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12ο Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας
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Η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη Κεντροδεξιά Παράταξη, όλοι εμείς οι ψηφοφόροι και τα στελέχη της
πορευόμαστε προς το 12ο Συνέδριό μας.
Ένα Συνέδριο που θα σημάνει την απαρχή μίας νέας εποχής για τον τόπο.
Που θα σηματοδοτήσει το οριστικό τέλος του λαϊκισμού στη χώρα μας.
Που τόσο μας πλήγωσε.
Που κράτησε τον τόπο μας και την ελληνική κοινωνία κολλημένους στις παθογένειες και στις
ιδεοληπτικές αγκυλώσεις του χθες.
Το 2019 θα είναι μία νικηφόρα χρονιά για τη Νέα Δημοκρατία.
Θα δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Εθνικές εκλογές, Ευρωεκλογές, Περιφερειακές,
Δημοτικές.
Μία μάχη νικηφόρα. Που θα κλείσει μία μελανή σελίδα για τον τόπο.
Που θα ανοίξει μία καινούργια που θα την γράψουμε όλοι μαζί.
Με επιτυχία. Με τόλμη και αποφασιστικότητα.
Πληρώσαμε ως χώρα και ως κοινωνία ακριβά τα στερεότυπα.
Τις αφόρητες λαϊκίστικες αντιλήψεις. Τα επικοινωνιακά τεχνάσματα και τους τακτικισμούς.
Πολλές φορές αφεθήκαμε στις σειρήνες του Λαϊκισμού. Στις ψεύτικες υποσχέσεις, στη «μουντή
ελπίδα».
Και τώρα πρέπει να πορευτούμε με την Αλήθεια.
Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ξέρουμε που θέλουμε να πάμε.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Δεν πρέπει να λησμονήσουμε, όμως, ποτέ…
Ότι η δική μας Παράταξη ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Γιατί είμαστε η Παράταξη που έχει στην πρώτη γραμμή της Ιδεολογίας της την Πατρίδα.
Είμαστε η Παράταξη που πάντα βάζει το συμφέρον της Πατρίδας πάνω από το κομματικό μας
συμφέρον
Που αποκατέστησε τη Δημοκρατία στον τόπο.
Που έβαλε τη χώρα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια ως ισότιμο μέλος.
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Είμαστε η Παράταξη που πιστεύει βαθιά στη Δημοκρατία, στην Ελευθερία, στο Κράτος Δικαίου, στη
φιλελεύθερη Οικονομία.
Θέλουμε και μπορούμε να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες.
Ευημερία στην ελληνική κοινωνία. Αξιοπρέπεια για όλους.
Εγγύηση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των πολιτών.
Είμαστε η Παράταξη που έχει στον πυρήνα των Αξιών τον Πολίτη.
Η μεγάλη Λαϊκή Παράταξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Που έχει βασικό της μέλημα τον Άνθρωπο και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.
Που δεν την χαρίζουμε στην Αριστερά και στις ιδεοληψίες της.

https://www.facebook.com/Kefalogiannis.Man/videos/vb.51638783172/784361108571349/?type=2&theater

Αυτοί είμαστε, με αυτές τις Αρχές και τις Αξίες πορευόμασταν, πορευόμαστε και θα πορευτούμε.
Γιατί τώρα είναι η κρίσιμη ώρα που πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά.
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Είναι η ώρα για το πέρασμα από την 3η στην 4η Ελληνική Δημοκρατία.
Με βαθιές θεσμικές τομές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις.
Με ένα νέο Σύνταγμα που θα εκφράζει και θα αποτυπώνει τη Νέα Εποχή. Για μία Νέα Ελλάδα.
Η μετάβαση στην 4η Ελληνική Δημοκρατία δεν αποτελεί ένα πολιτικό εφεύρημα.
Αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο της εποχής μας. Τη λύση στα συσσωρευμένα προβλήματα του
τόπου μας.
Μία Θεσμική Συνταγματική Κοινοβουλευτική Επανάσταση.
Που θα θωρακίσει και θα εκσυγχρονίσει το Σύνταγμα της χώρας, τους Θεσμούς, τη Δικαιοσύνη και
τη Διαφάνεια.
Που θα μας αποτρέψει να βιώσουμε ξανά την πολύπλευρη κρίση των τελευταίων ετών.
Σήμερα η χώρα απαιτεί ένα νέο όραμα.
Μία νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική επιλογή.
Που θα αποκαταστήσει τη σχέση Πολίτη και Πολιτείας.
Σε μία σχέση πραγματικής εμπιστοσύνης.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Πάντα αναλαμβάναμε σε δύσκολες στιγμές τη διακυβέρνηση της χώρας.
Αυτό θα κάνουμε και τώρα.
Η Νέα Δημοκρατία πολύ σύντομα θα είναι κυβέρνηση.
Αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένας ικανός, σοβαρός και άξιος πρωθυπουργός.
Η μεγάλη Παρακαταθήκη των Αρχών και των Αξιών μας.
Μας γεμίζουν Ελπίδα και σιγουριά.
Για το Αύριο της Πατρίδας μας.
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Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 3η ΣΤΗΝ 4η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Συνταγματική Κοινοβουλευτική Επανάσταση αποτελεί την κορωνίδα της μετάβασης στην
4η Ελληνική Δημοκρατία.
Είχα την τιμή να την προτείνω μαζί με συγκεκριμένες αλλαγές του Συντάγματος που θα ενισχύσουν
και θα θωρακίσουν τους Θεσμούς ήδη από το 2010.
Αλλά για να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση απαιτούνται τομές και
μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς.
Ιδιαίτερα στην Οικονομία, στο φορολογικό μας σύστημα, σε θέματα Διαφάνειας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η συνταγματική κατοχύρωση ενός φορολογικού νομοσχεδίου πολυετούς διάρκειας που θα
βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων και ελληνικών επενδύσεων. Και θα τερματίσει τη
μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες του εξωτερικού. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο
διαρκείας που θα κάνει ξεκάθαρο το τοπίο της φορολόγησης στη χώρα μας και των φυσικών και
των νομικών προσώπων.
Η ίδρυση ενός νέου τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας που θα επιλαμβάνεται μόνο
υποθέσεων που αφορούν επενδύσεις με την υποχρέωση τελεσίδικης απόφασης εντός 3 μηνών θα
επιταχύνει τις διαδικασίες σε «λιμνάζουσες» επενδύσεις και θα προσελκύσει νέες.
Η παροχή της δυνατότητας σε εταιρείες και ιδιώτες που δεν μπορούν να καταβάλλουν τους
φόρους τους ή πάσης φύσεως οφειλές προς το Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς οι οποίοι έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί να έχουν το
δικαίωμα να προσφέρουν στο Δημόσιο ακίνητο ή ακίνητα ιδιοκτησίας τους και το Δημόσιο να
υποχρεούται να το αγοράσει σε τιμή ίση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου.
Η φιλελεύθερη προσέγγιση της Οικονομίας απαιτεί μεταξύ άλλων τη δυνατότητα
μεταβίβασης μετοχών στους εργαζομένους μίας επιχείρησης. Αποδίδοντάς τους έτσι ένα πρόσθετο
σημαντικό εισόδημα από τα κέρδη των εταιρειών αυτών. Η συγκεκριμένη φιλοσοφία είναι ήδη
δοκιμασμένη από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 σε 67 χώρες του κόσμου. Δεν είναι αναγκαίο να
πρέπει να έχεις κεφάλαιο για να αποκτήσεις κεφάλαιο. Να αποταμιεύεις για να μπορείς να
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αγοράσεις. Μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό μέσω της εργασίας σου. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής έχει εφαρμοστεί σε χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πολλά εκατομμύρια
εργαζομένους. Μεταξύ αυτών οι εταιρείες AVIS και XEROX.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Η Ψήφιση Νόμου για τη «Σύσταση, Χρηματοδότηση και οικονομικό έλεγχο των πολιτικών
κομμάτων και για τη ρύθμιση και τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών». Μία πρόταση που θα
αποκαταστήσει τη «χαμένη τιμή» του πολιτικού συστήματος.
Η Συνταγματική κατοχύρωση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης με εκλογή των μελών των
Ανωτάτων Δικαστηρίων θα απεμπλέξει τη Δικαιοσύνη από την εκτελεστική εξουσία και θα της
προσδώσει το κύρος που της αρμόζει ως τρίτος πυλώνας της Δημοκρατίας μας.
Η κωδικοποίηση της Νομοθεσίας μας θα σταματήσει την πολυνομία και τις αντιφατικές και
οξύμωρες δικαστικές αποφάσεις.
Ο εκσυγχρονισμός και η ολική μηχανογράφηση του κράτους θα απαλλάξει τον πολίτη και τις
επιχειρήσεις από τη γραφειοκρατία και τα δημόσια οικονομικά από υψηλό οικονομικό κόστος.
Αρκετές από τις προτάσεις αυτές με έχουν απασχολήσει και είχα την τιμή να τις καταθέσω κατά τη
διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας.
(βλ. σχετικά https://goo.gl/bQJSrY)
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