
ΕΙΣΤΕ 1ΟΣ

 

 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ. ΠΩΣ 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΑΣ; ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ 
ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Η ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΝ ΕΝΑ ΚΛΙΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ; 

Η ψήφος του Λαού της Φθιώτιδας ιδιαίτερα με τιμά. Αλλά δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται ότι από το 1993 που για πρώτη φορά ζήτησα την ψήφο των 
συμπατριωτών μας επί πέντε συνεχής εκλογικές αναμετρήσεις με τίμησαν και 
βγήκα πρώτος βουλευτής. Ιδιαίτερα το αποτέλεσμα των εκλογών της 16ης

  

 
Σεπτεμβρίου δεν είχε προηγούμενο στο Νομό μας. είναι αυτό που μου δίνει την 
δύναμη για νέα δουλειά, πολιτική συνέπεια και προσφορά στους συμπολίτες 
μο υ. Ο αγώνας ο  προ εκλο γικό ς αυτό ς είχε τα δικά το υ χαρακτηριστικά 
στοιχεία κάποιου παραγοντισμού και παρεμβατισμού που βέβαια αυτοί που τα 
μεταχειρίστηκαν περιφρονήθηκαν από τους συμπατριώτες μας. η 
υποσχεσιολογία διορισμών στο δημόσιο, εκμεταλλευόμενοι  τη θέση τους και 
εκθέτοντας τον Πρόεδρο, έχει κοντά ποδάρια. 

ΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΝΔ; 
 
Παράγει πολιτική ευθυνών για όλους. Νικητές οφείλουν να φανούν αντάξιοι 
της ψήφου του λαού και της εντολής του για ολοκλήρωση της ανανέωσης των 
δομών του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αλλά και οι ηττημένοι 
ο φείλο υν να κάνο υν την απαραίτητη ενδο σκό πησή το υς και την αυτοκριτική 
το υς. Να δο υν τι είναι αυτό  πο υ δεν το υς έδωσε την ψήφο  το υ λαο ύ και να 
σχεδιάσουν το μέλλον τους ως αντιπολίτευση. Η δημοκρατία απαιτεί την 
παρουσία δύο τουλάχιστον πολιτικών πόλων. Μίας πλειοψηφίας και μίας 
τουλάχιστον μειοψηφίας. Ελπίζω η ωριμότητα του πολιτικού κόσμου όλων των 
παρατάξεων της Βουλής να ξεπεράσει το σοκ της εκλογικής αναμέτρησης και 
να δούμε «τίμιο παιχνίδι».     
 
ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΝΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ; 
 
Βεβαίως έχουν. Αν είχαν μόνον νικητές ή μόνον ηττημένους το θέμα (και το 
θέαμα) θα ήταν τραγικό και ο τόπος θα ήταν αδύνατον να κυβερνηθεί. 
Ευτυχώς όμως υπάρχει καθαρός νικητής και αυτός είναι η ΝΔ  
 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΣΧΥΡΟ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ Ή Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕ ΝΑ ΕΠΙΛΈΞΕΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ; 
 
Σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι διάφοροι σχολιαστές των ημερών, θεωρώ 
ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ουσιαστικά «διπολικό». Το άθροισμα των 
δύο μεγάλων κομμάτων υπερβαίνει τα ¾ και πλησιάζει τα 8/10 του συνόλου. Η 
άνοδος των αριστερών κομμάτων κατά βάσιν είναι το αποτέλεσμα της φθοράς 
τους ΠΑΣΟΚ, που κεφαλαιοποιήθηκε λόγω εκλογικού νόμου. Με το ίδιο 
ποσοστό το 1996 η Κυβέρνηση Σημίτη είχε 162 Βουλευτές. Βέβαια ο 
αναλογικότερος εκλογικός νόμος είναι σωστός αλλά χρειάζεται όμως και 



ισχυρή βιώσιμη κυβέρνηση. Όσο  για την παρο υσία στην Βο υλή το υ ΛΑΟΣ, 
την προβλέπω μάλλον προσωρινή. Φυσικά θα εξαρτηθεί και από την δική μας 
στάση, συνέπεια και κυρίως δράση. Για όλα τα τελευταία είμαι 100% βέβαιος 
ότι δεν θα απογοητεύσομε τον έλληνα.  
 
 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ; 
 
Μο υ ζητάτε να σας εκθέσω το  πλήρες πρό γραμμα της ΝΔ. Λυπάμαι πο υ ο 
χώρος δεν μου επιτρέπει να σας το εκθέσω. Όταν διαβάζουν αυτό το κείμενο οι 
συμπολίτες μας θα έχουν ακουστεί ήδη οι προγραμματικές δηλώσεις στην 
Βουλή. Αυτές είναι η επιγραμματική προγραμματική μας δέσμευση. Συνιστώ 
να τις παρακολουθήσετε. Ελπίζω κάθε απορία να λυθεί από αυτές. Σε 
προσωπικό επίπεδο είναι να υπηρετήσω με δυναμισμό και συνέπεια όλους τους 
συμπολίτες μας σε όλους τους τομείς της κοινωνικής έκφρασης, κάτι που μέχρι 
τώρα με θρησκευτική ευλάβεια το τήρησα και που για αυτό με τίμησαν.   
 
ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΚΑΙΡΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ; 
 
Ο Πρωθυπουργός έχει ενώπιο ν το υ λαο ύ μας και της βο υλής δηλαδή των 
αιρετών αντιπροσώπων του την αποκλειστική ευθύνη σύνθεσης του 
κυβερνητικού σχηματισμού. Αυτό είναι το πολίτευμα και επάνω σε αυτή την 
σιδηροτροχιά κινείται το πολιτικό μας σύστημα. Πιστεύω ότι το σχήμα των 
εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 συνεχίζει την εντολή της 7ης

 

 Μαρτίου 
2004 και θα την ολοκληρώσει. 

ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΙΣ 
ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΕ Ο ΛΑΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ. 
 
Ξέρετε, μια από τις θεωρητικές δυνατότητες του αντιπροσωπευτικού 
συστήματος γενικώς είναι η δυνατότητα του ψηφοφόρου να εκφράσει 
επιλεκτικά την επιδοκιμασία του για κάτι (πρόσωπο ή μέτρο) και την  
αποδοκιμασία του για κάποιο άλλο πρόσωπο ή μέτρο. Ο πολίτης στο σύστημά 
μας (που πρακτικά έτσι εφαρμόζεται και παγκοσμίως λίγο-πολύ) αθροίζει 
μεγέθη και αποφαίνεται θετικά ή απο θετικά για το  ένα ή το άλλο  κό μμα, 
πρόγραμμα, παράταξη ή πρόσωπα. Όσο και αν «αναλύσετε» με εμβρίθεια το 
αποτέλεσμα της ψήφου της 16 Σεπτεμβρίου, δεν νομίζω ότι με ασφάλεια 
μπορείτε να βγάλετε άλλο συμπέρασμα από ένα και μοναδικό. Ότι ο λαός 
συνολικά αποφάσισε και απαίτησε να τον κυβερνήσει η ΝΔ και οι λοιποί 
σχηματισμοί να ασκήσουν την αντιπολίτευση και βέβαια κάποιοι που τον 
απογοήτευσαν δικαίως ή αδίκως να μην εκλεγούν. 
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