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Με σταθερές θέσεις
από τα πρώτα μου βήματα
Ασχολήθηκα πρώτη φορά με την
πολιτική μέσα από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Κόντρα στις αριστερόστροφες αντιλήψεις που
κυριαρχούσαν στη χώρα, προωθήσαμε τις ιδέες
της ελευθερίας. Μιλήσαμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για σύνδεση των πανεπιστημίων με την
παραγωγή. Εξωστρεφή ιδρύματα σε μια Ευρώπη
που άλλαζε.

Ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, με πρόεδρο της
Νέας Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
η νεολαία μας έδωσε μάχες εναντίον όσων
κρατούσαν την πατρίδα μας κολλημένη στο
χθες. Τα ρουσφέτια, την αδιαφορία, τον λαϊκισμό, τα «τρία κακά της μοίρας μας», όπως τα
είχαμε ονομάσει σε μια καμπάνια της εποχής.
Μια καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Πώς θα αλλάξει η Ελλάδα αν δεν αλλάξουμε εμείς;»

ΟΝΝΕ∆

Για την Ελλάδα της Ευρώπης

Ο Μιλτιάδης Έβερτ το 1994 μου έκανε την τιμή
να με τοποθετήσει στη λίστα ευρωβουλευτών
της ΝΔ, όπως και ο Κώστας Καραμανλής το
1999 και το 2004. Στο Ευρωκοινοβούλιο υπερασπίστηκα τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα όσο
καλύτερα μπορούσα και ανέλαβα πρωτοβουλίες για την εναρμόνισή μας με τις καλές
ευρωπαϊκές πρακτικές. Για τη δράση μου βραβεύτηκα ως ευρωβουλευτής της χρονιάς το
2006. Από το 2007 εκλέγομαι Βουλευτής στη Β’
Αθηνών. Οι συμπολίτες μου με τιμούν με την
ψήφο τους και με εμπιστεύονται σταθερά σε μία
από τις πρώτες θέσεις

Σχεδιάζοντας το Πρόγραμμα με το οποίο
θα κυβερνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Από τον Ιανουάριο του 2016, με απόφαση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, είμαι Αντιπρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνος για το κυβερνητικό
μας πρόγραμμα.
Από την πρώτη στιγμή απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για εμπειρογνώμονες, με στόχο να
ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα σε νέες
ιδέες και νέους ανθρώπους με φρέσκα μυαλά.
Παράλληλα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες
προχωρήσαμε σε ηλεκτρονική διαβούλευση με
τους πολίτες για κεντρικά ζητήματα πολιτικής.
Διότι θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα μαζί με
τους Έλληνες και όχι ερήμην τους.

Σημαντικό βήμα ήταν το 11o Συνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας, κατά το οποίο υιοθετήθηκαν
μια σειρά από προτάσεις.
Πιστεύω ότι καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα
πρόγραμμα σύγχρονο, κοστολογημένο και
αξιόπιστο, το οποίο συνδυάζει την ελευθερία με
την αλληλεγγύη και έχει συμβάλει στην ανανέωση
του πολιτικού μας λόγου. Και είμαι πάντα αφοσιωμένος στην προσπάθεια να κερδίσει η
Νέα Δημοκρατία τις εκλογές και να βγάλε
την πατρίδα μας από την κρίση.
Να χτίσουμε μια φωτεινή Ελλάδα με νέες
δουλειές, ευκαιρίες και ασφάλεια για όλους.
Ασκώντας πάντα, πολιτική με αξίες.

Αυτή την προσπάθεια, πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί. Από τις δικές
μας αποφάσεις, πράξεις και παραλείψεις εξαρτάται το μέλλον το δικό
μας και των παιδιών μας. Εξαρτάται η ζωή η δική μας και όσων αγαπάμε.
Και η αρχή αυτής της νέας προσπάθειας, γίνεται στις ερχόμενες εκλογές.

Στις 7 Ιουλίου, αποφασίζουμε με το μυαλό, αλλά και με την
καρδιά μας. Γιατί αποφασίζουμε για αυτούς που αγαπάμε.

Διαδρομή με έργο

Την περίοδο 2007-09 ο Κώστας
Καραμανλής με εμπιστεύθηκε στα
Υπουργεία Μεταφορών και Ανάπτυξης,
στα οποία εργάστηκα για να λύσω
προβλήματα που βάλτωναν επί χρόνια.
Και πετύχαμε πολλά, όπως:
Επίλυση του προβλήματος της
Ολυμπιακής

Η εταιρεία έμπαινε μέσα 1.000.000 ευρώ την
ημέρα! Με την αποκρατικοποίησή της το τοπίο
στις μεταφορές εξυγιάνθηκε και το κράτος αντί
να ζημιώνεται εισπράττει πάνω από
250.000.000 ευρώ κάθε χρόνο

Εξυγίανση του ΟΣΕ

Ήταν η πιο προβληματική επιχείρηση της
Ευρώπης. Με το σχέδιο εξυγίανσης που υλοποιήσαμε, εξοικονομήθηκαν εκατοντάδες
εκατομμύρια και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έγινε κερδοφόρα.
Χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις επιτεύχθηκε η
μετέπειτα αποκρατικοποίηση της εταιρείας.

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση
Κατ’ Οίκον»

Μια δική μας ιδέα το 2009. Τα χρόνια που ακολούθησαν, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα προκειμένου να
βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού
τους. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομήθηκαν
χρήματα και ενέργεια και τονώθηκε η αγορά.

Το 2012, στην καρδιά της κρίσης και
με την Ελλάδα να κρέμεται από μία
κλωστή, ο Αντώνης Σαμαράς με
εμπιστεύθηκε και πάλι στα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Υποδομών.
Με το έργο μας περάσαμε από την ύφεση του
-7% το 2012, στην ανάπτυξη το 2014. Την ίδια
περίοδο, η ανταγωνιστικότητα της χώρας ανέβηκε από την 100η στην 59η θέση στον πίνακα
της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ η χώρα κατετάγη πρώτη σε μεταρρυθμίσεις στο σχετικό πίνακα
του ΟΟΣΑ. Πετύχαμε και πάλι πολλά:

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Περιφερειακά Αεροδρόμια

Μια προσπάθεια που ξεκίνησα το 2008 και κατέληξε σε μια σύμβαση παραχώρησης και σε μια
μεγάλη ιδιωτική επένδυση που μετατρέπει 14 αεροδρόμια από πίστες προσγείωσης και
απογείωσης σε πόλους ανάπτυξης. Διότι βελτιώνει την εξυπηρέτηση των επιβατών, ενισχύει τον
τουρισμό και αναβαθμίζει συνολικά τις τοπικές
οικονομίες και κοινωνίες, δημιουργώντας οφέλη
για όλους τους κατοίκους της χώρας μας.

Θεαματική βελτίωση στην
απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Από την 18η θέση το 2012, ανεβήκαμε στην 3η
θέση μεταξύ όλων των χωρών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας πολύτιμους πόρους για την οικονομία μας. Με τα
χρήματα αυτά χρηματοδοτήθηκαν σημαντικά
έργα σε όλη τη χώρα, καθώς και δράσεις κοινωνικής πολιτικής (π.χ. παιδικοί σταθμοί).

Επανεκκίνηση των 4 μεγάλων
αυτοκινητοδρόμων

Οι αυτοκινητόδρομοι Ολυμπία Οδός, Ιονία Οδός,
Αιγαίου και Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) που ήταν
μπλοκαρισμένοι από το 2011, ξεκίνησαν χάρη
στη συμφωνία που καταλήξαμε με τους παραχωρησιούχους, τις 43 εμπλεκόμενες τράπεζες και
την εξασφάλιση 650 εκ. ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι, παρά τις
νέες εμπλοκές στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα οι
Έλληνες οδηγοί κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ η αναβάθμιση του
οδικού δικτύου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας μας.

Απλούστευση της αδειοδότησης των
επιχειρήσεων

Μειώσαμε, με τον νόμο-πλαίσιο 4262/2014,
κατά 60% τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για
το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Αυτό έγινε πράξη
τους πρώτους μήνες για 103 δραστηριότητες
που συνδέονταν με 897 επαγγέλματα. Στόχος
ήταν οι περισσότερες διαδικασίες να προχωρούν
ηλεκτρονικά και αυθημερόν, ώστε να στηριχθεί
ιδιαίτερα η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και
να δημιουργηθούν νέες δουλειές. Δυστυχώς, στη
συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ μας γύρισε πάλι πίσω, καθώς
περιόρισε δραματικά το πεδίο εφαρμογής αυτής
της παρέμβασης.
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Προστασία του καταναλωτή

Προωθήσαμε μέτρα που βοήθησαν τις ελληνικές οικογένειες να εξοικονομήσουν χρήματα και
άνεση στην καθημερινότητά τους. Επιτρέψαμε
τη λειτουργία των καταστημάτων για 8 Κυριακές
τον χρόνο, δώσαμε μεγαλύτερη ευελιξία στο
άνοιγμα των καταστημάτων και προσθέσαμε εκπτωτικές περιόδους –μια παρέμβαση που οι
καταναλωτές αγκάλιασαν. Επίσης, με την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και άλλες πρωτοβουλίες
καταργήσαμε εκατοντάδες στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού, οδηγώντας σε μειώσεις τιμών
στα δίδακτρα, το βρεφικό γάλα, τα βιβλία κ.α.
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που τόσο πολεμήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις συντεχνίες,
αποδεικνύεται πια με επίσημες μελέτες ότι βελτίωσαν τελικά στην πράξη τη ζωή των Ελλήνων.

Ο γιος μου είναι δεκαοκτώ μηνών. Το ξέρω πως ακούγεται κλισέ να πω ότι από τη μέρα που
γεννήθηκε βλέπω τον κόσμο διαφορετικά... Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Και είμαι βέβαιος ότι το
έχει νιώσει κάθε γονιός. Είναι αυτή η αίσθηση πως ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τους ανθρώπους
που αγαπάμε όσο τίποτα στον κόσμο: τα παιδιά μας.
Ξέρω ότι με τις πράξεις και τις αποφάσεις μου αφήνω διπλό αποτύπωμα στη ζωή του Γιάννη μου.
Ως πατέρας, αλλά και ως πολιτικός που επηρεάζει τις ζωές όλων των «Γιάννηδων» της
πατρίδας μας.
Και θέλω, όταν κάποτε με ρωτήσει «μπαμπά τι έκανες τόσα χρόνια στην πολιτική;», να μπορώ να
τον κάνω περήφανο με την απάντησή μου.
Όταν μια μέρα με ρωτήσει, λοιπόν, θέλω να του πω ότι πάλεψα για να γίνει η Ελλάδα μια χώρα
ευκαιριών, με πολίτες ελεύθερους να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Ότι προσπάθησα να λύσω
προβλήματα που βάλτωναν για χρόνια. Ότι προώθησα πολιτικές που φέρνουν τη χώρα μας πιο
κοντά στον πυρήνα της Ευρώπης. Ότι συνάντησα αντιδράσεις, αλλά δεν υπολόγισα το κόστος.
Γιατί αυτό που μετράει είναι η πίστη στις αξίες σου και το αποτέλεσμα. Για όλους. Και ιδίως για
τη νεότερη γενιά που πρέπει να μεγαλώσει σε μια Ελλάδα δυνατή και περήφανη.
Και ότι όλα αυτά τα έκανα μέσα από την παράταξη στην οποία μεγάλωσα, την οποία υπηρέτησα
και μου έδωσε πολλά. Και που προσπαθώ κάθε μέρα να την εκπροσωπώ με τη δημόσια
παρουσία μου.
Τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα που μπορεί να μην είναι αλάνθαστο, αλλά ήταν πάντα στη
σωστή μεριά της ιστορίας. Γι’ αυτό άντεξε τα δύσκολα, γι’ αυτό παραμένει σταθερό αποκούμπι
για τους Έλληνες.
Αυτό το νήμα αξιών που χαρακτηρίζει την παράταξή μας, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τον υγιή
πατριωτισμό, το δημοκρατικό ήθος, κρατάω σφιχτά εδώ και χρόνια.
Και έτσι είμαι αποφασισμένος να συνεχίσω και σε αυτή την κρίσιμη καμπή για τη χώρα μας.
Το ίδιο σταθερά και με τις ίδιες αξίες.
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