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Βαριά ευθύνη στις πλάτες όλων από την εντολή του ελληνικού λαού στον Κυριάκο
Μητσοτάκη, αισθάνεται όπως τονίζει στην ευχαριστήρια δήλωσή του για το αποτέλεσμα
των εκλογών της Κυριακής, ο υποψήφιος βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ, Κωνσταντίνος
Δαρδαμάνης.

Η δήλωση του κ. Δαρδαμάνη έχει ως εξής:

«Η ευθύνη που αναλαμβάνει η ΝΔ για τη διακυβέρνηση της χώρας μας είναι μεγάλη και
βαραίνει στις πλάτες όλων μας, όσων αναλάβαμε να διαδώσουμε τον προγραμματικό της
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λόγο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα απλά στελέχη και οι υποψήφιοι βουλευτές της
παράταξης στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ανέλαβαν τη δέσμευση να βγάλουν τη χώρα από τη
μακροχρόνια κρίση.

Η συναίσθηση της ευθύνης να υλοποιήσουμε τα όσα λίγα, πολύ συγκεκριμένα αλλά
συγχρόνως και τόσο σημαντικά υποσχεθήκαμε για το μετασχηματισμό του κράτους, την
ενίσχυση της ανάπτυξης και την επανάσταση της λογικής, πρέπει να διακατέχει στο εξής
κάθε μας λέξη, κάθε μας πράξη.

Είμαι σίγουρος πως στο τέλος της τετραετίας ο πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης
και η κυβέρνησή του θα δικαιώσουν τις προσδοκίες όσων χθες, στήριξαν τη μεγάλη αλλαγή
στη χώρα.

Προσωπικά είμαι βέβαιος πως θα μπορώ να κοιτώ στα μάτια τους ανθρώπους της γενιάς
μου, δικαιωμένος για την απόφαση να συστρατευτώ στη μεγάλη μάχη.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την καθεμιά και τον καθένα
από τους 6.449 συμπολίτες μου που με τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και όλους όσους
στήριξαν την παράταξη της ΝΔ.

Θερμά συγχαρητήρια στους συνυποψήφιους μου που εξελέγησαν. Τους εύχομαι καλή
δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης σε όλους
για τον έντιμο και ωραίο αγώνα που δώσαμε μαζί. Δεσμεύομαι να είμαι στο πλευρό του
Κυριάκου Μητσοτάκη, των βουλευτών αλλά και όλων των μελών της παράταξης και να
συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στον κοινό μας αγώνα για την ανόρθωση και ανάταξη της
πατρίδας μας.

Ενωμένοι, ξεκινάμε...».
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