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« Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.
Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και μέρα γιορτινή 
και ώρα αδόκιμη.
Θέλω να σας βεβαιώσω ότι οι δεσμοί που έχουμε μεταξύ μας και τα 
αισθήματα μας δέχονται μια πολύ γερή τόνωση, όταν βλέπω να είμαστε 
όλοι μαζεμένοι και προσανατολισμένοι στις κοινές μας αξίες και στις 
κοινές μας αρχές.
Η ευχάριστη συγκυρία της συνάντησής μας σκιάζεται από το γεγονός ότι 
η Πατρίδα μας βρίσκεται σε πορεία παρακμής εδώ και αρκετά χρόνια.
Και δεν είναι βέβαια της ώρας δια μακρών να περιγράφω ή μάλλον 
καλύτερα, απευθυνόμενος σ' εσάς, να υπενθυμίσω, τα πολλαπλά σημάδια
αυτής της παρακμής. Αρκεί να υπογραμμίσω ότι βρισκόμαστε σε μια_____
πορεία ολισθηρή σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των μεγάλων εθνικών μας 
θεμάτων. Γιατί, οι χειριζόμενοι σήμερα αυτά τα μεγάλα θέματα, 
αποδεικνύονται, επιεικώς, κατώτεροι των εθνικών περιστάσεων.
Είναι όμως εξίσου σημαντικό να τονισθεί ότι και στην εσωτερική μας 
κατάσταση, στις οικονομικές εξελίξεις και τις κοινωνικές τους 
συνέπειες και το σήμερα είναι ζοφερό αλλά και η προοπτική, είναι 
δυσάρεστη. Και εκτιμώ ότι δεν χρειάζεται να σας κουράζω, ούτε 
παρουσιάζοντας δείκτες της οικονομίας, ούτε κάνοντας μακρές και 
βαθειές αναλύσεις. Διότι αυτή την πραγματικότητα την βιώνει η κάθε 
Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας. Βλέπει απέναντι του ένα κράτος, που, 
αντί να είναι αρωγός, έχει καταντήσει να είναι εχθρός του πολίτη: Να 
αδιαφορεί για τον αγρότη, που, για πρώτη φορά αντιμετωπίζει τέτοιο 
αδιέξοδο. Να καταπιέζει κάθε μέρα και περισσότερο τον φορολογούμενο, 
εξαπολύοντας αλλεπάλληλες, απανωτές φορολογικές επιδρομές εναντίον 
του. Να αφήνει στην απόγνωση τους νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
ολοένα και περισσότερο το φάσμα της ανεργίας (μισό εκατομμύριο είναι 
οι άνεργοι στην Ελλάδα, εκ των οποίων πολύ περισσότεροι από τους 
μισούς είναι νέοι άνθρωποι). Να καταπνίγεται κάθε δημιουργική 
προσπάθεια, κάθε απόπειρα προσέγγισης επενδυτικής δραστηριότητας που 
τόσο την έχει ανάγκη ο τόπος μας, για να βγει από το αδιέξοδο της 
στασιμότητας και της μιζέριας.
Το μόνο που βλέπουμε είναι ένα κράτος στην υπηρεσία των λίγων, στα 
χέρια των λίγων, για το χατίρι των λίγων που εξακολουθούν να 
στηρίζουν μία Κυβέρνηση. Μια Κυβέρνηση ανάλγητη, αναποτελεσματική,

ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Αναζητήστε τις ομιλίες του προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας στην βουλή, σε 
περιοδείες και στα όργανα του 
κόμματος. Το αρχείο που έχετε στη 
διάθεσή σας ξεκινάει από τον Απρίλιο 
του 1997.

Επιλέξτε ημερομηνία 
καταχώρησης:

ΜΗΝΑΣ: Ιανουάριος ▼

ΕΤΟΣ: 2002 ▼]

http://www.nd.gr/logoi.α8ρ?ερΐρεάο=001 ΤΟ 1002002004 5/10/02

http://www.nd.gr/logoi.%ce%b18%cf%81?%ce%b5%cf%81%ce%90%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bf=001


2 ο ί 5 ̂ Νεα Δημοκρατία
σκληρή και φαύλη.
Γιατί αν ο μεγάλος ασθενής της κοινωνίας μας είναι το κράτος 
εξυπακούεται ότι εκεί θα έπρεπε να προσανατολίζεται κάθε προσπάθεια 
ανάταξης της σημερινής πραγματικότητας. Αυτό όμως προϋποθέτει 
θάρρος, πολιτική βούληση και τολμηρές τομές, διαρθρωτικές τομές.
Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ουσιαστική ρήξη με όλους εκείνους που 
νέμονται τα κακώς κείμενα, που επωφελούνται από τις δυσλειτουργίες, 
τις αναποτελεσματικότητες και τη διαφθορά. Ολους εκείνους που ζουν 
σε βάρος του Ελληνα φορολογούμενου, και του Ελληνα πολίτη.
Αυτή η Κυβέρνηση όμως, η Κυβέρνηση Σημίτη αδυνατεί να το κάνει αυτό. 
Και αδυνατεί να το κάνει αυτό, διότι αυτοί στους οποίους αναφέρθηκα 
είναι τα υπολείμματα του κομματικού στρατού που έχτισε το ΠΑΣΟΚ όλα 
αυτάτα χρόνια.
Που σημαίνει αγαπητοί φίλοι, ότι οι ευθύνες οι δικές μας είναι πάρα 
πολύ μεγάλες. Δεν είναι ευθύνες, απλώς, ενός μεγάλου κόμματος με 
σημαντική ιστορική προσφοράστον τόπο. Και δεν είναι καν ευθύνες 
ενός κόμματος που φιλοδοξεί και προώρισται να είναι επόμενη 
Κυβέρνηση. Είναι ευθύνες μιας παράταξης, ενός μεγάλου συνόλου 
ανθρώπων, καλών Ελληνίδων και Ελλήνων, που διεκδικούν για την Ελλάδα 
ένα άλλο μέλλον, μία άλλη προοπτική, έναν καλύτερο 21ο αιώνα από τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι σαςζητώ 
να οπλιστείτε με θάρρος και ασυμβίβαστο πνεύμα. Με ευπρέπεια και 
χωρίς φανατισμούς. Αλλά ασυμβίβαστα και αμετακίνητα. Δεν μπορούμε να 
δίνουμε ούτε άλλοθι, ούτε, έστω κι αυτή την ώρα, στήριξη σε μια 
Κυβέρνηση, η οποία ζημιώνει τον τόπο, ζημιώνει τον Ελληνα πολίτη. 
Έχουμε εθνικό, ηθικό, αλλά και πολιτικό καθήκον να κλιμακώσουμε την 
πίεση,να αποκαλύψουμε τα τεχνάσματα, να πούμε την αλήθεια και να 
προτείνουμε το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Δεν είμαστε 
σε μια διαδικασία ανταλλαγής απόψεων με ένα πολιτικό φορέα οοποίος 
έχει τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά της ειλικρίνειας, της συνέπειας 
και της σοβαρότητας. Έχουμε απέναντι μας μια Κυβέρνηση, η οποία 
έκανε, κάνει και θα κάνει το κάθε τι για να μείνει γαντζωμένη στην 
εξουσία και να συνεχίζει να απομυζά το υστέρημα του Ελληνα πολίτη.
Και αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψουμε τις αρχές και 
τις αξίες μας και τους κανόνες της συμπεριφοράς που μας διέπουν.
Αλλά σημαίνει ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει καμιά και κανένας να 
έχει πλέον αυταπάτες, ότι η πορεία χρειάζεται πνεύμα μαχητικό, 
αγωνιστικό και πνεύμα συλλογικότητας και συστράτευσης.
Έχουμε μπροστά μας τρεις μεγάλες προκλήσεις. Η πρώτη είναι να 
κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές όποτε και να γίνουν μεμεγάλη 
πλειοψηφία.
Αλλά δεν φτάνει αυτό. Γ ιατί και άλλοι έχουν κερδίσει τις εκλογές 
στον τόπο μας, αλλά δεν τον βοήθησαν.
Σημαίνει, κι αυτή είναι η δεύτερηπροτεραιότητα ότι πρέπει να
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είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στην Ελλάδα και στους συμπολίτες μας, 
Κυβέρνηση υψηλής αποτελεσματικότητας, ήθους και ισχύος. Δεν αρκούν 
οι καλές προθέσεις, ούτε οι φιλότιμες προσπάθειες. Η επόμενη 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι Κυβέρνηση που θα οδηγήσει 
την Ελλάδα στον 21ο αιώνα και στον δρόμο του αύριο της. Και για αυτό 
πρέπει να είμαστε όλες και όλοι έτοιμοι.
Σημαίνει, ότι δεν δικαιολογείται καμμία και κανένας να χάνει από τα 
μάτια τα μεγάλα και τα μείζονα, γιατί ωφελείται με τα ελάσσονα και 
τα μικρά. Δεν μπορεί από την μια να καλούμε προσκλητήριο, εθνικής 
προτεραιότητας, να διαπιστώνουμε την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας 
με επένδυση μεγάλη ενέργειας και χρόνου, να διαπιστώνουμε την 
προτεραιότητα του να επωμιστούμε την μεγάλη ευθύνη να βάλουμε τον 
τόπο επιτέλους σε πορεία ανάταξης και αναγέννησης, και από την άλλη 
να δίνουμε σημασία σε ανθρώπινα ίσως, αλλά δευτερεύοντα και μικρά. 
Και αυτό ισχύει για όλες και για όλους μας, σε οποιοδήποτε επίπεδο.
Και ο τρίτος στόχος είναι - πέφτει στις δικές μας πλάτες - να 
ξαναδώσουμε όραμα και έμπνευση στις Ελληνίδες και στους Ελληνες.
Γιατί κανένας λαός δεν δικαιούται να έχει αύριο, εάν δεν 
οραματίζεται, δεν προσδοκά, δεν ελπίζει, δεν έχειπροτεραιότητες για 
το μέλλον του. Και θα σας πω ότι αυτό το θεωρώ σημαντικότερο και από 
τα δύο προηγούμενα. Ακριβώς γιατί ζούμε στην εποχή του κυνισμού και 
της ισοπέδωσης.Ακριβώς, διότι η μακρά παραμονή του ΠΑΣΟΚ στην 
εξουσία, ενός πολιτικού φορέα που συνειδητά προώθησε την 
αναξιοκρατία, τη μετριοκρατία, την ισοπέδωση των αρχών και των 
αξιών, έχει δημιουργήσει σε πολλούς συμπολίτες και συνανθρώπους μας 
μια προδιάθεση απάθειας και απομάκρυνσης. Και το θέτω όχι ως 
κομματική προτεραιότητα. Εσται βέβαιοι ότι τις εκλογές θα τις 
κερδίσουμε έστω κι αν κάποιοι παραμένουν απαθείς. Αλλού είναι το 
θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτή η πατρίδα για να περπατήσει τον δρόμο 
που πρέπει, χρειάζεται όλες τις καλές Ελληνίδες και όλους τους 
καλούς Ελληνες στην πρώτη γραμμή. Και είναι δική μας ευθύνη, την 
φλόγα που έχουν μέσα τους να την ξυπνήσουμε και πάλι. Να τους πούμε 
ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουν για το αύριο της χώρας μας. Αξίζει 
να δώσεις εμπιστοσύνη στον διπλανό σου, και όλοι μαζί στην επόμενη 
Κυβέρνηση.
Αυτό είναι μια υπόσχεση όμως που λέγεταιεύκολα, αλλά κατακτιέται 
δύσκολα, όταν συνυπολογίζουμε το πόσους τραυματισμούς έχουν δεχθεί 
οι Ελληνίδες και οι Ελληνες όλα αυτά τα χρόνια. Το πόσες φορές είδαν 
να διαψεύδονται οι ελπίδες τους, και οι προοπτικές που είχαν 
επενδύσει.
Είναι αλήθεια ότι σας βάζω ψηλά τον πήχυ, αγαπητοί φίλοι. Συνηθίζουν 
τα πολιτικά θέματα να ενδιαφέρονται μόνο για τις εκλογές.
Εγώ πιστεύω και θέλω να αρχίσετε να το πιστεύετε κι εσείς ότι η 
παράταξη που υπηρετούμε, το σύστημα αξιών και αρχών, η ιστορική της
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προσφορά, η δικαίωση των επιλογών και το εξαιρετικό ανθρώπινο
δυναμικό που όχι μόνο των «επωνύμων», αλλά θα έλεγα και θα τόνιζα-----
περισσότερο των πολλών εκείνων που αφιλοκερδώς τη στηρίζουν και στις 
καλές, αλλά κυρίως στις δύσκολες μέρες, χωρίς να έχουν δει την 
αναγνώριση από εκείνους που θα έπρεπε. Αυτή η παράταξη δεν είναι 
απλώς ένα πολιτικό κόμμα που διεκδικεί να αντικαταστήσει ένα άλλο 
που απέτυχε στην άσκηση της εξουσίας. Αλλά είναι μια παράταξη που 
καλείται να ενσωματώσει και να μετουσιώσει τις προοπτικές αυτού του 
Εθνους. Ενός Εθνους που έρχεται από πολύ μακριά και φαντάζομαι ότι 
συμφωνούμε όλες και όλοι, ότι θέλουμε να το δούμε και να το 
βοηθήσουμε εκεί που πρέπει κατά τις δυνάμεις μας καθεμιά και 
καθένας, να πάει ακόμα μακρύτερα.
Για ένα τέτοιο προσκλητήριο σας μιλώ. Και με την αγάπη και τη 
ζεστασιά που μου παρέχει η παρουσία σας απερίφραστα σας το ζητώ. Οχι 
ως πρόεδρος του κόμματος και ούτε ως κομματικό καθήκον. Σας το ζητώ 
ως Ελληνας που ούτε δεσμεύσεις έχει, ούτε εξαρτήσεις έχει, τον 
ζεσταίνει η ιδέα να κάνουμε μια Ελλάδα για την οποία θα είμαστε 
πραγματικά υπερήφανοι. Για μια Ελλάδα που θα δίνει ευκαιρίες σε όλα 
της τα παιδιά. Για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διαφθορά, 
για μια Ελλάδα που να ξέρει να επιβάλλεται. Για μια Ελλάδα που θα 
δίνει κίνητρα για δημιουργία. Για μια Ελλάδα που επιτέλους αντί για 
κράτος θα φτιάξει πολιτεία. Οχι κράτος δηλαδή, δύναμη των λίγων στα 
χέρια των λίγων, αλλά πολιτεία για όλους. Πολιτεία που θα είναι 
δίπλα στον πολίτη. Δίπλα του την ώρα που δημιουργεί, κυρίως όμως 
δίπλα του την ώρα που την έχει ανάγκη και πάσχει. Αυτό είναι το 
χρέος μας. Και είμαι βέβαιος ότι όλες και όλοι, παρά και τον κυνισμό 
της εποχής, το συναποδεχόμαστε.
Φίλες και φίλοι ας είμαστε βέβαιοι ότι εκείνοι που πραγματικά 
πιστεύουν,είναι βέβαιο ότι επιτυγχάνουν πάντα το στόχο τους. Σας 
μιλώ για πίστη. Σ αυτούς απευθύνομαι. Για όσους και για όσες έχουν 
συμβιβαστεί με την γκρίζα πραγματικότητα του σήμερα, το μήνυμά μου 
δεν έχει αξία, αλλά δεν με αφορούν κι εμένα. Απευθύνομαι σ εκείνους 
που έχουν πίστη, παρά τους τραυματισμούς και τις πικρίες.
Απευθύνομαι σε όλες και όλους που έχουν τη διάθεση να πάρουν την 
Ελλάδα του αύριο στα δικά τους χέρια.
Μ αυτές τις σκέψεις μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσοχή 
σας. Μαζί με τις καλύτερές μου ευχές και για τηνχρονιά που άρχισε, 
αλλά και για την τόσο σημαντική σημερινή εορτή του τόπου σας, που 
ήταν τιμή για μένα να παραστώ, θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Και 
να θυμάστε ότι όλα αυτά που μας τραυμάτισαν ανήκουν οριστικά στο 
παρελθόν. Εκείνο που διεκδικούμε είναι το αύριο. Και οφείλουμε να το 
διεκδικήσουμε με όση δύναμη της ψυχής διαθέτουμε.
Φίλες και φίλοι, αν έγινα κατανοητός δεν σας απευθύνω έναν από τους 
γνωστούς λόγους που συνηθίζονται σε πολιτικές συναντήσεις. Σας κάνω
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καταοεση ψυχής, και το κάνω και αττο αγαπη, αΛΛα το κάνω επίσης γιατί 
θέλω να προκαλέσω την ανάλογη κατάθεση ψυχής από όλες και από όλους 
σας. Επιτέλους αυτή η Ελλάδα, αυτοί οι άνθρωποι, που είναι η μεγάλη 
της δύναμη, κυρίως οι επόμενες γενιές, αξίζουν κάτι διαφορετικό, 
αξίζουν μια μεγαλειώδη προσπάθεια, αξίζουν να τους προσφέρουμε ένα 
αύριο που δεν θα θυμίζει τίποτα από το μίζερο σήμερα.
Θα σπρώξουμεστη μάχη το γκρίζο, το μίζερο και την παρακμή. Και να 
πρωταγωνιστήσουμε μαζί με όλους τους συμπολίτες μας που είναι 
διατεθειμένοι, να το κάνουν να ξαναφέρουμε την ελπίδα και το φως.
Το μήνυμα αυτό φίλες και φίλοι, βεβαίως στηρίζεται πάνω απ όλα σε 
εκείνους που χρόνια τώρα βάζουν πλάτη γι αυτές τις αξίες και τα 
ιδανικά. Απευθύνεται όμως και σε πολλούς ακόμα Έλληνες που ίσως δεν 
πάλαιψαν στο παρελθόν στη δική μας παράταξη. Και είμαι όμως βέβαιος 
ότι μοιράζονται μαζί μας την αγωνία και την παρακμή και την 
κατάπτωση, τη σημερινή.Και είμαι επίσης βέβαιος ότι θα 
ανταποκριθούν αν ανοίξουμε τα χέρια και τους πούμε, επιτέλους ήρθε η 
ώρα να βάλουμε οριστικά ταφόπλακα σε εκείνα που μας πόνεσαν, σ 
εκείνα που μας πήγαν πίσω και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα για την 
Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Να στε καλά και Χρόνια Πολλά ».

Αρχή
σελίδας

3

http://www.nd.gr/logoi.asp?epipedo=001 ΤΟ 1002002004 5/10/02

http://www.nd.gr/logoi.asp?epipedo=001

