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Φίινη πκπαηξηώηεο,  

 

Γελ έρσ ιόγηα γηα λα ζαο επραξηζηήζσ. 

Ζ ζεκεξηλή παξνπζία ζαο κε ζπγθηλεί βαζηά.  

αο επραξηζηώ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ 

θάλεηε, γηα ηε κεγάιε δύλακε πνπ κνπ δίλεηε. 

Ζ αγάπε ζαο, ε εκπηζηνζύλε ζαο, ε ζπκκεηνρή ζαο είλαη 

πξόθξηκα Νίθεο. 

Δίλαη θαζαξό, ηζρπξό, ζεηηθό κήλπκα.   

 

Σα Γξεβελά δελ γπξίδνπλ πίζσ. 

Σα Γξεβελά πάλε κπξνζηά.  

 

Σν ίδην κήλπκα έζηεηιε ρζεο θαη ε Θεζζαινλίθε.  

Δίλαη ην κήλπκα πνπ εηζπξάηησ θαζεκεξηλά απ’ όινπο ηνπο 

ζπκπαηξηώηεο καο. 

ηελ θξίζηκε κάρε,  όινη δίλνπκε ην «παξώλ».  

Κακία ρακέλε ςήθνο.  

Παίξλνπκε ζέζε.   

Απνθαζίζνπκε ππεύζπλα.  

Ηζρπξή εληνιή λα πάκε ηνλ ηόπν καο κπξνζηά. 

Να ζπλερίζνπκε κε ηόικε θαη απνθαζηζηηθόηεηα.  

Δλσκέλνη,  λα ζεθώζνπκε ηα Γξεβελά ςειόηεξα.   

Απηό δελ είλαη ζύλζεκα.  

Δδώ κηιάκε γηα ηε δσή καο. Γη απηό είλαη δέζκεπζε. Δίλαη θαζαξή 

ζπκθσλία. Δίλαη ζπκβόιαην ηηκήο. 

Ξέξνπκε λα αγσληδόκαζηε γηα ηνλ ηόπν καο, μέξνπκε θαη λα 

θεξδίδνπκε.  

Σν έξγν καο έρεη ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο.  
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Γηα απηό θαη ν δξόκνο πνπ αλνίμακε δελ αλαθόπηεηαη. Γελ 

ζηακαηά. Γελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη! πλερίδνπκε καδί ηνλ αγώλα. 

Παιεύνπκε γηα ηελ Διιάδα πνπ πξνρσξάεη κπξνζηά. Παιεύνπκε 

γηα ηα Γξεβελά πνπ θεξδίδνπλ.  

 

Φίιεο θαη Φίινη,  

 

Δίλαη ε ώξα ηεο επζύλεο. Δίλαη ε ώξα ηεο μεθάζαξεο επηινγήο. 

Δίλαη ε ώξα ηεο απόθαζεο γηα ην κέιινλ ηεο παηξίδαο καο. Καη ην 

κέιινλ απαηηεί  κηα ηζρπξή θπβέξλεζε πνπ μέξεη θαη κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη λα ζρεδηάζεη 

ην Αύξην ηεο Διιάδαο πνπ καο αμίδεη. 

 

Δύθνιεο ιύζεηο δελ ππάξρνπλ. Μαγηθέο ζπληαγέο δελ ππάξρνπλ. 

Έλαο δξόκνο ππάξρεη θαη είλαη απηόο ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο ηόικεο, 

ησλ δύζθνισλ κα ρξήζηκσλ απνθάζεσλ. Αλ δελ δξάζνπκε 

άκεζα, ηόηε ηα κέηξα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ ζε ιίγν θαηξό ζα είλαη 

δπζβάζηαρηα γηα όινπο. Όζνη ινηπόλ ζήκεξα κνηξάδνπλ αθεηδώο 

ππνζρέζεηο, παξαπιαλνύλ ζπλεηδεηά ηνπο πνιίηεο. Δπηρεηξνύλ λα 

πθαξπάμνπλ ηελ ςήθν ηνπο θαη λα βάινπλ ηε ρώξα ζε 

πεξηπέηεηεο.  

 

 

Γη απηό θαη ε αλακέηξεζε,  πξηλ θξηζεί ζηηο θάιπεο πξέπεη λα έρεη 

θξηζεί ζην κπαιό αιιά θαη ζηελ θαξδηά θάζε πνιίηε. Κάζε πνιίηεο 

πξέπεη λα ζθεθηεί θαη λα επηιέμεη: 

Μπξνζηά ή πίζσ;   

Πξόνδνο ή νπηζζνδξόκεζε; 

ηαζεξόηεηα ή αβεβαηόηεηα; 
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Σα εξσηήκαηα είλαη θαζαξά. Καζαξή πξέπεη λα είλαη θαη ε εληνιή 

ηνπ ιανύ κέζα από ηελ θάιπε. 

Γηα απηό θαη ηνλ δξόκν ηεο Νίθεο ζα ηνλ βαδίζνπκε όινη καδί. 

Δλσκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη. Με ςειά ην θεθάιη. Έηνηκνη,  γηα 

άιιε κηα λίθε – νξόζεκν.  

 

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

πεληέκηζη ρξόληα,  έρεη δηθαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηώλ. Απηή 

ε δηθαίσζε ζα θαλεί θαη ζηελ θάιπε.  

 

Γηα λα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε κάρεο.  

Μάρεο γηα ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε.  

Μάρεο γηα ηελ Διιάδα. 

Μάρεο γηα ηα Γξεβελά.  

Γηαηί δελ αθήλνπκε ηα Γξεβελά ζηελ ηύρε ηνπο.  

Γηαηί νη πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ δελ επηηξέπνπλ πηζσγπξίζκαηα 

πνπ ν ηόπνο καο ηα έρεη πιεξώζεη αθξηβά.  

 

O ειιεληθόο ιαόο γλσξίδεη άξηζηα πσο ην θόκκα ηεο αμησκαηηθήο 

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

ηόπν αμηόπηζηε, ζύγρξνλε θη απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε.  

 

Δκείο, ιέκε λαη ζην όξακα. Λέκε λαη, ζηελ ειπίδα. Λέκε λαη ζηελ 

άκηιια πξνζθνξάο γηα λα πεηύρνπκε πεξηζζόηεξα. Λέκε λαη, ζηνλ 

αγώλα γηα έλα θαιύηεξν αύξην γηα καο θαη ηα παηδηά καο. 
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Φίιεο θαη Φίινη,  
 
 
Καλέλαο δελ κπνξεί λα μερλά ηί ζπλέβε κόιηο επεθηάζεθε ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ Δπξώπε. Καηέξξεαλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θνινζζνί. Δμαλεκηδόηαλ ε εκπηζηνζύλε ζηελ 

αγνξά. Οη Δπξσπαίνη θαηαζέηεο βξίζθνληαλ ζηα όξηα παληθνύ.  

 

Δκείο, αληηδξάζακε άκεζα:  

Δγγπεζήθακε, από ηνπο πξώηνπο ζηελ Δπξώπε, όιεο ηηο 

θαηαζέζεηο.  

Πήξακε πξόζζεηα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηνπο δαλεηνιήπηεο.  

Θεζπίζακε πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά.  

 

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. Οη νηθνλνκίεο ηεο 

Δπξσδώλεο γλσξίδνπλ ύθεζε πνπ μεπεξλάεη ην 5%!  

 

Ζ αλεξγία ζηε ρώξα καο κπνξεί απμήζεθε ιόγσ ηεο θξίζεο, αιιά 

δελ εθηηλάρζεθε όπσο ζηελ Ηζπαλία πνπ αγγίδεη ην 18%. Καη 

πάλησο εμαθνινπζεί λα είλαη ρακειόηεξε από απηή πνπ 

παξαιάβακε ην 2004!  

 

ηε ρώξα καο, ην λνηθνθύξεκα ηεο νηθνλνκίαο απέδσζε. Σν 

ζπλνιηθό δεκόζην ρξένο είλαη ρακειόηεξν από απηό πνπ 

παξαιάβακε από ην ΠΑΟΚ.  

 

Σνικνύλ θαη κηινύλ ζήκεξα γηα ρξέε απηνί πνπ ηα δεκηνύξγεζαλ;  
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Γελ κπνξεί επί κηα εηθνζαεηία λα ζπζζσξεύεηο πξνβιήκαηα, 

αδπλακίεο θαη ρξέε θαη κεηά λα ππνζηεξίδεηο όηη όια βαίλνπλ 

θαιώο. Απηά ζπκβαίλνπλ κόλνλ ζηα παξακύζηα. ηελ πξαγκαηηθή 

δσή νη πξάμεηο θαη νη παξαιείςεηο έρνπλ θόζηνο θαη ζπλέπεηεο. Κη 

απηέο ηηο πιεξώλνπκε ζήκεξα.  

 

Αο ηα αθήζνπλ ινηπόλ απηά πνπ μέξνπλ. Δίλαη ππόινγνη γηα ηελ 

αξλεηηθή θιεξνλνκηά πνπ καο άθεζαλ. Δίλαη ππεύζπλνη γηα ηα 10 

δηζεθαηνκκύξηα επξώ πνπ πιεξώλνπκε θάζε ρξόλν κόλν γηα 

ηνθνρξεσιύζηα.  

 

Δκείο ηξέμακε από ηελ πξώηε κέξα λα βάινπκε ηάμε ζην ράνο. Να 

λνηθνθπξέςνπκε ηα πξάγκαηα. Να δεκηνπξγήζνπκε επθαηξίεο 

αλάπηπμεο.  

 

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 έρσ βάιεη ηε δηθή 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 
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βειηίσζε ηε ζέζε ηεο θαη από ηελ 109ε πνπ βξηζθόηαλ 

αλαξξηρήζεθε ζηελ 87ε. 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.  

 

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 εθαηνκκύξηα Δπξώ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο κέζσ ηνπ ΔΠΑ, θαηά ηελ πεξίνδν 
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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.  

 

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 θαη 13 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.  

 

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 
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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.  

 

Θπκίδσ: 

- Διιελνηνπξθηθόο αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ. 

- Αγσγόο πεηξειαίνπ Μπνπξγθάο – Αιεμαλδξνύπνιε.  

- Αγσγόο θπζηθνύ αεξίνπ South Stream. Καη ζέισ λα ζηαζώ 

ζε απηή ηελ 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. Σν 

έξγν απηό απνηειεί ηεΝ επηηπρία ηνπ αηώλα γηα ηελ Διιάδα. 

Δίλαη ε πινπνίεζε ηνπ θνηλνύ νξάκαηνο δύν κεγάισλ 

ζύγρξνλσλ πνιηηηθώλ : ηνπ Πνύηηλ θαη ηνπ Καξακαλιή. 

 

Πξνσζήζακε 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.  

 

ήκεξα καο κηιάλε γηα ηελ πξάζηλε αλάπηπμε. Σνπο έρνπκε 

πξνιάβεη θαη ζε απηό. Φηηάμακε ην ζηαζεξό ζεζκηθό πιαίζην γηα λα 

αμηνπνηήζνπκε παξαγσγηθά ην ειηαθό, πδάηηλν θαη αηνιηθό 

δπλακηθό ηεο ρώξαο. Κη απηό ζεκαίλεη επελδύζεηο, ζεκαίλεη ζέζεηο 

δνπιεηάο, ζεκαίλεη αλάπηπμε.  
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Όπσο αλάπηπμε ζεκαίλεη θαη ε εθαξκνγή ηνπ Δπελδπηηθνύ  

Νόκνπ, από ηα ηέιε ηνπ 2004, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

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 έξρεηαη ζήκεξα ν θ. Παπαλδξένπ θαη ιέεη επζαξζώο πσο αλ 

πνηέ θιεζεί λα θπβεξλήζεη, ζα μεθηλήζεη από ηελ αξρή ηηο 

ζπδεηήζεηο γηα ηνλ αγσγό πεηξειαίνπ, αθπξώλνληαο ζηελ νπζία 

κηα δσηηθή γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ρώξαο ζπκθσλία. 

 

Ο αγσγόο Μπνπξγθάο-Αιεμαλδξνύπνιε είλαη έλα έξγν πλνήο, 

πνπ όηαλ νινθιεξσζεί ζα ηνπνζεηήζεη ηελ Διιάδα ζην θέληξν ηνπ 

ελεξγεηαθνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο. Θα αλαβαζκίζεη ηε γεσπνιηηηθή 

ηεο ζεκαζία. 



 10 

Πέξα από ηα νινθάλεξα γεσζηξαηεγηθά νθέιε, ζην νηθνλνκηθό 

θνκκάηη ε Διιάδα ζα εηζπξάηηεη ηέιε δηέιεπζεο από ηελ 

θνηλνπξαμία πνπ θαηαζθεπάδεη ην έξγν, πνπ ζα μεπεξλνύλ ηα 30 

εθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πνζνύ 

απηνύ ζα δηαηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ελόο επαίζζεηνπ εζληθνύ 

ρώξνπ, ηεο Θξάθεο. Σν έξγν ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηε δεκηνπξγία 

εθαηνληάδσλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ, 

ελώ ζα πξνζειθύζεη θαη άιιεο επελδύζεηο. 

 

 

Επεηδή εθεί έρσ βάιεη πξνζσπηθά ηελ ππνγξαθή κνπ,  

ξσηάσ  επζέσο:  

Ση ελνριεί ηνλ θ. Παπαλδξένπ; 

Ση αθξηβώο επηδηώθεη; 

Ση ή πνηνπο ζέινπλ λα εμππεξεηήζεη; 

Να καο ην πεη 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.   

 

Ζ Διιάδα δελ πάεη κπξνζηά  κε «παξακπζάθηα θαη ηα ςέκαηα».  
 

Ζ Διιάδα δελ κπνξεί λα αληέμεη ηνπο πεηξακαηηζκνύο ηνπ ΠΑΟΚ. 
 

Ζ Διιάδα  δελ έρεη αλάγθε από ηνλ ιατθηζκό θαη ηνλ ξεβαλζηζκό.  
 

 

Σα επράξηζηα κέηξα πνπ εμαγγέιιεη αθεηδώο  θνζηνινγνύληαη ζε 

πάλσ από 10,3 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 
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καγηθά θαπέια πνπ λα βγάδνπλ επξώ, ν αξρεγόο ηνπ ΠΑΟΚ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πεη ηελ αιήζεηα.  

 

Δπηπιένλ λα καο πνπλ: 

Σί ζα θάλνπλ  κε ηελ Οιπκπηαθή; Θα ηελ επαλαθξαηηθνπνηήζνπλ, 

επηβαξύλνληαο κε έλα εθ. επξώ ηελ εκέξα ηνπο θνξνινγνύκελνπο, 

δειαδή όινπο εζάο;  

 Θα μαλαξρίζνπλ ηα ξνπζθέηηα γηα λα βνιεπηεί ν  θνκκαηηθόο 

ζηξαηόο ηνπο ζε βάξνο ησλ θνξνινγνύκελσλ;  

Θα μαλαγνξάζνπλ κεηνρέο ηνπ ΟΣΔ;  

Γηα ηνλ ΟΔ, πνπ έρεη δεκηέο δύν εθ. επξώ ηελ εκέξα, ηη ζα 

πξάμνπλ;  

 

 

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 

αιινπξόζαιιεο πνιηηηθέο,  πνπ νη πνιίηεο ηηο έρνπλ  θαηαδηθάζεη θη 

απηό ζα πξάμνπλ  γη’ άιιε κηα θνξά,  ζηηο 4 Οθησβξίνπ.  

 

Γηόηη ζηνλ ΠΑΟΚ δελ άιιαμε ηίπνηα. Δίλαη ηα ίδηα πξόζσπα, 

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

ηελ ίδηα αιαδνλεία. 
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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. 

 
 
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.  

 

Σα κεγάια ιόγηα είλαη εύθνια. Όκσο ν ηόπνο δηςάεη γηα έξγα. 

Θέιεη λέεο δπλαηόηεηεο  θαη  όρη άιιεο ρακέλεο επθαηξίεο. Σν έξγν 

καο ζην λνκό είλαη νξαηό θαη κεηξήζηκν. Οη δεζκεύζεηο καο έγηλαλ 

πξάμε. Γίλνπκε λέεο επθαηξίεο ζηνπο επαγγεικαηίεο, ζηνπο 

αγξόηεο, ζηνπο λένπο καο  γηα  λα παξακείλεη ν ηόπνο καο 

δσληαλόο.   

 

Αλνίμακε  δξόκνπο, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. Αλνίμακε 

ζρνιεηά γηαηί ζέινπκε λα δνύκε μαλά ηα ρσξηά καο γεκάηα δσή, λα 

αθνύζνπκε παηδηθέο θσλέο. Να δνύκε παππνύδεο ρέξη-ρέξη κε ηα 

εγγόληα ηνπο. 
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Όζν θη αλ πξνζπαζήζνπλ ινηπόλ δελ κπνξνύλ λα θξύςνπλ ην 

κεγάιν έξγν πνπ έγηλε.  Γελ κπνξνύλ λα αγλνήζνπλ όηη 

επελδύζεθαλ 700 εθαηνκκύξηα επξώ ζηα Γξεβελά. 700 

εθαηνκκύξηα πνπ έθαλαλ έξγα πλνήο ηα όλεηξα δσήο ησλ 

Γξεβελησηώλ.  

 
 
Νέν θηίξην ηνπ ΣΔΗ. Σν είπακε, ην θάλακε.  

Γύν λέα ηκήκαηα ώζηε ε πόιε λα γεκίζεη θνηηεηέο. Σν είπακε, ην 

θάλακε.  

Δγλαηία νδόο γηα λα κπεη ηέινο ζηελ απνκόλσζε θαη ζε κηάκηζη 

ώξα λα  βξίζθεηε πιένλ θαλείο  από ηα Γξεβελά ζηε ζάιαζζα. Σν 

είπακε, ην θάλακε.  

Καηλνύξγηα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία. Σν είπακε, ην θάλακε.  

Νέν σθξνληζηηθό Καηάζηεκα Γξεβελώλ. Σν είπακε, ην θάλακε.  

Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο θαη ην Γίθηπν Απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Γξεβελώλ. Σν είπακε, ην θάλακε.  

Τδξνειεθηξηθό - αξδεπηηθό θξάγκα ηνπ Ηιαξίσλα. Σν είπακε, ην 

θάλακε.  

Φξάγκα ηεο Πξακόξηηζαο. Σν είπακε, ην θάλακε.  

Φξάγκα Καξπεξνύ. Σν είπακε, ην θάλακε.  

ηεξέσζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Ηεξάο Μνλήο 

Εάβνξδαο πνπ ζπληζηά κνλαδηθό κλεκείν πνιηηηζκνύ θαη 

παξάδνζεο. Σν είπακε, ην θάλακε.  

 

Γεθάδεο λένη δξόκνη πνπ βάδνπλ ηέινο ζηελ απνκόλσζε θαη ηελ 

εξήκσζε ησλ ρσξηώλ καο.  Σν είπακε, ην θάλακε.  

Μεγάιεο εληζρύζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ Γξεβελώλ. Σν είπακε, 

ην θάλακε.  
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Νέα πλνή ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή κε έκθαζε ζηηο βηνινγηθέο 

θαιιηέξγεηεο. Σν είπακε, ην θάλακε.  

 

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;  

 

Καη κήπσο είρακε ζπλαίλεζε από ηελ άιιε πιεπξά; Μήπσο 

άπισζαλ πνηέ ην ρέξη λα βνεζήζνπλ; Μήπσο, ηνπιάρηζηνλ, 

βξήθακε θακηά θιεξνλνκηά ζεκαληηθώλ έξγσλ γηα λα 

ρηίζνπκε πάλσ ζε απηά; Όρη, βέβαηα. Σν κόλν πνπ βξήθακε 

ήηαλ ρξέε, εθθξεκόηεηεο θαη «παγσκέλα» έξγα πνπ ζα 

ράλνληαλ ρσξίο ηε δηθή καο πξνζπάζεηα.  
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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 όζνπο ζθέθηνληαη έηζη. Οη λνκνί δελ έρνπλ 

ηακπέιεο. Οη λνκνί έρνπλ αλάγθεο, έρνπλ πξνζδνθίεο, έρνπλ 

αγσλίεο, έρνπλ ειπίδεο.  

 

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 ΠΕΥΧΔΕ όηαλ εηέζε ην δήηεκα ηεο πξόζβαζεο 

ησλ Γξεβελώλ ζηελ Εγλαηία. Ξέξεηε ηη απάληεζε; «Ό, ηη 

πήξαηε, πήξαηε. Ό,ηη θηηάρηεθε, θηηάρηεθε».  

 

Απηή ήηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ Τπνπξγώλ ηνπ ΠΑΟΚ!  

Αζέβεηα θαη αιαδνλεία.  

Έηζη αληηκεηώπηδαλ 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! 

 

Όηη πεηύρακε δελ καο ηα ράξηζε θαλέλαο. Σα θεξδίζακε κε ην 

ζπαζί καο. Γηα 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.  
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Ήκνπλ, είκαη θαη ζα είκαη παξώλ. Πάληα  ζηελ  πξώηε γξακκή 

γηαηί πηζηεύσ πσο  κπνξνύκε πνιιά  πεξηζζόηεξα.  

 

Γηα απηό δεηώ μαλά ηελ εκπηζηνζύλε ζαο θαη ηε ζηήξημή ζαο. Γη 

απηό ζέισ εληνιή λα ζπλερίζσ. Γηα λα κεηώζνπκε αθόκε 

πεξηζζόηεξν ηελ αλεξγία ζην λνκό. Γηα λα μεδηπισζνύλ λέεο 

παξεκβάζεηο θαη λέα έξγα  ππνδνκήο. Γηα λα δώζνπκε ζηε 

λενιαία καο πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο επθαηξίεο ώζηε λα θηηάμεη 

ζηα Γξεβελά ηε δσή ηεο. Να θάλνπλ νη λένη καο ζηνλ ηόπν ηνπο, ην 

ζπηηηθό ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Να κεγαιώζνπλ ζηα Γξεβελά ηα 

παηδηά ηνπο. 

 

 

Ζ θηινδνμία κνπ ήηαλ θαη είλαη,  κία θαη κόλε.  Να πξνζθέξσ ζηνλ 

ηόπν κνπ. Να πξνζθέξσ ζηνπο ζπκπαηξηώηεο κνπ. ε όινπο 

απηνύο ηνπο ππέξνρνπο αλζξώπνπο ηεο Γξεβεληώηηθεο γεο πνπ 

θνπηάδνπλ θαη κνρζνύλ. Ζ πξνζθνξά ζηα Γξεβελά  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.  

 

Γη απηό είκαζηε απόςε  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.   
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ε θάζε γσληά ηνπ Ννκνύ καο  ππάξρνπλ απνηειέζκαηα ηεο 

δνπιεηάο πνπ θάλακε. ε θάζε ηνκέα ππάξρνπλ ζεηηθά θεθηεκέλα 

γηα όινπο ηνπο ζπκπαηξηώηεο καο. 

 
Απηή 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.  

 
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. 

 



 18 

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. 

 

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 απόςε. 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.  
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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! 

 

Δδώ κηιάκε γηα ηε δσή καο. Μηιάκε γηα ην κέιινλ ηεο παηξίδαο 

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

 

Εζείο ινηπόλ πξέπεη λα ξσηήζεηε ηνπο εαπηνύο ζαο: 

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; 

 

Φίιεο θαη Φίινη,  

 

Πνηέ ζην παξειζόλ δελ έγηλαλ ηόζα πνιιά ζε ηόζν ιίγν ρξόλν. 

Όκσο όζα θη αλ θάλνπκε γηα ηνλ ηόπν καο πνηέ δελ ζα είλαη 

αξθεηά γηα καο. Πνηέ δελ ζα πνύκε «θηάλεη σο εδώ, θαιά είλαη». 

Κάζε επηηπρία δελ είλαη ην ηέινο ηνπ δξόκνπ. Δίλαη ην ζθαινπάηη 

γηα λα παηήζνπκε θαη λα αλέβνπκε ςειόηεξα. 
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Γηα απηό θαη ζέισ λα θαηαζηήζσ ζαθέο όηη αληίπαινη κνπ δελ είλαη 

ηα πξόζσπα ζε όπνηα παξάηαμε θη αλ αλήθνπλ. Αληίπαινη κνπ 

είλαη νη ζέζεηο,  νη πξαθηηθέο θαη νη λννηξνπίεο. Γελ είκαη ζε 

πξνζσπηθή αληηπαξάζεζε κε θαλέλαλ. Δίκαη, όκσο, ζε δηαξθή 

αληηπαξάζεζε κε ηε κηδέξηα, κε ηελ απξαμία, κε ηελ 

νπηζζνδξόκεζε, κε ηνλ σραδεξθηζκό. Δίκαη ζε αλνηρηή ξήμε κε 

πνιηηηθέο πνπ επεθύιαμαλ γηα ηνλ ηόπν καο ηα  ιίγα, ηα κέηξηα, ηα 

πξόρεηξα, ζηεξώληαο γηα ρξόληα από ηνπο Γξεβεληώηεο επθαηξίεο 

δσήο πνπ ηνπο άμηδαλ  θαη κπνξνύζαλ λα έρνπλ.    

 

Γηα απηό ήκνπλ, είκαη θαη ζα παξακείλσ ζηελ πξώηε γξακκή 

ηεο κάρεο. 

Καη ζαο ζέισ δίπια κνπ.  

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. 

  
Εκπξόο ινηπόλ. Όινη ζηνλ αγώλα γηα κηα θαιύηεξε δσή ζηα 

Γξεβελά.  

Με όξακα θαη ζρέδην. 

Με πνιηηηθέο αλάπηπμεο θαη εληαηηθή πξνζπάζεηα. 

Με θαζαξέο θνπβέληεο. 

Με ζηγνπξηά θαη απηνπεπνίζεζε. 
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Με επίθεληξν ηνλ άλζξσπν ηνπ θαζεκεξηλνύ κόρζνπ θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο. 

Σνλ αγξόηε. Σνλ εξγαδόκελν. Σνλ επαγγεικαηία. Σνλ 

επηρεηξεκαηία. Σνλ λέν θνηηεηή. Σελ εξγαδόκελε κεηέξα.  

Πξνρσξάκε…. Όινη καδί. 

Όινη καδί, κηα επηινγή.  

Αθόκε πην Φειά. 

Να θηηάμνπκε καδί ην Αύξην πνπ αμίδεη ζε καο θαη ζηα παηδηά 

καο. 

Εκπξόο ινηπόλ. 

Πάκε γηα ηελ Πξσηηά. 

Γηα ηε λέα κεγάιε Νίθε. 

Δπλαηά, κπξνζηά! 

Μόλν γηα ηα Γξεβελά! 

 


