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Εδώ κηιάκε γηα ηε δσή καο. Μηιάκε γηα ην κέιινλ ηεο παηξίδαο καο. Τν 

κέιινλ ησλ Γξεβελώλ. Τν κέιινλ ησλ παηδηώλ καο.  

 

Τα 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;  

 

Είκαζηε εδώ αλαιακβάλνληαο πιήξσο ηηο επζύλεο καο. Δελ 

απνθεύγνπκε ηελ απηνθξηηηθή γηα ιάζε, θαζπζηεξήζεηο θαη 

παξαιείςεηο. Αιιά ηα όπνηα ιάζε δηνξζώλνληαη κε ηελ δηαξθή 

πξνζπάζεηα, κε ηελ ςύρξαηκε απνηίκεζε, κε ηε ζαξξαιέα 

απηνπαξαηήξεζε.  

 

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

Δνπιεηά θάλνπκε. Δνπιεηά κε πςειό αίζζεκα επζύλεο, δνπιεηά κε 

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

 

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.  

 

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 Ειιάδα 

ζην κέιινλ.   

 

Κάζε ςήθνο πνπ δελ πάεη ζηε Νέα Δεκνθξαηία, πάεη απηόκαηα ζην 

ΠΑΣΟΚ. Γηα απηό δελ ρσξνύλ νύηε δεύηεξεο ζθέςεηο, νύηε επηθπιάμεηο, 

νύηε ζπκπεξηθνξέο αδηαθνξίαο.  

 



Είκαζηε πεξήθαλνη γηαηί ζηε Νέα Δεκνθξαηία  έρνπλ ζέζε όινη όζνη 

επηκέλνπλ ζηε δηεθδίθεζε ελόο θαιύηεξνπ θόζκνπ, κηαο θαιύηεξεο 

Ειιάδαο, ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο γηα ηηο επόκελεο γεληέο.  

 

Είκαζηε πεξήθαλνη γηαηί κόλν ε Νέα Δεκνθξαηία 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.  

 

Είκαζηε πεξήθαλνη γηαηί ν Καξακαλιήο είλαη ν θαπεηάληνο πνπ μέξεη λα  

ραξάζζεη κηα αζθαιή ξόηα γηα ηελ Ειιάδα κέζα ζηα ηαξαγκέλα λεξά 

ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Καη ην θάλεη ππεύζπλα,  ρσξίο ξίζθα θαη 

ηπρνδησθηηζκνύο,  πνπ έρνπκε πιεξώζεη αθξηβά ζην παξειζόλ.  

Τν έξγν καο, ηηο θαηαθηήζεηο καο, ην πξόγξακκά καο γηα ην κέιινλ, 

έρνπκε ρξένο λα ηα ππεξαζπηζηνύκε από ηηο επηζέζεηο ηνπ ΠΑΣΟΚ 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.  

 

Ε, ινηπόλ όρη. Η Νέα Δεκνθξαηία είλαη δπλαηή, ελσκέλε  θη έηνηκε  λα 

δώζεη ηε κεγάιε κάρε θαη λα ηελ θεξδίζεη.  

 

Είλαη 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.  

 

Είλαη ώξα γηα αληεπίζεζε κε δπλακηζκό, απηνπεπνίζεζε θαη ελόηεηα.  

 

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

πξννπηηθή πνπ εμαζθαιίδνπκε γηα θάζε έιιελα, γηα θάζε ειιελίδα.  

 

Σ’ 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 . Ελώζηε ρέξηα, ελώζηε δπλάκεηο, ελώζηε θσλέο. Καλέλαο 

δελ πεξηζζεύεη.  



 


