1. Κύριε Κούκη είστε για πρώτη φορά υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β Αθήνας. Πως πήρατε
αυτή την απόφαση;
Θυμίζω μια φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ: Η γενιά μας θα απολογηθεί στις επόμενες
γενιές όχι τόσο για τις κακές πράξεις των ανήθικων ανθρώπων, αλλά για την αποτρόπαιη
σιωπή των καλών ανθρώπων. Η πατρίδα έχει ανάγκη από καθαρούς ανθρώπους, καθαρές
κουβέντες και καθαρές λύσεις.
2. Πιστεύετε ότι ένας νέος υποψήφιος μπορεί να ανταγωνιστεί τα μεγάλα φαβορί;
Όπως έδειξε και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την
Τσέλσι, όλα παίζονται μέχρι το 90 και όλα ανατρέπονται. Αυτή η μεγάλη ανατροπή είναι
στο χέρι των πολιτών. Στις επιλογές που θα κάνουν πίσω από το παραβάν της κάλπης.
3. Η ΝΔ μπορεί να καταφέρει να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση;
Είναι η μόνη καθαρή λύση και δεν το κρύβουμε από τον ελληνικό λαό. Ο Αντώνης Σαμαράς
ζητάει ισχυρή εντολή γιατί ξέρει πως είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η ΝΔ να
εφαρμόσει με συνέπεια το πρόγραμμά της ώστε να καταφέρουμε να βγούμε από τα
αδιέξοδα στα οποία μας οδήγησε η χειρότερη μεταπολεμική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του
Γιώργου Παπανδρέου.
4. Μπορείτε πράγματι διαφορετικά όπως λέει το κεντρικό σύνθημά σας;
Οι Έλληνες μπορούμε διαφορετικά. Αρκεί να πιστέψουμε ξανά στους εαυτούς μας. Αρκεί να
νιώσουμε περήφανοι ξανά. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του Έλληνα. Η περηφάνια του
και το φιλότιμό του. Μπορούμε να στηρίξουμε τις συντάξεις. Μπορούμε να

στηρίξουμε τα επιδόματα για τους πιο αδύναμους. Μπορούμε να σταθούμε δίπλα
στην Ελλάδα που μοχθεί και παράγει. Μπορούμε να τελειώσουμε οριστικά με τα
«τρωκτικά» του δημοσίου,
ώστε να έχουμε ένα μικρότερο αλλά
αποτελεσματικότερο κράτος δίπλα στον πολίτη. Μπορούμε να αναδείξουμε την
επιχειρηματική δύναμη του Έλληνα, μπορούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους για τη
ναυτιλία μας, τον τουρισμό μας, τον ορυκτό μας πλούτο. Με μια υπεύθυνη εθνική
ηγεσία μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Το λέω και το πιστεύω.
4. Είναι αλήθεια ότι ανήκετε στον στενό κύκλο των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά;
Έχουμε κοινό τόπο καταγωγής τη Μεσσηνία και ο Αντώνης Σαμαράς με τιμά με μια φιλία
πολλών πολλών χρόνων. Αυτή η φιλία είναι πάνω απ’ όλα αληθινή και ανθρώπινη. Η
πολιτική έρχεται μετά. Ωστόσο οφείλω να πω ξεκάθαρα πως θαυμάζω τον πολιτικό
Σαμαρά. Ξέρετε γιατί; Γιατί ο Αντώνης δεν αλλάζει καπέλα. Αυτός που είναι στο τραπέζι του
σπιτιού του με τους φίλους του είναι και αυτός που σφίγγει το χέρι του πολίτη στο δρόμο.
Λέει και κάνει μόνον αυτά που πιστεύει. Το πλήρωσε πολύ ακριβά αυτό αλλά στάθηκε
ακέραιος και δεν πρόδωσε ποτέ την ηθική του και τις ιδέες του. Η Ελλάδα αυτή τη δύσκολη
ώρα, τέτοιο εθνικό ηγέτη χρειάζεται και ευτυχώς τον έχει. Φαίνεται πως ο Θεός αγαπάει
ακόμη την Ελλάδα.
5. Τι κλίμα εισπράττετε στις επαφές που έχετε με τους πολίτες;
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Κοιτάξτε…. Υπάρχει θυμός. Αλλά υπάρχει και ανάγκη ελπίδας. Για αυτό και πιστεύω ότι το
κλειδί σε αυτές τις εκλογές είναι η εμπιστοσύνη στους ίδιους τους εαυτούς μας, ως
Έλληνες. Δεν θα είναι μια ιδεολογική ψήφος. Ο ελληνικός λαός καλείται να πάρει την πιο
κρίσιμη απόφαση στη μεταπολιτευτική του ιστορία. Οι δρόμοι είναι δύο: Ή θα σηκώσουμε
την Ελλάδα όρθια ή θα την αφήσουμε πεσμένη στα γόνατα, όπως είναι σήμερα. Τρίτος
δρόμος δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος πως οι Έλληνες θα ψηφίσουμε με τρόπο που θα τους
ξανακάνει περήφανους.
7. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε μέσα στη βουλή αν εκλεγείτε;
Με βάση το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς θα αναλώσω όλες τις
δυνάμεις μου για να προωθηθούν ρυθμίσεις που θα βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους προς τις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν μπορούν
να το παίζουν «Ζορμπάδες» με τα λεφτά των άλλων. Λοιπόν, πρέπει να καθήσουν κάτω και
να βρούμε όλοι μαζί τις καλύτερες λύσεις για το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων.
8. Πιστεύετε πως θα ανταποκριθούν;
Για μια σοβαρή κυβέρνηση όπως θα είναι αυτή του Αντώνη Σαμαρά, υπάρχουν διαθέσιμα
και τα «καρότα» και τα «μαστίγια» . Θα ξεκινήσουμε με τα καρότα και θα δούμε…
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