
Ομιλία του Προέδρου της Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας 

Δήμου Σαρωνικού, κ. Μιχάλη Κορωναίου, για τα 40 χρόνια 

της Νέας Δημοκρατίας 

Κυρίες και κύριοι, μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, 

Όλα ξεκίνησαν πριν από 40 χρόνια. 

Τότε άρχισε το ταξίδι που έμελε να φέρει ιστορικές στιγμές 

στην Χώρα μας. 

Η ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και η ιδεολογία που 

εισήγαγε στον πολιτικό χώρο της εποχής από την πρώτη 

στιγμή της ίδρυσης της μέχρι και σήμερα, 

είναι η κληρονομιά των παλαιοτέρων και ο φάρος για τους 

νεότερους που εντάσσονται διαρκώς στις δυνάμεις μας, 

προσπαθώντας και αυτοί να βοηθήσουν στην διατήρηση και 

στην περαιτέρω εξάπλωση του μηνύματος μας, το οποίο δεν 

είναι άλλο από αυτό που ζήτησε ο Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, ο ιδρυτής μας από τους τότε νέους που τον χειροκροτούσαν στον δρόμο, όταν το 

1974 κατευθυνόταν από το αεροδρόμιο προς το Προεδρικό Μέγαρο: «ΖΗΤΩ ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ, 

ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΡΡΑΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ». 

Πόσο σημαντικά, αλλά και πόσο επίκαιρα είναι αυτά τα λόγια του, ακόμα και στην σημερινή 

εποχή, κατά την οποία όλοι γνωρίζουμε ότι καλύπτει τη χώρα η σκιά του οικονομικού πολέμου, 

που απειλεί ακόμα και τη δημοκρατία μας. 

Σήμερα έχουμε ένα «τέλος εποχής», αλλά και μια «καινούργια αρχή». 

«Τέλος εποχής» γιατί η παράταξη μας καλείται για άλλη μια φορά να είναι αυτή που θα βάλλει 

τις βάσεις για ένα στέρεο μέλλον, ανατρέποντας καταστάσεις και γεγονότα, που είχαν εδραιωθεί 

μέσα στην ελληνική κοινωνία. 

Δεν πρέπει να μας φοβίζει αυτό. Το έχουμε ξανακάνει. 

Εμείς ήμασταν αυτοί που εδραιώσαμε την Δημοκρατία στην Ελλάδα, 

Εμείς ήμασταν αυτοί που εντάξαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, δίνοντας της ευρωπαϊκή οντότητα 

και κατατάσσοντας την μέσα σε ένα ισχυρό οικονομικό και πολιτικό κύκλο χωρών. 

Εμείς ήμασταν αυτοί που κληθήκαμε το 1989 να προσπαθήσουμε να συμμαζέψουμε το κράτος 

από την οικονομική, ηθική και κοινωνική εξαθλίωση της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του 

Τσοβόλα δώστα όλα. 

Εμείς ήμασταν αυτοί που κληθήκαμε να ολοκληρώσουμε και να διεξάγουμε τους καλύτερους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Εμείς ήμασταν αυτοί που έπρεπε να βάλουμε το κράτος σε μια τάξη και να διαχειριστούμε την 

κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. 

Εμείς ήμασταν αυτοί που έπρεπε να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις από την είσοδο μας στο ΔΝΤ 

και στα Μνημόνια 

Αλλά είναι και μια νέα αρχή γιατί 

Εμείς είμαστε αυτοί που με συντονισμένες κινήσεις, προσπαθώντας να μην επιβαρύνουμε, όσο 

είναι δυνατόν, τον πολίτη, κάνουμε βήματα εξόδου της χώρας από το μνημόνιο, το ΔΝΤ και 

γενικά την εξωτερική βοήθεια, και με σταθερά βήματα προγραμματίζουμε το αύριο, ένα αύριο 

απαλλαγμένο από κηδεμονίες, ένα αύριο ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών για όλους τους 

Έλληνες. 

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι με τις θυσίες του Ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια έχουμε 

αποδείξει, ότι η οικονομία μας μπορεί και θα βρει σύντομα τους ρυθμούς μιας υγιούς 

ανάπτυξης, χωρίς την ανάγκη νέων δανεικών. 

Στους επικριτές μας και στους ευκαιριακούς πλανόδιους της πολιτικής πρέπει να απαντάμε με 

έργα και όχι με λόγια. 
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Και τα έργα μιλάνε από μόνα τους: 

–Βγάλαμε πρωτογενή πλεονάσματα, ένα χρόνο νωρίτερα από το Πρόγραμμα. 

–Βγήκαμε στις αγορές δύο χρόνια νωρίτερα από το Πρόγραμμα. 

–Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το Μνημόνιο πολύ νωρίτερα απ’ ότι 

προβλεπόταν! 

Όλα αυτά δεν έγιναν χωρίς τις θυσίες όλων μας. Όλοι συμβάλλαμε και συμβάλλουμε, αλλά 

πρέπει όλοι μας να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε: 

Άραγε μετά την είσοδο μας στο μνημόνιο από τον Γιωργάκη, υπήρχε άλλη λύση;;; 

Θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά κάποια πράγματα;;; 

Σαφώς και θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά κάποια πράγματα εάν είχαμε την αυτοδυναμία 

και αποφασίζαμε χωρίς να χρειαζόμαστε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ σε κάθε νομοσχέδιο και σε 

κάθε απόφασή μας. 

Εύλογα έρχεται το μυαλό όλων μας, μα πως είναι δυνατόν να συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς 

που τόσα χρόνια έτρωγαν, τόσα χρόνια μας πολεμούσαν; 

Η απάντηση είναι μία και μοναδική: 

Η Ν.Δ. για μια ακόμα φορά έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω από κάθε μικροκομματικό και 

προτίμησε να συμμαχήσει με όλους αυτούς που μέχρι χθες ήταν πολέμιοι της, προκειμένου να 

μπορέσει να διαμορφώσει το πλαίσιο αυτό που θα οδηγούσε την Χώρα έξω από την κρίση. 

Άλλωστε, μην ξεχνάτε κάτι που όλοι μας ξέρουμε: 

Αυτή η Παράταξη ιδρύθηκε για να υπηρετεί την Ελλάδα. Η ιδρυτική διακήρυξή μας παραμένει 

πάντα επίκαιρη. Πιστεύουμε στην ελεύθερη οικονομία με κοινωνική ευαισθησία. 

Σ’ αυτή την πορεία των σαράντα χρόνων βάλαμε πάνω από όλα το Εθνικό Συμφέρον. Αυτό 

κάνουμε και σήμερα. 

Και πρέπει όλοι να ομολογήσουμε ότι το έχουμε πετύχει και ότι η Ελλάδα επανακτά την θέση 

της στον παγκόσμιο χάρτη ως ισότιμο μέλος. 

Ευχή όλων μας ήταν η ΝΔ να είχε την αυτοδυναμία και είμαι σίγουρος ότι σ’ αυτήν την 

περίπτωση όλα θα ήταν διαφορετικά. 

Αλλά δεν βγαίνουμε από το Μνημόνιο, για να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν, για να 

αρχίσουμε πάλι να μοιράζουμε δανεικά νομίζοντας ότι κάνουμε «κοινωνική πολιτική», και πολύ 

γρήγορα να μην υπάρχει πια κανείς να μας δανείσει, με αποτέλεσμα να ξαναμπούμε σε νέο 

Μνημόνιο, με ακόμα πιο σκληρούς όρους. 

Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας Αντώνης Σαμαράς, η Νέα Ελλάδα, σύμφωνα με τις αξίες 

της παράταξής μας, θα πρέπει να είναι: 

Ελεύθερη, δημοκρατική, αξιοπρεπής και αξιοκρατική. 

Να μη ζητά δανεικά για να ζήσει… 

Να μην κλείνουμε τα εργοστάσια, να μην διώχνουμε θέσεις εργασίας… 

Να μην «τρώει τα παιδιά της»… αλλά να δίνει ευκαιρίες, να προσφέρει μόρφωση και προοπτική 

στα παιδιά της! 

Μια Ελλάδα για τους άξιους, όχι για τους «ημέτερους», για τους αξιοπρεπείς, όχι για τους 

«επιτήδειους». 

Αυτές είναι οι αξίες της Ν.Δ. από την ίδρυση της το 1974. 

Η ελληνική οικονομία για πρώτη φορά μπαίνει στην ανάκαμψη. 

Και αν απορούμε όλοι μας, που θα το δούμε αυτό και πώς θα μας βοηθήσει, αξίζει να 

αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις ξένων οίκων, τα επόμενα χρόνια, προβλέπεται η 

δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας κάθε χρόνο. 

Προβλέπουν ανάκαμψη 0,6% φέτος, ανάπτυξη 2,9% το 2015 και ανάπτυξη 3,7% την επόμενη 

χρονιά. Αποτέλεσμα της ανάπτυξης είναι η δημιουργία συνολικά, περισσότερων από 300 

χιλιάδες νέων θέσεων εργασίας! Μόνο στα δύο επόμενα χρόνια! 

Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι οι νέες επενδύσεις, οι οποίες με την σειρά τους 

απαιτούν την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ύπαρξη ρευστότητας από τις τράπεζες. 

Χωρίς αυτά δεν μπορεί καμία οικονομία να προχωρήσει. 

Το κρίσιμο από δω και μπρός είναι οι μεταρρυθμίσεις, που έχουν ήδη αρχίσει, έχουν δώσει τα 

πρώτα αποτελέσματα, και θα προχωρήσουν πολύ περισσότερο. Όχι γιατί μας το «απαιτούν» οι 



δανειστές μας, αλλά γιατί έπρεπε να τις είχαμε κάνει εδώ και χρόνια! 

Η επιχειρηματικότητα, που ήταν μέχρι τώρα «απαγορευμένη λέξη», γίνεται κεντρική επιλογή 

της χώρας μας. Όπως συμβαίνει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία. 

Επιχειρηματικότητα και επενδύσεις αφορούν κυρίως τους μικρομεσαίους. Γιατί οι Έλληνες είναι 

άνθρωποι του «επιχειρείν»! Το αποδεικνύουν παντού σε όλο τον κόσμο. 

Δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων πρέπει να στηριχτούν: Οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες. Η 

μεσαία τάξη των πόλεων και της περιφέρειας. 

Αυτοί κυρίως έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της κρίση και θα πρέπει να ανακουφιστούν με 

μείωση των φορολογικών τους βαρών και διευκόλυνση πληρωμής των υποχρεώσεών τους. Και 

ταυτόχρονα με συστηματική μείωση του κόστους ενέργειας, μικρότερο κόστος δανεισμού και 

περισσότερες ευκαιρίες να δημιουργούν επιχειρήσεις και να διεκδικούν ξένες αγορές. 

Ο συμψηφισμός του ΦΠΑ, όπως και η ταχύτατη επιστροφή του μέσα σε λίγες μέρες δίνει ανάσα 

στις επιχειρήσεις και στον συνεπή φορολογούμενο. 

Άλλες ελαφρύνσεις είναι η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% η συνέχιση του 13% 

ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωση στο φόρο πετρελαίου κατά 30%, η πρόβλεψη για αύξηση των 

δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο και σχέδιο για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων», σε 

συμφωνία με τις τράπεζες και το δημόσιο. 

Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι πια «ξέφραγο αμπέλι» σε ότι αφορά 

την τρομοκρατία και τη λαθρομετανάστευση, που μέχρι πριν λίγο καιρό ούτε τη λέξη δεν 

μπορούσαμε να πούμε. Αντίθετα, με ελληνική παρέμβαση έχει γίνει προτεραιότητα για 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άνοιξε ο δρόμος ακόμα και για τον επαναπατρισμό των λαθρομεταναστών. Επίσης για τον 

επιμερισμό εκείνων που δεν μπορούν να επαναπατριστούν σε όλες τις χώρες της Ένωσης. 

Να θυμηθούμε ότι μέχρι τις τελευταίες ευρωεκλογές, κάποιοι είχαν για κεντρικό τους σύνθημα 

«μια Ευρώπη δίχως σύνορα»! Δηλαδή, όποιος λαθρομετανάστης θέλει να μπαίνει, να 

εγκαθίσταται και να του παρέχουμε σίτιση, στέγαση, εργασία, περίθαλψη. 

Αυτό δεν πρόκειται η Ν.Δ. να το επιτρέψει ποτέ να γίνει! 

Η παράταξή μας δίδαξε υπευθυνότητα. Κάναμε και σφάλματα, ασφαλώς. Αλλά την 

υπευθυνότητά μας κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει. Και όταν είμαστε στην κυβέρνηση 

και όταν βρεθήκαμε στην αντιπολίτευση. 

Θυμόμαστε όταν ο Κώστας Καραμανλής ζήτησε συνεργασία απ’ όλα τα κόμματα, ήδη από την 

άνοιξη του 2009, για να προλάβουμε την κρίση. Δεν εισακούστηκε τότε. Του απάντησαν με το 

περιβόητο σύνθημα «λεφτά υπάρχουν», που σήμερα πάλι βρίσκει μιμητές. 

Και τη συνέχεια την ξέρουμε. Τη γνώρισε, όμως και ο ελληνικός λαός. 

Πρέπει να πιστέψουμε όλοι ότι η ΝΔ 

Είμαστε ο πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας αυτής της χώρας. 

Είμαστε η εγγύηση για τη σταθερή πορεία της. 

Είμαστε η κύρια δύναμη που οδηγεί τη χώρα μπροστά. 

Είμαστε το κύριο εμπόδιο για εκείνους που θέλουν να την γυρίσουν πίσω. 

Το «σήμερα» της χώρας δεν είναι η οδυνηρή κρίση, που τώρα αφήνουμε πίσω μας. Το «αύριο» 

δεν είναι αφηρημένη υπόσχεση. Το «αύριο» είναι εδώ! 

Ήδη έχει ξεκινήσει.. Εμείς ανοίξαμε το δρόμο. Εμείς κρατάμε τα κλειδιά του αύριο. Και εμείς, η 

παράταξή μας, είμαστε η εγγύηση, για να γίνει αυτό το αύριο πραγματικότητα. 

Πρέπει όλοι μας να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους πρωτεργάτες και τα 

ιδρυτικά στελέχη του κόμματος μας, οι οποίοι κόπιασαν, μόχθησαν και έβαλαν τα θεμέλια 

προκειμένου η ΝΔ να είναι μια σταθερή διαχρονική δύναμη στον πολιτικό γίγνεσθαι της Χώρας. 

Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Προέδρους μας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, 

τον Ευάγγελο Αβέρωφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Έβερτ, τον Κώστα 

Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά για την συνεισφορά τους και για όσα έδωσαν στην 

παράταξη. Καθένας από αυτούς και όλοι μαζί διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην ιστορία της 

παράταξης μας και έβαλαν τα θεμέλια μιας δυνατής ΝΔ 

Αλλά προπάντων πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σ’ όλες τις Νεοδημοκράτισες και 

τους Νεοδημοκράτες, που προστατεύσανε και προστατεύουν αυτήν την παράταξη και την 



ιδεολογία της και αγωνίζονται μέχρι σήμερα για να την δούμε, μεγάλη δυνατή και αυτοδύναμη. 

Οι πολιτικοί γυρολόγοι επιδιώκουν εθνικές εκλογές , με πρόσχημα την εκλογή του Προέδρου 

της Δημοκρατίας. Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, όχι γιατί φοβόμαστε το 

αποτέλεσμα των εκλογών, το οποίο θα είναι νικηφόρο για την παράταξη μας, αλλά γιατί δεν 

πρέπει να παίζουμε με τους θεσμούς για μικροκομματικά συμφέροντα. 

Κάθε πολιτική πράξη είναι πράξη ευθύνης. Είναι πράξη ευθύνης τόσο απέναντι στην Χώρα , 

όσο και απέναντι στο λαό. 

Όποιος παίζει με τους θεσμούς, μην αμφιβάλετε ότι αύριο με την ίδια ευκολία θα παίξει με την 

τύχη της Ελλάδος, με τα Σκόπια, με την θρησκεία και με τον προσδιορισμό της ταυτότητας του 

Έλληνα. 

Μοναδική μας απάντηση σε όλους αυτούς είναι ΜΙΑ: 

Αυτοδύναμη και δυνατή ΝΔ 

 


