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Έχοντας ήδη μια εκλογική νίκη και μάλιστα πολύ πρόσφατα στο ενεργητικό της με την
παράταξη του Αλέξανδρου Καχριμάνη στις περιφερειακές εκλογές, η Νατάσσα Τύρου Ούζα
επιδιώκει να βγει νικήτρια και στις εθνικές εκλογές. Η υποψήφια βουλευτής στο νομό
Ιωαννίνων με τη Ν.Δ. αισιοδοξεί όχι μόνο για τη δική της εκλογή αλλά και για τη νίκη του
κόμματός της την Κυριακή καθώς όπως τονίζει η Ν.Δ. είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να
οδηγήσει τη χώρα μακριά από την κρίση με ασφάλεια.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στους Ν.Α. η κ. Τύρου Ούζα έχουν ως εξής:

1. Κυρία Ν. Τύρου Ούζα υποψήφια βουλευτής με τη Ν.Δ. σε μια δύσκολη χρονική συγκύρια
αλήθεια πως το αποφασίσατε;

Η απόφασή μου να συμμετάσχω σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση είναι συνειδητή,
με γνώμονα την διαφύλαξη των θυσιών των πολιτών που στήριξαν το έργο της κυβέρνησης
για σταθερότητα στην χώρα, με στόχο την έξοδο από την οικονομική κρίση. Όλα όσα έχουμε
πετύχει μέχρι σήμερα είναι πολλά και σημαντικά. Πετύχαμε να παραμείνουμε στην
ευρωζώνη και να αποφύγουμε την χρεοκοπία. Αξιοποιήσαμε τα πλεονεκτήματα της χώρας
και πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο β' τρίμηνο του 2014. Διακυβεύονται λοιπόν
πάρα πολλά για το μέλλον της χώρας.

2. Υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στο κόμμα σας που λένε ότι η προεδρία του Αντώνη
Σαμαρά έχει αλλοιώσει το λαϊκό προφίλ της Ν.Δ. πιστεύεται ότι αυτό μπορεί να φανεί και
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στην κάλπη;

Σε κάθε περίπτωση η τραγική κατάσταση της οικονομίας της χώρας ανάγκασε την
κυβέρνηση να πάρει επώδυνα μέτρα που όμως ήταν αναγκαία για την σταθεροποίηση της
οικονομίας. Προφανώς και αυτά τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ευχαριστημένους
τους πολίτες, όμως από την άλλη αναμφισβήτητα γνωρίζουν ότι επιδίωξη του Αντώνη
Σαμαρά και της κυβέρνησης αποτελούσε και αποτελεί το μέλλον της χώρας και η ανάπτυξη.
Είμαι βέβαιη ότι οι πολίτες στην κάλπη θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη
Σαμαρά γιατί έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να φέρει και πάλι την χώρα σε
τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας για τους πολίτες.

3. Σε αυτές τις εκλογές το δίλλημα που θέτει το κόμμα σας είναι σταθερότητα ή χάος.
Φοβάστε ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει καταστροφή στη χώρα;

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο
«δρόμους». Από την μία ο ΣΥΡΙΖΑ, που υπόσχεται επικίνδυνα για την οικονομία μέτρα
καθιστώντας το μέλλον της χώρας και των πολιτών αβέβαιο. Από την άλλη, υπάρχει ο
δρόμος της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της αξιοποίησης. Τα προηγούμενα χρόνια
θέσαμε στέρεες βάσεις με την στήριξη των πολιτών και πλέον ο δρόμος που έχει ανοίξει η
Νέα Δημοκρατία γεννά ελπίδα και προοπτική. Χαρακτηριστικές είναι εξάλλου και
πρόσφατες δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως π.χ. της κας Ραχήλ Μακρή, που
αποδεικνύουν με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πόσο επικίνδυνη και καταστροφική θα είναι για
την χώρα μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

4. Σας βλέπουμε να συμμετέχετε ενεργά στις τελευταίες εκλογικές μάχες, είτε είναι για
την αυτοδιοίκηση είτε για τη βουλή. Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να «μάχεται» για μια
θέση στο κοινοβούλιο;

Σε κάθε περίπτωση οι καιροί έχουν αλλάξει και πλέον γυναίκα και πολιτική είναι δύο
έννοιες ταυτόσημες. Ως ενεργός πολίτης αλλά και μητέρα αγωνιώ για το μέλλον της χώρας
και κυρίως των παιδιών μας. Σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο έργο όμως η φιλοδοξία μου για
ένα καλύτερο αύριο για όλους τους πολίτες με γεμίζει δύναμη ώστε να μπορώ να
αντιμετωπίσω οποιαδήποτε δυσκολία.
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