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- Ποιο θα είναι το σηµείο εκείνο που θα επηρεάσει τον αναποφάσιστο ψηφοφόρο στις 

εκλογές της 16
ης

 Σεπτεµβρίου; Θεωρείτε οτι θα παίξουν καθοριστικό ρολό ζητήµατα 

όπως εκείνα της ανεργίας και οικονοµίας ή σκάνδαλα όπως των οµόλογων; 

 

 

Ο ελληνικός λαός καλείται να επιλέξει µεταξύ του αύριο και του χθες. Καλείται να 

αποφασίσει µεταξύ της προόδου, της προοπτικής για µια σύγχρονη Ελλάδα και της 

παλιάς νοοτροπίας και των ξεπερασµένων πολιτικών, τις οποίες απέρριψε στις 

εκλογές του 2004. 

Σε ότι αφόρα τα θέµατα που θίγετε, όπως η ανεργία, οι αριθµοί µιλούν από µονοί 

τους και όλοι οι πολίτες γνωρίζουν ότι στα τριάµισι χρόνια έχει µειωθεί από το 11,5% 

στο 8,8%. Η πορεία της οικονοµίας µας επίσης έχει κάνει άλµατα, κάτι που πρόσφατα 

πιστοποίησε και η ΕΕ. 

Αυτό καταδεικνύει ότι η χώρα πάει µπροστά µε σταθερά βήµατα και η πολιτική της 

Κυβέρνησής µας έχει αποδώσει καρπούς. 

Για το θέµα των οµολόγων, η ίδια η κυβέρνηση ήταν εκείνη που το αποκάλυψε και το 

παρέπεµψε στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή µας δεν 

έκρυψαν ποτέ την αλήθεια. Την αλήθεια υπηρετούµε και είναι καθήκον µας να 

κοιτάµε πάντα τον ελληνικό λαό στα µάτια. 

Πέραν όµως όλων αυτών, εκείνο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι η χώρα 

αντιµετωπίζει αυτό τον καιρό µια εθνική τραγωδία. Μια πρωτοφανή τραγωδία την 

οποία πρέπει όλοι να αντιµετωπίσουµε µε υπευθυνότητα και το αίσθηµα του χρέους 

που έχουµε απέναντι στους συµπολίτες µας που επλήγησαν. Η ανακούφιση των 

πληγέντων είναι και το µεγάλο ζητούµενο αυτών των ήµερων και της µετά των 

εκλογών περιόδου. Τα δείγµατα γραφής του Κώστα Καραµανλή ως υπευθύνου ηγέτη, 

τις αποφάσεις και τις πρωτοβουλίες του τις γνωρίζει ο ελληνικός λαός, ο οποίος 

ασφαλώς και µπορεί να κρίνει και να συγκρίνει µε την ανευθυνότητα και την 

προσπάθεια δηµιουργίας εντυπώσεων από άλλους για ψηφοθηρικούς λόγους. 

Ιδιαίτερα για την Κρήτη, το προσωπικό  ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού το 

γνωρίζουν οι συµπατριώτες µας µε τις πρωτοβουλίες για µια σειρά από µεγάλα και 

σηµαντικά έργα, όπως οι κάθετοι άξονες προς την ενδοχώρα, το αεροδρόµιο 

Καστελλίου και η ανάπτυξη των λιµένων σε Βορρά και Νότο. 

 


