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Φίιεο θαη Φίινη,  

 

Αγαπεηνί πκπαηξηώηεο,  

 

Ζ παξνπζία ζαο κε ζπγθηλεί βαζηά θαη κε γεκίδεη δύλακε.  Θέισ λα 

ζαο πσ έλα κεγάιν επραξηζηώ πνπ είζηε θνληά κνπ. Έλα κεγάιν 

επραξηζηώ γηαηί είκαζηε θαη πάιη καδί ζηελ πξώηε γξακκή ηεο 

κάρεο. Όινη καδί γηα άιιε κηα κεγάιε λίθε. Μηα λίθε θαζνξηζηηθή 

γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο Έιιελεο. Μηα λίθε ζεκαληηθή γηα ην λνκό 

καο, γηα ηα Γξεβελά ηνπ θαζεκεξηλνύ κόρζνπ θαη ηεο εξγαζίαο, γηα 

ηα Γξεβελά πνπ μέξνπλ λα παιεύνπλ, λα πξννδεύνπλ θαη λα 

θεξδίδνπλ.   

 

Σν κήλπκα πνπ ζηέιλνπκε ζήκεξα από δσ, από ηελ πξσηεύνπζα 

ηνπ Βνξξά, από ηε Θεζζαινλίθε καο, είλαη δπλαηό θαη θαζαξό: 

Σα Γξεβελά δελ γπξίδνπλ πίζσ. 

Σα Γξεβελά πάλε κπξνζηά.  

 

Θέινπκε κηα θαιύηεξε δσή ζηα Γξεβελά,  ζε κηα Διιάδα πνπ ζα 

καο θάλεη όινπο πεξήθαλνπο.  Απηή ε πίζηε,  απηό ην όξακα γηα 

έλα κέιινλ απηνπεπνίζεζεο, απηόο ν θαζεκεξηλόο αγώλαο γηα 

θαηλνύξγηεο θαηαθηήζεηο,  είλαη θαη ν δξόκνο ηεο λίθεο.  

 

Κη απηό ηνλ δξόκν ζα ηνλ βαδίζνπκε όινη καδί. Δλσκέλνη θαη 

απνθαζηζκέλνη. Με ςειά ην θεθάιη. Έηνηκνη, γηα άιιε κηα λίθε – 

νξόζεκν.  
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Σν κεγάιν έξγν ηεο θπβέξλεζεο πνπ έγηλε ζηνλ ηόπν καο απηά ηα 

πεληέκηζη ρξόληα, έρεη δηθαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ. Απηή 

ε δηθαίσζε ζα εθθξαζηεί θαη ζηελ θάιπε.  

 

Γηαηί ε Διιάδα πνπ καο αμίδεη δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη.  

Γηαηί δελ αθήλνπκε ηα Γξεβελά ζηελ ηύρε ηνπο.  

Γηαηί νη πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ δελ επηηξέπνπλ πηζσγπξίζκαηα 

πνπ ν ηόπνο καο ηα έρεη πιεξώζεη αθξηβά.  

 

Πιαλώληαη ινηπόλ όζνη επηρεηξνύλ λα μαλαζηείινπλ ζηνλ ειιεληθό 

ιαό ινγαξηαζκνύο ιαζώλ θαη παιηλσδηώλ γηα λα ηνπο πιεξώζεη. 

 

O ειιεληθόο ιαόο γλσξίδεη άξηζηα πσο ην θόκκα ηεο αμησκαηηθήο 

αληηπνιίηεπζεο νύηε ζέιεη, νύηε μέξεη, νύηε κπνξεί λα δώζεη ζηνλ 

ηόπν ζύγρξνλε θη απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε.  

 

Ενύκε – αηπρώο γηα ην ΠΑΟΚ - ζε κηα ηζηνξηθή ζπγθπξία πνπ νη 

θνηλσλίεο ζέινπλ ζην ηηκόλη ηνπο άμηνπο, δνθηκαζκέλνπο θαη 

έκπεηξνπο εγέηεο. Ζγέηεο πνπ βάδνπλ ην εζληθό ζπκθέξνλ πάλσ 

απ’ όια. Ζγέηεο πνπ δελ ηα κεηξνύλ όια κε ηε κεδνύξα ηνπ 

πνιηηηθνύ θόζηνπο θαη έρνπλ ηε γελλαηόηεηα λα ιέλε ηα πξάγκαηα 

κε ην όλνκά ηνπο, πνπ δηαιέγνπλ ηηο πηθξέο αιήζεηεο από ηα 

επράξηζηα ςέκκαηα. 
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Φίιεο θαη Φίινη,  
 
 
Ακέζσο, κε ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζπεύζακε λα ζσξαθίζνπκε 

ηελ νηθνλνκία καο κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη είκαζηαλ από ηνπο 

πξώηνπο. Σα κέηξα δνύιεςαλ. Σα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη νξαηά 

θαη αδηακθηζβήηεηα. Ζ νηθνλνκία καο παξνπζηάδεηαη πνιύ πην 

αλζεθηηθή ζηηο πηέζεηο, από πνιιέο παξαδνζηαθά κεγαιύηεξεο θαη 

ηζρπξόηεξεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξώπεο. Ο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζρεδόλ κεδεληθόο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

νη νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδώλεο γλσξίδνπλ ύθεζε πνπ μεπεξλάεη ην 

5%! Ζ αλεξγία απμήζεθε κελ ηειεπηαία, αιιά δελ εθηηλάρζεθε 

όπσο ζηελ Ηζπαλία πνπ αγγίδεη ην 18%. ε εκάο εμαθνινπζεί λα 

είλαη 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειόηεξε από απηή πνπ 

παξαιάβακε ην 2004! Σξάπεδεο θνινζζνί έθιεηζαλ, πειώξηεο 

πνιπεζληθέο, όπσο ε GM, ρξεσθόπεζαλ, ε ππνδεηγκαηηθή 

νηθνλνκία ηεο Ηζιαλδίαο θαηέξξεπζε. Σν θαύρεκα ηεο Δ.Δ., ε 

Ηξιαλδία, δνθηκάδεηαη ζε απίζηεπην βαζκό. 
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Δλώ εδώ ην λνηθνθύξεκα ηεο νηθνλνκίαο απέδσζε. Σν ζπλνιηθό 

δεκόζην ρξένο είλαη ρακειόηεξν από απηό πνπ παξαιάβακε από 

ην ΠΑΟΚ. Βειηηώζακε ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, 

απινπνηώληαο δηαδηθαζίεο θαη μεπεξλώληαο αλππέξβιεηα 

γξαθεηνθξαηηθά εκπόδηα ηνπ παξειζόληνο. ηεξίμακε θαη 

ζηεξίδνπκε ηηο επηρεηξήζεηο. Δληζρύζακε ηε ξεπζηόηεηα ησλ 

κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ, πνπ είλαη ε ξαρνθνθαιηά 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρώξαο θαη ηνπ λνκνύ καο. Γώζακε άηνθα 

δάλεηα κε επηδόηεζε επηηνθίνπ ζηνπο κηθξνκεζαίνπο 

επηρεηξεκαηίεο κέζσ ηνπ ΣΔΜΠΜΔ. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα, ε 

νπνία έρεη ραξαθηεξηζζεί βέιηηζηε πξαθηηθή θαη ππόδεηγκα γηα ηηο 

άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ., έρσ βάιεη ηελ πξνζσπηθή κνπ ζθξαγίδα 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεζνύλ γξήγνξα νη δηαδηθαζίεο θαη λα κελ 

«ζηεγλώζεη» ε αγνξά. Αληηιακβάλεζηε ινηπόλ όηη ήηαλ κηα ζηηγκή 

δηθαίσζεο όηαλ πξηλ από κεξηθέο εκέξεο ζηελ έθζεζε  «Doing 

Business» ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο θαη ζηνλ δείθηε γηα ηελ 

επθνιία ρξεκαηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε Διιάδα βειηίσζε ηε 

ζέζε ηεο θαη από ηελ 109ε πνπ βξηζθόηαλ αλαξξηρήζεθε ζηελ 87ε, 

22 ζέζεηο άλνδν. ηε βειηίσζε απηή ζπλέβαιαλ νη απνθάζεηο καο 

γηα δηνρέηεπζε ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά κέζσ ηνπ ΣΔΜΠΜΔ.   

 

Απνθάζεηο πνπ πνιεκήζεθαλ ιπζζαιέα από ην ΠΑΟΚ. 

Κάζε βξάδπ ζηα ηειενπηηθά παξάζπξα νη εθπξόζσπνί ηνπ 

απαμίσλαλ ηελ πξνζπάζεηά καο, ινηδνξνύζαλ ηελ πνιηηηθή 

καο, θαηαζπθνθαληνύζαλ ην έξγν καο.  
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Tώξα θαηάπηαλ ηε γιώζζα ηνπο,  πνπ  έξρεηαη ε ίδηα ε 

Παγθόζκηα Σξάπεδα θαη πηζηνπνηεί πσο ην έξγν καο, ε 

πνιηηηθή καο , ε δξάζε καο είρε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη 

ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηε δύζθνιε ώξα.  

 

 

Φίιεο θαη Φίινη,  

 

Κάλακε πξάμε ηε δέζκεπζή καο γηα αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 

Όηαλ ην 2004 παξαιάβακε ην Γ’ ΚΠ κε απνξξνθεηηθόηεηα 20%, 

νη Καζζάλδξεο πξνέβιεπαλ θαηαζηξνθή θαη απώιεηα πνιιώλ δηο 

γηα ηελ νηθνλνκία καο. Όηαλ ζην ηέινο ηνπ 2008 ην Γ’ ΚΠ έθιεηζε 

κε απνξξνθεηηθόηεηα 110%, θαλείο δελ έλησζε ηελ ππνρξέσζε λα 

απνινγεζεί γηα ηελ θηλδπλνινγία ηνπ.  

 

Γηνρεηεύνπκε πεξηζζόηεξα από 36 δηζεθαηνκκύξηα Δπξώ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο κέζσ ηνπ ΔΠΑ, θαηά ηελ πεξίνδν 

2007 – 2013. Πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 80% ησλ ζπλνιηθώλ 

πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ. Αλάπηπμεο. θαη πνπ γηα 

πξώηε θνξά πξννξίδεηαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Μέζσ 

απηνύ, δεκηνπξγνύκε ζέζεηο απαζρόιεζεο. Δληζρύνπκε ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. Κάησ θαη από ηα δύν απηά θνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα ππάξρεη ε ππνγξαθή ηνπ Βνπιεπηνύ ζαο. 
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Σαπηόρξνλα, κε ην Πξόγξακκα «Πίλδνο» δώζακε πλνή θαη 

πξόζζεηεο δπλαηόηεηεο ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο καο. Σν Πξόγξακκα 

Πίλδνο έρεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα, πνπ αμίδεη λα ην ηνλίδνπκε 

θαη πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη πξόηππν θαη γηα άιιεο δξάζεηο πνπ 

πινπνηνύληαη. Έρεη δηαπεξηθεξεηαθό ραξαθηήξα, αθνύ ε πεξηνρή 

εθαξκνγήο ηνπ εθηείλεηαη ζηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά όξηα 

ηεζζάξσλ Πεξηθεξεηώλ, αιιά θαη δηαλνκαξρηαθό ραξαθηήξα, αθνύ 

αθνξά πεξηνρέο δεθαηξηώλ Ννκώλ.   

 

Αηζζάλνκαη  ραξά θαη πεξεθάληα, θαζώο κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό 

δηάζηεκα από ηε ζύιιεςε ηεο ηδέαο ζηε ακαξίλα ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2004, μεθίλεζε ε πινπνίεζή ηνπ, θάλεθε ε πξνζθνξά ηνπ, 

αγθάιηαζε θαη αγθαιηάζηεθε. Με ακηγώο εζληθνύο πόξνπο, 

δηαθαλείο, γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γίλνληαη έξγα 

ππνδνκήο, λέεο νδηθέο αξηεξίεο θαη λέεο πξνζβάζεηο,  

αλαδεηθλύεηαη ε θπζηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζε όινπο ηνπο 

λνκνύο ηεο Πίλδνπ.  
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Τινπνηώληαο ην αλαπηπμηαθό καο όξακα, δώζακε κεγάιε έκθαζε 

ζηα ζέκαηα ελέξγεηαο. Με κεγάια θαη ζεκαληηθά έξγα ππνδνκώλ 

θαη πςίζηεο ζεκαζίαο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη ζπλεξγαζίεο 

ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, εμαζθαιίζακε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη 

επάξθεηα ηεο ρώξαο. Πεηύρακε λα βάινπκε ηελ Διιάδα ζην 

επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ ζηε δηεζλή ελεξγεηαθή ζθαθηέξα θαη ζε 

πεξίνπηε ζέζε, σο «ελεξγεηαθό θόκβν» θαη εγγπήηξηα ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Πξνσζήζακε θαη πξνσζνύκε θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ κνξθέο ελέξγεηαο. Πξνσζήζακε θαη πξνσζνύκε 

ηελ αλάπηπμε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο θαη 

Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο. ηξαηεγηθόο ζηόρνο, πςίζηεο ζεκαζίαο 

είλαη ε επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο, ζύκθσλα κε ηνπο ζύγρξνλνπο 

όξνπο βησζηκόηεηαο θαη ζεβαζκνύ ζην αλζξώπηλν πεξηβάιινλ.  

 

Δηδηθή αλαθνξά νθείισ λα θάλσ ζηελ ζπκθσλία πνπ ππνγξάςακε 

κε ηελ Μόζρα ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 ελώπηνλ ησλ πξνέδξσλ 

Πνύηηλ θαη Καξακαλιή γηα ηνλ αγσγό κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ 

Southstream, πνπ ζα κεηαθέξεη Φπζηθό αέξην από ηελ Ρσζία ζηελ 

Διιάδα θαη από εδώ ζηελ Δ.Δ. κέζσ Ηηαιίαο. Γηα ηνπο 

γλσξίδνληεο, ην έξγν απηό απνηειεί ηελ επηηπρία ηνπ αηώλα γηα ηελ 

Διιάδα. Καη ην έξγν απηό είλαη ε πινπνίεζε ηνπ θνηλνύ νξάκαηνο 

δύν κεγάισλ ζύγρξνλσλ πνιηηηθώλ : ηνπ Πνύηηλ θαη ηνπ 

Καξακαλιή. 
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Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Νόκνπ, από ηα ηέιε ηνπ 2004, 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο κε δηζεθαηνκκύξηα επξώ. 

Γώζακε αλάζα, δώζακε πλνή, επθαηξίεο θαη δνπιεηέο ζε θάζε 

γσληά ηεο ρώξαο.  

 

Αλαθέξνκαη, αγαπεηνί κνπ θίινη, ζε κεγάιεο θπβεξλεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ζηηο νπνίεο είρα ηελ ηηκή θαη ην πξνλόκην λα 

ζπκκεηάζρσ είηε σο Τθππνπξγόο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ 

ζηελ πξώηε πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο είηε σο Τπνπξγόο 

Αλάπηπμεο, ζηε δεύηεξε. Ξέξσ δειαδή από πξώην ρέξη,  ηη  θόπνο 

θαη ηη πξνζπάζεηα απαηηήζεθε γηα λα γίλνπλ όια απηά εθηθηά. 

Ξέξσ πόζα εκπόδηα ρξεηάζηεθε λα ππεξβνύκε, μέξσ πόζεο 

ιεπηέο ηζνξξνπίεο ρξεηάζηεθε λα θξαηήζνπκε, εηδηθά ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο ρώξαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. Καη επηηξέςηε κνπ λα γλσξίδσ από πξώην ρέξη ην 

θόζηνο ησλ πξσηνβνπιηώλ απηώλ. 

 
Ση ιέεη γηα όια απηά ην ΠΑΟΚ; Πνην είλαη ην πξόγξακκά ηνπ; 

Πνηεο είλαη νη πξνηεξαηόηεηεο ηνπ; Ση ζέιεη λ’ αιιάμεη; Ση ζέιεη λα 

θξαηήζεη;  ηελ πξαγκαηηθόηεηα,  δελ καο ιέεη απνιύησο ηίπνηα. 

Άιινηε επηδίδεηαη ζε ιατθηζηηθέο θνξώλεο, άιινηε ζησπά ακήραλα, 

άιινηε ιέεη κόλνλ ό,ηη αθνύγεηαη επράξηζηα γηα λα  θιέςεη 

εληππώζεηο. 

 
Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν αξρεγόο ηνπ ΠΑΟΚ  ππόζρεηαη «ηα πάληα 

ζηνπο πάληεο», θνξπθαία ζηειέρε ηνπ θόκκαηόο ηνπ, ηνλ εθζέηνπλ 

θαη ηνλ δηαςεύδνπλ, εμαγγέιινληαο θνξνεπηδξνκέο ζηα 

εηζνδήκαηα ησλ Διιήλσλ.  
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Ο ίδηνο πξνζπάζεζε λα ζπκκαδέςεη ην αιαινύκ ησλ ζηειερώλ ηνπ 

θαη καο είπε πσο ζα εθαξκόζεη κηα εληαία θνξνινγηθή θιίκαθα. 

Γελ καο είπε όκσο ηίπνηα γηα ηελ θιίκαθα απηή. Πνύ ζέηεη ην όξην 

ηνπ κηθξνύ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο; ηηο 20.000; ηηο 40.000; ηηο 

50.000 επξώ; Πνύ;  Φνξνινγηθό κέηξν δελ λνείηαη κε 

ανξηζηνινγίεο πεξί «κεγάινπ» ή «κηθξνύ» εηζνδήκαηνο. Πξέπεη λα 

δεισζεί, ηί είλαη κεγάιν, ηί είλαη κεζαίν, ηί είλαη κηθξό εηζόδεκα. 

Απηό είλαη ην έληηκν.  

 

Δκθαλίδεη σο καγηθή ιύζε ηελ είζπξαμε αλείζπξαθησλ ρξεώλ. 

Κάπνηνο πξέπεη λα ηνλ ελεκεξώζεη πσο ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό 

αθνξνύλ νθεηιέο πησρεπκέλσλ εηαηξεηώλ πνπ δελ είλαη 

εηζπξάμηκεο, θαζώο επίζεο θαη νθεηιέο εηαηξεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ. Οη 

ζύκβνπινη ηνπ θ. Παπαλδξένπ, δπζηπρώο γη΄ απηόλ, ηνλ νδεγνύλ 

ζε ιάζνο δξόκνπο. Καη δελ ην θαηαιαβαίλεη ! 

 

Σα επράξηζηα κέηξα πνπ εμαγγέιιεη αθεηδώο  θνζηνινγνύληαη ζε 

πάλσ από 10 δηο επξώ. Πξέπεη ινηπόλ ην ΠΑΟΚ λα καο πεη: Θα 

βξεη ηα ρξήκαηα απηά από θόξνπο ή από δαλεηζκό; Ή θαη από ηα 

δύν; Δπεηδή νύηε ν νπξαλόο βξέρεη επξώ, νύηε ππάξρνπλ καγηθά 

θαπέια πνπ λα βγάδνπλ επξώ, ν αξρεγόο ηνπ ΠΑΟΚ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πεη ηελ αιήζεηα.  

 

 

 

 

 



 10 

Ζ ππνθξηζία ηνπο όκσο δε ζηακαηά ζηα ζέκαηα νηθνλνκίαο. 

Μηιάκε ζηε Θεζζαινλίθε θαη έρσ ηελ ππνρξέσζε λα ην πσ 

θαζαξά.  ηα κεγάια εζληθά ζέκαηα όπσο ην θνπηαλό, ην ΠΑΟΚ 

πξναλαγγέιιεη άηαθηε ππνρώξεζε  από ηε λίθε ηνπ  

Βνπθνπξεζηίνπ. Μηιάεη γηα κνλνκεξείο  θηλήζεηο ηεο Διιάδαο, 

ρσξίο λα δεηά αληαιιάγκαηα από ηα θόπηα.  

 

Πνηνπο εμππεξεηεί άξαγε απηή ε θξπθή αηδέληα ηνπ ΠΑΟΚ; 

ίγνπξα όρη ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα.  

 

Ακθηζβεηνύλ αθόκε ζπκθσλίεο θαη έξγα ηεξάζηηαο ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο. Πξναλαγγέιινπλ επαλεμέηαζε ηεο ελεξγεηαθήο  

ζπκθσλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ Μπνπξγθάο – 

Αιεμαλδξνύπνιε.  

 

Επεηδή εθεί έρσ βάιεη πξνζσπηθά ηελ ππνγξαθή κνπ,  ηνπο 

ξσηάσ  επζέσο:  

Πνηνο ηνπο βάδεη λα ηα ιέλε απηά; 

Ση θαη πνηνπο  ζέινπλ λα εμππεξεηήζνπλ θαη γηαηί; 

Να καο ην πνπλ θαζαξά.   

Να ην  μέξεη ν ειιεληθόο ιαόο πνπ θαιείηαη λα απνθαζίζεη γηα 

ην πνηνο κπνξεί λα εθπιεξώζεη ην εζληθό ηνπ ρξένο θαη λα 

εγγπεζεί κηα πεξήθαλε παηξίδα.   

 

 

 

 

 

 



 11 

Φίιεο θαη Φίινη,  

 

Δίλαη ζαθέο πσο ε ηαθηηθή ηνπ ΠΑΟΚ δελ είλαη πξόηαζε 

δηαθπβέξλεζεο θαη κάιηζηα ζε ζπλζήθεο πνπ όινο ν θόζκνο 

δνθηκάδεηαη.  Να είκαζηε μεθάζαξνη ζ’ απηό. Δίλαη επηθίλδπλνη 

πεηξακαηηζκνί πνπ ν ειιεληθόο ιαόο δελ εκπηζηεύεηαη. Δίλαη 

πνιηηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζα ήηαλ επηθίλδπλεο αθόκε θαη ρσξίο ηελ 

θξίζε. Πόζν κάιινλ ηώξα! Δίλαη αιινπξόζαιιεο πνιηηηθέο,  πνπ νη 

πνιίηεο ηηο έρνπλ  θαηαδηθάζεη θη απηό ζα πξάμνπλ  γη’ άιιε κηα 

θνξά,  ζηηο 4 Οθησβξίνπ.  

 

Γηόηη ζην ΠΑΟΚ δελ άιιαμε ηίπνηα. Δίλαη ηα ίδηα πξόζσπα, ζηνπο 

ίδηνπο ξόινπο, κε ηηο ίδηεο αληηιήςεηο, ηελ ίδηα λννηξνπία, ηελ ίδηα 

αιαδνλεία. Βηάδνληαη λα θάλνπλ πξόβεο ζηα ππνπξγηθά ηνπο 

θνπζηνύκηα. Σνπο ιέσ θαη ζήκεξα απηό πνπ πξώηνο εγώ ηνπο είρα 

πεη θαη κέζα ζηε βνπιή, πξν καθξνύ ρξόλνπ:  

 

Σα θνπζηνύκηα, ζα ηνύο κείλνπλ ζηελ ληνπιάπα! 

 
Αγαπεηνί πκπαηξηώηεο, 

 

αο μέξσ θαη κε μέξεηε θαιά. Δδώ θαη πνιιά ρξόληα ε ζρέζε πνπ 

έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζά καο είλαη κηα ζρέζε ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ 

θαη εθηίκεζεο. Δίλαη κηα ζρέζε πνπ βαζίζηεθε ζηελ εηιηθξίλεηα θαη 

ηηο θαζαξέο θνπβέληεο. ην θνηλό όξακα γηα ηνλ ηόπν καο, γηα ηα 

Γξεβελά. ην θνηλό πάζνο γηα έλα θαιύηεξν αύξην γηα ην λνκό καο, 

γηα ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο, γηα ηα παηδηά καο. 
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Με ηελ πνιηηηθή καο ζηα Γξεβελά εθθξάζακε όλεηξα θη ειπίδεο, 

δώζακε ιύζεηο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη αγσλίεο.  Εεηήκαηα 

πνπ θξαηηόληαλ θιεηζκέλα ζην ζπξηάξη ή είραλ μεραζηεί ζε θάπνην 

ξάθη, εκείο ηα θέξακε ζε πξώην πιάλν θαη δνπιέςακε γηα λα 

δνζνύλ απαληήζεηο.  

 

Όζν θη αλ πξνζπαζήζνπλ δελ κπνξνύλ λα θξύςνπλ ην κεγάιν 

έξγν πνπ έγηλε.  Γελ κπνξνύλ λα αγλνήζνπλ όηη επελδύζεθαλ 700 

εθαηνκκύξηα επξώ ζηα Γξεβελά.  Μάιηζηα θίιεο θαη θίινη. 700 

εθαηνκκύξηα επξώ !!! 
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Επεηδή ηα θαιύηεξα ιόγηα είλαη ηα έξγα, ξσηώ: 
 
Σν λέν θηίξην ηνπ ΣΔΗ,  είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Σα δύν λέα ηκήκαηά ηνπ, είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Ζ Δγλαηία, είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Σν θαηλνύξγην νινήκεξν δεκνηηθό ζρνιείν ζηα Γξεβελά, είλαη ή 

δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Σν λέν σθξνληζηηθό Καηάζηεκα Γξεβελώλ, είλαη ή δελ είλαη 

πξαγκαηηθόηεηα; 

Ο Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο θαη ην Γίθηπν Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Γξεβελώλ, είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Σν θξάγκα ηεο Πξακόξηηζαο θαη ε ύδξεπζε ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιεσηώλ, είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Σν θξάγκα Καξπεξνύ, είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Ζ ζηεξέσζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Ηεξάο Μνλήο 

Εάβνξδαο ζηελ Γεζθάηε, πνπ ζπληζηά κνλαδηθό κλεκείν 

πνιηηηζκνύ θαη παξάδνζεο, είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Οη δεθάδεο λένη δξόκνη πνπ βάδνπλ ηέινο ζηελ απνκόλσζε θαη 

ηελ εξήκσζε ησλ ρσξηώλ καο, είλαη ή δελ είλαη 

πξαγκαηηθόηεηα; 

Οη κεγάιεο εληζρύζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ Γξεβελώλ, είλαη ή δελ 

είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 

Ζ λέα πλνή ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή κε έκθαζε ζηηο βηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ν λνκόο καο είλαη ν πξώηνο ζηελ 

Διιάδα, είλαη ή δελ είλαη πξαγκαηηθόηεηα; 
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Αλαδείμακε ην Ννκό Γξεβελώλ ζε πξόηππν πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο. Γώζακε επθαηξίεο ζηηο Γξεβεληώηηζζεο θαη ηνπο 

Γξεβεληώηεο. Γώζακε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο ζηε λέα γεληά λα 

θπλεγήζεη ηα όλεηξά ηεο θαη λα ηα θάλεη πξαγκαηηθόηεηα εδώ, ζηνλ 

ηόπν καο. 

 

Όια απηά έγηλαλ ηπραία;  

Μήπσο όια απηά έγηλαλ κε θάπνηνλ απηόκαην πηιόην;  

Μήπσο νη επηηπρίεο πέθηνπλ από ηνλ νπξαλό θαη δελ ην 

μέξνπκε; Όρη βέβαηα.  

 

Όια έγηλαλ κε θόπν θαη πξνζπάζεηα. Με ζρέδην θαη επηκνλή. 

Γηα απηό θαη ζήκεξα είκαη κπξνζηά ζαο θαη κπνξώ λα ζαο 

θνηηάδσ ζηα κάηηα. Δηόηη απηά ηα έξγα έρνπλ ΤΠΟΓΡΑΦΗ!  

 

Πηζηεύεη θαλείο,  όηη  ζα είρε γίλεη νπνηνδήπνηε έξγν, από ηα 

κεγάια θξάγκαηα κέρξη ηηο πιαηείεο θαη ηηο πιαθνζηξώζεηο 

ζηελ πόιε ησλ Γξεβελώλ, αλ δελ ππήξρε θάπνηνο λα είλαη 

«από πάλσ» θαη λα ηα θπλεγάεη θάζε κέξα;  

 

Τπάξρεη Ννκάξρεο λα πεη όηη δελ ππνζηήξημα ην αίηεκά  ηνπ; 

Τπάξρεη Δήκαξρνο λα πεη όηη δελ ζπκπαξαζηάζεθα θαη δελ 

«έβαια πιάηε» γηα λα γίλεη έξγν ζην Δήκν ηνπ;  
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Αθνύσ θάπνηνπο λα ιέλε πσο ηα Γξεβελά είλαη δηαρξνληθά 

Ννκόο ηνπ ΠΑΟΚ. Όηη ε δηθή κνπ παξνπζία ήηαλ ε εμαίξεζε. 

Εηιηθξηλά ιππάκαη γηα όζνπο ζθέθηνληαη έηζη. Οη λνκνί δελ 

έρνπλ ηακπέιεο. Οη λνκνί έρνπλ αλάγθεο, έρνπλ πξνζδνθίεο, 

έρνπλ αγσλίεο, έρνπλ ειπίδεο, έρνπλ αλζξώπνπο πνπ 

θξίλνπλ θαη απνθαζίδνπλ.  

 

Ση έθαλε γηα όια απηά ην ΠΑΟΚ; Θα ζαο πσ εγώ ηη έθαλε.  

 

Ηρνύλ αθόκε ζηα απηηά κνπ νη δειώζεηο πνπ έθαλε ε ηόηε 

Τπνπξγόο ΠΕΥΩΔΕ όηαλ εηέζε ην δήηεκα ηεο πξόζβαζεο 

ζηελ Εγλαηία. Ξέξεηε ηη απάληεζε; «Ό, ηη πήξαηε, πήξαηε. Ό,ηη 

θηηάρηεθε, θηηάρηεθε».  

 

Απηή ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ Τπνπξγώλ ηνπ ΠΑΟΚ!  

Έηζη αληηκεηώπηδαλ θαη ηα Γξεβελά θαη ηνπο Γξεβεληώηεο!  

Εθεί ζέινπλ νξηζκέλνη λα γπξίζνπλ ηνλ ηόπν.  

Να μαλαγίλνπλ ηα Γξεβελά ν «θησρόο ζπγγελήο» πνπ ζα 

πξέπεη λα ιέεη θη «επραξηζηώ» γηα ιίγα ςίρνπια θξαηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο.  

 

Γηα απηό ζήκεξα ιέσ ζε θάζε Γξεβεληώηε: 

Μελ μερλάο! 

Μελ καζάο! 
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Ό,ηη πεηύρακε δελ καο ηα ράξηζε θαλέλαο. Σα θεξδίζακε κε ην 

ζπαζί καο. Απηό κπνξώ λα ζαο εγγπεζώ πσο θαη ηελ επόκελε 

κέξα, κε ηελ ίδηα απνθαζηζηηθόηεηα ζα είκαη πάλσ από θάζε έξγν, 

από θάζε πξσηνβνπιία, από θάζε παξέκβαζε, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί θαη λα γίλεη ζσζηά. Θα είκαη ζηελ  πξώηε γξακκή 

γηαηί πηζηεύσ πσο  κπνξνύκε πνιιά  πεξηζζόηεξα.  

 

Καη ην πξνζθιεηήξην ηνπ αγώλα γηα λα πεηύρνπκε κηα λέα κεγάιε 

λίθε, απηή αθξηβώο ηε ζεκαζία έρεη. Γηα απηό δεηώ μαλά ηελ 

εκπηζηνζύλε ζαο θαη ηε ζηήξημή ζαο.  

 

Ξέξεηε θαιά πσο ζηελ πνιηηηθή κπήθα κεηά από κηα θαηαμησκέλε 

δηαδξνκή ζηνλ ρώξν ηεο αγνξάο. Γελ κπήθα γηα λα θάλσ όλνκα, 

νύηε γηα ην γόεηξν θαλελόο αμηώκαηνο. Γελ ιηκπίζηηθα θακία 

θαξέθια γηαηί είρα πάληνηε ηελ δηθή κνπ θαξέθια. Γηα απηό ζαο 

κηινύζα θαη ζαο κηιάσ πάληα κε ην ρέξη ζηελ θαξδηά. αο κηιάσ 

έμσ απ’ ηα δόληηα, ρσξίο σξαηνπνηήζεηο θαη ζηξνγγπιέκαηα. 

Γλσξίδεηε όηη δελ ππνιόγηζα πνηέ ην «πνιηηηθό θόζηνο» κπξνζηά 

ζε απηό πνπ πίζηεπα πσο ήηαλ θαιό γηα ηνλ ηόπν. Γλσξίδεηε, όηη 

δελ έθαλα νύηε βήκα πίζσ από ηα πηζηεύσ κνπ. Γελ έθαλα πνηέ 

«εθπηώζεηο» ζηελ εζηθή κνπ, ζηηο αμίεο θαη ζηηο αξρέο κνπ. Γε 

ζεσξώ ηνλ εαπηό κνπ «επαγγεικαηία ηεο πνιηηηθήο», θαηά 

ζπλέπεηα δε κε αθνξνύλ ηα κηθξνθνκκαηηθά νθέιε. Γελ είδα πνηέ 

ηα πόζηα πνπ κνπ εκπηζηεύζεθε ν Πξσζππνπξγόο, σο «θένπδό» 

κνπ. Γελ δείιηαζα αθόκε θη όηαλ έπαηδα ην θεθάιη κνπ παίξλνληαο 

απνθάζεηο γηα ην θαιό ηεο παηξίδαο καο. 
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Ζ θηινδνμία κνπ ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη κία θαη κόλε.  Να 

πξνζθέξσ ζηνλ ηόπν κνπ. Να πξνζθέξσ ζηνπο ζπκπαηξηώηεο 

κνπ. ε όινπο ηνπο ζπλέιιελέο καο. ε όινπο απηνύο ηνπο 

ππέξνρνπο, ηνπο απινύο αλζξώπνπο ηεο Γξεβεληώηηθεο γεο πνπ 

θνπηάδνπλ θαη κνρζνύλ. Ζ πξνζθνξά ζηνλ ηόπν κνπ  ήηαλ θαη 

είλαη ε κνλαδηθή κνπ έγλνηα, ε κνλαδηθή κνπ επηδίσμε. Γηα απηό 

είκαη θαη ζα είκαη ζηελ πξώηε γξακκή. Μόλν γηα ηα Γξεβελά. Γηα λα 

θάλνπκε πξαγκαηηθόηεηα ην όξακα γηα ηα Γξεβελά ηνπ 21νπ 

αηώλα.  

 

Δλσκέλνη, κηα ςπρή, κηα γξνζηά, λα παιέςνπκε γηα λα αλεβάζνπκε 

ηα Γξεβελά ςειόηεξα θαη λα θάλνπκε ηε δσή ζηα Γξεβελά 

θαιύηεξε.  

Να θιείζνπκε νξηζηηθά ην θεθάιαην ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηεο  

απνκόλσζεο.  

Να αμηνπνηήζνπκε θαη ην ηειεπηαίν επξώ ησλ πόξσλ ηνπ ΔΠΑ σο 

ην 2013.  

Να βειηηώζνπκε ην εηζόδεκα  ησλ λνηθνθπξηώλ ζηνλ ηόπν καο 

κέζα από λέεο δξάζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ην 

εκπόξην θαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή.  

Να εμαζθαιίζνπκε πεξηζζόηεξεο δνπιεηέο γηα όινπο θαη εηδηθά γηα 

ηε λενιαία καο. 

Να δηαζθαιίζνπκε πεξηζζόηεξεο ππνδνκέο πγείαο θαη πξόλνηαο. 

Γηα όιεο ηηο ειηθίεο. Γηα όινπο ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο.  
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Δκείο νύηε αεξνινγνύκε, νύηε ηάδνπκε ηα πάληα ζηνπο πάληεο. Με 

μέξεηε θαιά πηα, θαη μέξεηε πσο πνηέ δελ ηάδσ ηίπνηε. Σν έξγν καο 

ην απνδεηθλύεη απηό. Με ηόικε θαη ρσξίο ζπκβηβαζκνύο είκαζηε 

έηνηκνη λα ζπλερίζνπκε γηα λα πεηύρνπκε πνιιά πεξηζζόηεξα.  

 
Γη απηό είκαζηε ζήκεξα όινη εδώ.  

 

Δίκαζηε εδώ γηα λα παιέςνπκε όινη καδί θη ν θαζέλαο από ην δηθό 

ηνπ κεηεξίδη γηα λα ζπλερίζεη ε Διιάδα λα πξνρσξάεη κπξνζηά θαη 

ηα Γξεβελά λα θεξδίδνπλ.   

 

Δίκαζηε εδώ αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηηο επζύλεο καο. Γελ 

απνθεύγνπκε ηελ απηνθξηηηθή γηα ιάζε, θαζπζηεξήζεηο θαη 

παξαιείςεηο. Αιιά ηα όπνηα ιάζε δηνξζώλνληαη κε ηελ δηαξθή 

πξνζπάζεηα, κε ηελ ςύρξαηκε απνηίκεζε, κε ηε ζαξξαιέα 

αλαζεώξεζε.  

 
Μαθάξη λα ηα είρακε θάλεη όια ηέιεηα. Γελ θάλνπκε όκσο ζαύκαηα. 

Γνπιεηά θάλνπκε. Γνπιεηά κε πςειό αίζζεκα επζύλεο, δνπιεηά κε 

θηιόηηκν, δνπιεηά κε ζηόρνπο γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ. 

 

Καη απηή ε δνπιεηά θέξλεη απνηειέζκαηα γηα ηνπο Γξεβεληώηεο . ε 

θάζε γσληά ηνπ Ννκνύ καο  ππάξρνπλ απνηειέζκαηα ηεο δνπιεηάο 

πνπ θάλακε. ε θάζε ηνκέα ππάξρνπλ ζεηηθά θεθηεκέλα γηα όινπο 

ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο. 

 
Απηνί είλαη ε πξνσζεηηθή καο δύλακε. Γη’ απηό αγαπεηνί θίινη 

έρνπκε θάζε ιόγν λα είκαζηε πεξήθαλνη γηα ηελ θπβέξλεζή καο, 

γηα ην έξγν καο, γηα ηελ πξνζθνξά καο.  
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Δίκαζηε πεξήθαλνη γηαηί ζηε Νέα Γεκνθξαηία  έρνπλ ζέζε όινη 

όζνη επηκέλνπλ ζηε δηεθδίθεζε ελόο θαιύηεξνπ θόζκνπ, κηαο 

θαιύηεξεο Διιάδαο, ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο γηα ηηο επόκελεο 

γεληέο. 

 

Δίκαζηε πεξήθαλνη γηαηί κόλν ε Νέα Γεκνθξαηία κπνξεί λα 

εγγπεζεί κηα ππεύζπλε θπβέξλεζε θαη θαηαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξόηαζε δηαθπβέξλεζεο ώζηε θάζε έιιελαο λα μέξεη ηη απνθαζίδεη 

γηα ην κέιινλ ην δηθό ηνπ,  γηα ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπ.   

 

Δίκαζηε πεξήθαλνη γηαηί ν Καξακαλιήο είλαη ν θαπεηάληνο πνπ 

μέξεη λα  ραξάζζεη κηα αζθαιή ξόηα γηα ηελ Διιάδα κέζα ζηα 

ηαξαγκέλα λεξά ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Καη ην θάλεη ππεύζπλα,  

ρσξίο ξίζθα θαη ηπρνδησθηηζκνύο,  πνπ έρνπκε πιεξώζεη αθξηβά 

ζην παξειζόλ.  

 
Σν έξγν καο, ηηο θαηαθηήζεηο καο, ην πξόγξακκά καο γηα ην 

κέιινλ, έρνπκε ρξένο λα ηα ππεξαζπηζηνύκε από ηηο επηζέζεηο ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη όζσλ θξύβνληαη πίζσ από ηελ πνιηηηθή ηνπ. 

 
Αξθεηή πνιηηηθή επγέλεηα δείμακε ζηηο ζπλερείο επηζέζεηο πνπ 

δερζήθακε θαη δερόκαζηε θαζεκεξηλά, κε απνηέιεζκα απηό λα 

εθιακβάλεηαη σο αδπλακία. 

 

Δ, ινηπόλ όρη. Ζ Νέα Γεκνθξαηία είλαη δπλαηή, ελσκέλε  θη έηνηκε  

λα δώζεη ηε κεγάιε κάρε θαη λα ηελ θεξδίζεη. 
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Δίλαη ώξα γηα αληεπίζεζε ζε όια ηα κέησπα, κε όια ηα ζηειέρε 

καο, κε όιν ην δπλακηθό καο, κε όια ηα κέιε καο, κε όινπο ηνπο 

θίινπο καο. 

 

Δίλαη ώξα γηα αληεπίζεζε κε δπλακηζκό, απηνπεπνίζεζε θαη 

ελόηεηα.  

 

Δίλαη ώξα γηα αληεπίζεζε κε ηηο ηδέεο καο, κε ην έξγν καο, κε ηελ 

πξννπηηθή πνπ εμαζθαιίδνπκε γηα θάζε έιιελα, γηα θάζε ειιελίδα. 

 

’ απηή ηε κεγάιε πξνζπάζεηα δεηώ ηελ εκπηζηνζύλε ζαο. Όρη γηα 

λα ππεξεηήζσ αμηώκαηα αιιά γηα λα ππεξεηήζσ αμίεο. Αμίεο πνπ 

κνηξαδόκαζηε όινη όζνη είκαζηε εδώ ζήκεξα. Αμίεο όπσο ε 

αμηνπξέπεηα ηνπ πνιίηε, ε δεκνθξαηία, ε νηθνλνκηθή επεκεξία, ε 

πνηόηεηα ζηε θαζεκεξηλή δσή. Αμίεο όπσο ε αιιειεγγύε ζηνλ 

ζπλάλζξσπν, ην θηιόηηκν, νη θαζαξέο θνπβέληεο, νη έληηκεο 

ζρέζεηο. Γη’ απηό δεηώ ηελ εκπηζηνζύλε ζαο. 

 

Όπσο επίζεο ζαο δεηώ λα πάξεηε πξνζσπηθά ηελ  αλακέηξεζε 

ζηηο 4 Οθησβξίνπ . Δλώζηε ρέξηα, ελώζηε δπλάκεηο, ελώζηε 

θσλέο. Καλέλαο δελ πεξηζζεύεη.  

 

Κάζε ςήθνο πνπ δελ πάεη ζηε Νέα Δεκνθξαηία, πάεη 

απηόκαηα ζην ΠΑΟΚ. Γηα απηό δελ ρσξνύλ νύηε δεύηεξεο 

ζθέςεηο, νύηε επηθπιάμεηο, νύηε ζπκπεξηθνξέο αδηαθνξίαο.  

 

Ο  δξόκνο πξνο ην όλεηξν είλαη αλεθνξηθόο, καθξύο θαη γεκάηνο 

εκπόδηα. Όκσο, ην όλεηξν δελ είλαη άπηαζην! Ζ πξόνδνο πνπ 

έρνπκε θάλεη θαη ηα κέρξη ηώξα απνηειέζκαηα ην απνδεηθλύνπλ! 
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Δδώ κηιάκε γηα ηε δσή καο. Μηιάκε γηα ην κέιινλ ηεο παηξίδαο 

καο. Σν κέιινλ ησλ Γξεβελώλ. Σν κέιινλ ησλ παηδηώλ καο.  

 

Σα εξσηήκαηα είλαη πνιύ απιά.  

Πνηνλ εκπηζηεύεζηε όηη ζα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα γηα ηα 

Γξεβελά;  

Πνηνλ εκπηζηεύεζηε όηη ζα ρηππήζεη θάζε πόξηα πνπ πξέπεη 

λα αλνίμεη, γηα ην θαιό ηνπ ηόπνπ καο;  

Πνηνλ εκπηζηεύεζηε λα παξαθνινπζεί,  κε γλώζε θαη 

εκπεηξία, ηελ πνξεία ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη; 

Πνηνλ εκπηζηεύεζηε όηη ζα ρηππήζεη ην ρέξη ζην ηξαπέδη θαη 

ζα θάλεη δύζθνιε ηε δσή ζε όπνηνλ επηρεηξήζεη λα 

ζηακαηήζεη ηελ πξόνδν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ Γξεβελώλ; 

 

Εκπξόο ινηπόλ! Όινη ζηελ πξώηε γξακκή! 

Γηα ηελ παηξίδα! 

Γηα ηα Γξεβελά καο! 

 

Πόξηα – πόξηα, ζπίηη – ζπίηη, πξέπεη εκείο λα πνύκε ηελ αιήζεηα 

ζηνλ ειιεληθό ιαό. Να πνύκε ηη θάλακε, ηη δελ πξνιάβακε λα 

θάλνπκε θαη ηη δεζκεπόκαζηε λα θάλνπκε ζηε λέα ηεηξαεηία πνπ 

είλαη θξίζηκε γηα ηελ παηξίδα καο. 
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Μαδί ζα δώζνπκε ερεξή απάληεζε ζην πνηνο είλαη ηθαλόηεξνο λα 

δηαρεηξηζηεί ηελ θξίζε θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ ηόπνπ. 

Μαδί ζα απνδείμνπκε πνηνο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα σζήζεη ηελ 

Διιάδα ζην κέιινλ. 

Μαδί γηα ηα Γξεβελά ηεο αλάπηπμεο. Σεο  επεκεξίαο θαη ηεο 

πξνόδνπ.  

 
Εκπξόο ινηπόλ.  Σνικάκε. Κεξδίδνπκε! 

 
Πξνρσξάκε κπξνζηά. Πξνρσξάκε ζηε Νίθε.  

 
Όινη ζηξαηηώηεο, όινη καρεηέο. 
 
Πάκε γηα ηελ Πξσηηά ζηα Γξεβελά! 
 
Κξίλνπκε θαη ζπγθξίλνπκε. Απνθαζίδνπκε κε όξακα, κε 

επζύλε. 

Δίλνπκε ηε κάρε κε ην θεθάιη ςειά! 
 

Γηα ηε Νίθε ηνπ Καξακαλιή θαη ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο. 
 

Νίθε ηεο Κνηλσλίαο.  Νίθε ηνπ Πνιίηε. 
 

Νίθε ησλ Γξεβελώλ! 
 

αο επραξηζηώ. 

αο επραξηζηώ  από ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ. 

Πάληα καδί. 

Πάληα κπξνζηά! 

Μόλν γηα ηα Γξεβελά! 

 


