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Ακινα, 4 Οκτωβρίου 2018 
 

Ομιλία του Προζδρου τησ Νζασ Δημοκρατίασ, κ. Κυριάκου Μητςοτάκη 
ςτην πανηγυρική εκδήλωςη για την επζτειο των 44 ετών  

από την ίδρυςη του Κόμματοσ 
 
 
Κφριοι Ρρόεδροι τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, φίλεσ και φίλοι, παλιοί και νζοι ςυναγωνιςτζσ 

τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ,  
 

Καλϊσ ιλκατε ςτθ γιορτι για τα ςαράντα τζςςερα χρόνια τθσ παράταξισ μασ. Μια 
γιορτι που αφορά όλεσ τισ Ελλθνίδεσ και όλουσ τουσ Ζλλθνεσ. Μια γιορτι όχι μόνο τθσ Νζασ 
Δθμοκρατίασ αλλά τθσ ίδιασ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. Βλζποντασ αυτό το μικρό ιςτορικό 
βίντεο πριν από λίγο, πιςτεφω ότι νιϊςαμε όλοι μασ πολφ υπεριφανοι. Υπεριφανοι για τθν 
προςφορά τθσ παράταξισ μασ ςτθν πατρίδα. Ταυτόχρονα όμωσ, νιϊςαμε και το βάροσ τθσ 
ευκφνθσ μασ απζναντι ςτο μζλλον. Οφείλουμε πάντα να ζχουμε ωσ ςτόχο να γινόμαςτε 
 καλφτεροι. Να ανανεϊνουμε τισ αρχζσ μασ. Να προςαρμόηουμε διαρκϊσ τισ αξίεσ μασ ςτουσ 
καιροφσ που μεταβάλλονται. Να ανταποκρινόμαςτε ςτισ ανάγκεσ και ςτισ προκλιςεισ κάκε 
εποχισ. Άρα να αλλάηουμε. Γιατί μόνο ζτςι μποροφμε να διαμορφϊςουμε τθν κοινωνία που 
μασ αξίηει.   
 

Στισ 4 Οκτωβρίου του 1974, όταν υπζγραφε τθν ιδρυτικι μασ διακιρυξθ, ο 
Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ ζγραφε τα εξισ: «Η Νζα Δθμοκρατία είναι θ πολιτικι παράταξθ που 
ταυτίηει το ζκνοσ με τον λαό, τθν πατρίδα με τουσ ανκρώπουσ, τθν πολιτεία με τουσ πολίτεσ 
τθσ, τθν εκνικι ανεξαρτθςία με τθ λαϊκι κυριαρχία, τθν πρόοδο με το κοινό αγακό, τθν 
πολιτικι ελευκερία με τθν ζννομθ τάξθ και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ». Σαράντα τζςςερα 
χρόνια μετά, αυτι παραμζνει θ πολιτικι μασ ταυτότθτα. Και αυτι είναι θ ηωντανι μασ 
παρακατακικθ. Θ Νζα Δθμοκρατία δεν είναι, απλϊσ, ζνα μεγάλο -το μεγαλφτερο- κόμμα τθσ 
χϊρασ μασ και ζνα από τα μεγαλφτερα τθσ Ευρϊπθσ. Είναι μια μεγάλθ δθμοκρατικι παράταξθ, 
όπωσ τθν όριςε από τθν πρϊτθ ςτιγμι, ο ίδιοσ ο ιδρυτισ τθσ. Γιατί ο Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ 
αντιλαμβανόταν τθ Νζα Δθμοκρατία όχι απλά ωσ ζνα κόμμα, αλλά ωσ ζνα ευρφ πολιτικό 
ρεφμα, που ενςαρκϊνει διαρκϊσ κάκε προοδευτικι ιδζα και εγγυάται τθν ενότθτα των 
Ελλινων. Ππωσ εγγυάται και τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τθν πρόοδο και τισ ίςεσ ευκαιρίεσ για 
όλουσ.  
 

Σιμερα, γυρνϊντασ τισ ςελίδεσ τθσ ιςτορίασ μασ ξζρουμε τι προςφζραμε ςτθν πατρίδα. 
Είμαςτε θ παράταξθ που κεμελίωςε τθν αρτιότερθ και μακροβιότερθ Δθμοκρατία ςτθν ιςτορία 
τθσ Ελλάδοσ. Θ παράταξθ που εποφλωςε τθν ιςτορικι πλθγι του Ρολιτειακοφ προβλιματοσ. 
Είμαςτε θ παράταξθ που ζκανε πραγματικότθτα τθν εκνικι ςυμφιλίωςθ και τθν οριςτικι άρςθ 



2 
 

των ςυνεπειϊν του Εμφυλίου. Είμαςτε θ παράταξθ που, παρά τισ αντιδράςεισ ςφςςωμθσ τότε 
τθσ αντιπολίτευςθσ, ζβαλε τθ χϊρα ςτθν τροχιά τθσ Ευρϊπθσ. Εξαςφαλίηοντασ γεωπολιτικι 
ςτακερότθτα αλλά και οικονομικι ευθμερία. Και είμαςτε θ παράταξθ που, δείχνοντασ εκνικι 
ςυνζπεια και πολιτικι αυταπάρνθςθ, κράτθςε τθν Ελλάδα όρκια μζςα ςτθν Ευρϊπθ. Κόντρα 
ςτο κφμα του λαϊκιςμοφ που γζννθςε θ οικονομικι κρίςθ.  
 

Ζχουμε πολλά να μάκουμε από τα ςαράντα τζςςερα χρόνια τθσ ιςτορίασ μασ. Από 
επιτεφγματα, αλλά και από ςφάλματα. Από κριάμβουσ, αλλά και από ιττεσ. Τα χρόνια όμωσ 
αυτά μασ άφθςαν δφο παρακατακικεσ -που είναι ςιμερα περιςςότερο επίκαιρεσ παρά ποτζ. 
Ραρακατακικθ πρϊτθ: να ταυτίηουμε τθν πρόοδο με το ςυμφζρον των πολλϊν. 
Ραρακατακικθ δεφτερθ: να αλλάηουμε με τόλμθ ϊςτε να ςυμπορευόμαςτε με τισ προκλιςεισ 
των καιρϊν.  Εμείσ είμαςτε θ πολιτικι δφναμθ τθσ προόδου. Και ταυτόχρονα, θ Νζα 
Δθμοκρατία ιταν, είναι και κα είναι ζνα κόμμα λαϊκό. Ζνα κόμμα λαϊκό. Εμείσ -ςε αντίκεςθ με 
όςουσ καπθλεφτθκαν αυτοφσ τουσ δφο όρουσ- ξζρουμε τι είναι ςτα αλικεια προοδευτικό και τι 
είναι πραγματικά λαϊκό. Από τθν ίδρυςι τθσ, θ Νζα Δθμοκρατία, αντιτάχκθκε ςτισ ταξικζσ 
εκδοχζσ και τισ ςτενζσ ερμθνείεσ των ιδεολογικϊν ρευμάτων. Αντιτάχκθκε ςτισ ιδεολογικζσ 
ετικζτεσ που ςυχνά διαςτρεβλϊνονται ςε ρθχοφσ πολιτικοφσ μονολόγουσ.  
 

Σιμερα, μάλιςτα, που οι διαχωριςτικζσ γραμμζσ του παρελκόντοσ ξεκωριάηουν, θ 
αναφορά-ςτακμόσ του Κωνςταντίνου Καραμανλι είναι περιςςότερο επίκαιρθ παρά ποτζ: «Η 
Νζα Δθμοκρατία κα υπθρετεί πάντα τα αλθκινά ςυμφζροντα του ζκνουσ που βρίςκονται πζρα 
και πάνω από τισ παραπλανθτικζσ ετικζτεσ τθσ Δεξιάσ, του Κζντρου και τθσ Αριςτεράσ». Θ 
γραμμι του δικοφ μασ ορίηοντα είναι το κοινό μζλλον όλων των Ελλινων. Κυρίωσ, όςων δεν 
ζχουν τθν αρωγι ενόσ «ονόματοσ» ι μιασ περιουςίασ, αλλά που ζχουν ικανότθτεσ και δίψα για 
προκοπι. Και αυτά είναι τα χαρακτθριςτικά που διατρζχουν οριηόντια όλα τα ςτρϊματα τθσ 
ελλθνικισ κοινωνίασ, ςπάηοντασ τα ψεφτικα ςτεγανά των υποτικζμενων ελίτ. Εμείσ ξζρουμε 
πωσ θ λαϊκι ευθμερία είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνολικισ προόδου τθσ χϊρασ. Βαςίηεται ςε ζνα 
δίκαιο «κοινωνικό ςυμβόλαιο» που να διαςφαλίηει ότι μαηί με τον ςυνολικό πλοφτο αυξάνεται 
και το μερίδιο ςυμμετοχισ του κάκε πολίτθ ςτθν πρόοδο. Είμαςτε εδϊ για να υπθρετοφμε 
τουσ πολλοφσ. Ππωσ εξάλλου είχε πει ο ιδρυτισ μασ: «… θ Νζα Δθμοκρατία είναι το ςφςτθμα 
με το οποίο οι ολιγότεροι και οι επώνυμοι κακοδθγοφν αντί να καταδθμαγωγοφν, 
εκπροςωποφν αντί να καταδυναςτεφουν –και ςε τελικι ανάλυςθ υπθρετοφν– και 
περιςςότερουσ και ανώνυμουσ».  
 

Σιμερα θ παραίνεςθ αυτι αποκτά ξεχωριςτό νόθμα γιατί είμαςτε εδϊ για να 
ξαναδϊςουμε φωνι ςε αυτοφσ που νιϊκουν ξεχαςμζνοι από ζνα απρόςωπο κράτοσ που 
νοιάηεται τελικά μόνο για αυτοφσ που ζχουν πρόςβαςθ ςτθν εξουςία. Είμαςτε εδϊ για να 
δϊςουμε ελπίδα ςε αυτοφσ -και είναι πολλοί- που αιςκάνονται ότι δεν μποροφν να 
παρακολουκιςουν τουσ ρυκμοφσ ενόσ κόςμου που αλλάηει ταχφτατα. Είμαςτε εδϊ, με άλλα 
λόγια, για να δϊςουμε ατομικά εργαλεία προόδου ςτον κακζνα ξεχωριςτά. Γιατί ο λαϊκόσ 
χαρακτιρασ τθσ παράταξι μασ δεν προκφπτει από τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνίασ ωσ ενόσ 
άμορφου ακροίςματοσ, αλλά ενόσ ςυνόλου από μοναδικοφσ από ξεχωριςτοφσ πολίτεσ. Αυτό 
δεν ςυνεπάγεται μόνο ςεβαςμό ςτα ατομικά δικαιϊματα, αλλά και ςτθν πρωτοβουλία του 
κάκε Ζλλθνα. Ρροςταςία και αςφάλεια ςτον κακζνα  -πλοφςιο ι φτωχό, άνδρα, γυναίκα ι 
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παιδί. Αλλά κυρίωσ ευκαιρίεσ για μια καλφτερθ ηωι. Πχι με γενικζσ διακθρφξεισ προσ μία 
απρόςωπθ «μάηα». Αλλά με πρόνοιεσ και ρυκμίςεισ που απευκφνονται ςτον κάκε πολίτθ, με 
τθ δικι του ξεχωριςτι προςωπικότθτα και τισ δικζσ του ιδιαίτερεσ ανάγκεσ. 
 

Πραμά μου είναι κάκε Ελλθνίδα και κάκε Ζλλθνασ να μποροφν να υλοποιοφν ελεφκεροι 
το δικό τουσ όραμα. Δεν πιςτεφω -και είμαι ςίγουροσ ότι δεν πιςτεφετε και εςείσ- ςε ζνα 
πατερναλιςτικό κράτοσ που απλά προςφζρει μια αυταπάτθ προςταςίασ, ευνουχίηοντασ τουσ 
πολίτεσ από κάκε δθμιουργικι αλλαγι. Οφτε με ςυγκινοφν οι λυρικζσ αναφορζσ για μια 
επιςτροφι ςε μία Λκάκθ που δεν υπάρχει πια. Γιατί πολφ απλά δεν μποροφμε, οφτε πρζπει, να 
γυρίςουμε ςτο χκεσ. Και ο ιδρυτισ μασ ιταν εξόχωσ επίκαιροσ και όταν ζλεγε ότι: «… 
ςυντθροφμε από τθν παράδοςι μασ μόνο όςα ο χρόνοσ απζδειξε ςωςτά και χριςιμα. Και 
προχωράμε διαρκώσ με μεγάλα, τολμθρά και αςφαλι βιματα ςτισ διαρκώσ εξελιςςόμενεσ 
ςυνκικεσ». Και είναι αυτό το κάλεςμα για μεγάλα, τολμθρά βιματα που πρζπει θ δικι μασ 
γενιά να το κάνουμε πράξθ.    
 

Για κοιτάξτε λίγο τον κόςμο γφρω μασ. Τισ πρωτοφανείσ τεχνολογικζσ ανακατατάξεισ. 
 Τθν κλιματικι αλλαγι. Τον εφιάλτθ τθσ δθμογραφικισ ςυρρίκνωςθσ. Αναλογιςτείτε μαηί μου 
ότι το παιδί που ξεκινά ςιμερα τθν πρϊτθ δθμοτικοφ κα τελειϊςει το ςχολείο το 2030. Ροφ κα 
βριςκόμαςτε τότε; Κα ζχουμε κερδίςει το ςτοίχθμα με το μζλλον ι κα ζχουμε μείνει πίςω να 
ςκιαμαχοφμε με τα φαντάςματα του παρελκόντοσ; Κυρίεσ και κφριοι, κανείσ δεν μασ εγγυάται 
ότι αυτι τθ φορά θ Ελλάδα κα είναι μαηί με τουσ νικθτζσ τθσ Λςτορίασ. Για να το πετφχουμε 
πρζπει να μθν φοβθκοφμε τθν αλλαγι. Και πρζπει εμείσ, θ μεγάλθ προοδευτικι φιλελεφκερθ 
παράταξθ, να βρεκοφμε ςτθν πρϊτθ γραμμι αυτισ τθσ μάχθσ. Αλλάηουμε τθ Νζα Δθμοκρατία 
για να αλλάξουμε τθν Ελλάδα.  
 

Ακοφω κριτικι από πολλοφσ καλόπιςτουσ ςυμπολίτεσ μασ για τα παλιά κόμματα. Τουσ 
απαντϊ ότι, παρά τα λάκθ μασ, θ Νζα Δθμοκρατία είναι το μόνο κόμμα που δεν ςαρϊκθκε 
από τουσ ανζμουσ τθσ αμφιςβιτθςθσ και του λαϊκιςμοφ. Γιατί αποδείξαμε ότι είχαμε βακιζσ 
ρίηεσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Και γιατί θ ιδεολογία μασ ενείχε πάντα ζνα ιςχυρό ςτοιχείο 
υπζρβαςθσ.  
 

Λζω λοιπόν ςε όςουσ αςκοφν αυτι τθν καλοπροαίρετθ κριτικι: ασ είναι επιφυλακτικοί 
απζναντι ςε όςουσ επαγγζλκθκαν το νζο αλλά αποδείχκθκαν παλιότεροι του πιο παλιοφ. Είναι 
αυτοί που αναβίωςαν τισ πιο προβλθματικζσ πτυχζσ τθσ Μεταπολίτευςθσ, ρίχνοντασ ςκιά 
πάνω ςτα ςθμαντικά τθσ επιτεφγματα. Αυτοί που διαςτρζβλωςαν τθν πολιτικι και 
παραμόρφωςαν τθν Λςτορία. Τουσ κυμίηω ότι θ ςθμαντικότερθ κατάκτθςθ μασ, θ μεγάλθ 
παρακατακικθ του ιδρυτι μασ -το να ζχουμε μια ςτακερι Δθμοκρατία- δεν είναι δεδομζνθ. 
Διότι ςιμερα  οι δθμοκρατίεσ  δεν ςυντρίβονται με πάταγο κάτω από τισ ερπφςτριεσ των τανκσ. 
Αλλά διαβρϊνονται ςιγά ςιγά από το ςαράκι του λαϊκιςμοφ και του αυταρχιςμοφ. Αλλά, 
κυρίωσ, από τον ιό τθσ απάκειασ και τθσ αδιαφορίασ.  Διαβρϊνονται όταν οι πολίτεσ δεν 
ταυτίηουν το ατομικό τουσ ςυμφζρον με το καλό τθσ Ρολιτείασ.  
 

Τουσ ηθτϊ να αφιςουν για λίγο ςτθν άκρθ τον Πμθρο και τον Οδυςςζα και να 
ξαναδιαβάςουν τα τελευταία λόγια του Ρερικλι, όπωσ τα αναπαράγει ο Κουκυδίδθσ.  Στθ 
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διάρκεια του λοιμοφ κφμιηε ςτουσ Ακθναίουσ ότι «… όταν ευθμερεί θ πόλισ ωφελεί τον κάκε 
πολίτθ περιςςότερο παρά όταν ευθμερεί ο κακζνασ ατομικά, ενώ θ ίδια θ πόλθ ζχει πάρει τθν 
κατιοφςα. Γιατί αυτόσ που ευδοκιμεί ιδιωτικά εάν καταςτραφεί θ πατρίδα του ζχει τθν ίδια 
μοίρα, αν όμωσ κακοτυχιςει ςε πόλθ που ευθμερεί είναι πικανό να διαςωκεί». Τα 
δθμοκρατικά κόμματα αποτελοφν τα κεμζλια του πολιτεφματοσ. Και θ ςυμμετοχι των πολιτϊν 
ςτα κοινά τα κάνει ςτοιβαρά. Τα κάνει να αντζχουν ςτον χρόνο. Και για αυτό το ίδιο μασ το 
όνομα -Νζα Δθμοκρατία- αποκτά ςιμερα ξεχωριςτι ςθμαςία. Γιατί καλοφμαςτε να το κάνουμε 
πράξθ κάκε μζρα. Δεν υπάρχει Δθμοκρατία χωρίσ να είναι Νζα. Οφτε Νζα χωρίσ Δθμοκρατία. 
 

Φίλεσ και φίλοι, 
 

Ο ιςτορικόσ μασ ρόλοσ μασ καλεί να αλλάξουμε, να προςαρμοςτοφμε ςτισ απαιτιςεισ 
των καιρϊν. Δεν είναι επιλογι. Είναι μονόδρομοσ. Είναι ο μόνοσ τρόποσ να απαντιςουμε ςε 
αυτοφσ που αμφιςβθτοφν τθ δυνατότθτά μασ να διευρφνουμε τθν απιχθςθ του κόμματόσ μασ. 
Τουσ κυμίηω πωσ όςεσ φορζσ τολμιςαμε να αλλάξουμε, κριαμβεφςαμε. Πταν διευρφναμε τον 
πολιτικό μασ ορίηοντα και ηθτιςαμε από τθν κοινωνία να ςυμπορευτεί μαηί μασ ςε μια μεγάλθ 
δθμοκρατικι κοίτθ, πετφχαμε αποτελζςματα που ξεπζραςαν τισ προςδοκίεσ μασ: 54% το 1974, 
47% το 1990, 45% το 2004. Αυτά είναι τα μεγαλφτερα εκλογικά ποςοςτά μασ. Και όλα 
προζκυψαν όταν, ςε ςυνκικεσ διαφορετικζσ, κάναμε πράξθ το ίδιο ςφνκθμα. Ανανεϊνουμε το 
κόμμα, ενϊνουμε τουσ Ζλλθνεσ, πάμε τθν Ελλάδα μπροςτά. Μπορζςαμε τότε, μποροφμε και 
ςιμερα. Πταν, πριν από τρία χρόνια ζκετα υποψθφιότθτα για Ρρόεδροσ τθσ Νζασ 
Δθμοκρατίασ είχα ζνα μεγάλο όραμα για μια μεγάλθ παράταξθ. 
 

Είχα πει τότε: «Κζλω ζνα κόμμα αξίων που κα επαναφζρει ςτο δθμόςιο διάλογο τισ 
βαςικζσ αξίεσ τθσ παράταξθσ. Ρου κα μιλιςει ουςιαςτικά για ελευκερία, αλλθλεγγφθ, 
αξιοκρατία, δικαιοςφνθ, ίςεσ ευκαιρίεσ. Ρου κα επαναπροςδιορίςει τι ςθμαίνει ςιμερα να 
είναι κάποιοσ πατριϊτθσ ςτον 21ο αιϊνα. Είχα πει ότι κζλω ζνα κόμμα που κα παράγει 
εφαρμοςμζνθ πολιτικι. Κα προτείνει πρακτικζσ και εφαρμόςιμεσ λφςεισ ςε πραγματικά 
προβλιματα, μακριά από τισ ιδεολογικζσ αγκυλϊςεισ του παρελκόντοσ. Ρου κα εςτιάηει 
περιςςότερο ςτθ δθμόςια ευθμερία, ςτο καλό τθσ πόλθσ με τθν ζννοια του Κουκυδίδθ και 
λιγότερο ςτθν παραγωγι ατομικοφ πλοφτου. Είχα πει ότι κζλω ζνα κόμμα που κα δϊςει 
πραγματικζσ ευκαιρίεσ ςε νζουσ ανκρϊπουσ.  Ρου κα τουσ κάνει να ςυμμετζχουν ςτθν κοινι 
προςπάκεια. Κζλω ζνα κόμμα ανοιχτό, που κα διαβουλεφεται με τουσ πολίτεσ. Ρου κα 
ςτθρίηεται ςτα μζλθ του.  Ρου κα ανοίξει τα κομματικά παράκυρα για να μπει οξυγόνο. Κζλω 
ζνα κόμμα που κα μπορεί να ξαναδϊςει ελπίδα ςε μια κοινωνία που μποφχτιςε ςτο ψζμα και 
αναηθτεί ακόμα ςωτιρεσ εκεί που δεν υπάρχουν.  Είχα πει ότι κζλω να ξανακάνω τθ Νζα 
Δθμοκρατία μεγάλο κόμμα εξουςίασ, κεντρικό διαμορφωτι των πολιτικϊν εξελίξεων ςτθ 
χϊρα. Κζλω να ςυνδιαμορφϊςουμε με όλουσ τουσ πολίτεσ το μζλλον του κοινοφ μασ ςπιτιοφ. 
Να δεςμευτοφμε ότι όλοι μαηί, με ςυλλογικότθτα, με ενότθτα, με ομόνοια κα πορευτοφμε τθν 
επόμενθ μζρα. Αρκετά πλθρϊςαμε τουσ διχαςμοφσ».  
 

Αυτά είχα πει, αυτά είχα προτείνει εδϊ και τρία χρόνια. Σε αυτά είχα δεςμευτεί. Και 
αυτά ζκεςα ωσ ςτόχουσ από τθν πρϊτθ θμζρα που με τιμιςατε με τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και 
ανζλαβα  τθν ευκφνθ τθσ θγεςίασ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ. Ομολογϊ ότι χάρθ ςτουσ ενεργοφσ 
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πολίτεσ, χάρθ ςτα μζλθ μασ, χάρθ ςε όλουσ εςάσ, το ςθμερινό αποτζλεςμα επιβεβαιϊνει τισ 
προςδοκίεσ μου.  Μαηί -και ςε ςυνεχι διάλογο με τθν κοινωνία- επαναπροςδιορίηουμε τισ 
πολιτικζσ μασ προτεραιότθτεσ. Κζτουμε ωσ πρωταρχικό ςτόχο το χτίςιμο μιασ κοινωνίασ που 
δίνει ευκαιρίεσ προόδου και ευθμερίασ ςε όλουσ. Και που κάνειπράξθ το χρζοσ αλλθλεγγφθσ 
προσ τουσ πιο αδφναμουσ. Σχεδιάηουμε μια οικονομία με λιγότερουσ φόρουσ και λιγότερεσ 
ειςφορζσ, με περιςςότερεσ επενδφςεισ για νζεσ δουλειζσ. Ζνα πολιτικό ςφςτθμα λειτουργικό. 
Ζνα Δθμόςιο αποτελεςματικό, ςτθν υπθρεςία του πολίτθ. Μια Ραιδεία που πάνω απ’ όλα κα 
ετοιμάηει το μζλλον, πάντα ςε ςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ. Ζνα κράτοσ, όπου το Δίκαιο 
και θ αςφάλεια είναι προχποκζςεισ δθμοκρατίασ. Και μια Ελλάδα με θγετικό ρόλο ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι, ιςότιμθ με τουσ εταίρουσ μασ, οπλιςμζνθ με τθ δφναμθ του Ελλθνιςμοφ -
παντοφ ςτον κόςμο. Πλα αυτά ενϊ μαηί ανανεϊνουμε τθ Νζα Δθμοκρατία.  
 

Κζλω να εκφράςω ςιμερα, θμζρα γενεκλίων τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, τθ βακιά μου 
ευγνωμοςφνθ ςτα περίπου 150.000 μζλθ μασ που μασ ςυνδράμουν οικονομικά, ακόμα και 
ςιμερα, ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ που διανφουμε. Γιατί τα παλιά και τα νζα μζλθ μασ ζχουν 
πάρει τθ Νζα Δθμοκρατία ςτα χζρια τουσ. Και κακορίηουν τθν πορεία τθσ. Για πρϊτθ φορά τθν 
περαςμζνθ άνοιξθ εκλζξαμε με άμεςθ ψθφοφορία από τθ βάςθ, τα μζλθ μασ, τουσ νζουσ 
προζδρουσ των νομαρχιακϊν μασ επιτροπϊν. Δίνουμε τζλοσ ςτισ λειτουργίεσ των μθχανιςμϊν. 
Ενιςχφουμε τθ διαφάνεια, τθ δθμοκρατικι λογοδοςία, τθ ςυλλογικότθτα. Κζλω όμωσ να 
ςτακϊ ιδιαίτερα ςε μια ςθμαντικι καινοτομία, τθν οποία ειςαγάγαμε ςτθ Νζα Δθμοκρατία 
μετά το 10ο ςυνζδριό μασ. Το Μθτρϊο Στελεχϊν. Είχα πει τότε ότι χρειάηεται επειγόντωσ θ 
πολιτικι να αποκτιςει ξανά νόθμα. Και για να γίνει αυτό, το οξυγόνο για να γίνει αυτό, είναι θ 
ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτισ αποφάςεισ, αλλά και θ ανάδειξθ των καταλλθλότερων 
που κα τεκοφν ςτθν υπθρεςία του κοινωνικοφ ςυνόλου. Ζτςι γεννικθκε το Μθτρϊο Στελεχϊν. 
Μια πρωτοβουλία ςτθν οποία ανταποκρίκθκαν χιλιάδεσ πολίτεσ. Χιλιάδεσ πολίτεσ, οι οποίοι 
αξιολογικθκαν αξιοκρατικά ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτζσ τουσ, ϊςτε να μπολιάςουν το κόμμα 
μασ, να αποτελζςουν τα νζα μασ πολιτικά ςτελζχθ. Και ςιμερα είναι μαηί μασ οι πρϊτοι 150 
ςυμπολίτεσ μασ που αναδείχκθκαν από τισ διαδικαςίεσ του Μθτρϊου. Τουσ καλωςορίηουμε με 
μεγάλθ χαρά και με ιδιαίτερεσ προςδοκίεσ. Αρκετοί από αυτοφσ κα είναι και ςτα εκνικά μασ 
ψθφοδζλτια. Είναι άνκρωποι που δεν ανικαν ςτον κομματικό μθχανιςμό. Ρολλοί από αυτοφσ 
είναι άνκρωποι που δεν είχαν ςχζςθ με τθν ενεργό πολιτικι. Ιταν όμωσ ενεργοί πολίτεσ. Είναι 
άνκρωποι που εμπνζονται από το κοινό μασ όραμα και αποφάςιςαν να ςυμπορευτοφν μαηί 
μασ.  
 

Θ Νζα Δθμοκρατία αλλάηει, φίλεσ και φίλοι. Βλζπει μπροςτά χωρίσ να φοβάται.  Το 
κάνει όμωσ αυτό, χωρίσ να ξεχνά τισ ρίηεσ τθσ. Και τιμά τθν ιςτορία τθσ.  Είναι ςιμερα μαηί μασ 
μζλθ του «Συνδζςμου 74». Και ςτο πρόςωπο του αδικοχαμζνου Κυριάκου Γριβζα 
αναγνωρίηουμε τθν προςφορά όλων όςοι ζκαναν το κόμμα μασ αυτό που είναι ςιμερα και 
ζριξαν το ςπόρο για αυτό που κα γίνει αφριο.  Είμαςτε θ μεγαλφτερθ πολιτικι δφναμθ ςτθν 
Ελλάδα. Είμαςτε μια παράταξθ μεγάλθσ αντοχισ. Είμαςτε ζνασ πυλϊνασ ςτακερότθτασ και 
αςφάλειασ. Αλλά είμαςτε και μια δφναμθ μεγάλων αλλαγϊν, κάκε φορά που οι καιροί το 
επιβάλλουν. Φίλεσ και φίλοι, θ Νζα Δθμοκρατία είναι ζτοιμθ. Ζτοιμθ να αλλάξει τθν Ελλάδα. 
Ζτοιμθ να επανακεμελιϊςει τθ Νζα Ελλθνικι Δθμοκρατία. Είμαςτε ζτοιμοι όμωσ να κάνουμε 
και κάτι ακόμα. Να ςυμμετζχουμε, όπωσ ταιριάηει ςτθ μεγάλθ μασ ιςτορία,  ςτθν 
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επανακεμελίωςθ τθσ Νζασ Ευρϊπθσ. Μποροφμε. Μποροφμε γιατί είμαςτε μπροςτά, ςτθν 
πρϊτθ γραμμι. Απζναντι ςτο λαϊκιςμό, απζναντι ςτον ςτείρο ευρω-αρνθτιςμό, που απειλοφν 
τα κεμζλια του Ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ. Και είμαςτε απζναντι ςτισ επικίνδυνεσ τάςεισ που 
ξεφυτρϊνουν από τα άκρα του πολιτικοφ φάςματοσ. Θ απάντθςθ δεν μπορεί να είναι λιγότερθ 
Ευρϊπθ αλλά καλφτερθ Ευρϊπθ. Μια Ευρϊπθ που προςτατεφει εκεί που χρειάηεται και που 
δίνει ευκαιρίεσ εκεί που πρζπει. Ρου αναγνωρίηει τθν ιςχφ τθσ ςυνεργαςίασ, αλλά ςζβεται 
ταυτόχρονα και τισ εκνικζσ ευαιςκθςίεσ. Ρου ξζρει τι πρζπει να κάνει και το κάνει καλά και 
αναγνωρίηει το τι δε χρειάηεται να κάνει. Θ Νζα Δθμοκρατία είναι πρωταγωνίςτρια ςτο 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να πάρουμε και πάλι τθ κζςθ που μασ αξίηει. Και θ Ελλάδα να 
είναι ςτθν πρϊτθ γραμμι των Ευρωπαϊκϊν εξελίξεων. Πχι ωσ επαίτθσ ευρωπαϊκισ 
αλλθλεγγφθσ αλλά ωσ περιφανοσ ςυνδιαμορφωτισ μιασ Ευρϊπθσ που κα πρωταγωνιςτιςει 
ςτο παγκόςμιο ςτερζωμα.  
 

Φίλεσ και φίλοι, Κυρίεσ και κφριοι, 
 

Τθν Ελλάδα περιβάλλουν, ςιμερα, απειλζσ χωρίσ προθγοφμενο: Θ φτωχοποίθςθ τθσ 
μεςαίασ τάξθσ, θ υπονόμευςθ των αρμϊν τθσ Δθμοκρατίασ μασ, θ ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ ςτο 
κράτοσ ωσ εγγυθτι αςφάλειασ και ίςων ευκαιριϊν.  Πλα αυτά, ενϊ θ περιοχι μασ μπαίνει ςε 
περίοδο μεγάλθσ αςτάκειασ. Ράμε ςε φουρτουνιαςμζνα νερά χωρίσ καπετάνιο και με 
εξαντλθμζνο το πλιρωμα τθσ κοινωνίασ. Και θ χϊρα, δυςτυχϊσ, ςυχνά, κυμίηει φτερό ςτον 
άνεμο. Είχα προειδοποιιςει από τθ Διεκνι Ζκκεςθ Κεςςαλονίκθσ ότι θ δικεν ζξοδοσ από τα 
μνθμόνια είναι μια οφκαλμαπάτθ. Θ πατρίδα μασ  βρίςκεται εκτόσ αγορϊν και οι κίνδυνοι για 
τθν οικονομία, από το τραπεηικό ςφςτθμα μζχρι τθ Δ.Ε.Θ., πολλαπλαςιάηονται. Και κάκε μζρα 
που περνά θ αναπτυξιακι προοπτικι τθσ χϊρασ υπονομεφεται. Αυτι θ παρατεταμζνθ 
αβεβαιότθτα δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί άλλο. Θ χϊρα πρζπει να οδθγθκεί το ςυντομότερο 
δυνατό ςε εκλογζσ. Και μόνο μία ιςχυρι πολιτικι επικράτθςθ τθσ Ν.Δ. κα αποκαταςτιςει τθν 
εμπιςτοςφνθ που χρειαηόμαςτε για να μποροφμε, επιτζλουσ, να δανειηόμαςτε, όπωσ όλα τα 
κανονικά κράτθ. Θ ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ μζςα από ζνα τολμθρό πρόγραμμα μεγάλων 
αλλαγϊν είναι το κλειδί για να μασ εμπιςτευκοφν και πάλι οι επενδυτζσ. Στο λαϊκιςμό, τθν 
ιδεολθψία, τθν ανικανότθτα τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ κα αντιπαραβάλλουμε τθν 
ευκυκριςία, τον προγραμματιςμό,  τθ ςοβαρότθτα. Φαίνεται να το ζχει θ μοίρα τθσ παράταξισ 
μασ να αναλαμβάνει τισ τφχεσ του τόπου ςε δφςκολεσ ςυγκυρίεσ. Κα ςτακοφμε και πάλι ςτο 
φψοσ των περιςτάςεων.  Και κα πάμε επιτζλουσ και πάλι τθν Ελλάδα μπροςτά.  
 

Ρολλοί ιςχυρίηονται ότι ο κλιβερόσ επίλογοσ των ΣΥΛΗΑΝΕΛ ςθματοδοτεί το 
πραγματικό τζλοσ αυτοφ που ονομάηουμε «Μεταπολίτευςθ». Δεν το ξζρω. Κα πω, όμωσ, απλά 
ότι θ Μεταπολίτευςθ είχε μεγάλεσ κατακτιςεισ, αλλά και χαμζνεσ ευκαιρίεσ. Και ςτο ζδαφοσ 
αυτϊν των χαμζνων ευκαιριϊν ξεφφτρωςε ο λαϊκιςμόσ τον οποίο καλλιζργθςαν οι ΣΥΛΗΑΝΕΛ 
για να αναρριχθκοφν ςτθν εξουςία. Κυβζρνθςαν με ψζμα και δθμαγωγία, πλθγϊνοντασ τθ 
λειτουργία τθσ Δθμοκρατίασ μασ, με ςτόχο τι; Κυρίωσ να αλλοιϊςουν τθν ορκολογικι ςκζψθ 
των πολιτϊν. Να επικαλεςτοφν το ςυναίςκθμα και όχι τθ λογικι. Σιμερα ηοφμε τισ τελευταίεσ 
μζρεσ μιασ τραγικισ εποχισ. Είναι μια εποχι που τελειϊνει με οδφνθ. Δυςτυχϊσ, τελειϊνει και 
με τθ ςιωπθλι παραίτθςθ τθσ πλειοψθφίασ των Ελλινων.  
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Πμωσ, οι δθμοκρατικοί πολίτεσ κα κάνουν το κακικον τουσ. Κα τουσ διϊξουν όπωσ 
τουσ αξίηει. Πχι μόνο πολιτικά θττθμζνουσ, αλλά και θκικά απαξιωμζνουσ. Για μασ, λοιπόν, οι 
εκλογζσ  που ζρχονται είναι, πράγματι, ςφγκρουςθ δφο κόςμων: Από τθ μία, θ δυναμικι 
Ελλάδα τθσ παραγωγισ, τθσ εξωςτρζφειασ και των μεγάλων αλλαγϊν. Και από τθν άλλθ, θ 
κακθλωμζνθ Ελλάδα τθσ εςωςτρζφειασ και τθσ επιδοτοφμενθσ φτϊχειασ εν μζςω κοινωνικϊν 
ερειπίων. Με τθ μεςαία τάξθ να ςυνκλίβεται. Πμωσ, ςτισ ςτάχτεσ αυτισ τθσ καμζνθσ Ελλάδασ, 
τθσ αυταπάτθσ και του ψζματοσ, φυτρϊνει -το ζχω ξαναπεί- ςιωπθλά ζνασ ςπόροσ 
δθμιουργίασ. Και αν κοιτάξουμε γφρω μασ κα τον δοφμε παντοφ. Είναι όλοι αυτοί οι 
ςυμπολίτεσ μασ που, ςε πείςμα των καιρϊν, επιμζνουν και τα καταφζρνουν να παράγουν, να 
δθμιουργοφν, να διακρίνονται, να ελπίηουν. Είναι αυτοί που πραγματικά αλλάηουν τθ χϊρα. 
Και ζχουμε χρζοσ, εμείσ, ωσ Ν.Δ., να γίνουμε ο καταλφτθσ αυτισ τθσ μεγάλθσ αλλαγισ. Να 
απελευκερϊςουμε αυτζσ τισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ. Να αναδείξουμε αξίεσ οι οποίεσ φαίνεται 
ότι απομακρφνονται από το λεξιλόγιό μασ, όπωσ το φιλότιμο, τθ διάκεςθ για προκοπι, τθν 
αλλθλεγγφθ. Να χτίςουμε όλοι μαηί τθν Ελλάδα των ονείρων μασ. 
 

Φίλεσ και φίλοι, 
 

Υποδεχόμαςτε ςιμερα το νζο ςφμβολο τθσ παράταξθσ, που κα μασ ςυνοδεφςει ςτισ επόμενεσ 
 εκλογικζσ μάχεσ μασ. Σθματοδοτεί με τον τρόπο του τον ρόλο που κα υπθρετιςει το κόμμα 
μασ. Ζνα κόμμα ανοιχτό ςτθν κοινωνία και ςτισ νζεσ ιδζεσ. Ζνα κόμμα που κα ξαναφζρει τουσ 
νζουσ ςτθν πολιτικι. Ζνα κόμμα που κζλει να ενϊςει τουσ Ζλλθνεσ, εμπνζοντασ με μια 
ςυμφωνία αλικειασ και ζνα ςχζδιο πράξθσ. Ζνα κόμμα που κα γράψει τισ πρϊτεσ ςελίδεσ μιασ 
νζασ εποχισ. Το ςιμα μασ εξακολουκεί να ζχει ςτον πυρινα του το μονόγραμμά μασ: Το «Ν» 
τθσ διαρκοφσ νεότθτασ και το «Δ» τθσ παντοτινισ δθμοκρατικισ μασ αναφοράσ. Ζνα ςιμα που 
δεν κα μποροφςε παρά να ζχει ωσ άξονα τον παραδοςιακό μασ πυρςό ςε μία λίγο πιο 
αφαιρετικι εκδοχι και να τυλίγεται από το γαλάηιο φόντο τθσ πατρίδασ αλλά κι από το λευκό 
χρϊμα, το χρϊμα που είναι ζτοιμο να ςυνεργαςτεί με όλα τα άλλα.  Ζνα ςιμα που κινείται ςε 
ζνα περιβάλλον ελεφκερο και ευμετάβλθτο, όςο και ο κόςμοσ γφρω μασ. Και που ςτοχεφει 
μόνο ψθλά, εκεί που όλοι κζλουμε να πάμε. Το καινοφργιο ςιμα μασ είναι τόςο διακριτό, 
ϊςτε να ξεχωρίηει από κάκε άλλο. Και, ταυτόχρονα, τόςο αφαιρετικό, ϊςτε να  μποροφν να 
προβάλλουν πάνω του, θ κάκε Ελλθνίδα και ο κάκε Ζλλθνασ, τισ δικζσ τουσ ελπίδεσ και 
προςδοκίεσ. Γιατί τελικά αυτό ςυμβόλιηε πάντα θ Νζα Δθμοκρατία: Τθν ελπίδα του απλοφ 
ανκρϊπου για μια καλφτερθ ηωι.  Είναι το ςιμα ότι θ Νζα Δθμοκρατία αλλάηει. Πτι είναι ζνα 
ςφγχρονο Ευρωπαϊκό Κόμμα. Πτι ανανεϊνει τθν ιδεολογία τθσ. Ράντα πιςτι ςτισ κεμελιϊδεισ 
αξίεσ τθσ. Θ Νζα Δθμοκρατία ενϊνει. Ενϊνει ιδζεσ. Ενϊνει αξίεσ. Ενϊνει πρόςωπα. Ενϊνει 
ομάδεσ. Ενϊνει οράματα. Αυτι είναι θ ςθμερινι νζα Νζα Δθμοκρατία. 
 

Ζνα κόμμα ηωντανό και κυρίωσ ανοιχτό ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Ζτοιμο να ανανεϊςει 
και να ενϊςει. Οδθγϊντασ τισ δυνάμεισ τθσ κοινωνίασ ςε μια δθμιουργικι αναςφνκεςθ που κα 
 αναηωογονιςει τθ χϊρα. Στθν καινοφργια, ςτθν ανανεωμζνθ Νζα Δθμοκρατία, καλϊ όλεσ τισ 
Ελλθνίδεσ και όλουσ τουσ Ζλλθνεσ. Για να κάνουμε μαηί πράξθ τθν αναγζννθςθ τθσ χϊρασ μασ. 
Είπα και άλλοτε πωσ υπάρχουν ιςτορικζσ περίοδοι που οι επιμζρουσ διαφορζσ μασ υποχωροφν 
μπροςτά ςε μια εκνικι πρόκλθςθ. Είναι εποχζσ που και οι κομματικζσ αποχρϊςεισ υποχωροφν 
και προβάλλει θ ανάγκθ να φφγει το ςκοτάδι που ςκεπάηει τθν κοινι μοίρα όλων μασ. Μία 
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ανάλογθ ςυγκυρία πιςτεφω ότι βιϊνουμε και τϊρα, φςτερα από οκτϊ, ςχεδόν εννιά χρόνια 
κρίςθσ, δφο πτωχεφςεισ, τζςςερα μνθμόνια και τζςςερα χρόνια διακυβζρνθςθσ ψεφδουσ και 
ανικανότθτασ. Απευκφνομαι ςιμερα όχι μόνον προσ τουσ πολίτεσ που ψιφιςαν τθν παράταξι 
μασ ςτισ τελευταίεσ εκλογζσ, αλλά και ςε εκείνουσ που μασ ψιφιςαν από το 2004 και μετά. 
Ρολλοί μασ εγκατζλειψαν ςτθν πορεία. Ιρκε θ ϊρα να γυρίςουν  ςτο ςπίτι τουσ. Απευκφνομαι 
και ςτον απογοθτευμζνο κόςμο τθσ Κεντροαριςτεράσ και τθσ Αριςτεράσ. Απευκφνομαι ςε 
όλουσ. Πλεσ τισ Ελλθνίδεσ και όλουσ τουσ Ζλλθνεσ. 
 

Κζλω να ςτείλω ζνα απλό και κακαρό μινυμα. Θ χϊρα ςιμερα  χρειάηεται μια νζα 
εκνικι ςυμπόρευςθ που κα μασ κάνει ξανά όλουσ περιφανουσ που είμαςτε Ζλλθνεσ. Πχι άλλα 
ψζματα. Θ Ελλάδα κζλει ςχζδιο αλικειασ. Γνωρίηω καλά τισ δυςκολίεσ που κα παραλάβουμε. 
Ρεριμζνω παγίδεσ που ςτινονται από τϊρα. Ξζρω όμωσ πωσ υπάρχει κάτι που όλοι οι Ζλλθνεσ 
το  κζλουν: Επιτζλουσ να πάμε μπροςτά. Μποροφμε! Μαηί μποροφμε! Μποροφμε 
ενεργοποιϊντασ ζνα μεγάλο κοινωνικό ρεφμα. Ππου κα ζχουν κζςθ όλοι και χάρθ ςτο οποίο 
κα δουν όλοι τθ ηωι τουσ να αλλάηει. Επιτζλουσ να βελτιϊνεται. Γι’ αυτό, άλλωςτε, ζχω πει ότι 
θ Νζα Δθμοκρατία κα είναι κυβζρνθςθ όλων των Ελλινων. Με ζνα αποφαςιςμζνο 
κυβερνθτικό  ςχιμα που κα ςαρϊςει κάκε εμπόδιο που κακθλϊνει ςιμερα τθν πρόοδο τθσ 
χϊρασ μασ. Μία τζτοια τιτάνια προςπάκεια απαιτεί εκνικι ςυμπόρευςθ. Για αυτό και επιμζνω 
ςτθν ανάγκθ ενότθτασ ςτθ βάςθ τθσ κοινωνίασ αλλά  και ςυνεννόθςθσ ςτθν κορυφι μεταξφ 
των προοδευτικϊν δυνάμεων τθσ χϊρασ. Αλλά επιμζνω και ςτθν κινθτοποίθςθ του απλοφ 
πολίτθ, που πρζπει, επιτζλουσ, να βγει από το τζλμα τθσ απογοιτευςθσ.  
 

Για να ςυναντθκοφμε όλοι ςτθν ίδια διαδρομι που κα μασ κάνει να αφιςουμε πίςω 
μασ τθν νφχτα του ψζματοσ και του λάκουσ για να ζρκει θ μζρα τθσ ελπίδασ. Να ζρκει μια 
φωτεινι μζρα για τθν Ελλάδα. Μιλϊ κακαρά και απευκφνομαι ςε όλουσ. Και κλείνω με αυτι 
τθν αποςτροφι: 
 

Είμαςτε πολφ λίγοι για να είμαςτε μοιραςμζνοι. Και μασ πιγαν πολφ πίςω για να 
μζνουμε ακίνθτοι. Ώρα να πάμε μπροςτά. Μποροφμε. Θ παράταξθ μασ κα μεγαλϊςει για να 
ενϊςει. Για να πάμε τθν Ελλάδα μπροςτά. Πλοι μαηί. Γιατί μαηί μποροφμε!  
 

 


