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Η Ελλάδα των αΕιών στην καρδιά
Υπουργοίκαι βουλευτές μιλούν στο tomanifesto
για την ιστορική επίσκεψη του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Κώστας Τσιαρας
Νεα σεΗίΟα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβεβαίωσε

το υψηλό κύρος που απολαμβάνει

διεθνώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η συνάντηση του με τον Αμερικανό
Πρόεδρο Joe Biden σηματοδοτεί ότι η
Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στην παγκόσμια

και περιφερειακή διπλωματία
με υψηλό διεθνές κύρος και ως ηγέτιδα

δύναμη στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης
Παράλληλα με την ομιλία του στο

Κογκρέσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης μάς γέμισε ξανά όλους

τους Ελληνες με την εθνική υπερηφάνεια
που αναλογεί στην ιστορία του έθνους μας Και προσέθεσε μια ακόμα

ιστορική στιγμή στην πολιτική ζωή του τόπου ανοίγοντας μια νέα σελίδα

στις σχέσεις της πατρίδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
και συσφίγγοντας τους ιστορικούς δεσμούς των λαών μας

Χρήστος Σταΐκούρας
Μήνυμα σιγουριάς αυτοπεποίθησης κπι προοΟου

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού

κ Κυριάκου Μητσοτάκη

στις ΗΠΑ σε μια
περίοδο έντονης αναταραχής

και ρευστότητας στο διεθνές

περιβάλλον λόγω και
της εισβολής της Ρωσίας στην
Ουκρανία επιβεβαίωσε τον
κομβικό ρόλο της χώρας μας
ως διαχρονικής δύναμης ειρήνης

ασφάλειας και σταθερότητας

στην ευρύτερη περιοχή

Ο πρωθυπουργός προέβαλε

με επάρκεια πληρότητα
και ενάργεια τα καίρια ζητήματα

που απασχολούν την Ελλάδα και τον ελληνισμό
Υπογράμμισε τη σταθερή προσήλωση της πατρίδας μας

στις αξίες της δημοκρατίας της ελευθερίας και του διεθνούς
δικαίου αξίες των οποίων η πατρίδα μας αποτελεί ιστορικά
λίκνο και θεματοφύλακα

Ανέδειξε το σύγχρονο δυναμικό πρόσωπο της Ελλάδας
και της οικονομίας της που έχοντας ανακάμψει ισχυρά από
τις δοκιμασίες του πρόσφατου παρελθόντος αντεπεξέρχεται
με επιτυχία χάρη στη μεθοδική αποτελεσματική και σκληρή

δουλειά πολιτείας και πολιτών στις μεγάλες πολλαπλές
προκλήσεις της εποχής μας και καταφέρνει την ολόπλευρη
ενδυνάμωσή της κερδίζοντας την εμπιστοσύνη συμμάχων
εταίρων θεσμών επενδυτών και αγορών

Ο πρωθυπουργός εξέπεμψε μήνυμα σιγουριάς αυτοπεποίθησης

και προόδου για την πορεία της Ελλάδας και ολόκληρου

του ελληνισμού στον σύγχρονο κόσμο

Υπουργός Οικονομικών

Κώστας Καραμανλής
θρίαμβος μιος ΕϋιΙαΟας πρωταγωνίστριας

Το ότι Ελληνας πρωθυπουργός
απευθύνθηκε για πρώτη φορά στο
Κογκρέσο είναι ούτως ή άλλως ένα
γεγονός με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα

Αλλά η τόσο θερμή υποδοχή
στα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη

καθιστά την ομιλία του πραγματικά

ιστορική για την πατρίδα μας
Κυρίως για τρεις λόγους

Γιατί ανέδειξε με αυτοπεποίθηση
τι σημαίνει Ελλάδα από την αρχαιότητα

έως σήμερα
Γιατί απέδειξε το πόσο έχουμε

ισχυροποιήσει τη θέση μας στον
σύγχρονο κόσμο και ιδίως στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

Και γιατί τόνισε τα εθνικά μας δίκαια αναγκάζοντας ολόκληρο

το Κογκρέσο να χειροκροτήσει όρθιο τις ελληνικές θέσεις

στο Κυπριακό και άλλα κρίσιμα για τη χώρα μας ζητήματα
Το να μην αναγνωρίζουν κάποιοι ότι αυτή η ομιλία συνιστά

θρίαμβο μιας Ελλάδας πρωταγωνίστριας δεν είναι μόνο μικροκομματικό

είναι και μικρόψυχο
Κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνας πλέον αντιλαμβάνονται

πόσο έχει δυναμώσει η χώρα μας σε σχέση με πριν από μερικά
χρόνια όταν αντιμετωπιζόταν διεθνώς ως μαύρο πρόβατο
Πόσο έχει δικαιωθεί στην πράξη το ανήκομεν εις την Δύσιν
του Κωνσταντίνου Καραμανλή Και φυσικά πώς έχει διαμορφωθεί

μια ασπίδα που μας προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή
προστασία εν μέσω αλλεπάλληλων μεγάλων διεθνών κρίσεων

Σε καιρούς δύσκολους η Ελλάδα γίνεται κάθε μέρα πιο δυνατή

Υπουργός Μεταφορών
και Υποδομών

Ντόρα Μπακογιάννη
Η χώρα επεστρειρε

Η επίσκεψη του
πρωθυπουργού στις
ΗΠΑ με αποκορύφωμα

την ομιλία του
στην κοινή σύνοδο
της Γερουσίας και
της Βουλής των Αντιπροσώπων

είναι μια
ιστορική στιγμή για
τον ελληνισμό Ο Κυριάκος

Μητσοτάκης
με την εμπνευσμένη
και ιστορικά εμπεριστατωμένη

ομιλία του

εξέφρασε τους Ελλα
δίτες τους Κυπρίους
και όλη την ομογένεια
Πέρα και πάνω από κόμματα πέρα και πάνω από οποιεσδήποτε

διαφορές δεν μπορούμε παρά να αισθανόμαστε
μεγάλη υπερηφάνεια και για τη μεγάλη ανταπόκριση

που είχε από το σύνολο των Αμερικανών αξιωματούχων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις επαφές μίλησε

ως ένας δυτικός Ευρωπαίος ηγέτης που εκπροσωπεί

μια χώρα αξιόπιστη και αναβαθμισμένη
η οποία αποτελεί πυλώνα ειρήνης στην

περιοχή μας και μπορεί να παίξει καθοριστικό
ρόλο στην ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης
Ο Ελληνας πρωθυπουργός αφήνοντας πίσω τη μιζέρια
της Μικρής Ελλάδας μίλησε για τις αξίες της δημοκρατίας

και της ελευθερίας που γεννήθηκαν στη χώρα
μας προέβαλε τη σημερινή δύναμη και τις αρετές της
και εξέπεμψε το μήνυμα ότι η Ελλάδα επέστρεψε

Βουλευτής ΝΔ πρώην
υπουργός
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