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Ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ, κ. Κώστας Τασούλας, ενόψει των Ευρωεκλογών της
Κυριακής, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Οι Ευρωεκλογές είναι η μεγαλύτερη διακρατική, δημοκρατική διαδικασία στον κόσμο! 427
εκατομμύρια πολίτες σε 28 χώρες ψηφίζουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα
επόμενα 5 χρόνια και καθορίζουν έτσι την κατεύθυνση που θα λάβει η ευρωπαϊκή πολιτική.
Μας ενδιαφέρουν ως Ελλάδα οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
περιφερειακή ανάπτυξη, για τον αγροτικό τομέα, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για
τον πολιτισμό, για την καινοτομία, αλλά και οι πολιτικές της για το μεταναστευτικό και την
ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωεκλογές είναι οι πρώτες πολιτικές εκλογές που έχουμε στην
Ελλάδα μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 και προφανώς αποτελούν
συγχρόνως ένα πολιτικό ορόσημο που θα σηματοδοτήσει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για
τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Μια ξεκάθαρη νίκη της ΝΔ και του
Κυριάκου Μητσοτάκη προεξοφλεί πανηγυρικά την πολιτική σταθερότητα και την ισχυρή
διακυβέρνηση που θα ακολουθήσει μετά τις εθνικές εκλογές. Γιατί ο τόπος μας χρειάζεται
ανάπτυξη, επενδύσεις, νέες δουλειές, μειωμένη φορολογία, ασφάλεια, κοινωνική φροντίδα,
αναβαθμισμένη παιδεία, όλα αυτά δηλαδή που μόνο μια ισχυρή οικονομία μπορεί να
υποστηρίξει και μια σοβαρή και υπεύθυνη κυβέρνηση να κατοχυρώσει.

Οι προεκλογικές, δήθεν συντάξεις της τελευταίας στιγμής, ακόμη και η επίσπευση της
καταβολής της σύνταξης του Ιουνίου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεικνύουν ότι η
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εξαπάτηση των μεγάλων ψεμάτων κλείνει με την υποτίμηση των μάταια ψηφοθηρικών
παροχών.

Όμως η χώρα μας και ο λαός μας μετά από μία παρατεταμένη κρίση χρειάζονται
σταθερότητα, ανάπτυξη, ασφάλεια, καλά αμειβόμενες δουλειές. Μόνο μια ισχυρή Νέα
Δημοκρατία στις Ευρωεκλογές και μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αμέσως
μετά, μπορούν να εξασφαλίσουν αυτή την προοπτική.

Η ξεκάθαρη νίκη της ΝΔ στις Ευρωεκλογές της Κυριακής θα είναι η συμβολή των Ελλήνων
πολιτών στη μεγάλη πολιτική αλλαγή που χρειαζόμαστε, στην αλλαγή πορείας που
απαιτείται και στη μόνιμη κι ελπιδοφόρα, επιτέλους, έξοδό μας από την πολυετή κρίση!
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