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Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ξεκάθαρο μήνυμα «για την αλλαγή πορείας της χώρας, το τέλος της εσωστρέφειας, της
στασιμότητας και του λαϊκισμού» ζήτησε να στείλουν και οι Ηπειρώτες στις κάλπες της
26ης Μαΐου από τα Γιάννενα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε
τους πολίτες να εκφράσουν με την ψήφο τους την «βουβή οργή» τους ενώ δεν παρέλειψε να
επαινέσει δημόσια της δύο επιλογές της Ν.Δ. για την Περιφέρεια Ηπείρου και το δήμο
Ιωαννιτών, Αλέξανδρο Καχριμάνη, και Τατιάνα Καλογιάννη, ευχόμενος τους καλή επιτυχία.

Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία ου αναφέρθηκε στην πολιτική επικαιρότητα που αφορά την
συζήτηση στη βουλή για την πρόταση μομφής κατά του Παύλου Πολάκη, αλλά και τις
αποκαλύψεις για τις διακοπές του Πρωθυπουργού σε σκάφος οικογένειας εφοπλιστών,
λίγες μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι Αττικής.

«Τολμά να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα της ελίτ, ο πρωθυπουργός που κάνει τις
διακοπές του, λίγες στιγμές μετά από μια μεγάλη εθνική τραγωδία στα σκάφη της ελίτ»,
είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει:
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«Έχουν μείνει 17 μέρες μέχρι την κρίσιμη αναμέτρηση της 26ης Μαΐου. Μια αναμέτρηση
στην οποία θα ψηφίσουμε για τοπικούς άρχοντες, θα ψηφίσουμε για περιφερειακούς
άρχοντες, θα ψηφίσουμε για ευρωβουλευτές, αλλά ταυτόχρονα θα στείλουμε και ένα πολύ
ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Ένα πολιτικό μήνυμα ότι η μεγάλη πολιτική αλλαγή στον τόπο
έρχεται. Έρχεται και ξεκινάει την 26η Μαΐου.

Θέλω πραγματικά το βράδυ της 26ης Μαΐου να μπορούμε να πούμε όλοι ότι αφήνουμε πίσω
μας μία εποχή σκοτεινή, μία εποχή λαϊκισμού, μία εποχή διχασμού, μια εποχή
αναποτελεσματικότητας, ανασφάλειας, φτώχειας. Σε αυτές τις ευρωεκλογές θα δοθεί για
πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια να ψηφίσουν και να εκφράσουν την βουβή οργή τους
απέναντι στη στασιμότητα, την εσωστρέφεια και τον λαϊκισμό. Εμείς είμαστε εδώ για να
πούμε σε όλους ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Όπως λέει και το σύνθημά μας, είμαστε εδώ για
πούμε όλοι μαζί ότι 'αξίζουμε καλυτέρα'».

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις τρεις προτεραιότητες της Ν.Δ. όταν αυτή
γίνει κυβέρνηση, με την ψήφο του ελληνικού λαού.

Νέες, καλές δουλειές για όλους, μείωση φόρων για όλους τους έλληνες και εμπέδωση του
αισθήματος της ασφάλειας.

«Ειδικά για την ασφάλεια δεσμευόμαστε ότι μόλις γίνουμε κυβέρνηση κανένας πολίτης, από
τα ορεινά χωριά των Ιωαννίνων μέχρι τις ξεχασμένες συνοικίες της Αττικής δεν θα νοιώθει
ξανά ανασφαλής. Κι αυτό δεν είναι δεξιά ή κεντρώα πολιτική, είναι αναγκαιότητα», είπε ο
κ. Μητσοτάκης.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση στη νέα γενιά να μην επιλέξει την αποχή στις ευρωεκλογές.

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Το έχετε διαπιστώσει. Η νέα γενιά πρέπει να συμμετέχει στις
εκλογές γιατί αφορούν το μέλλον της. Η ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των εκλογών έχει
σημασία. Έχει σημασία να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της
Ευρώπης είναι το κόμμα αυτό που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής, ο ιδρυτής μας, αυτός έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Όταν πολεμούσε τον
λαϊκισμό της εποχής, τότε που κάποιοι έβγαιναν στους δρόμους και έλεγαν -τα θυμάστε οι
παλαιότεροι- "ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο". Αυτά φώναζαν τότε, οι λαϊκιστές εκείνης
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της εποχής. Αλλά και σήμερα έχει σημασία το τι θα γίνει στην Ευρώπη και έχει σημασία ότι
η Νέα Δημοκρατία ανήκει στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια. Είναι καλό αυτό
για τη χώρα. Είναι πλεονέκτημα, για μένα, την επόμενη μέρα, όταν θα πάω να
διαπραγματευτώ στην Ευρώπη», τόνισε.

Να σημειωθεί ότι πριν την ομιλία του κ. Μητσοτάκη τον προλόγισε και μίλησε και ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ενώ η αίθουσα ήταν γεμάτη από
στελέχη και υποψηφίους απ' όλη την Ήπειρο οι οποίοι στηρίζονται από τη Ν.Δ. στις
επερχόμενες εκλογές.
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