Αγαπητές Φίλες,

Ζούμε το τέλος μιας εποχής και μπαίνουμε σε μια νέα όπου τα πάντα
γύρω μας αλλάζουν, με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Αλλάζουν τα
οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Αλλάζουν οι αντιλήψεις, οι
συνήθειες, οι νοοτροπίες. Μοιραία αλλάζουν ακόμα και οι ανθρώπινες
σχέσεις.

Το μόνο που δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ είναι η άρρηκτη σχέση μάναςπαιδιού. Αυτή η δυνατή και ακατάλυτη αγάπη που κάνει τη γυναίκα,
κάθε γυναίκα, να αγωνιά αλλά και να αγωνίζεται για το μέλλον των
παιδιών της.

Είμαι στις γειτονιές της Β Αθήνας καθημερινά και αφουργκράζομαι από
τις γυναίκες με τις οποίες συνομιλώ αυτή την αγωνία. Θα έχει
καθηγητές και βιβλία στα σχολεία; Θα έχω εισόδημα για να μπορώ να
του παρέχω εξωσχολικές δραστηριότητες; Θα φτιάξουμε ποτέ σοβαρά
Πανεπιστήμια με πτυχία που θα έχουν αντίκρισμα στην αγορά
εργασίας; Θα βρουν δουλειά τα παιδιά μου ή θα πρέπει να γίνουν
μετανάστες; Τι θα γίνει με τη μάστιγα των ναρκωτικών; Πώς θα
αντιμετωπιστεί η έξαρση του AIDS; Πόσο ασφαλές μπορεί να νιώθει ένα
παιδί που βγαίνει για να διασκεδάσει με τους φίλους του όταν η Αθήνα
είμαι μια ανοχύρωτη πόλη απέναντι στην εγκληματικότητα;
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Ξέρω πολύ καλά ότι οι γυναίκες δεν ακούτε τα ωραία και μεγάλα λόγια
αλλά βλέπετε και αξιολογείτε τις πράξεις. Για αυτό και δεν θα σας πω
ότι για όλα αυτά τα προβλήματα έχουμε κάποιες μαγικές λύσεις που θα
τα αλλάξουν όλα στις 7 ή στις 8 Μαΐου. Τα μόνο θαύματα που γίνονται
είναι τα θαύματα της σκληρής και ειλικρινούς προσπάθειας.

Οφείλουμε να δουλέψουμε για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά
στις ανάγκες και τις επιταγές των καιρών, στις αγωνίες κάθε Ελληνίδας
και κάθε Έλληνα. Ναι, αυτή την οφειλή μπορώ να σας την εγγυηθώ. Η
Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά έχει δεσμευτεί ότι μπορεί
διαφορετικά και αυτή η δέσμευση δεν είναι ούτε πολιτικάντικη, ούτε
επικοινωνιακή. Είναι λόγος – συμβόλαιο που μας δεσμεύει όλους. Από
τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά μέχρι τα στελέχη της βάσης μας.

Για αυτό και είναι η ώρα της ευθύνης. Είναι η ώρα της απόφασης για το
μέλλον της πατρίδα μας και των παιδιών μας. Και το μέλλον απαιτεί
μια ισχυρή κυβέρνηση που να μπορεί να κάνει τολμηρές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις. Μια κυβέρνηση που να προσφέρει σταθερότητα και
σιγουριά. Μια Κυβέρνηση με συνοχή την ώρα των μεγάλων
προκλήσεων για τη χώρα.

Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής είναι ένα στοίχημα αλήθειας. Γι
αυτό και πριν κριθεί στις κάλπες πρέπει να έχει κριθεί στην ψυχή και
στην καρδιά σας. Τα ερωτήματα είναι σαφέστατα:
Μπροστά ή πίσω;
Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση;
Σταθερότητα ή αβεβαιότητα;
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Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα ή επιστροφή στη δεκαετία του 70;
Όσο καθαρά είναι τα ερωτήματα, τόσο πεντακάθαρη πρέπει να είναι
και η εντολή του λαού μέσα από την κάλπη.
Καμία χαμένη ψήφος.
Παίρνουμε θέση.
Όλοι μαζί, ενωμένοι, να πάμε την Ελλάδα μπροστά.
Να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα.
Να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά.
Κι αυτό δεν είναι σύνθημα εποχής, ούτε σημαία ευκαιρίας για
στιγμιαίες εξάρσεις.

Η Νέα Δημοκρατία, παρά τα όποια λάθη, παρά τις όποιες παραλείψεις,
έχει αποδείξει ιστορικά πως ξέρει να δίνει σκληρούς εθνικούς αγώνες
και ξέρει να τους κερδίζει. Από την ένταξή μας στην τότε ΕΟΚ μέχρι την
απόρριψη του Σχεδίου Ανάν για την Κύπρο μας και το περήφανο βέρο
στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, έχουμε δείξει στην πράξη ότι
αυτή η παράταξη πάνω απ’ όλα είναι πατριωτική, πάνω απ’ όλα βάζει
την Ελλάδα, πάνω απ’ όλα βάζει τα ελληνόπουλα.
Για αυτό λοιπόν η συμμετοχή και η θετική ψήφος δεν είναι μόνον
δημοκρατικό δικαίωμα αλλά και καθήκον προς την πατρίδα και τις
επόμενες γενιές.

Όπως έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ «Η γενιά μας θα πρέπει να
απολογηθεί όχι τόσο για τις κακές πράξεις των ανήθικων ανθρώπων,
αλλά για την αποτρόπαιη σιωπή των καλών ανθρώπων».
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Όλοι στη ΝΔ , δίνουμε τη μάχη ώστε η Ελλάδα να τα καταφέρει. Κι
αυτό σημαίνει:
- Ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική,

κόντρα στην απομόνωση που

ιστορικά την έχουμε πληρώσει ακριβά.
- Παραγωγική Ελλάδα, με καινοτομία, γνώση και ανταγωνιστικότητα,
κόντρα στον παρασιτισμό και τη λαφυραγώγηση των φορολογουμένων,
ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.
- Αξιοποίηση του εθνικού, φυσικού και ορυκτού, πλούτου κόντρα στην
αδράνεια και τις φοβίες του παρελθόντος, με διαφανείς διαδικασίες,
μεγιστοποίηση των ωφελειών του ελληνικού δημοσίου και των τοπικών
κοινωνιών.
- Παιδεία σύγχρονη και δημιουργική, κόντρα στην απαξίωση των νέων
ανθρώπων και των ονείρων τους για τη ζωή.
- Κοινωνικό κράτος, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Κοινωνικό
κράτος που θα υπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες της μητρότητας,
της εργαζόμενης μητέρας, των μονογονεικών οικογενειών, της τρίτης
ηλικίας. Αυτό το κοινωνικό κράτος απαιτεί ευσυνείδητους λειτουργούς
και όχι γραφειοκράτες. Απαιτεί αφοσιωμένους υπαλλήλους και όχι
λαμόγια.
Έχουμε ανάγκη ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης που θα στηρίζεται στα
συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας,

στη διεύρυνση της

παραγωγικής βάσης ξεκινώντας από την αγροτική παραγωγή. Ένα
μοντέλο προσανατολισμένο στη ναυτιλία μας και στον τουρισμό μας,
στην αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου με σεβασμό στο
περιβάλλον. Το νέο πρότυπο, δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι καν
επιλογή. Είναι μονόδρομος για τη μετάβαση στην Ελλάδα της
«επόμενης μέρας».
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Υπάρχει μια παροιμία που λέει πως «τέσσερα πράγματα δεν
επιστρέφουν ποτέ: τα λόγια που ειπώθηκαν, το βέλος που εκτοξεύτηκε,
η ζωή που πέρασε και η ευκαιρία που χάθηκε».

Η ευκαιρία της

Ελλάδας είναι τώρα. Με τη ΝΔ, η μάχη του μέλλοντός μας μπορεί να
κερδηθεί από μας για τα παιδιά μας.

Αλλά αυτή η νέα εποχή απαιτεί νέες αντιλήψεις παντού. Αντιλήψεις
που θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες σε όλους και
κυρίως στις γυναίκες. Σε αυτή την δημιουργική πορεία, η δική σας
συμβολή, η συμβολή των γυναικών είναι πολυσήμαντη. Είναι
καταλυτικής σημασίας. Έχετε τη γνώση, έχετε το δυναμισμό, έχετε την
ευαισθησία που χρειάζεται ο τόπος. Έχετε αποφασιστικό ρόλο και λόγο
στην εξέλιξη της κοινωνίας μας. Έχετε τη δύναμη να πρωτοπορείτε. Και
η νέα εποχή χρειάζεται πρωτοπόρους. Χρειάζεται ανθρώπους με
δυναμισμό και αίσθηση του μέτρου. Χρειάζεται, ακόμη περισσότερο, τη
συμβολή, την ευαισθησία της γυναίκας.

Η γυναίκα μπορεί και πρέπει να βγει μπροστά. Στην κοινωνία, στην
παραγωγή,

στην

επιχειρηματικότητα,

στην

πολιτική.

Πιστεύω

ακράδαντα ότι η γυναικεία παρουσία γονιμοποιεί την καθημερινότητά
μας. Γυναίκες με θέση, με άποψη για τα πράγματα, μας βοηθούν
πολλές φορές να βλέπουμε και πράγματα που δεν τα συλλαμβάνει το
μάτι των αντρών.
Στην μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται, δεν περισσεύει κανένας.
Πρέπει να υπερβούμε διαχωριστικές γραμμές, στερεότυπα και
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προκαταλήψεις. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να αξιοποιείται
όλο το δυναμικό μιας κοινωνίας. Όταν λοιπόν οι γυναίκες είναι το μισό
του πληθυσμού, καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε αποκλεισμός τους είναι
και αντιπαραγωγικός και επιζήμιος.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε στο περιθώριο τις γυναίκες.
Σας καλώ λοιπόν να δώσουμε μαζί κι αυτή τη μάχη για πετύχουμε
ακόμη πιο πολλά. Να προωθήσουμε την ανάπτυξη στον τόπο μας που
θα δώσει πολλές νέες ευκαιρίες στις γυναίκες. Να προωθήσουμε ένα
κοινωνικό κράτος αποτελεσματικό και υπεύθυνο που θα στέκεται δίπλα
στις γυναίκες. Για τη μητρότητα. Την οικογένεια. Για τις εργαζόμενες
μητέρες. Για τις μονογονεικές οικογένειες. Για τα παιδιά μας και τα
εγγόνια μας.
Αγαπητές Φίλες,
Ζητούμενο είναι να αλλάξουμε την πολιτική και όχι να μας αλλάξει.
Συνεπώς γι αυτό που πιστεύω εργάζομαι και θα συνεχίσω να
εργάζομαι.
Οι καθαρές αρχές και οι σταθερές αξίες είναι οξυγόνο για τη
δημοκρατία μας, για το πολιτικό μας σύστημα, για την πρόοδο του
τόπου μας.
Ήρθε η ώρα να κάνουμε το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.
Ήρθε η ώρα η φωνή μας να ακουστεί δυνατά και καθαρά.
Μπορούμε διαφορετικά και θα τα καταφέρουμε.
Περήφανοι Έλληνες, ξανά!
Περήφανες Ελληνίδες, ξανά!
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Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου…..
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