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«Ύστερα από μια δεκαετία κρίσης ξημερώνει για την πατρίδα μας μια καλύτερη μέρα» ήταν
το αισιόδοξο μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης από το Μέτσοβο, όπου και έκανε την πρώτη στάση της σημερινής του
περιοδείας στην Ήπειρο.

«Αισθάνομαι ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει επιτέλους ενωμένη και μακριά από τους
διχασμούς του παρελθόντος να προχωρήσει μπροστά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας
στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου, και πρόσθεσε: «Μετά από τόσα χρόνια κρίσης
αφήνουμε στην άκρη πολλά από αυτά που μας πλήγωσαν, τον διχασμό, την τοξικότητα, την
ψεύτικη πόλωση, για να ανακαλύψουμε πάλι την ουσία της πολιτικής. Αυτή την οποία
υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής διαδρομής του ο Ευ. Αβέρωφ. Και η ουσία της
πολιτικής δεν είναι άλλη από το να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες.
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Αυτή την παρακαταθήκη του Ευ. Αβέρωφ, αυτήν την έμφαση στο αποτέλεσμα, στον
ρεαλισμό της πολιτικής καλούμαστε όλες και όλοι εμείς, και εγώ ως Πρόεδρος της ΝΔ,
τιμώντας έναν προηγούμενο πρόεδρο της ΝΔ, να υπηρετήσουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μοντέλο ανάπτυξης του Μετσόβου και την
καθοριστική συμβολή του εθνικού ευεργέτη Ευάγγελου Αβέρωφ σε αυτό. «Ο Ευ. Αβέρωφ
είχε το δικό του όραμα για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί αυτός ο ευλογημένος τόπος»,
τόνισε, και πρόσθεσε: «Αυτό το μοντέλο του Μετσόβου, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από
την τόνωση και υποστήριξη των φυσικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτού του τόπου
-κτηνοτροφία, προστασία του περιβάλλοντος, πολιτιστική παράδοση, οι τέχνες, στις
οποίες τόσο πολλοί Μετσοβίτες διακρίθηκαν εδώ στα βουνά της Ηπείρου- αυτό το
ξεχωριστό μοντέλο το οποίο κατάφερε και δρομολόγησε εν πολλοίς ένας άνθρωπος, διότι
έβλεπε πιο μπροστά από την εποχή του, καλούμαστε να το κάνουμε κανόνα και όχι μια
φωτεινή εξαίρεση».

Αναφερόμενος στους Ηπειρώτες Ευεργέτες ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
υπογράμμισε ότι «στο ίδιο πνεύμα και στο ίδιο κλίμα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε πέρα
από τα προβλήματα της καθημερινής διαχείρισης και να δούμε οραματικά και φιλόδοξα τις
προοπτικές του τόπου μας. Και να σταθούμε επίσης με σεβασμό σε αυτή τη γενιά των
μεγάλων Ηπειρωτών ευεργετών, οι οποίοι σε πολύ δύσκολες εποχές για τον τόπο μας με
τόσο μεγάλη γενναιοδωρία προσέφεραν την περιουσία τους για το κοινό καλό. Αυτή η γενιά
των Ηπειρωτών ευεργετών αποτελούν φάρο για το πώς μια νέα γενιά ευεργετών οι νέοι
εύποροι, οι πλούσιοι του 21ου αιώνα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις δικές τους
υποχρεώσεις συνολικά απέναντι στην κοινωνία».

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε εκ νέου από το Μέτσοβο το δίλημμα των εθνικών εκλογών της 7ης
Ιουλιου, περιγράφοντας το όραμά του για μια φωτεινή Ελλάδα. «Οι επιλογές που έχουμε
μπροστά μας είναι πολύ σαφείς» είπε, εξηγώντας: «Ή θα συνεχίσουμε στη στασιμότητα,
στη μιζέρια, στη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, όπως αυτή δρομολογήθηκε με
συνειδητές κυβερνητικές επιλογές τα τελευταία 4 χρόνια ή θα κάνουμε ένα τολμηρό άλμα
στο μέλλον με μία νέα πολιτική που θα μειώνει φόρους, θα προσελκύει επενδύσεις, θα
δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε
ελληνικής περιφέρειας». Συμπλήρωσε δε ότι «η Ελλάδα δεν θα μπορεί να είναι ποτέ
πραγματικά αυτοδύναμη αν δεν έχει μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται ισχυρά, αν δεν
μπορούμε να δημιουργούμε πολύ πλούτο για να μπορούμε στη συνέχεια να υποστηρίζουμε
το κοινωνικό μας κράτος, να παρέχουμε στήριξη στους πιο αδύναμους, να στηρίζουμε την
δημόσια παιδεία, τη δημόσια υγεία».
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Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε τον σύντομο χαιρετισμό του υπενθυμίζονας ότι «Στις 26 Μαΐου
έγινε το πρώτο βήμα, όμως στις 7 Ιουλίου ξεκινάμε πάλι από την αρχή, για την μεγάλη
πολιτική αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Μέτσοβο ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας,
συνοδευόμενος από τον επανεκλεγέντα περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη, είχε την
ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους, που του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή και του
ευχήθηκαν καλή επιτυχία. Επίσης επισκέφθηκε την πινακοθήκη Αβέρωφ καθώς και το
οινοποιείο «κατώγι Αβέρωφ».

Μετά το Μέτσοβο ο κ. Μητσοτάκης μετέβη στα Ιωάννινα, όπου και συναντήθηκε με τον
νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Ιωαννιτών, κ. Μωυσή Ελισάφ, και τον συνεχάρη για την εκλογική
επιτυχία του.
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