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Ολοκληρώθηκε το προσυνέδριο στα Γιάννινα

Ένα σαφές μήνυμα αισιοδοξίας προς την κοινωνία αλλά και μια υπόσχεση για ριζικές
αλλαγές σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος θέλησαν να δώσουν τα στελέχη
της Ν.Δ. που έδωσαν το παρών στις εργασίες του προσυνεδρίου που ολοκληρώθηκε την
Κυριακή στα Γιάννινα.

Είχαν προηγηθεί συναντήσεις με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της Ηπείρου όπου
συζητήθηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα της περιοχής.

Στη συνέντευξη τύπου που είχε ανακοινωθεί παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΚΕ
συνεδριακών διαδικασιών Φίλιππος Ταυρής, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας
Άννα Ασημακοπούλου και ο βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας Τασούλας, αλλά όχι ο
γραμματέας του κόμματος Μανώλης Κεφαλογιάννης ο οποίος αρκέστηκε σε μια σύντομη
δήλωση.

«Συνεχίζουμε το οδοιπορικό από την πατρίδα του Ευάγγελου Αβέρωφ, την Ήπειρο, τα
Γιάννενα. Είμαστε υπερήφανοι για την ιδεολογία μας. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό που
προσέφερε η παράταξή μας στην Πατρίδα. Είμαστε υπερήφανοι ότι η παράταξή μας, για
ακόμη μια φορά, με Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και με τη βοήθεια του ελληνικού
λαού, προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από τη δύσκολη κατάσταση. Συζητούμε και ακούμε την
κοινωνία, συζητούμε για τις ανησυχίες των πολιτών, οργανώνουμε το κόμμα, τα αλλάζουμε
όλα. Προσπαθούμε να παραδώσουμε μια χώρα αντάξια της ιστορίας της, αντάξια των
προσδοκιών του ελληνικού λαού. Είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε», είπε ο κ.
Κεφαλογιάννης λίγο πριν αποχωρήσει μαζί με τον με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής
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Ομάδας Θανάση Μπούρα. Μια κίνηση που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως ενώ αρκετοί
σύνεδροι βλέποντας τους εκπροσώπους του κόμματος και της κυβέρνησης να αποχωρούν
νωρίς έπραξαν και αυτοί το ίδιο.

Στην ομιλία του νωρίτερα ο κ. Κεφαλογιάννης στάθηκε στην προσπάθεια που κάνει η Ν.Δ.
και προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς για να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο ενώ ειδική
αναφορά έκανε και στις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος
και που θα αποτελέσουν μέρος του καταστατικού του μετά το τέλος του Συνεδρίου που θα
γίνει το καλοκαίρι.

Με την ολοκλήρωση του προσυνεδρίου πάντως οι κ.κ. Ταυρής και Τασούλας καθώς και η κ.
Ασημακοπούλου στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε προχώρησαν σε ένα είδος
αυτοκριτικής επιλέγοντας ωστόσο να δώσουν μια νότα αισιοδοξίας για το μέλλον της
χώρας αλλά και του κόμματος.

Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι ο κ. Ταυρής δεν θέλησε να απαντήσει για
κανένα ζήτημα που άπτεται της κυβέρνησης. «Η δική μας παρουσία αφορά το κόμμα κι όχι
την κυβέρνηση. Δεν θέλω να γίνω απολογητής της κυβέρνησης» ήταν η απάντησή του σε
σχετικό ερώτημα.

Ο ίδιος κράτησε κλειστά τα χαρτιά του και για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σημειώνοντας
ότι είναι ένα θέμα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα ασχοληθεί μετά την ολοκλήρωση του
συνεδρίου, δηλαδή από την 1η Ιουλίου.

Αναφερόμενος στο συνέδριο και τους στόχους του σημείωσε ότι «σκοπεύουμε να
αλλάξουμε τα πάντα εκτός από τον πυρήνα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας».

Αναγνώρισε ότι υπάρχει προβληματισμός στην κοινωνία αλλά δεν υπάρχει μεμψιμοιρία και
σημείωσε ότι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας είναι να διαφυλάξει την αστική δημοκρατία από
τις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημοκρατία από την πολιτική της Χρυσής Αυγής.

«Στο οδοιπορικό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ακούμε τη φωνή της κοινωνίας, συλλέγουμε
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τις προτάσεις και διαπιστώνουμε ότι η πολιτική μας ιστορικά δικαιώνεται. Στόχος μας είναι
να φέρουμε του νέους κοντά στη Νέα Δημοκρατία και η πυξίδα της πολιτικής μας είναι να
δημιουργήσουμε τη νέα μεταπολίτευση. Προεκλογικά ο Αντώνης Σαμαράς είχε πει ότι θα
καταφέρουμε, σήμερα λέμε ότι τα καταφέρνουμε και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα πούμε
τα καταφέραμε», ανέφερε στη δήλωσή της η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Άννα
Ασημακοπούλου.

Ο βουλευτής Ιωαννίνων Κώστας Τασούλας τέλος, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία με σχέδιο
εξόδου της χώρας από την κρίση, μπορεί να παίρνει πολιτικό κόστος, όμως είναι η μόνη που
δίνει λύσεις και απαντήσεις στα θέματα της Ελλάδας.
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