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«Ιδού η Πρόκληση. Ιδού η Απάντηση»

Έχουμε ένα έργο να επιτελέσουμε: Να δώσουμε στον Έλληνα 
πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εφόδια για να δημιουργήσει 
και να πετύχει. Να καθιερώσουμε την Ελλάδα οριστικά και 
αμετάκλητα στην κοινωνία των ανεπτυγμένων χωρών.

Υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνουν.
Υπάρχουν πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν.

Απαιτείται εργασία με ευθύνη και συνέπεια. Απαιτείται εργασία με 
επιμονή και αποτελεσματικότητα. Απαιτείται εργασία απ’ όλους 
μας. Κανείς δεν μας ανεβάζει στο επόμενο σκαλί. Εμείς 
ανεβαίνουμε μόνοι μας.

Θέλουμε η χώρα μας να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
με επιτυχία και να αξιοποιήσει αυτή την κορυφαία πρόκληση για να 
προωθήσει την εξέλιξη και την πρόοδό της.

Θέλουμε να ισχυροποιηθεί η οικονομία και να αυξηθεί η 
απασχόληση μέσα από τις δυναμικές προσπάθειες των 
επαγγελματιών και επιχειρηματιών που τώρα μπορούν να 
επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να κατακτήσουν νέες αγορές 
έχοντας ως προνομιακό πλεονέκτημα και ισχυρή εγγύηση το κοινό 
νόμισμα και την σταθερότητα της ΟΝΕ.

Θέλουμε να ισχυροποιήσουμε το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την 
παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση -  το κοινωνικό κράτος που εμείς 
χτίσαμε, εμείς επεκτείνουμε, εμείς εκσυγχρονίζουμε.

Η οικονομική μας πολιτική οδηγεί σε μια αρτιότερη εκπαίδευση, σε 
καλύτερη περίθαλψη, σε μεγαλύτερες συντάξεις.

Είναι η ώρα της προσπάθειας και του αγώνα. Του νέου 
στοιχήματος. Από τον περιφερειακό στίβο περάσαμε στον 
ευρωπαϊκό - κερδίζοντας όμως τι; Κερδίζοντας νέες προϋποθέσεις, 
ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, απαραίτητες ώστε οι εκσυγχρονιστικές



μας προσπάθειές στην Ελλάδα να έχουν καλύτερη απόδοση σε 
μικρότερο χρόνο.
Πάντα λέγαμε πως οι Ευρωπαίοι επιτυγχάνουν εκεί που 
αποτυγχάνουμε εμείς γιατί έχουν καλύτερες προϋποθέσεις.
Σήμερα έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις. Στόχος μας να τις 
περιφρουρήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε για να χτίσουμε το 
μέλλον μας. Κι αυτός ο στόχος είναι υπόθεση όλων μας. Ιδού η 
πρόκληση. Ιδού η απάντηση.

Τα μεγάλα έργα δείχνουν τον δρόμο για την κοινωνική σύγκλιση. 
Είναι σημάδια κοινωνικής σύγκλισης. Αποδεικνύουν πως η Ελλάδα 
εμπεδώνει την νοοτροπία της δημιουργίας με σχέδιο, πρόγραμμα 
και πνοή.

Είμαστε εδώ ώστε αυτή η πορεία να συνεχιστεί. Είμαστε εδώ ώστε 
το πνεύμα της μετριότητας, της ανασφάλειας και της μοιρολατρίας 
να εξοριστεί πλήρως στο παρελθόν γιατί μόνον εκεί πλέον ανήκει.

Οι πολίτες, όλοι μαζί, χτίζουμε το δικό μας Αύριο -  και μέσα απ’ 
αυτό το Αύριο, το Αύριο της χώρας.

Εργάτες και υπάλληλοι χτίζουν, δημιουργούν.

Επιχειρηματίες και μικρομεσαίοι τολμούν.

Μαθητές και φοιτητές αποκτούν νέα εφόδια, φιλοδοξούν.

Επιστήμονες και καλλιτέχνες κατακτούν νέα γνώση, νέα σκέψη.

Η Ελλάδα δεν δανείζεται πλέον για να βγάλει το χρόνο.

Η Ελλάδα δεν είναι πλέον ο ασθενής της Ευρώπης.

Η Ελλάδα βλέπει την Ολυμπιάδα να έρχεται.

Απέναντι στο λαό έχουμε ευθύνες. Ναι, έχουμε πολλά χρόνια στην 
εξουσία. Γιατί είμαστε άνθρωποι του μόχθου, γιατί έχουμε 
προσφέρει πολλά και γιατί αυτό ο λαός το εκτίμησε, το εκτιμά, μας 
τιμά και μας εμπιστεύεται.

Αυτή την εμπιστοσύνη του λαού χρέος μας είναι να την 
επιστρέφουμε πίσω καθημερινά, ως έργο, ως ευθύνη, ως 
συνέπεια.



Ο λαός καλείται να εργαστεί περισσότερο, οι επαγγελματικές τάξεις 
ήδη κάνουν άλματα, άλματα δημιουργίας, άλματα γνώσης.

Η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται στις υποδομές της, χιλιάδες άνθρωποι 
μοχθούν γι’ αυτό, εργάτες, υπάλληλοι, στελέχη, επιχειρηματίες, 
επιστήμονες.

Το κράτος, το πάλαι ποτέ αρτηριοσκληρωτικό, αστυνομικό, 
ανάλγητο κράτος που εμείς εκδημοκρατίσαμε, σήμερα 
εκσυγχρονίζεται, σήμερα γίνονται συστηματικές προσπάθειες για 
να πάψει πλέον να υπάρχει και το τελευταίο χαρακτηριστικό ενός 
παρελθόντος που αντιστέκεται -  η δυσλειτουργία, η ταλαιπωρία 
του πολίτη. Κι αυτό τελειώνει, θα τελειώσει, επιμένουμε να 
τελειώσει.

Το όραμα είναι η ανεπτυγμένη Ελλάδα, η Δίκαια Ελλάδα, η Ισχυρή 
Ελλάδα. Η ανάπτυξη είναι η θωράκισή μας.

Εμείς, μια γενιά που είδαμε αρκετά και αγωνιστήκαμε για πολλά, 
είμαστε σήμερα αποφασισμένοι να μην παραδώσουμε στην 
επόμενη γενιά μια Ελλάδα που έκανε ένα βήμα μπροστά μόνο για 
να κάνει μετά δύο βήματα πίσω. Όλοι, σε όλο το πολιτικό φάσμα, 
να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να τις αναλάβουν.

Έχουμε την δυνατότητα σήμερα να προχωρήσουμε περήφανα 
μπροστά. Και θέλω να επισημάνω πως δεν επιτρέπεται σε 
κανέναν να δρα σαν να μην το καταλαβαίνει αυτό, να φέρεται σαν 
να μην τον αφορά αυτό, σαν να μην το βλέπει αυτό, σαν να μην 
είναι αυτή η χώρα εν’ όψει ιστορικών ευκαιριών, δεν επιτρέπεται σε 
κανέναν να απαξιώνει το παρόν χωρίς να προτείνει κανένα μέλλον.

Αυτές οι λογικές δεν είναι λογικές, δεν έχουν θέση, δεν έχουν 
έρεισμα.

Θέλω το καλύτερο για την Ελλάδα. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες 
θέλουν το καλύτερο για την Ελλάδα. Κι αυτό θα επιτύχουμε. Ιδού η 
πρόκληση. Ιδού η απάντηση.


