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Μεμία ομιλία που θα έρθει για να κάνει τη σύζευξη ανάμεσα στον πολιτικό φιλελευθερισμό και την
κοινωνική αλληλεγγύη, αναδεικνύοντας το ιδεολογικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας στη μετά την
εκλογική νίκη της 7ης Ιουλίου εποχή, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ανοίξει τις
εργασίες του 13ου Συνεδρίου της "γαλάζιας" παράταξης.
Τοκομβικό σύνθημα "ανάπτυξη για όλους" παραμένει στην προμετωπίδα των λόγων και των
έργων του κόμματος, η παραγωγή νέου πλούτου που θα μοιράζεται δίκαια μετατρέπεται στο
μεγάλο στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κυβερνητικού οικοσυστήματος, η νίκη κατά του
λαϊκισμού αποτελεί ορόσημο για την οδό Πειραιώς και τη στρατηγική που ακολούθησε τους
τελευταίους μήνες, ενώ το κομβικό αφήγημα της "συμφωνίας αλήθειας", το οποίο δόμησε και
εξέλιξε ο πρωθυπουργός αλλάζει και εξακολουθεί να "αγκαλιάζει" ολόκληρη την κοινωνία. Γίνεται,
όπως θα διαμηνύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, "συμφωνία Δημιουργίας". Που θα βρίσκει
αποτύπωμα στη λέξη-κλειδί "αποτέλεσμα". Ή, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, στην εναρκτήρια
ομιλία του, "αποτέλεσμα για μία καλύτερη ζωή".
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της παρέμβασής του, θα δώσει το στίγμα του κυβερνητικού έργου,
αλλά και το επόμενο μεγάλο "λιμάνι" για τη "γαλάζια" παράταξη που δεν είναι άλλο από τη
δημιουργία συνθηκών για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. "Το μήνυμά μας θα είναι
ένα: Νέοι ορίζοντες για μία νέα Ελλάδα. Νέες απαντήσεις από νέα μυαλά. Η Νέα Δημοκρατία είναι
πάντα νέα και δημιουργικά ανήσυχη…Η αντίληψη που διαπνέει το κυβερνητικό έργο: Δεν
ακολουθούμε ένα πρόγραμμα επειδή, απλώς, είναι τεχνοκρατικά άρτιο. Αλλά γιατί υπηρετεί την
Ελλάδα και τον Έλληνα. Οι αριθμοί έχουν σημασία μόνο εάν σημαίνουν ανθρώπινη ευημερία. Και
οι στόχοι δεν έχουν αξία ένα δεν επιτυγχάνονται στο όνομα του κάθε πολίτη", θα επισημάνει ο
πρωθυπουργός. Κυρίαρχα συστατικά στον ιδεολογικό πυρήνα της οδού Πειραιώς είναι δύο. Η
ατομική ελευθερία και η κοινωνική φροντίδα. "Σήμερα ελάχιστοι, ευτυχώς, παραμένουν δέσμιοι
των παλαιών ιδεοληψιών. Όλοι βλέπουν ότι χωρίς ατομική ελευθερία δεν υπάρχει συλλογική
ευημερία. Μένει βεβαίως ανοιχτό το διαρκές στοίχημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας", θα

σημειώσει.

-Αφήνουμε πίσω την κρίση, το ψέμα και τη μιζέρια.
Οομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, δε θα μπορούσε, σχεδόν πέντε μήνες από την
εκλογική νίκη της 7ης Ιουλίου, να μην έχει τόνο πανηγυρικό. Αλλά και τόνο ευθύνης, για την
επίτευξη, μέσα από την προώθηση σαρωτικών μεταρρυθμίσεων, ανάπτυξης για κάθε πολίτη,
"Ανοίγοντας, πέρυσι, το προηγούμενο συνέδριό μας, είχα προβλέψει πως θα ήταν το τελευταίο
πριν από την μεγάλη πολιτική αλλαγή. Μία αλλαγή που τόσο ποθούσε η Ελλάδα και για την οποία
τόσο σκληρά εργαστήκατε. Ύστερα από έναν χρόνο, αυτός ο αγώνας μας δικαιώθηκε: Η Νέα
Δημοκρατία είναι, πλέον, αυτοδύναμη στην κυβέρνηση. Και η Ελλάδα άφησε πίσω την κρίση, το
ψέμα και την μιζέρια. Αυτή η νίκη δεν ήλθε μόνο στην κάλπη. Αλλά και στη σκέψη και στην καρδιά
των πολιτών. Από το 2016 διανύσαμε μαζί μία συνεπή και συνεχή πορεία. Μέσα σε ένα τόσο
μικρό διάστημα, η Ν.Δ. ανασυγκροτήθηκε: Ο κομματικός της κορμός αποτελείται, πλέον, από νέα
στελέχη εκλεγμένα από τη βάση", θα αναφέρει. "Η μεγάλη πολιτική αλλαγή δεν θα μπορούσε να
συντελεστεί αν η παράταξη δεν ακολουθούσε αυτό που πρότεινα από την πρώτη στιγμή που με
εκλέξατε αρχηγό της: Να έχει άγκυρα την παράδοσή της. Πυξίδα της, την πρόοδο. Και καύσιμα
στο ταξίδι της, την ανανέωση και την τολμηρή σκέψη. Κατάφερε, έτσι, να φέρει κοντά της
ανθρώπους από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, αλλά με έναν κοινό στόχο: Την προκοπή της
χώρας. Δεν θα σταματήσω να το λέω: Οι Έλληνες είμαστε λίγοι για να είμαστε χωρισμένοι. Και
μας κράτησαν πολύ πίσω για να μην κινηθούμε γρήγορα προς τα εμπρός. Ξεκινάμε, λοιπόν, με
όλους και για όλους", θα τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας, εκ νέου, το μήνυμα της
πανστρατιάς και της συμπόρευσης στους πολίτες, ανεξάρτητα τι κόμμα επέλεξαν στις τελευταίες
εκλογές.
Γιατον πρωθυπουργό, κομβικό είναι το γεγονός (αποτυπώθηκε στην παρέμβασή του) ότι η
Ελλάδα, σε μία κρίσιμη για το μέλλον της συγκυρία, έχει την ισχυρότερη κυβέρνηση στην Ευρώπη.
"ΗΝΔ είναι το μεγαλύτερο, σε οργάνωση, κεντροδεξιό κόμμα. Το πρώτο που νίκησε τον λαϊκισμό.
Όχι αντιγράφοντας τις μεθόδους του, αλλά αντιμετωπίζοντας την ουσία του. Φάρος μας, λοιπόν,
πρέπει να παραμείνει η αλήθεια και η ειλικρίνεια. Δεν θα κρύψουμε από τον λαό τις δυσκολίες που
συναντάμε, ούτε και θα αρνηθούμε ολισθήματα. Κάποια από τα τελευταία, μάλιστα, εγώ πρώτος
θα αναγνωρίσω και θα σπεύσω να θεραπεύω. Από την άλλη, όμως, ποτέ δεν θα εξισώσουμε τις
λίγες και μικρές αστοχίες του παρόντος με τα πολλά και μεγάλα εγκλήματα του παρελθόντος", θα
επισημάνει, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.

-Νέα χώρα, νέο κράτος
Αποτυπώνονταςτο μείζον "θέλω" της πολιτικής του "γαλάζιου" οικοσυστήματος, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης θα φέρει στην πρώτη γραμμή δύο λέξεις. Νέα χώρα. "Νέο κράτος, δηλαδή, στο
εσωτερικό, με αναβαθμισμένο ρόλο και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς. Και νέα χώρα, με
ειδικό βάρος, πλέον, στο εξωτερικό. Κάτι που διαπίστωσα και προσωπικά σε Αμερική και
Ευρώπη. Η Ελλάδα λογίζεται πια αλλιώς. Όχι μόνο σαν ένας αξιόπιστος συνομιλητής, πολύτιμος

εταίρος και αναγκαίος σύμμαχος. Αλλά, πάνω από όλα, ως ισότιμος συνεργάτης. Ως ίση μεταξύ
πρώτων, στη θέση που της αρμόζει. Γιατί οι διεθνείς συμμαχίες της χώρας οικοδομούνται
δύσκολα, αλλά αποδομούνται γρήγορα", θα σημειώσει. Τα μηνύματά, δε, προς την Άγκυρα ήταν
(ακόμα μία φορά) εμφατικά.

-Αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία, υπεύθυνος πατριωτισμός
Οκ. Μητσοτάκης θα τονίσει ότι στα μέτωπα της επιθετικής στάσης της Τουρκίας, της διαχείρισης
των μεταναστευτικών ροών και της προώθησης διεθνών ενεργειακών σχημάτων, πυξίδες
παραμένουν το Διεθνές Δίκαιο και οι σχέσεις καλής γειτονίας. Με αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και
υπεύθυνο πατριωτισμό.
"Όσοιβιάζονται να αμφισβητούν, με τρόπο θεσμικά σαθρό, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να
γνωρίζουν ότι θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τους Ευρωπαίους
συμμάχους μας. Το Μεταναστευτικό αξίζει μια ειδική αναφορά. Η πολιτική της χώρας έχει αλλάξει:
Τα σύνορά μας πλέον φυλάσσονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες ενισχύονται σε προσωπικό και
μέσα. Ισχύει νέο καθεστώς για το Άσυλο. Και τα νησιά ανακουφίζονται με βάση ένα οργανωμένο
σχέδιο διασποράς προσφύγων στην ενδοχώρα. Κλείνουμε τη Μόρια και κατασκευάζουμε νέα
κλειστά κέντρα. Πρέπει να πω, όμως, ότι το πρόβλημα αυτό ήλθε για να μείνει. Για αυτό και όλοι
πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, μοιραζόμενοι αναλογικά ένα βάρος που σηκώνει
η χώρα", θα πει.
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