Ομιλία του τ. Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά
Στην Τρίπολη
Συμμαχητές και συμπατριώτες μου.
Από εδώ από την Τρίπολη,
από την καρδιά της Πελοποννήσου, σας μεταφέρω το μήνυμα:
Έρχεται την Κυριακή η νίκη! Και θα είναι νίκη μεγάλη!
Θα τους δείξουμε την πόρτα!
Θα τους δείξουμε ότι οι Έλληνες δεν ξεχνούν και δεν συγχωρούν…
Όμως τώρα είναι η ώρα του αγώνα!
Για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών.
Αυτή που κόστισε 100 δισεκατομμύρια στη χώρα μέσα σε έξη μήνες.
Για να φύγει η Κυβέρνηση που είπε και λέει τα περισσότερα – και χειρότερα –
ψέματα!
Αυτή που θέλει να διχάσει τους Έλληνες.
Αυτή που υποσχέθηκε να δώσει τα πάντα και πήρε τα πάντα από τους πάντες.
Αυτή που άνοιξε τα σύνορα και μπήκαν χιλιάδες λαθρομετανάστες.
Αυτή που άνοιγει τις φυλακές για τους βαρυποινίτες και όμως κλείνει τα
μάτια για τους Ρουβίκωνες, που τρεις φορές ανενόχλητοι διασύρουν την
ελληνική Βουλή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Για να φύγουν εκείνοι που πούλησαν τη Μακεδονία καθυβρίζοντας όποιον
διαμαρτύρεται…
Πλησιάζει η ώρα που θα φύγει η χειρότερη κυβέρνηση!
Αυτή που έβαλε φόρους και γονάτισε την οικονομία.
Αυτή που ξεδιαντροπα μοιράζει τη σύνταξη του Ιουνίου για να πάρει τη ψήφο
του Μαίου.
Αφού έκοψε τη 12η σύνταξη, αφού ψήφισε για να κοπεί και η 11 η, μοιράζει
τώρα προεκλογικούς «μπουναμάδες».
Μοιράζει στο λαό ένα ελάχιστο μέρος από αυτά που του πήρε και περιμένει
να της πει ο λαός και ευχαριστώ!
Ο λαός όμως θα πει «όχι άλλη κοροϊδία κ. Τσίπρα!»
«Όχι άλλη ηθική κατάπτωση κ. Τσίπρα!»
«Οι Έλληνες έχουμε αξιοπρέπεια!»
Έρχεται το τέλος μιας κυβέρνησης που διώχνει τις επενδύσεις, διώχνει τις
θέσεις εργασίας
και διώχνει τα νέα παιδιά…
Μιας κυβέρνησης που νομιμοποίησε τους κουκουλοφόρους, μιας κυβέρνησης
που κυνηγάει κάθε Έλληνα που νοιάζεται και πονάει για την Πατρίδα μας.
Ε λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση τελειώνει!
Έσπειρε ανέμους και τώρα θα θερίσει καταιγίδες!
Μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι εκείνος είναι δήθεν «με τους πολλούς».
Έτσι είναι. Τους πολλούς έχει ξεζουμίσει και έχει κοροϊδέψει ο κ. Τσίπρας!
Τελικά όμως, αποδείχθηκε ο κ. Τσίπρας και για τους λίγους και για τους
πολλούς και για όλους ο μεγαλυτέρος πολιτικός Μαυρογιαλούρος που
γνώρισε ποτέ ο τόπος...
Ας καταλάβει λοιπόν ο κ. Τσίπρας ότι Ελλάδα σημαίνει κατάθεση ελληνικής
ψυχής - κι όχι κατάθεση κομματικών ψεμάτων.

Ότι Πατρίδα είναι χώρα κι όχι… «χώρος».
Ότι οι Έλληνες είναι Λαός με Ιστορία και Συνείδηση!
Δεν είναι… «πληθυσμός»!
Ότι Πατρίδα είναι και ο αγώνας για το αύριο των παιδιών μας
και η βαριά κληρονομιά από τους πατεράδες μας.
Ότι Πατρίδα δεν είναι να ανοίγεις σε όποιον θέλει τα σύνορά σου.
Δεν είναι να είσαι πότε με το Μαδούρο και πότε με την Ευρώπη,
Δεν είναι να είσαι και με τους Podemos και με τους «Καμμένος»,
Ότι Πατρίδα δεν είναι «κότερο χαβιάρι και Βελουχιώτη Άρη»,
Ότι Πατρίδα δεν είναι να θεωρείς «προδότη»
όποιον έβγαζε τη χώρα από τα μνημόνια.
Για να την ξαναβάλεις εσύ μετά - και να γίνεις
ο πιο θλιβερός «αγαπητικός των μνημονίων»!
Και από πάνω να καμαρώνεις όταν σε κανακεύουν, οι πρώην εχθροί σου αλλά
σημερινοί φανατικοί οπαδοί της κολοτούμπας σου.
Και εν πάση περιπτώση κ. Τσίπρα, εσύ που «ξεπούλησες» τη Μακεδονία,
σίγουρα δεν την αγαπάς την Πατρίδα σου!
Βλέπεις, κ. Τσίπρα, εσύ είσαι με τους λίγους, τους ελάχιστους,
κι εμείς είμαστε με τους πολλούς,
με τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, που του έκλεψες χωρίς
άδεια την αξιοπρέπειά του!
Γιατί εμείς παλεύουμε όχι για τους λίγους, ούτε για τους πολλούς αλλά για
όλους τους Έλληνες.
Θέλει να μας πουλήσει ο κ. Τσίπρας ότι εκείνος είναι με το λαό και οι άλλοι,
δήθεν, με την ελίτ.
Αλλά είναι εκείνος το «αγαπημένο παιδί» των διάφορων ελίτ.
Τον αγκάλιασαν, τον στηρίζουν και τους κάνει όλα τα χατίρια.
Μας λέει ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
Αλλά η χώρα έβγαινε από τα μνημόνια από το τέλος του 2014.
Και την ξανάβαλε σε νέο αχρείαστο μνημόνιο!
Επέβαλε νέες, αχρείαστες θυσίες!
Βγαινε από την κρίση χρέους όταν μας έριξαν ο Τσίπρας, ο Καμμένος, ο
Κουβέλης και η Χρυσή Αυγή!
Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και εξ αιτίας του, δεν μπορεί να βγει ούτε το 2060!
Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει – και θα φύγει.
Την Κυριακή ψηφίζουμε και για την Ευρώπη.
Όπου πρέπει να στείλουμε εκπροσώπους που αγαπάνε την Πατρίδα τους…
Και όχι κόμματα εθνομηδενιστών!
Πρέπει να στείλουμε εκπροσώπους που πιστεύουν στην Ελλάδα,
αλλά πιστεύουν και στην Ευρώπη.
Ο Τσίπρας δεν πιστεύει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη!
Παρά λίγο να μας βγάλει από την Ευρώπη!
Φώναζε ότι το Ευρώ δεν είναι φετίχ!
Κραύγαζε ότι εκείνος «θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές».
Κι ύστερα τα έκανε μαντάρα, έκλεισε τις τράπεζες, υποθήκευσε την δημόσια
περιουσία για 100 χρόνια!

Φίλες και φίλοι,
Μη ξεχνάτε: Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι,
αλλά η Ελλάδα είναι η Πατρίδα μας!
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα,
ούτε στα σύνορα που πρέπει να τα φυλάμε,
ούτε στη ασφάλεια των πολιτών που πρέπει να την περιφρουρούμε,
ούτε στην Ανάπτυξη που πρέπει να την στηρίζουμε.
Ήταν δηλωμένος εχθρός της Ευρώπης κι έγινε «πιστό σκυλάκι» των
δανειστών!
Δεν μπορεί να εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη.
Απλώς διασύρει την Ελλάδα!
Ιδιαίτερα όταν ταυτίζεται με τυραννικά καθεστώτα,
όπως του δικτάτορα Μαδούρο στη Βενεζουέλα.
Ο ίδιος ο Τσίπρας βρίζει τους εκπροσώπους του ΕΛΚ, του μεγαλύτερου
Κόμματος στην Ευρώπη, της Κεντροδεξιάς.
Προσπαθεί να κολλήσει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης, όπου όμως
τον βλέπουν με καχυποψία.
Ενώ οι Αριστεροί της Ευρώπης, που την προηγούμενη φορά κατέβηκαν μαζί
του, τώρα τον αποστρέφονται και το λένε και δημόσια.
Ο Τσίπρας είναι επομένως η χειρότερη εκπροσώπηση για την Ελλάδα!
Συμπατριώτες μου,
Την Κυριακή ψηφίζουμε και για Δήμους και για Περιφέρεια.
Την προηγούμενη φορά, το 2014,
η παράταξή μας είχε στηρίξει τον Τατούλη.
Τον άνθρωπο που η ίδια η παράταξη τον είχε κάνει βουλευτή
και υπουργό και περιφερειάρχη.
Κι εκείνος τελικά, της γύρισε την πλάτη και βρέθηκε απέναντι!
Στις μέρες του όμως τα προβλήματα παραμένουν άλυτα!
Τα σκουπίδια της Πελοποννήσου έχουν γίνει αληθινή πληγή,
που μαζεύει 13 εκατομμύρια πρόστιμα κάθε χρόνο.
Τις υποσχέσεις που έδωσε, δεν τις κράτησε!
Κι αντί να κάνει όσα υποσχέθηκε – ακούστε, αν είναι ποτέ δυνατόν –
υπόσχεται να διακηρύξει την… ΑΟΖ Πελοποννήσου!
Δεν ξέρει άραγε, ότι η ΑΟΖ είναι υπόθεση του κράτους,
κι όχι κάθε ξεχωριστής περιφέρειας; Εδώ η κοροϊδία σπάει κάθε ρεκόρ.
Από την πολύ παρέα που κάνει τελευταία με τους ΣΥΡΙΖΑιους, πάει,
κόλλησε κι αυτός!
Απέναντι στον Τατούλη, στηρίζουμε την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Νίκα,
ενός πετυχημένου Δημάρχου, με γνώση των προβλημάτων πολύ πέραν της
Μεσσηνίας,
και με πείρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση…
Γιατί το πράγμα δεν πάει άλλο…
--Ο Τατούλης ξεκίνησε το διαγωνισμό για την ολοκληρωμένη διαχείριση
απορριμμάτων, εδώ και χρόνια κι ακόμα περιμένουμε. Ενώ, για παράδειγμα, ο
Περιφερειάρχης Ηπείρου, ξεκίνησε μετά τον Τατούλη, το ίδιο έργο, αλλά εκεί
το έχει ήδη τελείωσει.

--Η Πελοπόννησος του Τατούλη είναι από τις τελευταίες στην καινοτομία.
Τέταρτη από το τέλος σε σύνολο 275 ευρωπαϊκών περιφερειών.
--Η Πελοπόννησος του Τατούλη είναι κι από τις τελευταίες στην απορρόφηση
πόρων του ΕΣΠΑ. Μόνο 23%, λίγο πριν λήξει το Πρόγραμμα…
--Η Πελοπόννησος του Τατούλη έχει μόνο 2,64% ως μερίδιο από το
Τουριστικό Εισόδημα.
--Η Πελοπόννησος του Τατούλη έχασε το εμβληματικό Ράλι-Ακρόπολις, που
εγώ είχα επαναφέρει ως Πρωθυπουργός.
--Ο Τατούλης είχε υποσχεθεί να εντάξει στα Περιφερειακά Προγράμματα μια
σειρά από έργα-προοπτικής σε όλους τους νομούς: ολοκλήρωση φραγμάτων,
μικρά αρδευτικά, μεσαία αντιπλημμυρικά, μεγάλα αναπτυξιακά, σημαντικά
περιβαλλοντικά και εμβληματικά πολιτιστικά. Δεν έκανε τίποτε, παρά μόνον
ελάχιστα!
Δείτε στην Κορινθία…
Δείτε στην Αργολίδα…
Δείτε στην Αρκαδία…
Δείτε στη Μεσσηνία…
Δείτε τη Λακωνία…
Παντού, σε όλη την Πελοπόννησο υπάρχει «μουσείο χαμένων ευκαιριών»!
Αλλά οι ευκαιρίες είναι ανάσα ζωής για ένα τόπο.
Κι είναι ώρα πια οι ευκαιρίες να επιστρέψουν και να γίνουν επενδύσεις.
Ο Νίκας μπορεί, εκεί που ο Τατούλης δεν μπόρεσε.
Ο Νίκας θα τολμήσει, εκεί που ο Τατούλης δεν τόλμησε.
Ο Νίκας θα πολιτευτεί για όλη την Πελοπόννησο.
Εκεί που ο Τατούλης φρόντισε μόνο τον εαυτό του και τους «δικούς» του…
Αλλά να θυμάται ο κ. Τατούλης: μπορεί εγώ να είμαι Νέα Δημοκρατία και να
στηρίζω Νίκα. Όμως στο δεύτερο γύρο, η αγκαλιά για το Νίκα θα είναι ακόμα
μεγαλύτερη. Διότι εκεί πια το δίλημμα θα είναι: θέλουμε μια Περιφέρεια όπου
θα πρωταγωνιστεί η γόνιμη εμπειρία και το ήθος, ή μια Περιφέρεια όπου θα
πρωταγωνιστεί ο καιροσκοπισμός και η διαπλοκή.
Αλλά την Κυριακή – προσέξτε – ψηφίζουμε για να ξαναβρεί η Ελλάδα την
Εμπιστοσύνη στον εαυτό της και στους δημοκρατικούς θεσμούς.
Γιατί εκτός από όλα τα άλλα, κακοποιήθηκε και η Δημοκρατία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε τα πιο ανήθικα μέσα για να σπιλώσει τους
αντιπάλους του. Με λάσπη στον ανεμιστήρα.
Το περιβόητο «σκάνδαλο Novartis», αποδείχθηκε η μεγαλύτερη σκευωρία
ηθικής εξόντωσης αντιπάλων.
Δεκαπέντε μήνες ψάχνουν και δεν βρήκαν απολύτως τίποτα.
Και πώς να βρουν; Κατηγορούν εμάς που σταματήσαμε τη σπατάλη στο
φάρμακο. Και μας κατηγόρησαν ποιοι; Αυτοί που στήριζαν τότε τη σπατάλη
στο φάρμακο, υποστήριζαν τις θέσεις των εταιριών φαρμάκου, και
καταψήφιζαν τα μέτρα που έπαιρνε η κυβέρνησή μας.
Η σκευωρία κατέρρευσε. Και τώρα οι σκευωροί θα λογοδοτήσουν.
Θα τους πάω μέχρι τέλους!
Και θα αποκαλυφθεί ποιος το έστησε, ποιοι συνεργάστηκαν, που
αποσκοπούσαν, τι έγινε…
Και κάποιοι βέβαια, θα πληρώσουν γι’ αυτό.
Ώστε να μη τολμήσει ποτέ κανένας να το ξανακάνει…

Δείτε λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε:
Αποφασίζουμε την άλλη Κυριακή για την Ευρώπη.
Αλλά στην Ευρώπη θα υπάρξουν μεγάλες αναταράξεις. Ήδη υπάρχουν…
Θα συμβούν σεισμικές αλλαγές.
Εμείς αγωνιζόμαστε για μιαν Ευρώπη που θα μας βοηθήσει σε ανάπτυξη και
σε επενδύσεις, ώστε να βγούμε από τη σημερινή παγίδα της φτώχιας. Και θα το
πετύχουμε! Γιατί αυτό περιμένουν τα νέα τα παιδιά σήμερα! Και γιατί αυτός είναι ο
μόνος τρόπος για να επιστρέψουν στην πατρίδα και εκείνα που έφυγαν.
Αγωνιζόμαστε για μιαν Ευρώπη που θα μας βοηθήσει επιτέλους στην πράξη
να ελέγξουμε τα σύνορά μας, που είναι και δικά της σύνορα. Δεν πάει άλλο με τα
καραβάνια των λαθρομεταναστών! Ζητούμε κλείσιμο των συνόρων στους
«διακινητές». Επαναπατρισμό όσων βρέθηκαν παράνομα εδώ, χωρίς να δικαιούνται
άσυλο. Και δίκαιο καταμερισμό όσων έχουν δικαίωμα στο άσυλο και είναι πράγματι
πρόσφυγες. Γιατί
αποτελεί νομική και ηθική μας υποχρέωση να τους
προστατεύσουμε.
Αγωνιζόμαστε για μιαν Ευρώπη με μεγαλύτερη ευαισθησία στα ιδιαίτερα
προβλήματα κάθε χώρας, με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη συμμετοχή των
πολιτών της στη λήψη αποφάσεων. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει και οι πολίτες να
ψηφίσουν με κριτήριο την ιδεολογία της ελευθερίας, την αξιοσύνη των υποψηφιών
και την πίστη στο μέλλον μιας ισχυρής, πολιτικά ενώμενης Ευρωπαίκής οικογένειας.
Οικογένειας, που ασφαλώς απαιτεί υπευθυνότητα και διάλογο, αντί άρνησης και
διχασμού. Για αυτό και πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα άκρα, από όπου και αν
προέρχονται.
Στην επόμενη πενταετία, όμως, θα κριθεί για μας και το τεράστιο ζήτημα της
ΑΟΖ. Του θαλάσσιου πλούτου μας που διαθέτουμε ως παράκτια χώρα. Χρειαζόμαστε
εδώ την ξεκάθαρη αλληλεγγύη όλης Ευρώπης, γιατί η Τουρκία από απέναντι
προκαλεί και κλιμακώνει.
Βρίσκει και τα κάνει, βέβαια. Είδαμε μέχρι και κυβερνητικά στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν και να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη για νέες υποχωρήσεις
από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Και λένε στους Έλληνες να μην είναι… «μοναχοφάήδες»! Δηλαδή να
ετοιμαστούμε να δώσουμε από τα δικά μας!
Αυτή η υπονόμευση των εθνικών δικαίων πρέπει να σταματήσει! Και αυτή η
προκλητικότητα της Τουρκίας πρέπει επίσης να σταματήσει.
Κι εδώ χρειαζόμαστε συμμάχους. Κι αν δεν έχουμε ισχυρή παρουσία στην
Ευρώπη, θα μείνουμε χωρίς στήριξη στην πιο δύσκολη στιγμή…
Κι όλα αυτά συνοψίζονται σε μια λέξη: Εμπιστοσύνη!
Μια χώρα που στέκεται στα πόδια της! Ώστε να τη σέβονται και όλοι οι άλλοι.
Μια χώρα που έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της και στο μέλλον της.
Όχι μια χώρα που φορολογεί τα πάντα, απομυζά τους πάντες, και σπαταλά τα
πάντα, χωρίς να προσφέρει τίποτε στους Έλληνες παρά μόνο επιδόματα από
δανεικά.
Μια χώρα που κερδίζει την εμπιστοσύνη εταίρων και συμμάχων.
Ώστε να τη στηρίζουν στα δύσκολα.

Εμπιστοσύνη είναι το μυστικό της Ανάπτυξης, της Ευημερίας, της
Δημοκρατίας, της σταθερότητας και της ίδιας της Ελευθερίας.
Και σας ρωτάω, φίλες και φίλοι:
Τι εμπιστοσύνη εκπέμπει η σημερινή κυβέρνηση;
Εντάξει, πάντα υπήρχαν προβλήματα…
Αλλά αναρωτηθείτε: Σήμερα είσαστε καλύτερα, ή πριν τέσσερα χρόνια;
Σήμερα είσαστε καλύτερα ή στα τέλη του 2014;
Σήμερα νιώθετε πιο αισιόδοξοι, ή όταν βγαίναμε από τα μνημόνια και
ταυτόχρονα μειώναμε και φόρους;
Σήμερα νιώθετε καλύτερα ή όταν δεν υπήρχε Ρουβίκωνας, όταν δεν
τολμούσαν οι κουκουλοφόροι να εκβιάζουν τους δικαστές και να ζητάνε
αποφυλάκιση καταδικασμένων τρομοκρατών;
Σήμερα νιώθετε καλύτερα ή όταν δεν υπήρχαν κολλαστήρια-hot spot;
Σήμερα νιώθετε καλύτερα ή όταν είχατε ηγεσία που δεν δεχόταν με τίποτε να
παραιτηθεί από τα εθνικά δίκαια;
Διότι το ομολόγησε μόνος του ο κ. Τσίπρας σε συνέντευξή του προχθές:
Πρότεινε, λέει, να «λύσει» το Μακεδονικό ακόμα και με τον Γκρουέφσκι!
Και τότε η επιφυλακτική Μέρκελ του απάντησε ότι δεν τον πιστεύει, όπως
είπε, γιατί κανείς προηγούμενος Πρωθυπουργός της χώρας, και ιδιαίτερα ο
Σαμαράς, δεν δεχόταν να το ακουμπήσει αυτό!
Έτσι του είπε τότε η Καγκελάριος Μέρκελ, κατά δήλωση δική του πλέον…
Κι ο Τσίπρας νομίζει σήμερα – και καμαρώνει – ότι «έλυσε» ένα εθνικό θέμα.
Δεν καταλαβαίνει ότι δημιούργησε ένα πολύ χειρότερο πρόβλημα που θα το
βρούμε δυστυχώς μπροστά μας.
Νιώθετε καλύτερα όταν είχατε ηγεσία που υπερασπιζόταν εθνικά δίκαια ή
όταν έχετε ηγέτες που ξεπουλάνε τα εθνικά δίκαια, κι ύστερα μοιράζουν
ξεροκόμματα; Από εκείνα που ξεζούμισαν τη χώρα.
Φίλες και φίλοι,
Ο εφιάλτης που ξεκίνησε το 2015 τελειώνει!
Εσείς θα τον τελειώσετε. Μαζί θα τον τελειώσουμε.
Δώστε τους την απάντηση σε όλες τις κάλπες.
Δώστε τους την απάντηση στην κάλπη για τις Ευρωεκλογές, ψηφίζοντας ΝΔ.
Δώστε τους την απάντηση στην κάλπη για τις περιφερειακές εκλογές,
ψηφίζοντας εδώ στην Πελοπόννησο τον Παναγιώτη Νίκα.
Δώστε τους την απάντηση στις δημοτικές εκλογές ψηφίζοντας υποψήφιους
δημάρχους άξιους ανθρώπους, που στάθηκαν απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και προφανώς όχι σε όσους τυχάρπαστους προσκύνησαν την καρέκλα.
Κρίνετε με καθαρή καρδιά και με ανοικτό μυαλό που ήμασταν και που
βρεθήκαμε.
Στο χέρι σας είναι να πάρει τέλος αυτός ο εφιάλτης.
Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο δύσκολο έργο
του.
Την Κυριακή πρέπει να υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μια μεγάλη, μια καθαρή ήττα.
Ώστε στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθήσουν να πάρουν το μεγάλο
μήνυμα:
Τα ψέματα τελείωσαν!
Η Κοροϊδία τελείωσε!

Έρχεται η Νέα Δημοκρατία!
Έρχεται η ελπίδα για τους Έλληνες, η προοπτική για την πατρίδα, η
υπερηφάνεια για το λαό της και η ανακούφιση για όσους βλέπουν τους
φόρους να τους πνίγουν και τις απειλές να γιγαντώνονται γύρω από τη χώρα…
Και όπως συμβαίνει πάντα, το σκοτάδι φεύγει και επιστρέφει το φως!
Αυτοί θα επιμένουν μέχρι τέλους να εκπαιδεύουν τον κόσμο να συνηθίσει στο
σκοτάδι και να τον τυφλώνει το φως! Αλλά οι Έλληνες δεν αντέχουν το
σκοτάδι.
Και το φως, που στην Ελλάδα ονομάζουμε Ελπίδα, πάντα επιστρέφει!
Αυτή την Ελπίδα δεν θα μας τη δώσει κανείς άλλος.
Μόνοι μας θα την κατακτήσουμε.
Με την ψήφο μας την Κυριακή.
Όταν μας έρχονται από παντού μηνύματα νίκης, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε
μια χαλαρή ψήφος! Δεν πρέπει να μείνει κανείς σπίτι του! Πρέπει ο καθένας
να ψηφίσει με οδηγό του την Ελλάδα! Είναι η Ελλάδα που ζητάει από μας
να δώσουμε όρθιοι τον αγώνα για το μέλλον των παιδιών της! Ψηφίζουμε
την Κυριακή ώστε να στηθούν αμέσως μετά και οι κάλπες για τις εθνικές
εκλογές. Για να φύγουν εκείνοι που βάζουν πρώτα το κόμμα και μετά την
πατρίδα.
Ακούστε: πριν διακόσια χρόνια, εδώ στο Μωριά, ξαναγεννήθηκε η Ελλάδα.
Και τώρα από δω, από τα χώματά μας, θα αναγεννηθεί και πάλι η Ελπίδα για
τον τόπο.
Να το ξέρετε, το μήνυμα από τη λαοθάλασσα της Τρίπολης θα πάει σε όλη
την Ελλάδα!
Με τη Νίκη λοιπόν! Με μια μεγάλη εκκωφαντική, αδιαμφισβήτητη Νίκη!
Νίκη για την Πελοπόννησο!
Νίκη για όλους τους Έλληνες!
Νίκη για την Πατρίδα μας!
Καλή δύναμη! Καλό αγώνα!
Σας ευχαριστώ

