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Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019 

 

Ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη  
στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Β. 

 
 
Κυρίες και κύριοι, κ. Πρόεδρε,  
 
Θέλω να σας συγχαρώ για το σύνθημα το οποίο επιλέξατε να υιοθετήσετε για τη Γενική σας 
Συνέλευση  -«Το αύριο, σήμερα, για την Ελλάδα των άξιων και των αξιών»- καθώς και για την 
επιλογή σας να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρηματικής επιτυχίας για 
να αναδείξετε την καλή πλευρά της Ελλάδος, την καλή πλευρά της επιχειρηματικότητας. 
Θετικές ιστορίες από τις οποίες όλοι μπορούμε να μάθουμε και να εμπνευστούμε.  
 
Κάνω μια εισαγωγική αναφορά στο σχόλιο του Προέδρου της Συνέλευσης, του κ. Καραμούζη 
για το τι είναι η τύχη και πόσο χρειάζεται η τύχη στην πολιτική. Πρέπει να σας πω ότι 
ασπάζομαι απόλυτα ένα αγγλοσαξωνικό ρητό το οποίο λέει ότι τύχη είναι αυτό που συμβαίνει 
όταν η συγκυρία συναντά την προετοιμασία. Και το λέω αυτό διότι, ως Νέα Δημοκρατία, 
έχουμε κάνει μια πολύ συστηματική προετοιμασία για την επόμενη ημέρα των εκλογών, 
εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός.  Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Δεν είναι 
ένδειξη ούτε αλαζονείας ούτε προεξόφλησης προφανώς του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά 
αυτονόητη υποχρέωση ενός κόμματος που θέλει να έρθει με ορμή, να πάρει αποφάσεις 
γρήγορα, να είναι τολμηρό και αποφασιστικό. Και γι’ αυτό ζητούμε την ψήφο του ελληνικού 
λαού.  
  
Βρίσκομαι, λοιπόν, με χαρά και σήμερα, ακόμη μια φορά μαζί σας, σε αυτή την ξεχωριστή 
Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σας, που λαμβάνει χώρα -το γνωρίζετε και εσείς- 18 μόλις 
ημέρες πριν απ’ τις εθνικές εκλογές. Και δεν γνωρίζω, κ. Πρόεδρε, αν στο παρελθόν υπήρξε 
ποτέ ανάλογη σύμπτωση. Σίγουρα, όμως, αυτή η συγκυρία δίνει μια διαφορετική διάσταση 
στις εργασίες σας. Γιατί στις 7 Ιουλίου οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα αποφασίσουν αν η χώρα 
θα μπει πάλι σε περιπέτειες ή αν θα προχωρήσει μπροστά με αλήθεια και με ανάπτυξη. Και 
την επόμενη μέρα, ο ρόλος του κόσμου της εργασίας -επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων- θα 
είναι καθοριστικός. 
 
Παρακολουθείτε και εσείς, φαντάζομαι, την προσπάθεια της απερχόμενης κυβέρνησης να 
παραπλανήσει ξανά τους πολίτες μετά το ηχηρό μήνυμα της 26ης Μαΐου. Και αντί να 
απολογηθεί για τη δική της αποτυχία, διαστρεβλώνει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και 
επιμένει να κατασκευάζει έναν ανύπαρκτο αντίπαλο. Αυτοί που επέβαλαν 29 νέους φόρους, 
ανακάλυψαν αίφνης, την ανάπτυξη. Θυμήθηκαν εκ των υστέρων τη μεσαία τάξη, την 
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επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις. Όλοι ξέρουν ότι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λέει πολλά, 
γιατί ξέρει πως δεν θα τα κάνει. Ενώ εμείς έχουμε μια υποχρέωση να μιλάμε συγκροτημένα, 
διότι εκτιμούμε ότι σύντομα θα κληθούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη όλα όσα προτείνουμε. 
  
Αυτό, όμως, κυρίες και κύριοι, δεν μειώνει καθόλου τη σημασία της κάλπης που έρχεται, ούτε 
το βάρος της επιλογής που έχουν μπροστά τους οι πολίτες. Γιατί το διακύβευμα αυτών των 
εκλογών παραμένει εξαιρετικά κρίσιμο. Όσο, λοιπόν, και αν εμείς αρνούμαστε τον φανατισμό, 
την πόλωση, τον διχασμό, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εφησυχάζουμε. 
Αντίθετα! Προκρίνουμε οι εκλογές αυτές να είναι εκλογές της ευθύνης, της αλήθειας, της 
αποφασιστικότητας και κυρίως εκλογές της συμμετοχής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει 
άλλο. Διψάει να προχωρήσει μπροστά! Και γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντικό και για τον 
κόσμο των επιχειρήσεων, και για τον κόσμο της εργασίας, και για την πραγματική οικονομία, 
στις 8 Ιουλίου να βρεθεί η Ελλάδα με μία ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση. Που θα αποφασίζει 
γρήγορα και θα φέρνει αποτελέσματα! 
 
Κυρίες και κύριοι,  
 
Όπως είπε και ο κ. Φέσσας, δεν είναι πια η ώρα για μεγάλα λόγια. Εξάλλου τις θέσεις μου, τις 
ξέρετε από καιρό. Και γνωρίζετε ότι θεωρώ ισχυρή, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας την 
ισχυρή ανάπτυξη. Καρδιά της ανάπτυξης, θεωρώ τις επενδύσεις. Και κλειδιά των επενδύσεων 
τους χαμηλότερους φόρους, τη μικρότερη γραφειοκρατία και τη ρευστότητα στην πραγματική 
οικονομία. Έχω μιλήσει επανειλημμένως για τα φορολογικά μέτρα τα οποία η Νέα Δημοκρατία 
προτίθεται να πάρει και τα οποία θα ξεδιπλωθούν στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο το 
οποίο θα ψηφίσουμε -εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός- το Σεπτέμβριο.  
 
Θα μειώσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων μέσα σε μια διετία από το 28% στο 20% και 
τον φόρο στα μερίσματα άμεσα από το 10% στο 5%. Θα προχωρήσουμε σε σταδιακή 
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης. Στόχος μας, επίσης, 
είναι  να καταλήξουμε σε δύο συντελεστές Φ.Π.Α. στο 11% και στο 22%, με διατήρηση πάντα 
του υπερμειωμένου συντελεστή στο 6%. Πρόθεσή μας να μειώσουμε και τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% 
εντός μιας διετίας. Οι πρώτες φορολογικές μειώσεις θα ισχύσουν το 2020 και θα 
αποτυπωθούν στον Προϋπολογισμό αυτού του έτους που θα ψηφιστεί από τη Βουλή τον 
ερχόμενο Νοέμβριο.      
  
Έχω δεσμευτεί κ. Πρόεδρε -και είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε εκτενώς- για μια σειρά 
από σημαντικά επενδυτικά κίνητρα, πολλά από τα οποία τα έχετε προτείνει και εσείς, όπως οι 
υπεραποσβέσεις και ο διπλασιασμός του χρόνου συμψηφισμού κερδών με ζημιές. Αλλά και 
για μεγάλες τομές στρατηγικού χαρακτήρα. Θυμίζω: 
  
- Την ανάγκη για ένα νέο χωροταξικό πλαίσιο, με χρήσεις γης σε 4 επίπεδα: Κατοικία, 
Τουρισμός, Ειδικές Χρήσεις, Παραγωγικές δραστηριότητες. Για δραστική απλούστευση των 
αδειοδοτικών διαδικασιών. Και για ρευστότητα μέσω μόχλευσης των πόρων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε συνδυασμό με πόρους του ΕΣΠΑ, αλλά και με μια πιο 
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γρήγορη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς την αγορά. Σήμερα, η 
ελληνική οικονομία και τα ελληνικά δημόσια ταμεία διαθέτουν τη ρευστότητα για να κάνουμε 
μια τέτοια κίνηση και πρόθεσή μας είναι να δρομολογήσουμε ένα άμεσο σχέδιο εξόφλησης 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Όλα αυτά γίνονται πιο εύκολα σε συνδυασμό με τη μείωση του 
κόστους δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και, κατά συνέπεια, των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Είδα ότι το 10ετές ομόλογο υποχώρησε κάτω από το 2,6%. Και αναγνωρίζοντας 
απόλυτα ότι οι αγορές πάντα είναι ευμετάβλητες, δεν μπορεί κανείς να μην χαιρετήσει το 
γεγονός ότι συνολικά αντιμετωπίζουν πολύ θετικά την προοπτική μιας ισχυρής εκλογικής 
επικράτησης της Νέας Δημοκρατίας. Και το κάνουν επειδή γνωρίζουν ακριβώς την έμφαση που 
δίνουμε σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις, στην περαιτέρω εξυγίανση των δημόσιων 
οικονομικών, αλλά και σε ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο δεν θα 
σκοτώνει την ανάπτυξη, αλλά αντίθετα θα δίνει κίνητρα για να ενθαρρυνθεί η παραγωγική 
Ελλάδα. Και, βέβαια, γνωρίζετε ότι σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, έχουμε ένα πλήρες 
τομεακό σχέδιο για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε σημαντικότατες επενδύσεις σε όλους 
εκείνους τους κλάδους που η ελληνική οικονομία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε ήδη 
κάνει μια πλήρη χαρτογράφηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία είναι έτοιμα να 
δρομολογηθούν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα πολύ μεγάλα επενδυτικά σχέδια, -στο 
Ελληνικό, στην Cosco- αλλά και σε πολλά άλλα τα οποία θα δρομολογήσουν κατεξοχήν 
μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις ή και μεγαλύτερες, μέλη του Σ.Ε.Β., που σήμερα για 
διάφορους λόγους είναι κολλημένα και δεν προχωρούν. Εκτιμώ ότι η συνολική ανακούφιση, η 
οποία θα είναι αποτέλεσμα μιας καθαρής εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας, θα 
απελευθερώσει πολλές υγιείς δυνάμεις της εγχώριας επιχειρηματικότητας, ώστε να 
τολμήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα και να εμπιστευτούν οι ίδιες πρώτ’ απ’ όλα τις 
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.    
 
Όμως, κυρίες και κύριοι -και σας έχω ξαναμιλήσει από αυτό το βήμα για τη συμφωνία 
αλήθειας μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων- όσο σαφής είμαι στα μέτρα υπέρ της 
ανάπτυξης, άλλο τόσο είμαι και σε σχέση με αυτά τα οποία περιμένω από εσάς, απ’ όλους 
τους επιχειρηματίες. Εμείς θα μειώσουμε φόρους και εισφορές, θα βελτιώσουμε το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, θα διευκολύνουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Και εσείς 
πρέπει να επενδύσετε στη χώρα, να πληρώνετε φόρους και εισφορές, να προστατεύετε το 
περιβάλλον και κυρίως να είστε δίπλα στους εργαζόμενούς σας.  
 
Συνεπώς: 
 - Αθέμιτες πρακτικές, όπως η αδήλωτη και η ανασφάλιστη εργασία, δεν χωρούν. 
 - Παλιές συνταγές, όπως η συμπίεση μισθού με απειλή απόλυσης, δεν νοούνται. 
 - Καθυστερήσεις πληρωμών και εργασία εκτός νόμιμου ωραρίου, δεν συγχωρούνται. 
 - Και μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, απλά δεν επιτρέπεται. 
 
Οραματίζομαι -και είμαι σίγουρος ότι το οραματίζεστε και εσείς- μια Ελλάδα με ένα 
ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον που θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή, χωρίς προνομιακές 
σχέσεις κάποιων με την κυβέρνηση. Και με μία κοινωνία κανόνων, όπου όλοι θα προοδεύουν 
χωρίς κανένας να μένει πίσω. Γι’ αυτό ακριβώς είμαι έτοιμος να συζητήσω κάθε δημιουργική 
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ιδέα σε κάθε κατεύθυνση. Για παράδειγμα, κάνετε εσείς συμμέτοχους τους εργαζόμενους στην 
επιτυχίας σας μέσα από stock-options και εγώ θα είμαι ανοιχτός σε γενναίες φοροαπαλλαγές 
για να το υλοποιήσετε. Ας προσφέρετε εσείς διατακτικές σίτισης, κάρτες κίνησης στα μέσα 
μεταφοράς και εγώ συζητώ αντίστοιχη έκπτωση φόρου ώστε και το κράτος να συνεισφέρει 
στις δαπάνες αυτές υπέρ των εργαζομένων. 
   
Κυρίες και κύριοι,  
 
Η ανάταξη της χώρας μας αφορά όλους. Και γι’ αυτό και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν 
μια γέφυρα που οφείλουμε να τη διασχίσουμε μαζί. Αναμένω, λοιπόν, και από  τις  
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα «δημιουργικού πατριωτισμού». Αναμένω, 
πρώτα απ’ όλα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα εταιρικές καταθέσεις. Σήμερα, μεσαίες και 
μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολύ περισσότερα από 10 δισ. ευρώ σε τράπεζες εκτός 
συνόρων. Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να στηρίξουν το 
τραπεζικό σύστημα, να τονώσουν τη ρευστότητά του, να τροφοδοτήσουν νέες επενδύσεις. Και 
οι Έλληνες επιχειρηματίες καλούνται τώρα να δείξουν στους ξένους επενδυτές ότι πρώτοι απ’ 
όλους αυτοί εμπιστεύονται τη χώρα μας. Αναμένω, επίσης, την άψογη τήρηση κανόνων 
εταιρικής διακυβέρνησης, ώστε να σταματήσουν τα μεμονωμένα, εξαιρετικά αρνητικά, 
παραδείγματα που, δυστυχώς, αμαυρώνουν συνολικά την εικόνα της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας στις ξένες αγορές. Τώρα που απ’ την πλευρά του κράτους υποχωρεί ο 
συστημικός κίνδυνος για την οικονομία, η ευθύνη του ιδιωτικού τομέα μεγαλώνει. Και 
αναμένω, τέλος, οι επιχειρήσεις να φανούν απόλυτα συνεπείς στις φορολογικές και 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Αυτό αφορά περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
λιγότερο τις μεγάλες, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθεί η παραοικονομία και 
η αδήλωτη εργασία. Η γενναία μείωση της φορολογίας και η σταδιακή μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών εξυπακούεται ότι πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της φορολογικής 
και της ασφαλιστικής συμμόρφωσης. Αναμένω να δουλέψουμε μαζί, ώστε να αναβαθμίσουμε 
τα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Να υποστηρίξουμε ως κράτος κεντρικά με ένα φορέα 
την ελληνική εξωστρέφεια, ώστε να περιορίσουμε, αν όχι να κλείσουμε, το εμπορικό μας 
έλλειμμα. Και, φυσικά, να επενδύσουμε στην καινοτομία, ώστε να ξεφύγουμε από τις 
τελευταίες θέσεις που βρισκόμαστε συνολικά στην ανταγωνιστικότητα.  
 
Η συγκυρία είναι κρίσιμη και για έναν ακόμα λόγο: Βρισκόμαστε στην έναρξη του σχεδιασμού 
για το καινούργιο ΕΣΠΑ. Και θέλω  οι επιχειρήσεις και οι κλαδικοί τους εκπρόσωποι, 
ξεκινώντας από τον Σ.Ε.Β., να έχουν το δικό τους ουσιαστικό λόγο. Πέρα από τη συνήθη 
γραφειοκρατική διαδικαστική υποβολή προτάσεων προς τη δημόσια διοίκηση -που όπως 
ξέρετε σπανίως λαμβάνονται υπόψη-, πρέπει να αποκτήσετε ρόλο συνδιαμορφωτή. Αλλά, 
ταυτόχρονα, να αποκτήσετε και υποχρεώσεις. Συμμετοχή χωρίς ευθύνη δεν νοείται. Και η 
πρώτη ευθύνη είναι προς την ίδια την κοινωνία. Ο μετασχηματισμός του παραγωγικού 
μοντέλου της ελληνικής οικονομίας δεν θα συμβεί ποτέ ερήμην του άλλου πυλώνα, των 
εργαζομένων. Κι εδώ, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πολλά.   
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Μίλησα, ήδη, για κίνητρα που αφορούν την εισοδηματική στήριξη όσων απασχολούνται σε 
μία εταιρία. Για συμμετοχή στα κέρδη, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για πρόσθετα 
ασφαλιστικά προγράμματα που μπορεί να προσφέρουν οι εταιρείες στους εργαζόμενους, για 
γενικότερη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους, εφόσον δώσουμε  τα ανάλογα κίνητρα. 
Για στήριξη του κατώτατου μισθού. Έχουμε μιλήσει για την ανάγκη ο κατώτατος μισθός να 
αυξάνεται σε ποσοστό διπλάσιο από την αύξηση του Α.Ε.Π. Όμως η κοινωνική διάσταση της 
επιχειρηματικής ευθύνης δεν εξαντλείται μόνον εκεί. Σήμερα, μόλις το 18% των εργαζομένων 
συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και μόνο το 22% των επιχειρήσεων 
προωθούν ανάλογα προγράμματα. Και όμως, ζούμε στην εποχή των νέων δεξιοτήτων και σε 
μία χώρα που την πολιορκεί η ανεργία. Στον τομέα αυτόν, λοιπόν, το κράτος έχει ένα 
σημαντικό ρόλο να παίξει, αλλά και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσφέρουν με τη δική τους 
συμβολή. Η κοινωνία περιμένει -ιδίως από τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας- πρωτοβουλίες 
κατάρτισης και επανακατάρτισης των στελεχών τους. Αλλά και συστηματοποίηση της 
μαθητείας και της πρακτικής άσκησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Αυτή είναι και η 
καλύτερη απάντηση για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας με όρους ποιότητας, με 
όρους σταθερής εργασίας, με όρους διάρκειας. Αφήνοντας, έτσι, πίσω σημερινές πρακτικές 
προσωρινότητας και τεχνητής συγκάλυψης της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. Δίπλα σε 
αυτό, χρειαζόμαστε ένα πολυεπίπεδο σχέδιο για τον επαναπατρισμό των νέων επιστημόνων 
και των στελεχών που τώρα δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά -και το 
γνωρίζετε και εσείς- ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χάνουν άξια στελέχη τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα να απασχοληθούν στην Ελλάδα, αλλά εγκαταλείπουν τη χώρα μας διότι το 
φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο συμπιέζει εξαιρετικά πολύ το διαθέσιμο εισόδημα όσων 
έχουν υψηλές αμοιβές. Και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε.  
 
Θέλω να τονίσω κ. Πρόεδρε ότι έχουμε πολλά  λαμπρά παραδείγματα εταιρειών που 
προχωρούν σε δράσεις κατάρτισης και μαθητείας  με τις δικές τους δυνάμεις. Και πολλά από 
αυτά αντιλαμβάνομαι ότι θα τα παρουσιάσετε και σήμερα το απόγευμα στη Γενική σας 
Συνέλευση. Αυτό σημαίνει ότι, με την κατάλληλη προετοιμασία, η τάση αυτή μπορεί να 
γενικευθεί και να έχει πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα για ολόκληρη την οικονομία. Το 
ζητούμενο είναι αυτές οι καλές ιστορίες να μην αποτελούν μεμονωμένες νησίδες αριστείας, 
αλλά να επεκταθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο, ως καλές πρακτικές στο σύνολο της 
ελληνικής οικονομίας.     
  
Κυρίες και κύριοι,  
 
Υποσχέθηκα να είμαι σύντομος, καθώς η σημερινή μας συνάντηση γίνεται λίγο πριν τις 
εκλογές. Περιγράφοντας, ωστόσο, τις σκέψεις μου για την επιχειρηματικότητα, θεωρώ ότι σας 
μίλησα ταυτόχρονα και απολύτως πολιτικά. Όχι μόνο γιατί επιλέξαμε το κεντρικό μας σύνθημα 
σε αυτές τις εκλογές να είναι «Ισχυρή Ανάπτυξη-Αυτοδύναμη Ελλάδα», αλλά γιατί, πράγματι, 
το δίλημμα της κάλπης της 7ης Ιουλίου είναι κρίσιμο: Θα παραμείνουμε στο βάλτο της 
καθυστέρησης και της στασιμότητας ή θα βαδίσουμε στο νέο δρόμο της ευημερίας; 
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Θα το ξαναπώ και θα τελειώσω εκεί από που ξεκίνησα: Η χώρα δεν έχει πλέον περιθώρια ούτε 
για πειράματα ούτε για αστάθεια ούτε για περιπέτειες. Στις 8 Ιουλίου η Ελλάδα χρειάζεται μια 
κυβέρνηση με ισχυρή καθαρή εντολή που θα πάρει γρήγορες και τολμηρές αποφάσεις. Θα 
κριθεί βέβαια και θα λογοδοτήσει για τις αποφάσεις που παίρνει. Με ρεαλισμό, με σιγουριά, 
με σχέδιο και με αποτέλεσμα! Οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές εκλογές ήταν ένα πρώτο 
βροντερό όχι στην αποτυχία και την εξαπάτηση. Οι πολίτες καταδίκασαν συνολικά την 
προπαγάνδα του φόβου. Όμως, το γνωρίζουμε καλά, ότι οι πολίτες δεν θα επιτρέψουν σε 
κανέναν να τους κοροϊδέψει. Γι’ αυτό και επιμένω να λέω ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο για 
την επόμενη ημέρα, κοστολογημένο και πλήρως αναλυμένο, αλλά δεν κρύβουμε και τις 
δυσκολίες, τις οποίες θα κληθούμε να διαχειριστούμε: Από την Δ.Ε.Η. -τη μεγαλύτερη 
επιχείρηση της χώρας που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας- μέχρι τις εκατοντάδες 
χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά.  
 
Θα χρειαστεί, λοιπόν, σκληρή δουλειά για να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα πέτρινα χρόνια. Στις 
26 Μαΐου οι πολίτες έστειλαν ένα πρώτο μήνυμα ελπίδας. Όμως, όπως συνηθίζω να λέω, 
έβαλαν απλώς την πρώτη μονογραφή για μια μεγάλη πολιτική αλλαγή. Στις 7 Ιουλίου 
χρειάζεται να βάλουν και την οριστική υπογραφή τους. Γιατί μόνο έτσι η προσδοκία θα γίνει 
βεβαιότητα και η ελπίδα πραγματικότητα.  
 
Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι, πια, μόνο η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη της χώρας. Είναι κάτι 
παραπάνω. Είναι ένα ευρύ πατριωτικό ρεύμα, στο οποίο έχουν θέση όλοι οι πολίτες, 
ανεξάρτητα από παλαιότερες κομματικές επιλογές. Είναι ένα δημιουργικό κύμα το οποίο θα 
φέρει σιγουριά, ανάπτυξη στον τόπο. Με αλήθεια, με σχέδιο, με δουλειά και με συνεργασία. 
Αυτό που ζητάτε δηλαδή κ. Πρόεδρε και εσείς, μαζί με όλον τον κόσμο της εργασίας. Για να 
συμβεί αυτό, στις 7 Ιουλίου, το βράδυ, απαιτείται ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση! Έχω 
απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή θα είναι η 
ετυμηγορία του. Σας ευχαριστώ πολύ. 
  
  
 
 


