
Λυπάμαι ειλικρινά που δεν διέψευσε τον εαυτό του ο κ. 

Καραμανλής. Λυπάμαι ειλικρινά που επαλήθευσε όλες τις 

ανησυχίες μου.

Τα περίφημα πέντε σημεία για την αναβάθμιση της προεκλογικής 

εκστρατείας αποτέλεσαν το πρόσχημα για την απόπειρα 

δημιουργίας εντυπώσεων σε άλλα θέματα. Μια γενική 

επισκόπηση απόψεων και επανάληψη καταγγελιών.

ι



Είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε κρίση. Κρίση 

στρατηγικής, κρίση τακτικής. Όλο αυτό το διάστημα όλα γίνονται 

με σημαία ευκαιρίας. Σήμερα λένε το ένα, αύριο το άλλο ανάλογα 

με το τί νομίζουν ότι συμφέρει.

Όμως, ένα πράγμα δεν επιτρέπεται:

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει τα προβλήματα του 

κόμματός τους ή της προσωπικής του θέσης σε απόπειρα κρίσης 

των θεσμών.

Που αποσκοπεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας; Να θέσει υπό 

αμφισβήτηση τον αδιάβλητο χαρακτήρα των εκλογών;

Επιτρέπεται σε πολιτικό αρχηγό τέτοιο παιχνίδι σε κορυφαία 

θέματα της λαϊκής κυριαρχίας;

Τονίζω λοιπόν και πάλι: το θεσμικό και νομικό πλαίσιο διεξαγωγής 

των εκλογών εγγυώνται με τρόπο απόλυτο το αδιάβλητο του 

χαρακτήρα τους.

Οι εκλογές της 9ης Απριλίου διεξάγονται σε άψογο κλίμα ισχυρών 

θεσμικών διασφαλίσεων. Τελεία και παύλα!



Καθεστακ

ΕΈΙ_ΑΝΟΕΈ 28, Σοσ. Κόμμα Ισπ. 14 χρόνια, Συντηρ. Κόμμα 
Αγγλίας 18

Είναι βαθιά επικίνδυνο να τίθεται σε αμφισβήτηση καθοιονδήποτε 

τρόπο η λαϊκή κυριαρχία. Από το 1989 ως το 1993 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

οδηγήθηκε στην αντιπολίτευση με απόφαση του ελληνικού λαού.

Τα τελευταία 10 χρόνια, τα έξι κυβέρνησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κανείς δεν 

αμφισβήτησε την απόφαση του ελληνικού λαού, ούτε όταν 

υπερψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε όταν υπερψήφισε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Έτσι θα συμβεί και στις 9 Απριλίου. Ο κυρίαρχος λαός θα 

αποφασίσει ποιο κόμμα θα αναδείξει στην κυβέρνηση και ποιο 

κόμμα θα ορίσει στην αντιπολίτευση.

Αυτά τα περί “καθεστώτος” που είναι βαθιά απαράδεκτα στην 

δημοκρατία.



Υπάρχουν πολλοί τύποι αλαζονείας.

Είναι αλαζονεία να πούμε ότι πετύχαμε τους στόχους της 
οικονομικής μας πολιτικής;

Μα δεν το λέμε εμείς για τους εαυτούς μας. Η αίτηση ένταξης στην 

ΟΝΕ που υποβάλαμε χθες σημαίνει, ότι υπάρχει μια αλήθεια που 

αναγνωρίζεται από τους 14 κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρώπης 

και από 14 κυβερνήσεις της Ευρώπης.

Η επιτυχία δεν είναι αλαζονεία.

Και η επιτυχία αυτή δεν είναι της Κυβέρνησης μόνον. Είναι όλου 

του ελληνικού λαού. Του κάθε Έλληνα πολίτη, που θα δρέψει τους 

καρπούς της οικονομικής σύγκλισης.

Αυτό το έργο το φέραμε πέρα χωρίς συμμάχους.

Τα κόμματα που μας κατηγορούν σήμερα για αλαζονεία δεν 

μοιράστηκαν κανένα τμήμα του μόχθου. Δεν μοιράστηκαν κανένα 

τμήμα της προσπάθειας. Δεν μοιράστηκαν κανένα τμήμα του 

κόστους. Είχαν μόνον την αλαζονεία της άγνοιας και την 

μεγαλοπρέπεια της διαρκούς καταγγελίας.

Σε όλη την Ευρώπη όσες χώρες βρέθηκαν στην θέση μας 

προχώρησαν στην σύγκλιση με ευρεία διακομματική συναίνεση. Ο 

Γκονσάλες στην Ισπανία στήριξε την δημοσιονομική πολιτική του 

Αθνάρ. Η πορτογαλική δεξιά στήριξε τα μέτρα των 

σοσιαλδημοκρατών.

Εδώ συναντήσαμε την πλήρη αλαζονεία της άρνησης από όλη την 

αντιπολίτευση. Σε όλα τα μέτωπα των μεταρρυθμίσεων, σε όλα τα 

βήματα προόδου η αντιπολίτευση όρθωσε εμπόδια.

Είναι η δύναμη του λαού που έκανε δυνατό το μεγάλο μας έργο. 

Κόντρα στην αλαζονεία της αντιπολίτευσης.



Υπάρχουν όμως πολλοί τύποι αλαζονείας, και όχι μόνον της 
κυβέρνησης.

Εμείς δουλεύουμε συλλογικά. Λειτουργούμε συλλογικά στην 

κυβέρνηση και το κόμμα. Το κόμμα μας έχει μια ομάδα λαμπρών 

στελεχών. Έχει βάθος ανθρώπινο. Έχει στελέχη με έργο, με 

κύρος, με άποψη σεβαστή. Και όλοι μαζί παράγουμε έργο.

Εσείς κ. Καραμανλή προβάλετε ένα αυταρχικό και αλαζονικό 

μοντέλο σε ένα αρχηγικό κόμμα. Παρουσιάζετε μια πολιτική 

φιλοσοφία, που αποκλείει την πολιτική λειτουργία κάθε άλλης 

άποψης. Διαγράψατε από το κόμμα σας όσους είχαν θέσεις. 

Διαγράψατε κορυφαία στελέχη και απομακρύνατε άλλα, σε 

εφαρμογή αυτής σας της πολιτικής φιλοσοφίας. Αυτή η λειτουργία 

έχει άραγε κάτι το νέο; Αυτή η λειτουργία είναι η ίδια η 

οπισθοδρόμηση.

Αυτό είναι το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας που προτείνετε 

άραγε;



Θέλω να θυμίσω, κλείνοντας επιγραμματικά, ότι η Αντιπολίτευση 

ξεχνά ότι όλοι κρινόμαστε. Και ότι κρίνονται και οι κρίνοντες.

Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του στις 9 Απριλίου έναν 

απολογισμό έργου της κυβέρνησης. Και ένα απολογισμό λόγων 

της Αντιπολίτευσης.

Και θα κρίνει όλους μας δίκαια και αυστηρά.



υρίές καΚκΰρίοι συνάδελ<

Λυπάμαι ειλικρινά που δεν διέψευσε τον εαυτό του ο κ. 

Καραμανλής. Λυπάμαι ειλικρινά που επαλήθευσε όλες τις 
ανησυχίες μου.

Τα περίφημα πέντε σημεία για την αναβάθμιση της προεκλογικής

εκστρατείας αποτέλεσαν το πρόσχημα για την απόπειρα

δημιουργίας εντυπώσεων σε άλλα θέματα. Μ ια μυι&η
υοα ΐα>αυ«ν* γ*μαΐα\\φ & >

"-ΦοβάματΌΤί γενΓκότερα αντί ο κ. Καραμανλής να δίνει μάχες για να 

κερδίσει τις εκλογές, επιχειρεί απλώς να βρει από τώρα το άλλοθι 
της ήττας.

Μόνον έτσι εξηγείται η αδιαφορία του να έχει ένα συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Μόνο έτσι εξηγείται ότι ενώ ο ελληνικός λαός 

περιμένει από όλους μας θέσεις και προτάσεις, ο κ. Καραμανλής 

σπαταλά όλο τον χρόνο του σε απόπειρες δημιουργίας

-εντυπώσεων.__- —  . ------------- Γ ______ ____
Ο Είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε κρίση. Κρίση 

στρατηγικής, κρίση τακτικής. Όλο αυτό το διάστημα όλα γίνονται με 

σημαία ευκαιρίας. Σήμερα λένε το ένα, αύριο το άλλο ανάλογα με 

το τί νομίζουν ότι συμφέρει.

Όμως, ένα πράγμα δεν επιτρέπεται: Λ ,

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει την κρίση?του κόμματός

τους ή της προσωπικής του θέσης σε απόπειρα κρίσης των 

θεσμών.

Που αποσκοπεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας; Να θέσει υπό 

αμφισβήτηση τον αδιάβλητο χαρακτήρα των εκλογών;

Επιτρέπεται σε πολιτικό αρχηγό τέτοιο παιχνίδι σε κορυφαία 

θέματα της λαϊκής κυριαρχίας;

ι



Τονίζω λοιπόν και πάλι: το θεσμικό και νομικό πλαίσιο διεξαγωγής 

των εκλογών εγγυώνται με τρόπο απόλυτο το αδιάβλητο του 
χαρακτήρα τους.

Κανείς δεν μπορεί να αναζητεί άλλοθι Γρταξ, αμφισβητώντας τις 

μεγάλες^κΡίακτήσε^πόυ δημοκρατικού πολιτεύματος.

Οι εκλογές της 9ης Απριλίου διεξάγονται σε άψογο κλίμα ισχυρών 
θεσμικών διασφαλίσεων. Τελεία και παύλα!

Σε κανέναν δεν ετΠτρέπεται να αμφισβητεί τους όρους της 
αβίαστης έκφρασης της λαϊκής κυριαρχίας.

Τί θέλετε δηλαδή να πείτε κ. Καραμανλή; ότι αν δεν σας 

υπερψηφίσει ο λαός δεν υπάρχει δημοκρατία; Δηλαδή η 

δημοκρατία είναι στα δικά σας μέτρα και μόνον;

Είναι πρωτοφανή και απαράδεκτα αυτά τα πράγματαν
Κα, χρειάζεται περισσότερη ευθύνη κα, σοβαρότητα επιτέλους.

Έρχομαι τώρα στην επικίνδυνρ^Καραμέλα” την δηλητηριασμένη 

“καραμέλα” που έχερδιαρκώς στο στόμα του ο κ. Καραμανλής τον 

τελευταίο καιρό: ^τις καταγγελίες για “καθεστώς”, “καθεστωτικό 

κόμμα”, “αλαζονεία της εξουσίας” όΑς^ι^ςα^χεία.

Κιιρίες,και κύριοι α ιινάΔ ελφ ην _ ίΛ ο ϋ ΐ ύ*

2*8) Χοο ΑϋυΤΓ>ρ· ^

Είναι βαθιά επικίνδυνο να τίθεται σε αμφισβήτηση καθοιονδήποτε 

τρόπο η λαϊκή κυριαρχία. Από το 1989 ως το 1993 το ΠΑΣΟΚ 

οδηγήθηκε στην αντιπολίτευση με απόφαση του ελληνικού λαού.

Τα τελευταία 10 χρόνια, τα έξι κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ. Κανείς δεν 
αμφισβήτησε την απόφαση του ελληνικού λαού, ούτε όταν 

υπερψήφισε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε όταν υπερψήφισε το 
ΠΑΣΟΚ.



Έτσι θα συμβεί και στις 9 Απριλίου. Ο κυρίαρχος λαός θα 

αποφασίσει ποιο κόμμα θα αναδείξει στην κυβέρνηση και ποιο 
κόμμα θα ορίσει στην αντιπολίτευση.

Αυτά τα περί “καθεστώτος” που είναι βαθιά απαράδεκτα στην 
δημοκρατία.

Έμχσμα+πώρετστο-ιζήτήμ^ α ς.

Υπάρχουν πολλοί τύποι αλαζονείας.

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που ακριβώς βρίσκεται η δτκή μας 

αλαζονεία.

Είναι αλαζονεία να πούμε ότι πετύχαμε τους στόχους της 

οικονομικής μας πολιτικής;

Μα δεν το λέμε εμείς για τους εαυτούς μας. Η αίτηση ένταξης στην 

ΟΝΕ που υποβάλαμε χθες σημαίνει, ότι υπάρχει μια αλήθεια που 

αναγνωρίζεται από τους 14 κεντρικούς τραπεζίτες της Ευρώπης 

και από 14 κυβερνήσεις της Ευρώπης.

Η επιτυχία δεν είναι αλαζονεία.

Και η επιτυχία αυτή δεν είναι της Κυβέρνησης μόνον. Είναι όλου 

του ελληνικού λαού. Του κάθε Έλληνα πολίτη, που θα δρέψει τους 

καρπούς της οικονομικής σύγκλισης.

Εμείς λοιπόν δεν είχαμε τον καιρό να αναπτύξουμε αυτή την 

αλαζονεία που λέτε. Είμαστε τέσσερα χρόνια κυβέρνηση και 

αφιερωθήκαμε σε ένα μεγάλο έργο. Το έργο αυτό ήταν επίμονο και 

εττίπονο. Δουλέψαμε σκληρά και συλλογικά.

Αυτό το έργο το φέραμε πέρα χωρίς συμμάχους.

Τα κόμματα που μας κατηγορούν σήμερα για αλαζονεία δεν 
μοιράστηκαν κανένα τμήμα του μόχθου. Δεν μοιράστηκαν κανένα



τμήμα της προσπάθειας. Δεν μοιράστηκαν κανένα τμήμα του 

κόστους. Είχαν μόνον την αλαζονεία της άγνοιας και την 
μεγαλοπρέπεια της διαρκούς καταγγελίας.

Σε όλη την Ευρώπη όσες χώρες βρέθηκαν στην θέση μας 

προχώρησαν στην σύγκλιση με ευρεία διακομματική συναίνεση. Ο 

Γκονσάλες στην Ισπανία στήριξε την δημοσιονομική πολιτική του 

Αθνάρ. Η πορτογαλική δεξιά στήριξε τα μέτρα των 

σοσιαλδημοκρατών.

Εδώ συναντήσαμε την πλήρη αλαζονεία της άρνησης από όλη την 

αντιπολίτευση. Σε όλα τα μέτωπα των μεταρρυθμίσεων, σε όλα τα 

βήματα προόδου η αντιπολίτευση όρθωσε εμπόδια.

Είναι η δύναμη του λαού που έκανε δυνατό το μεγάλο μας έργο. 

Κόντρα στην αλαζονεία της αντιπολίτευσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
■ Χ ',Γ

Εμείς δουλέψαμε πολύ αυτά τα τέσσερα χρόνια με τον ελληνικό 

λαό. Και όταν δουλεύεις δεν έχεις καιρό για αλαζονεία.

Υπάρχουν όμως πολλοί τύποι αλαζονείας, και όχι μόνον της 

κυβέρνησης.

Θα πρόσθετα και κάτι άλλο. Φοβάμαι κ. Καραμανλή, όπ όταν 

μιλάτε για αλαζονεία της κυβέρνησης προβάλετε το δικό σας 

μοντέλο, πως φανταζόσαστε τον εαυτό σας-στην Κυβέρνηση.

Εμείς δουλεύουμε συλλογικά. Λειτουργούμε συλλογικά στην 
κυβέρνηση και το κόμμα. Το κόμμα μας έχει μια ομάδα λαμπρών 

στελεχών. Έχει βάθος ανθρώπινο. Έχει στελέχη με έργο, με 
κύρος, με άποψη σεβαστή. Και όλοι μαζί παράγουμε έργο.



Εσείς κ. Καραμανλή προβάλετε ένα αυταρχικό και αλαζονικό 

μοντέλο σε ένα αρχηγικό κόμμα. Παρουσιάζετε μια πολιτική 

φιλοσοφία, που αποκλείει την πολιτική λειτουργία κάθε άλλης 

άποψης. Διαγράψατε από το κόμμα σας όσους είχαν θέσεις. 

Διαγράψατε κορυφαία στελέχη και απομακρύνατε άλλα, σε 

εφαρμογή αυτής σας της πολιτικής φιλοσοφίας. Αυτή η λειτουργία 

έχει άραγε κάτι το νέο; Αυτή η λειτουργία είναι η ίδια η 
οπισθοδρόμηση.

Αυτό είναι το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας που προτείνετε 

άραγε;

αρατήρησα επίσης κ. Καραμανλή ότι στα τρία χρόνια που είστε 

Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγετε να κουράζεστε να 

ακούτε τους άλλους, να δέχεστε γνώμες, να σέβεστε τα στοιχεία, 
την αλήθεια των πραγμάτων.

Είναι αλαζονεία να κρίνετε όλους όσοι τυχαίνει να έχουν 

διαφορετική άποψη από σας, αλλά να μην κρίνετε και τον εαυτό 

σας.

Υπάρχουν επίσης και άλλοι τύποι αλαζόγείας.

Δεν είναι αλαζονεία να κάνει αφίσα ο κ. Τσρβόλας το κόμμα του, με 

τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Ανδρέα Παπανδρέου;

Δεν είναι αλαζονεία όταν η κ. Παπαρρήγα ομιλεί για “πέντε 

κόμματα - δύο πολιτικές” ότι δηλαδή τα δικό της κόμμα η ίδια, 

κατέχει την μία και μόνη αλήθεια και όλοι οι άλλοι είναι λάθος;

Ο Αρχηγός του Συνασπισμού εκπροσωπεί έναν χώρο με πλούσια 

κάι γόνιμη παράδοση ιδεών.



Τί σχέση έχει αυτή ή παράδοση με το ύφος ενός Γενικού 

Εισαγγελέα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας; Δεν 
είναι αυτό, μια άλλη εικόνα αλαζονείας;

Θα έλεγα λοιπόν, ότι εμείς δουλεύοντας σκληρά τέσσερα χρόνια, 

είμαστε πιο ανθεκτικοί στο μικρόβιο της αλαζονείας από όση 

παρουσιάζει η Αντιπολίτευση μέσα στην μεγαλοπρέπεια της 

διαρκούς καταγγελίας της αλαζονείας των άλλων.

Θέλω να θυμίσω, κλείνοντας επιγραμματικά, ότι η Αντιπολίτευση 

ξεχνά ότι όλοι κρινόμαστε. Και ότι κρίνονται και οι κρίνοντες.

Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του στις 9 Απριλίου έναν 

απολογισμό έργου της κυβέρνησης. Και ένα απολογισμό λόγων 

της Αντιπολίτευσης.

Και θα κρίνει όλους μας δίκαια και αυστηρά.


