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Χαιρετισμός του Προέδρου του Ιδρύματος  «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» κ.
Πέτρου Μολυβιάτη στην εκδήλωση του Ιδρύματος με θέμα «Κωνσταντίνος

Καραμανλής - Η πορεία της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη»

Κύριες Πρωθυπουργέ,  κύριε Πρόεδρε της  Βουλής,  κύριε πρώην Πρόεδρε της  Δημοκρατίας,
κύριοι πρώην Πρωθυπουργοί, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρίες
και κύριοι.

Εκ μέρους του Ιδρύματος Κωνσταντίνος  Καραμανλής σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά και
ιδιαίτερη τιμή και σας ευχαριστώ θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση μας.

Η παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση, αποτελεί πραγματικά μεγάλη τιμή για το ίδρυμά
μας. Συμπληρώθηκαν ήδη, κυρίες και κύριοι, 47 χρόνια από την 4η Οκτωβρίου του 1974, την
ημέρα  που  ο  Κωνσταντίνος  Καραμανλής  ίδρυσε  τη  Νέα  Δημοκρατία.  Ο  Κωνσταντίνος
Καραμανλής ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός με ένα μεγάλο όραμα, και το όραμά του ήταν ούτε
λίγο, ούτε πολύ, να αλλάξει τη μοίρα της Ελλάδος.

Πίστευε ο αείμνηστος Πρόεδρος ότι  μπορούσε να απαλλάξει  το έθνος μας από τα μεγάλα
προβλήματα  που  αντιμετώπιζε  σε  ολόκληρη  την  ιστορία  του.  Δηλαδή  την  εξωτερική
ανασφάλεια,  την  οικονομική υποανάπτυξη και  την  πολιτική αστάθεια.  Με άλλα λόγια από
τους ατέλειωτους πολέμους και τις ξένες κατοχές, από την αιώνια φτώχεια μας και από τα
πραξικοπήματα,  τα  κινήματα  και  τις  επαναστάσεις  και  την  κυβερνητική  αστάθεια  που
σφράγισαν τη σύγχρονη ιστορία μας.

Όλα αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν, οριστικά και αμετάκλητα, αν η χώρα μας
γινόταν  πλήρες  και  ισότιμο  μέλος  της  ενωμένης  Ευρώπης.  Ενωμένης,  όμως,  όχι  μόνο
οικονομικά και νομισματικά αλλά και πολιτικά και αμυντικά.

Ο στόχος αυτός, κυρίες και κύριοι, προφανώς έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.  Υπάρχουν
βέβαια,  σήμερα,  πολλά και  μεγάλα νέα προβλήματα που αντιμετωπίζει  η χώρα μας και  η
Ευρώπη είναι σήμερα στην κατάσταση που γνωρίζουμε. Δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε. Η
Ελλάδα, όμως, είναι αναμφισβήτητα πιο ασφαλής, πιο δημοκρατική και πιο πλούσια ακόμα
και στη σημερινή Ευρώπη παρά έξω από αυτήν.

Όλα αυτά που,  σήμερα,  τα θεωρούμε αυτονόητα και  δεδομένα δεν ήταν καθόλου έτσι  το
1974. Τη δημιουργία αυτής της νέας Ελλάδας, της Ελλάδας της δημοκρατίας, της ασφάλειας



και της ευημερίας είχε στο νου του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όταν ίδρυσε το κόμμα της
Νέας Δημοκρατίας.

Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από την ιδρυτική πράξη του κόμματος:
«Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πατρίδα με τους
ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία,
την πρόοδο με το κοινό αγαθό, την πολιτική ελευθερία με την έννομη τάξη και την κοινωνική
δικαιοσύνη”.

Χάρη στην ιδεολογία της, τις αρχές της και τις αξίες της, η Νέα Δημοκρατία έχει βαθιές ρίζες
και στέρεους δεσμούς με τον ελληνικό λαό. Για αυτό και Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα,
από όσα ιδρύθηκαν την ίδια εποχή, που όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει αλλά και κυβερνά
τον τόπο μέχρι σήμερα.

Οι καιροί, κυρίες και κύριοι, είναι δύσκολοι αλλά και πότε δεν ήταν στον τόπο μας; Νομίζω,
όμως, ότι χάρη στις σωστές επιλογές του Κωνσταντίνου Καραμανλή και των διαδόχων του σε
μεγάλα  και  καθοριστικά  ζητήματα  μπορούμε  να  κοιτάζουμε  το  μέλλον  με  περισσότερη
αισιοδοξία και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Για όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα πιστεύω ότι είναι άξιος κάθε τιμής
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όπως κάθε τιμής δικαιούνται και οι άξιοι συνεχιστές του έργου
του.

Σας ευχαριστώ πολύ. 


