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Επιμέλεια
Γ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Γ Α ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Με στόχο την πολιτική κυριαρχία στο νέο
σκηνικό που διαμορφώνεται πάνω στον
πολιτικό χάρτη της χώρας η κεντροδεξιά
παράταΣη προχωρεί στο 1 Ιο Συνέδριο Αρ¬

χών και Θέσεων που θα πραγματοποιηθεί
Otis 16-17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα Το
μεγάλο στοίχημα που έχουν βάλει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και τα στελέχη του

για την κορυφαία κομματική διαδικασία
είναι η επαναπροσέγγιση ms ελληνικής
κοινωνίας και η σφυρηλάτηση μιας δυνα¬

Καραμανλή στη διαμόρφωση του ιδεολογικού
στίγματος και του κυβερνητικού
προγράμματος της ΝΔ Η ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ
του Τύπου δίνει καθημερινά δημόσιο βήμα
σε όλα τα στελέχη της ΚεντροδεΣιάς
για να εκφράσουν την άποψή τους για το
μέλλον της παράταξης

τής axéons εμπιστοσύνη με tous πολίτες
Οχημα για την επιτυχία του εγχειρήματος
είναι η διεύρυνση και το άνοιγμα του κόμματος
προς τους μη προνομιούχους και
τους αποκλεισμένους ins κρίσης που
καλούνται να συμμετέχουν πάνω στις βασικές
αρχές του ιδρυτή της Κωνσταντίνου

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ

ΦΩΤΗΣ ΒΡΕΚΟΣ

Διεκδικούμε την

ΑυΣάνουμε την
ευημερία των Ελλήνων

Εγγυητές ενός
ελπιδοφόρου μέλλοντος

ε τα Προσυνέδρια
να φτάνουν στο τέλος
τους και τις
για το Ιο
Συνέδριο της Νέας
Δημοκρατίας να μπαίνουν στην τελική
ευθεία θα ήταν ασφαλές να
μια σειρά από διαπιστώσεις
γι αυτή την καινοτόμο διαδικασία
διαβούλευσης και παραγωγής ιδεών
Τα Προσυνέδρια με τις ειδικές
θεματικές τους ενότητες είχαν τέτοια γεωγραφική διασπορά
προκειμένου το προγραμματικό μήνυμα της ΝΔ να φθάσει
σε κάθε άκρη της χώρας αποδεικνύοντας πως η μεγάλη
κεντροδεξιά παράταξη δεν είναι απλά έτοιμη να διαχειριστεί
την πορεία της χώρας την επομένη των εκλογών αλλά
και να γράψει τη σελίδα της επόμενης μέρας για την κοινωνία
την οικονομία την εθνική προοπτική Κρίσιμη παράμετρο
σε αυτή την πορεία αποτελεί
η συμμετοχή των πολιτών
Τα χρήσιμα συμπεράσματα που
àgméfSi
αντλούνται από τις παρεμβάσεις
SMBr
και τη συμμετοχή τους στα
Η ΝΔ οφείλει να
δίνουν μια συνολική
καταστήσει
εικόνα των προβλημάτων
αλλά και των στοχευμένων
παρελθόν
Ο Κυριάκος
τον εφιάλτη ms
δεν στάθηκε απλώς
κυβερνώσα8
Δεν είδε τα Προσυνέδρια
Αριστεράδ
ως μια τυπική πορεία προς το
jSMä
Συνέδριο αλλά me μια ευκαιρία
για να ζυμωθεί ουσιαστικά το
Kßfm
κόμμα με την κοινωνία Ως βήμα
διατύπωσης πολιτικών
που μπορούν να προκαλέσουν ένα θετικό σοκ για
την ανάπτυξτι,την κοινωνική συνοχή και τη θεσμική ανασυγκρότηση
της χώρας Ως ευκαιρία διατύπωσης τολμηρών και
δίκαιων μεταρρυθμιστικών προτάσεων που χτυπούν στη ρίζα
τις κακοδαιμονίες της μεταπολιτευτικής περιόδου που ρίζωσαν
κυρίως τη δεκαετία του 80 και δημιούργησαν στρεβλώσεις

πρόγραμμα η ΝΔ
ικανό να αναστρέψει
την πορεία των πραγμάτων
Μετά την
του
μας Συνεδρίου τον
Δεκέμβριο το ερώτημα αυτό θα
έχει απαντηθεί επαρκώς και μάλιστα
με σύγχρονο και φιλελεύθερο
πρόσημο Οι κυριότερες μέχρι τώρα

εμπιστοσύνη των πολιτών

Μ

διεργασίες

1

κάνουμε

Εχει

προγραμματικές μας δεσμεύσεις
από τα τέσσερα πρώτα Προσυνέδρια είναι
• Μείωση φορολογίας επιχειρήσεων από το 29 στο 20
•
Δημιουργία λευκού μητρώου επιχειρήσεων που θα
επιβραβεύει με χαμηλότερες εισφορές τις συνεπείς με την
ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία επιχειρήσεις
• Οι
επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας υπερτερούν των

κλαδικών
• Προσχολική αγωγή για όλα τα

j/ÊL

pipe

ερωτηματολόγια

μεταρρυθμίσεων

Μητσοτάκης

θεατής

Μ

ολοκλήρωση

προγραμματικού

Ζητούμενο
η Ελλάδα
του πλούτου
με ριζικό
ξερίζωμα
του κρατισμού
jjjgfcfigli

παιδιά 4-6 ετών
Ολα τα παιδιά σε παιδικούς
σταθμούς και αν δεν υπάρχουν
θέσεις στους δημοτικούς επιδότηση
180 € τον μήνα για επιλογή
ιδιωτικού παιδικού σταθμού
• Μεγαλύτερη αυτονομία στα
σχολεία πρωτοβάθμιας και
εκπαίδευσης
•
Καταργούνται οι αναχρονιστικοί
νόμοι του ΣΥ PI Ζ Α για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα
δευτεροβάθμιας

ΑΕΙ αποκτούν διοικητική και

KWß

διαχειριστική αυτοτέλεια
Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού

•

προτάσεων

γιατρού από κάθε πολίτη

• Κέντρα Υγείας και πρώην ιατρεία ΙΚ Α περνούν στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση

• Δυνατότητα αγοράς αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας

από τον ιδιωτικό τομέα
• Θέσπιση ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας

σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου Το Ιο Συνέδριο
της Νέας Δημοκρατίας θα αποτελέσει έναν κρίσιμο σταθμό
στην τελική ευθεία για τη διεκδίκηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών Η ΝΔ με σταθερή προσήλωση στις ιδεολογικές αρχές
και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή της
Καραμανλή ως μια μεγάλη λαϊκή πατριωτική
παράταξη οφείλει και μπορεί να κλείσει τον κύκλο
του λαϊκισμού της παρακμής της φτωχοποίησης των πολιτών
και του μαρασμού της κοινωνίας Οφείλει να καταστήσει
τον εφιάλτη της κυβερνώσας Αριστεράς Οφείλει να
εμπνεύσει ξανά τους πολίτες με ένα ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνησης
και με ένα νέο εθνικό όραμα

•Αφορολόγητο 1.000€γιατο 1οπαιδίκαι2.000€γιατο2ο
•
Αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους σε Δημόσιο ασφαλιστικά
ταμεία και τράπεζες με ενιαίο απλό τρόπο Ισο ποσοστό
μείωσης της οφειλής σε όλους
• Μεταφορά φορολογικών ζημιών για μία ΙΟετία
•
Αύξηση ορίου υποβολής ΦΠ Α στις 25.000 ευρώ
•
Αυτοματοποιημένο σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων
με στόχο ακόμα και την αυθημερόν αδειοδότηση
• Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
Για εμάς η Ελλάδα του πλούτου είναι το ζητούμενο Νέος
πλούτος με εξωστρέφεια με νέες ιδιωτικές επενδύσεις και
εξαγωγές και ριζικό ξερίζωμα του κρατισμού

γενικός διευθυντής ΝΔ

Οικονομολόγος αναπλ γραμματέας Προγράμματος ΝΔ
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Κωνσταντίνου

φιλελεύθερη

παρελθόν

Διευθυντής Γραμματειών ΝΔ

πρ

εαφορμήτο I ΙοΣυ
νέδριο Αρχών και
Θέσεων της Νέας

Δημοκρατίας

το πρώτο πράγμα
που πρέπει να αναλογιστούμε είναι
το παρελθόν έπειτα να μελετήσουμε
το παρόν προκειμένου να συνθέσουμε
την κατάλληλη πολιτική για
το μέλλον
Πάνω σε αυτή τη γραμμή κατά την
άποψή μου θα πρέπει να πορευθεί η μεγάλη κεντροδεξιά
παράταξη αποτελώντας και τα επόμενα χρόνια πυλώνα
σταθερότητας και ορθού πολιτικού λόγου
Συγκεκριμένα στην πρώτη γραμμή θα πρέπει να τοποθετηθεί
η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από
μια πολιτική που θα στοχεύει I στην ενδυνάμχοση της Παιδείας
2 στη μείωση της ανεργίας 3 στην ενίσχυση του νέου

επιχειρηματία 4 ortjv παροχή
για πολύτεκνους γονείς 5
οτην ενίσχυση του αγρότη 6 σιην
dmdg
Ρ^Ρ
ενίσχυση του φτωχού 7 στη δημι¬
ουργία του κατάλληλου κλίματος
την
από
Πέρα
για επενδύσεις αλλά και 8 στην
κοινωνική
παραγωγή ενός νέου πολιτικού
πολιτική
ήθους που τόσο πολύ έχει ανάγκη
ο τόπος μας
τεράστια
Πέρα όμως από την κοινωνική
και
στα
προσοχή
η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει
εθνικά θέματα
να δώσει τεράστια προσοχή
και στα εθνικά θέματα μιας και οι
dflfeflBk
ΒφΜΛ
καιροί στους οποίους ζούμε δεν
επιτρέπουν παραλείψεις και διχόνοιες
καθώς ο υγιής πατριωτισμός
δεν είναι ούτε αριστερός ούτε δεξιός
Η συμβολή της ΟΝΝΕΔ μπορεί να είναι καθοριστική στη
δημιουργία ενός ελεύθερου πνεύματος μακριά από περιορισμούς
ένα πνεύμα αλλαγής ένα πνεύμα ενεργού πολίτη
ένα πνεύμα ομάδας και όχι ατομικό ένα πνεύμα αντίρροπο
προς τα στερεότυπα της κοινωνίας μας ένα πνεύμα πρωτοπόρο
που δεν θα χωράει την πόλωση και τη σύγκρουση
ομάδων αλλά τη συνεργασία και τον εθελοντισμό
ένα πνεύμα όχι της μικρής Ελλάδας αλλά μιας χώρας που
δημιουργεί με τη σκέψη και τη δράση της υπεραξία για τον
υπόλοιπο κόσμο
Η βάση της πολιτικής μας θα πρέπει να θεμελιώνει λοιπόν
σε σταθερές βάσεις την ορθή λειτουργία των θεσμών μέσα
από την οποία θα επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός κοινωνικού
κράτους δικαίου Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ι εφαρμογή
του κοινωνικού φιλελευθερισμού είναι η αναγκαία λύση τόσο
για την πατρίδα μας όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη
κινήτρων

πολιτική

κοινωνικών

Οικονομολόγος μέλος Εκτελεστικού Γραφείου ΟΝΝΕΔ
υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας

