Το σχέδιό μας για ισχυρή ανάπτυξη
και αυτοδύναμη Ελλάδα
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ *

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 7ης Ιουλίου, η Νέα Δημοκρατία
επιμένει σε έναν προεκλογικό αγώνα με επίκεντρο τον προγραμματικό της λόγο, την
Συμφωνία Αλήθειας την οποία η Παράταξή μας έχει υπογράψει με τον ελληνικό λαό.
Προφανώς, είναι αδύνατον σε ένα κείμενο περιορισμένης έκτασης να μπούμε
σε εξοντωτική λεπτομέρεια, σε όλες τις πτυχές της πολιτικής που αναπτύσσουμε στο
πρόγραμμά μας. Επιγραμματικά αναφέρω τα σημεία του προγράμματος τα οποία
κατά την άποψή μου είναι τα πιο σημαντικά.
Οι μεγάλοι πυλώνες του προγραμματικού μας λόγου αφορούν την ισχυρή
ανάπτυξη και το πως η ισχυρή ανάπτυξη θα δημιουργήσει πολλές καλές θέσεις
εργασίας, τη μείωση της ανεργίας και φόρων, καθώς και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα της μεσαίας τάξης, γιατί η μεσαία τάξη ήταν πάντα η ραχοκοκαλιά
που στήριξε την ελληνική κοινωνία, που την έβγαλε από την κρίση, που έκανε πράξη το θαύμα της
μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Αυτή τη μεσαία τάξη θα τη στηρίξουμε και θα την εκφράσουμε. Θα την
εκφράσουμε πολιτικά. Θα δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να οικοδομήσει ένα νέο κοινωνικό
συμβόλαιο εργαζόμενων, κράτους και επιχειρήσεων.
Στηρίζουμε την ακίνητη περιουσία και την αγορά ακινήτων. Αλλά και την οικογένεια και ειδικά τη νέα
οικογένεια και τους εργαζόμενους γονείς. Στόχος μας είναι να μην μείνει κανείς πολίτης αβοήθητος όταν έχει
ανάγκη. Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή, ούτε κοινωνική συνοχή χωρίς αλληλεγγύη.
Μέριμνά μας είναι η ποιοτική δημόσια υγεία και η ασφάλεια για όλους. Όπως επίσης, η φύλαξη των
συνόρων και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
H Δημόσια Παιδεία αποτελεί τον βασικό ιμάντα προόδου κάθε παιδιού. Θέλουμε σύγχρονα δημόσια
σχολεία και πανεπιστήμια.
Φροντίζουμε για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη
δημιουργία ενός κράτους αποτελεσματικού και φιλικού προς τον πολίτη καθώς και για την αναγέννηση της
γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Έχουμε ένα συνολικό σχέδιο επενδύσεων ύψους 12 δις., πολλές με χρηματοδότηση από τον
ιδιωτικό τομέα, αλλά και με πλήρη ενεργοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Μπορούν να
δημιουργήσουν 43.000 νέες θέσεις εργασίας. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντική είναι η δέσμευσή μας η
χώρα μας να ξαναποκτήσει φωνή και αξιοπιστία στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Το πρόγραμμά μας είναι πράγματι φιλόδοξο, πολυεπίπεδο, συνεκτικό και κοστολογημένο. Είναι
ένα σχέδιο μέτρου, λογικής, αποτελέσματος. Δεν είναι μια συρραφή παροχών ούτε μια πλειοδοσία
εξαγγελιών χωρίς αντίκρισμα.
Είναι η πυξίδα μας για το δύσκολο και όμορφο ταξίδι που ξεκινάμε στις 8 Ιουλίου. Όμως, για να
συμβεί αυτό, στις 7 Ιουλίου ο λαός πρέπει να εμπιστευτεί την Ελλάδα μας σε ένα δυνατό χέρι.
Οι εκλογές δεν έχουν τελειώσει. Δεν δικαιολογείται κανείς εφησυχασμός, καμία προεξόφληση του
εκλογικού αποτελέσματος. Διεκδικούμε ισχυρή εντολή διότι αλλιώς η χώρα θα μπει σε περιπέτειες. Και λέμε
ξεκάθαρα ότι μόνο μια ισχυρή εντολή μπορεί να μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο με
ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία. Η χώρα δεν θέλει άλλες περιπέτειες. Θέλει και μπορεί να πάει
ενωμένη μπροστά!
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Ανεξάρτητα από παλαιότερες κομματικές επιλογές, σας καλώ όλους να ενωθούμε σε ένα μεγάλο
ρεύμα εθνικής αναγέννησης. Η Πατρίδα μας δεν θέλει νέα πειράματα, δεν αντέχει νέες χαμένες ευκαιρίες.
Χρειάζεται σιγουριά, σταθερότητα και πρόοδο! Ισχυρή ανάπτυξη για δουλειές!
Σας καλώ, λοιπόν, όλες και όλους στην πρώτη γραμμή με σύνθημα για τη μεγάλη νίκη το
πρόγραμμά μας. Για να κάνουμε αυτοδύναμη την Ελλάδα με αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Το μέλλον
τώρα είναι στα χέρια σας! Για την Ελλάδα που αξίζουμε και μπορούμε! Να πάμε ενωμένοι μπροστά! Στις
7 Ιουλίου κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα! Και ξημερώνει μια νέα μέρα για τη μεγάλη, για τη φωτεινή
Ελλάδα που όλοι ονειρευόμαστε, που όλοι αξίζουμε.
Ενωμένοι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.
* Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας
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