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Ελληνίδες, Έλληνες 

Καλησπέρα,

Τρεις μέρες μας χωρίζουν από τις εκλογές της Κυριακής.

Απευθύνομαι σήμερα σ’ εσάς και σας καλώ να στηρίξετε με την 

απόφασή σας την Κυβέρνηση και την πολιτική της.

Να στηρίξετε τη σημερινή πορεία της χώρας.

Να επικυρώσετε την ασφαλή πορεία για το μέλλον της πατρίδας 

μας.

Την Κυριακή ψηφίζουμε για την Ελλάδα στην Ευρώπη.

Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες.

Σήμερα η πατρίδα μας βρίσκεται πολύ κοντά στους στόχους της.

Την ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Την κατάκτηση ενός ουσιαστικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή 

μας.

Τη διαρκή βελτίωση της καθημερινής ζωής με συγκεκριμένο και 

χειροπιαστό έργο.
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Σήμερα βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Στην πορεία της 

σταθερότητας και της ανάπτυξης. Την πορεία της ευημερίας και 

προκοπής για όλους.

Οι ηγεσίες της αντιπολίτευσης έχουν συγκροτήσει ένα μέτωπο 

άρνησης. Δεν λένε καθαρά ούτε τι θέλουν, ούτε τι επιδιώκουν. 

Ψαρεύουν σε θολά νερά, την ώρα που η πατρίδα μας γειτονεύει με 

τον πόλεμο και χρειάζεται καθαρές και υπεύθυνες προτάσεις. Οι 

ηγεσίες της αντιπολίτευσης δεν παρουσιάζουν στον ελληνικό λαό 

ούτε θέσεις, ούτε προτάσεις. Το μόνο που λένε καθαρά είναι ότι 

θέλουν να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Σας μιλώ καθαρά:

Στις 13 Ιουνίου δεν πρέπει να πάνε χαμένοι οι κόποι του λαού μας.

Η διγλωσσία της αντιπολίτευσης σκεπάζει τις μεγάλες επιλογές, τις 

μεγάλες αποφάσεις για την χώρα. Συγκαλύπτει η αντιπολίτευση 

στον Έλληνα πολίτη τις αναγκαιότητες, τις δυνατότητες, τους 

δρόμους για την χώρα.

Αλλά κανείς δεν κινείται σωστά στο σκοτάδι. Και η ηγεσία της 

αντιπολίτευσης, συσκοτίζει τις αλήθειες για τη χώρα και έτσι 

παραπλανεί τον πολίτη.



Σας καλώ με την ψήφο σας στις 13 Ιουνίου να κρατήσετε καθαρό 

τον ορίζοντα της Ελλάδας. Να κρατήσετε ανοιχτό τον δρόμο της 

χώρας για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Φίλες και φίλοι,

Ζήσαμε τους τελευταίους δύο μήνες πολύ δύσκολες καταστάσεις 

στην περιοχή μας. Χρειάστηκε και χρειάζεται απόλυτη ψυχραιμία, 

σύνεση και ευθύνη στους χειρισμούς. Σε μια ταραγμένη εποχή η 

Ελλάδα κέρδισε και κερδίζει σταθερά σε εμπιστοσύνη και 

αξιοπιστία.

Έχει κύρος, παρουσία και ρόλο.

Η Κυβέρνησή μας απέδειξε ότι βλέπει καθαρά. Ξέρει τι θέλει και 

ξέρει που πάει. Ξέρει να μάχεται και να κερδίζει.

Ενεργήσαμε και ενεργούμε με γνώμονα πάντοτε τα συμφέροντα 

της χώρας και του λαού μας.

Πρώτα η Ελλάδα.

Αυτός ήταν και είναι ο οδηγός της πολιτικής μας. Η πατρίδα μας 

ήταν από την αρχή μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος των 

Βαλκανίων. Αυτό το θετικό έπρεπε να εξασφαλίσουμε όχι να το 

διακινδυνεύσουμε. Και το εξασφαλίσαμε.



Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας, ασφάλειας, ανάπτυξης και 

ειρήνης για όλη την περιοχή.

Καλώ κάθε Έλληνα πολίτη να αναλογισθεί ποιά θα ήταν σήμερα η 

θέση της Ελλάδας αν είχαμε υποκύψει στις κραυγές της 

αντιπολίτευσης.

Καλώ κάθε καλόπιστο Έλληνα πολίτη να αναλογισθεί τί θα 

σήμαινε για την χώρα αν η αντιπολίτευση έκανε πράξη όσα 

κραύγαζε για την κρίση.

Εμείς σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την πορεία των 

πραγμάτων. Οι θέσεις μας για την ανασυγκρότηση των 

Βαλκανίων, το Σύμφωνο Σταθερότητας, φέρνουν την Ελλάδα στο 

επίκεντρο των βαλκανικών πολιτικών. Και η χώρα θα βγει 

συνολικά πολύ κερδισμένη από την υπεύθυνη στάση μας στην 

κρίση.

Αυτό τον ρόλο, αυτή τη θέση που κατέκτησε η Ελλάδα με την 

πολιτική της σας καλώ να στηρίξετε αποφασιστικά με την ψήφο 

σας την Κυριακή.



Ζητώ να σταθμίσετε, να κρίνετε, να συγκρίνετε και να 

αποφασίσετε: Θα συνεχίσει η Ελλάδα στο δρόμο σταθερότητας και 

ανάπτυξης που χαράξαμε;

Ή θα ανοίξει ένας νέος κύκλος οπισθοδρόμησης και περιπετειών; 

Η δική σας ψήφος κρίνει τα πράγματα.

Η δική σας ψήφος στηρίζει την θετική πορεία της χώρας. Αποτελεί 

εγγύηση ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί ανεμπόδιστα.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς σας μιλάμε με το έργο μας. Με την πολιτική μας και τα 

αποτελέσματά της.

Εμείς δεν περιφέρουμε, όπως συνηθίζουν οι πολιτικοί μας 

αντίπαλοι, ανέξοδες υποκριτικές υποσχέσεις. Ούτε 

προσανατολιζόμαστε ανάλογα με τις περιστάσεις και όπως 

βολεύει τη στιγμή. Εμείς δουλέψαμε και δουλεύουμε με γνώση και 

σχέδιο. Έχουμε όραμα για την Ελλάδα, κοιτάζουμε μπροστά και 

αταλάντευτα προχωράμε. ΓΓ αυτό και έχουμε αποτελέσματα.



Έχουμε κάνει μεγάλα και θετικά βήματα στην οικονομία. 

Καταπολεμήσαμε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. 

Προστατεύσαμε την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των 

μισθωτών. Ενισχύσαμε το κοινωνικό κράτος και αυξήσαμε τις 

δαπάνες για την Υγεία, την Πρόνοια, την Ασφάλιση και την 

Εκπαίδευση.

20.000 έργα αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδας.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα και ελλείψεις. 

Γνωρίζουμε ότι έγιναν και λάθη.

Αλλά ξέρουμε τα προβλήματα. Αντιμετωπίσαμε ήδη πολλά. 

Πετύχαμε όλοι μαζί πολλά και θα πετύχουμε όλοι μαζί ακόμα 

περισσότερα. Έχουμε γνώση, σχέδιο και απόφαση για μεγάλες 

βελτιώσεις στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Αυτή είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησής μας.



Δημιουργούμε μια κοινωνία δημοκρατική, δίκαιη, με κοινωνική 

συνοχή, ευαίσθητη στις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, 

της προόδου, της ανθρωπιάς. Πρέπει να πάμε μπροστά. Είναι 

όρος για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ελληνισμού.

Η Ελλάδα στην Ευρώπη θα δώσει τη μάχη για μια Ευρωπαϊκή 

Ένωση πιο δημοκρατική, πιο κοινωνική, με πρώτο στόχο την 

απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Η 

Ευρώπη που θέλουμε είναι αποτέλεσμα αδιάκοπης προσπάθειας 

και αγώνα. Και εμείς έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να δίνουμε 

μάχες και να κερδίζουμε νίκες. Εμείς επιτύχαμε με σκληρές μάχες 

ώστε από το 2000-2006 η Ελλάδα να έχει 15τρις δρχ. για την 

ανάπτυξη. Και άλλα 9,5τρις για τους αγρότες. Θα 

διακινδυνεύσουμε αυτή την προοπτική; Σ’ αυτή τη μάχη για την 

Ευρώπη του αύριο, με την Ελλάδα να έχει ρόλο, φωνή και λόγο, 

είμαι βέβαιος ότι έχουμε τη στήριξή σας.

Πετύχαμε πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.



Σας καλώ να κρίνετε, να συγκρίνετε και να αποφασίσετε:

Σ’ ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Σ’ ένα κόσμο ταραγμένο. Σε μια εποχή με μεγάλα προβλήματα η 

Ελλάδα βελτιώνει διαρκώς τη θέση της. Κατοχυρώνει τα 

δικαιώματα των πολιτών της και προστατεύει τα συμφέροντά τους. 

Στην ειρήνη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανάπτυξη, την παιδεία 

και τον πολιτισμό, δεν υπάρχουν πράσινοι, γαλάζιοι και κόκκινοι 

πολίτες. Υπάρχουμε όλοι οι Έλληνες. Μαζί.

Σας καλώ στην μάχη γι’ αυτή την Ελλάδα.

Αυτή την Ελλάδα υπηρετεί η πολιτική μας.

Αυτή την προοπτική σας καλώ να στηρίξετε με την ψήφο σας την 

ερχόμενη Κυριακή.

Είμαι βέβαιος ότι μαζί την Κυριακή, θα κρατήσουμε ανοιχτούς τους 

ορίζοντες για την Ελλάδα.

Για μια ισχυρή Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ.


