τείχη και να ανοίξει τη Νέα Δημοκρατία σε νέες δεξαμενές
ψηφοφόρων. Το ίδιο ακριβώς έπραξε και σε αυτήν την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το
κάλεσμά του σε παλαιούς φίλους της οδού Πειραιώς ήταν χαρακτηριστικό. Όπως και το
προσκλητήριο που απηύθυνε στους κεντρώους ψηφοφόρους. Ο αρχηγός της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, άλλωστε, γνωρίζει καλά πως κάθε φορά που η Νέα Δημοκρατία συσπείρωνε
γύρω της το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας κατέγραφε τις μεγαλύτερες νίκες της.
"Είμαστεη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μία μεγάλη προοδευτική αλλαγή στη χώρα. 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 Κινήματος Αλλαγής ή του Ποταμιού να ψηφίσει
Νέα Δημοκρατία. Θέλουμε δυνάμεις που παραδοσιακά δεν συντάσσονται με τη ΝΔ, να
συνταχθούν με την προσπάθειά μας", επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Κόντρα στην τακτική της
πόλωσης, που ακολούθησε το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι
θέλει να ενώσει όλους τους Έλληνες κάτω από το κοινό όραμα της προόδου. Στόχευση του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό, ώστε να οδηγηθούμε το συντομότερο
δυνατόν σε εθνικές εκλογές. Ο ίδιος καλούσε τα στελέχη της οδού Πειραιώς να…οργώσουν μέχρι
την τελευταία στιγμή τη χώρα. "Μη δείξετε κανένα εφησυχασμό. Το μήνυμα πρέπει να φτάσει
παντού. Θέλω ο καθένας να σκεφτεί και να εντοπίσει έναν αναποφάσιστο ψηφοφόρο. Να τους
πείσουμε να κάνουν το μεγάλο βήμα. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε σε όλα. Αλλά,
συμφωνούμε στα μεγάλα. Στα ουσιαστικά. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο σπίτι. Θέλω να υπάρχει
το βράδυ της 26ης Μαΐου ένα καθαρό αποτέλεσμα", ανέφερε, στις δημόσιες παρεμβάσεις του.
Οδρόμος που χάραξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλο αυτό το διάστημα, ήταν
ένας δρόμος θετικών μηνυμάτων για το μέλλον. Ήταν ένας δρόμος γεμάτος από την επικοινωνία
των "θέλω" και των "πιστεύω" της "γαλάζιας" παράταξης, που σχετίζονται με τη μετάβαση στην
κανονικότητα και την ανάπτυξη. Που σχετίζονται με μία πολιτική, η οποία "αγκαλιάζει" όλους τους
πολίτες. Χωρίς καμία διάκριση. Με το βλέμμα στους συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη
ανάγκη. Με το βλέμμα στη νέα γενιά, στους ανέργους, σε όσους έχουν πληγεί από την
υπερφορολόγηση και την πολυετή κρίση. Σε όλους αυτούς απευθύνθηκε ξεχωριστά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Για αυτό και κράτησε σε θέση πρωταγωνιστική δεσμεύσεις ισχυρές. Όπως η
διατήρηση του αφορολόγητου εκεί που είναι σήμερα. Η μείωση του πρώτου φορολογικού
συντελεστή από 22% σήμερα, στο 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Το αφορολόγητο 1.000
ευρώ για κάθε παιδί. Η δωρεάν πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς. Η ενίσχυση 2.000 ευρώ για

κάθε παιδί που θα γεννιέται. Η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% σήμερα στο 20%,
μέσα σε δύο χρόνια. Και στα μερίσματα από το 10% στο 5% αμέσως. Η κατάργηση του τέλους
επιτηδεύματος. Οι συντελεστές ΦΠΑ 11% και 22% αντί για 13% και 24% σήμερα. Η μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 30% οριζοντίως για όλους τους Έλληνες. Οι πολλές, νέες και καλοπληρωμένες θέσεις
εργασίας.
Μετις δημοσκοπήσεις να αποτυπώνουν το εμφατικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι
του ΣΥΡΙΖΑ, οι "γαλάζιοι" αναμένουν το σημερινό αποτέλεσμα θα είναι τόσο ηχηρό, ώστε η
επόμενη σελίδα για τη χώρα να γυρίσει ήδη από τις επτά το απόγευμα. Όταν οι κάλπες, δηλαδή,
θα έχουν κλείσει. "Ζητώ τη στήριξή σας για να βαδίσουμε μπροστά. Σας καλώ να προχωρήσουμε
ενωμένοι για μία νέα καλύτερη εποχή που θα ενώσει όλους τους Έλληνες. Εμπιστεύομαι τη
δημιουργική δύναμη αυτού του λαού. Ελάτε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, στείλτε το μήνυμα
παντού. Η αλλαγή θα έρθει μόνο με ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα
είναι νίκη όλων των Ελλήνων", τόνισε, στην τελευταία ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Η κάλπη σε λίγες ώρες από τώρα θα δείξει κατά πόσο οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι
καταιγιστικές.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

