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1. Κύριε Κούκη τι είναι αυτό που σας οδήγησε να είστε για πρώτη φορά 

υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β Αθήνας;  

Το να κάθεται κανείς απ’ έξω και να ρίχνει πέτρες στο πολιτικό σύστημα είναι εύκολο 

αλλά δεν είναι υπεύθυνο. Τα συστήματα τα κάνουν οι άνθρωποι. Διαφορετικοί 

άνθρωποι κάνουν ένα διαφορετικό σύστημα. Για αυτό όσοι πιστεύουμε πως η 

πολιτική δεν πρέπει να είναι συνώνυμη της αδιαφορίας, της αναποτελεσματικότητας 

και της λαμογιάς,  έχουμε καθήκον να δώσουμε τη μάχη και να την κερδίσουμε. Η 

πατρίδα έχει ανάγκη από καθαρούς ανθρώπους, καθαρές κουβέντες και καθαρές 

λύσεις. 

2. Πιστεύετε ότι 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.  

3.  Με αυτή την κυβέρνηση όμως συνεργαστήκατε…. 

Η Νέα Δημοκρατία δεν επενδύει στην καταστροφή της χώρας, όπως κάνουν άλλοι. 

Εμείς είμαστε πατριωτικό κόμμα και η αγάπη για την πατρίδα είναι πάνω από το 

κομματικό συμφέρον. Στηρίξαμε μια μεταβατική λύση,  στέλνοντας τον Γιώργο 

Παπανδρέου στο σπίτι του και κρατώντας τη χώρα στη ζωή όταν κάποιοι ετοίμαζαν 

τον «ξαφνικό θάνατο».  Λοιπόν τέρμα τα αστεία. Ούτε συγκυβερνήσαμε, ούτε 

θέλουμε να συγκυβερνήσουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει το πρόγραμμά της και τις 

πόρτες της ανοιχτές. Χωράει κάθε Έλληνα πατριώτη, κάθε υπεύθυνο πολίτη, κάθε 

έντιμο άνθρωπο. Αυτή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία πρέπει να εκφραστεί ως η 

αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής 

κυβέρνησης,  με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. 

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;     
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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; 

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 μας ξανακάνει περήφανους. 

6. Σας ανησυχούν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής;  

Στην Ελλάδα είχαμε 1.000.000 θύματα από τους Ναζί. Θεωρώ αδιανόητο ότι 

Έλληνες πατριώτες,  από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά,  που μπορεί να 

ρίξει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο των νοσταλγών του Χίτλερ. Να είμαστε σοβαροί, 

έτσι; Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ούτε ΕΠΕΝ, ούτε Έλληνες που αγαπάνε το ελληνικό 

έθνος. Είναι θιασώτες και νοσταλγοί μιας νοσηρής ιδεολογίας απόλυτα αντίπαλης με 

τις αξίες του Ελληνισμού και το φως της Ορθοδοξίας.  

7. Πείτε μου δυο λόγους για να σας ψηφίσουν οι πολίτες της Β Αθήνας; 

Γιατί είμαι άνθρωπος με φιλότιμο και άντρας που κρατάει πάντα το λόγο του.  

 


