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αναγκαίων αποφάσεων. Αυτή είναι 
η στερεοτυπική (με δόση κυνισμού)  
απάντηση του κυρίου Lowe,  με την 
βοήθεια όλων των mainstream μέσων 
μαζικής  ενημέρωσης.
Για το καλό μας. 
Είναι οι ίδιες πηγές ενημέρωσης που 
τα δύο τελευταία χρόνια ανέλαβαν ου-
σιαστικό ρόλο στην διάχυση των κυ-
βερνητικών προτροπών,  ότι πρέπει 
να πέρνουμε προφυλάξεις όταν βγαί-
νουμε, να κάνουμε τουλάχιστον δύο 
υποχρεωτικές δόσεις του εμβολίου και 
να δουλεύουμε από το σπίτι μας.
Για το καλό μας.
Μέχρι τώρα η πίεση αφορούσε την 
κοινωνικότητά μας, τον τρόπο και 
τόπο αλλεληεπίδρασης τόσο στην κα-
θημερινότητά μας όσο και στον εργα-
σιακό μας χώρο.
Την τελευταία περίοδο, έχω την εντύ-
πωση, ότι επιχειρείται μία μιντιακή 
εκστρατεία που σκοπό έχει να μας πεί-
σει ότι πρέπει να επωμισθούμε αγόγ-
γυστα και την μείωση της αγοραστικής 
δύναμης  του διαθέσιμου εισοδήματός 

μας, λόγω της αύξησης των επιτοκίων 
και του πληθωρισμού.
Για το καλό μας.
Την ίδια ώρα αναζητώντας την ειρήνη 
εξοπλιζόμαστε για σενάρια πολέμου, 
δαπανώντας πρωτοφανή ποσά για την 
αμυντική μας θωράκιση.
Για το καλό μας.
Και το κερασάκι στην τούρτα προέ-
κυψε από ένα σαρδάμ του Ομοσπον-
διακού Υπουργού Οικονομικών Jim 
Chalmers, ότι είναι πολύ πιθανό να 
προκύψει δημοσιονομικό πλεόνασμα 
του κρατικού προυπολογισμού.
Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι 
τα φορολογικά έσοδα υπερβαίνουν τις 
κρατικές δαπάνες.
Ενδιαφέρον να δούμε πως και σε 
ποιους θα ανακατανεμηθεί το πλεόνα-
σμα.
Γιατί τι νόημα έχουν τα πλεονάσματα 
εάν δεν ξαναγύρισουν στους φορολο-
γούμενους πολίτες, ιδιαίτερα σε μια 
εποχή κρίσης.
Για το  καλό μας.

Π
ρέπει να κάνουμε τα πάντα 
προκειμένου να ελέγξουμε 
την ανοδική τάση των τιμών. 
Είναι αδήριτη ανάγκη να δώ-

σουμε προτεραιότητα στην αντιμετώ-
πιση της συγκρεκριμένης παθογένειας  
των αγορών που απειλεί την αγορα-
στική δύναμη των δολλαρίων που 
έχουμε στην τσέπη μας.
Μα καλά πως φτάσαμε εδώ, θα ρω-
τήσει ο μέσος (εισοδηματικά) Αυστρα-
λός πολίτης.
Δεν ήταν ηλίου φαεινότερο ότι θα κα-
ταλήγαμε σε μία τέτοια κατάσταση.
Δεν το είχαν προβλέψει;
Μάλλον όχι, αν κρίνουμε από τiς δη-
λώσεις το Philip Lowe, επικεφαλής 
της Ομοσπονδιακής τράπεζας Αυστρα-
λίας, ο οποίος πριν ένα μόλις χρόνο 
καθησύχαζε τους πάντες δηλώνοντας 
ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετά-
βλητα μέχρι το 2024.
Και ο κόσμος συνέχισε να χρεώνεται.
Δεν είναι η ώρα για απόδοση ευθυ-
νών αυτή την στιγμή.  Αντίθετα είναι η 
ώρα υιοθέτησης επώδυνων μεν αλλά 
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Μητσοτάκης, Σαμαράς, Καραμανλής με το βλέμμα στις εκλογές

ρεί να μας κουνήσει το δάχτυλο ότι δήθεν 
δεν ακολουθούμε ευρωπαϊκές υποδείξεις, 
όταν έχουμε επιδόσεις πολύ καλύτερες από 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες» επεσήμανε ο κ 
Μητσοτάκης. Υπέδειξε δε ως χρήσιμο εργα-
λείο προς αυτή την κατεύθυνση το Ταμείο 
Ανάκαμψης.
Ο πρωθυπουργός έκανε μία αναδρομή των 
πεπραγμένων της κυβέρνησης τα τελευταία 
χρόνια με αναφορές στην διαχείριση της 
πανδημίας, στην αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού, τις διεθνείς συμμαχίες και την οι-
κονομία τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει καλύ-
τερα δημοσιονομικά αποτελέσμτα από πολλές 
ευρωπαϊκές οικονομικά ισχυρότερες χώρες.
«Δύο πρώην πρωθυπουργοί μαζί με τον ση-
μερινό πρωθυπουργό βρισκόμαστε σήμερα 
εδώ, με βαρείς συμβολισμούς και για την 
παράταξη και για τη χώρα. Και οι τρεις με 

Κ
υριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης 
Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής 
έδωσαν το «παρών» στην εκδήλω-
ση της Νέας Δημοκρατίας για την 

Ημέρα της Ευρώπης, στο Ζάππειο, μιλώντας 
για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης με σαφή 
μηνύματα για τις επερχόμενες εκλογές. 
Η εκδήλωση με αφορμή την 43η επέτειο 
της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, άρχισε 
με ένα σύντομο αναδρομικό βίντεο για την 
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, με αφετηρία 
την υπογραφή της ένταξης στην τότε ΕΟΚ, 
από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέβηκαν 
διαδοχικά στο βήμα και μίλησαν για την Ελ-
λάδα, την Ευρώπη και τις εκλογές. 
«Πριν από σχεδόν 2 χρόνια στον ίδιο χώρο 
γιορτάζαμε τα 40 χρόνια από την ένταξη 
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα, 
την πιο σημαντική μας επιλογή στη μεταπο-
λιτευτική μας ιστορία», τόνισε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
«Ο πολιτικός τυχοδιωκτισμός λίγο έλειψε 
να γκρεμίσει σε μερικές εβδομάδες όσα 
χτίζαμε επί δεκαετίες το 2015. Το σύνθημα 
«δεν ξεχνώ» είναι και εδώ», συνέχισε. Ο κ. 
Μητσοτάκης επισήμανε τα οφέλη από την 
ένταξη μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. «Να 
σημειώσω τη σταθερή προσήλωση της ΝΔ 
στην Ευρώπη πέρα από τα κομματικά όρια», 
υπογράμμισε.
Όπως είπε χειροκροτούμενος ο πρωθυ-
πουργός, «η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον 
ούτε στο 2015, ούτε στο 2012, ούτε στο 
2010, όταν μας επιβλήθηκαν λανθασμένες 
συνταγές».
«Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε πλέον τέ-
τοιες συνταγές και κανείς πλέον δεν θα μπο-
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πίστη στο ευρωπαϊκό ιδεώδες αλλά και με 
ανησυχία για το πού πάει η Ευρώπη σήμε-
ρα», είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην δική του 
ομιλία.  «Δεν μιλάω ως ευρωσκεπτικιστής, 
αλλά ως ευρωφιλόδοξος», πρόσθεσε. «Η 
χώρα έχει ανάγκη από πολιτική σταθερό-
τητα. Δεν έχει την πολυτέλεια για πολιτική 
αστάθεια, ακυβερνησία, ατέρμονα κομματι-
κά παζάρια» ανέφερε ο πρωην πρωθυπουρ-
γός Κώστας Καραμανλής. «Την επόμενη 
των εκλογών η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση 
βιώσιμη, με καθαρή εντολή και ορίζοντα τε-
τραετίας. Τη σταθερότητα και την προοπτική 
αυτή μόνο η παράταξή μας μπορεί να εγγυη-
θεί. Όπως το κάνει επί μισό σχεδόν αιώνα» 
είπε. Ο κ.Καραμανλής τόνισε επίσης ότι «με 
τη στήριξη όλων μας η παράταξή μας είναι 
ισχυρή και θα επιτύχει μια ακόμα εκλογική 
νίκη στις επικείμενες εκλογές».


