Τι έχω κάνει στη ζωή μου πριν μπω στην πολιτική
Γεννήθηκα το 1974. Μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά
από μικρός ανέπτυξα ιδιαίτερο δεσμό με τον τόπο
καταγωγής μου, τις Σέρρες. Ήταν πάντα για εμένα
μια σταθερά στη ζωή μου, το σημείο αναφοράς μου.

Παράλληλα, είμαι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του
Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Είμαι γιος του Αχιλλέα Καραμανλή και της Νίκης
Διαμαντή-Καραμανλή. Με τη γυναίκα μου Μιράντα
Μιχαλοπούλου-Καραμανλή έχουμε τρία παιδιά: την
Αναΐς, 6 ετών, την Άρια, 5 ετών, και τον Αχιλλέα, 1
έτους.

Σπούδασα Ιστορία και Οικονομικά στο Hamilton
College της Νέας Υόρκης και, στη συνέχεια,
αποφοίτησα από τη σχολή μεταπτυχιακών σπουδών
Διεθνών Σχέσεων Fletcher School of Law and
Diplomacy του Tufts University στη Βοστόνη.
Υπηρέτησα, ως έφεδρος αξιωματικός στα
τεθωρακισμένα, στρατιωτική θητεία 24 μηνών
–πολλοί εκ των οποίων στην 25η Ταξιαρχία
Τεθωρακισμένων Ξάνθης.
Από το 2002 ως το 2004 εργάστηκα στην ελβετική
τράπεζα επενδύσεων UBS Warburg στο Λονδίνο.
Τα τελευταία δέκα χρόνια, εργάζομαι ως
διευθυντικό στέλεχος σε ποντοπόρο ναυτιλιακή
εταιρεία, με έδρα τον Πειραιά.

Στις 25 Ιανουαρίου
στηρίζουμε αυτούς
που μπορούν να
στηρίξουν τον τόπο
Η Νέα Δημοκρατία έκανε μια τεράστια
εθνική προσπάθεια παρά το πολιτικό κόστος.
Σήμερα, είναι η μόνη δύναμη που εγγυάται την
ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Αποφασιστικά για την Ελλάδα

Δυνατά για τις Σέρρες!

Οι θυσίες που έκανε ο λαός μας τα τελευταία
χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαμένες, τώρα
μάλιστα που πάνε να φανούν οι καρποί
τους. Ακόμα κι όσοι έχουν δικαιολογημένες
δυσαρέσκειες, δεν μπορεί να ρισκάρουν να
χύσουμε την καρδάρα με το γάλα.

Ο νομός μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Ιδίως
τώρα στα δύσκολα, είναι ώρα επιτέλους να τις
αξιοποιήσουμε.
Με σχέδιο, σοβαρότητα και υπεύθυνους
εκπροσώπους μας στη Βουλή.

Η θέση μας είναι στην καρδιά της Ευρώπης.
Ο μόνος δρόμος είναι να συνεχίσουμε με
σταθερά βήματα μπροστά.

ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΉΣ

Υποψήφιος βουλευτής Σερρών
Γραφείο Σερρών
Κ.Καραμανλή 2 • 23210 55 155

Γραφείο Θεσσαλονίκης
Βενιζέλου 24 • 2310 242 777

Email: kon.kar2012@yahoo.gr Ιστοσελίδα: www.kostaskaramanlis.gr facebook: Κώστας Καραμανλής
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Αγαπητοί συμπολίτες,
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας γνώρισε μια κρίση που δεν μπορούσαμε ούτε καν να
φανταστούμε. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά κατέβαλε τεράστια προσπάθεια για
να σωθεί ο τόπος. Δεν τα έκανε όλα τέλεια. Έβαλε, όμως, τα πράγματα σε μια σειρά,
αξιοποιώντας τις μεγάλες θυσίες των πολιτών.
Στις 25 Ιανουαρίου, κρίνεται αν αυτές οι θυσίες θα πιάσουν τόπο ή θα πάνε στράφι. Αν θα δρέψουμε τους
καρπούς των προσπαθειών όλων μας ή θα ρισκάρουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή να αναλάβουν τις τύχες μας
αυτοί που εμφανίζονται ως «νέοι» αλλά μιμούνται τους πολιτικούς που μας έφεραν ως εδώ… Αυτοί που για
όλα έχουν εύκολες απαντήσεις και σε όλους δίνουν μεγάλες υποσχέσεις.
Με ρωτούν πολλοί γιατί μπαίνω στη μάχη τώρα, στα δύσκολα –κι όχι σε μια πιο βολική και εύκολη συγκυρία.
Η απάντηση είναι ότι τώρα νιώθω πως έχει νόημα να βοηθήσω τον τόπο, την παράταξη, τους συμπολίτες μου.
Γεννήθηκα μέσα στην πολιτική, αλλά ποτέ δεν θεωρούσα δεδομένο ότι θα μπω στην πολιτική. Αυτή, όμως,
είναι η κρισιμότερη μάχη που έχει δώσει η γενιά μου. Κι αφού νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω, ήταν χρέος
μου να βγω μπροστά.
Δεν πιστεύω στην πολιτική του χθες –που, δυστυχώς, πολλοί εφαρμόζουν και σήμερα... Αποστρέφομαι
το λαϊκισμό, τις δήθεν «μαγικές λύσεις», τα μεγάλα λόγια. Δεν με εκφράζουν ούτε οι θεατρινίστικες δήθεν
«παρεμβάσεις» χωρίς αντίκρισμα και οι παλαιοκομματικές ανακοινώσεις «κατόπιν ενεργειών μου».
Δεν με ενδιαφέρει να μπω στην πολιτική για να κάνω τέτοια, αλλά για να προσφέρω ουσιαστικά. Πιστεύω στην
πολιτική της ειλικρίνειας και του μέτρου, όπως μου δίδαξε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Πεποίθησή μου είναι ότι η ευρωπαϊκή θέση της χώρας μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Όπως και ότι για να
έχουμε σταθερή ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, να εκσυγχρονίσουμε το κράτος, αλλά και
να αναπνεύσουν οι πολίτες.
Πιστεύω, επίσης, στις μεγάλες δυνατότητες του νομού μας. Με τέτοιον εύφορο κάμπο και τόσο άξιους
ανθρώπους, πώς γίνεται να βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση στη χώρα; Μπορούμε να βρεθούμε στην
πρώτη γραμμή. Αρκεί να επενδύσουμε σοβαρά στην αγροτική παραγωγή και να εφαρμόσουμε ένα μελετημένο
και ρεαλιστικό αναπτυξιακό σχέδιο για τις Σέρρες. Να αξιοποιήσουμε κάθε πλεονέκτημά μας: από τον κάμπο
ως την Αμφίπολη. Σε αυτή την προσπάθεια, θέλω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις.
Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τον τόπο μας. Οι Σερραίες και οι Σερραίοι έδωσαν τη δυνατότητα στον
Κωνσταντίνο Καραμανλή να μπει στην πολιτική, για να ανέβει ένα-ένα τα σκαλιά, να αλλάξει τη μοίρα
του τόπου και να βάλει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αν ένας Σερραίος κατάφερε να πετύχει τόσα πολλά,
είναι αδύνατον όλοι εμείς μαζί να μην μπορούμε να κρατήσουμε την Ελλάδα ψηλά. Μπορούμε. Και θα τα
καταφέρουμε.
Αν μοιραζόμαστε τις ίδιες σκέψεις, θα είναι τιμή μου να με υποστηρίξετε.
Κώστας Καραμανλής
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