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Υποψήφιος Ευρωβουλευτής
Αντιπρόεδρος της πολιτικής κίνησης “∆ημιουργία, ξανά!”

Ευρωπαϊκή Ελλάδα
ή
Ελληνική Ευρώπη;

συνασπισμός των κομμάτων

∆ημιουργία, ξανά! & ∆ράση

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Όλοι οι Έλληνες θέλουμε, και δικαίως, η Ευρώπη να εγγυηθεί την ειρήνη και τα κοινά μας σύνορα. Να υπερασπιστεί τα
συμφέροντά μας στον κόσμο. Πώς θα συμβεί αυτό χωρίς κοινή Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική από Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με
ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση;
Κι ενώ η ειρήνη αντιμετωπίζει προς το παρόν μόνο απειλές, οι οικονομικές μάχες είναι καθημερινές. Ο Γερμανός
επαγγελματίας δανείζεται σήμερα με επιτόκιο 3,7%. Ο Έλληνας με 9%, αν καταφέρει να βρει χρηματοδότηση! Ο Βούλγαρος
φορολογείται με 10% επί των κερδών, ο Έλληνας με... 110% επί του μη εισοδήματος. Ο Αυστριακός ιδρύει επιχείρηση σε 3
ώρες. Ο Έλληνας σε 3 μήνες έως 3 δεκαετίες! Ο Έλληνας φοβάται για τις αποταμιεύσεις του και οι τράπεζες αδειάζουν ενώ ο
Ολλανδός αισθάνεται ασφαλής, αποταμιεύει και οι τράπεζές του χρηματοδοτούν την οικονομία.
Η σημερινή Ευρώπη είναι μια άδικη, αναποτελεσματική Ευρώπη. Είναι η ώρα να χτίσουμε την καινούργια δημοκρατική
Ευρώπη που θα εμπνέει τις νέες γενιές των Ευρωπαίων.
Υπάρχουν ήδη Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για την προστασία του ανταγωνισμού και την προώθηση της σύγκλισης. Υπάρχουν
μηχανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη δημιουργία δικτύων και υποδομών, για την περιφερειακή ανάπτυξη.
Μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε πολύ καλύτερα με γνώση και σκληρή δουλειά.
Με θετικές προτάσεις για κάθε περιφέρεια της χώρας μας.
Χρειάζονται όμως και άλλοι, νέοι μηχανισμοί, για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, την
άμυνα, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, την κοινωνική αλληλεγγύη, την
Παιδεία και την ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες όλων των Ευρωπαίων και ιδιαίτερα των
νέων. Αυτούς τους μηχανισμούς πρέπει να δημιουργήσουμε. Αυτή την Ευρώπη πρέπει να
χτίσουμε. Με τεκμηριωμένες προτάσεις, με συμμαχίες, με νέες ιδέες.
Ο Ευρωβουλευτής είναι η γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις περιφέρειες και τους
πολίτες της χώρας μας και τους μηχανισμούς αποφάσεων της Ευρώπης, τους οποίους
πρέπει να γνωρίζει σε βάθος.

ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η λύση είναι μία: η Ευρώπη να κάνει γρήγορα βήματα προς την ενοποίησή της: δημοσιονομική, οικονομική, πολιτική,
αμυντική. Σ' αυτή την πορεία η Ευρώπη χρειάζεται την Ελλάδα και η Ελλάδα χρειάζεται την Ευρώπη.
Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα και μια Ελληνική Ευρώπη, ταυτόχρονα.
Οι ευρωπαϊκές αξίες, που γεννήθηκαν στη χώρα μας, θα αποκτήσουν ουσία αν ο Έλληνας μπορέσει να ξεδιπλώσει τα ταλέντα
του σε ένα αξιοκρατικό, ασφαλές περιβάλλον ευνομίας.
Γι' αυτή την Ευρώπη θέλω να αγωνιστώ.
Για την Ευρώπη των λαών, που
συμμετέχουν και συνδιαμορφώνουν το
κοινό μας μέλλον. Αλλά και για τον
Ελληνισμό των ανοιχτών οριζόντων, που
ευημερεί όταν γίνεται κέντρο εμπορίου,
παραγωγής, καινοτομίας, παιδείας,
πολιτισμού. Για ένα κράτος που θα
υπάρχει για τους πολίτες του και όχι οι
πολίτες για το κράτος. Αυτό το κράτος
“περνάει” από την Ευρώπη, από την
παράδοση του ∆ιαφωτισμού, την ατομική
ευθύνη και τον σεβασμό της
διαφορετικότητας, των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών του ατόμου.
Ας αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, μαζί με το
γερασμένο κι άρρωστο πολιτικό μας
σκηνικό. Κι ας δώσουμε ορθολογική
ελπίδα στον τόπο μας και στις νέες
γενιές, με γνώση, σύνεση και συνέπεια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκα το 1965 στην Αθήνα, από οικογένεια με ρίζες από τη Σμύρνη, τη Θεσσαλία και την Εύβοια. Σπούδασα Οικονομικά και
Ανάπτυξη στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι. Μένω στην
Αθήνα, στα Πατήσια. Έχω σπουδάσει, ζήσει και εργαστεί σε αρκετές χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Ανακάλυψα
από νωρίς την τέχνη του ταξιδιώτη και ταξιδεύω πολύ, από έφηβος, στην Ευρώπη και στον κόσμο για λόγους εργασιακούς και
προσωπικούς.
Εργάζομαι τα τελευταία είκοσι χρόια ως οικονομολόγος, ειδικός εμπειρογνώμονας επενδύσεων αειφόρου ανάπτυξης.
Ασχολούμαι με τον σχεδιασμό και τη διεύθυνση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων έρευνας και καινοτόμων επενδύσεων στον
τουρισμό, στον πολιτισμό και εκπαίδευση, στο περιβάλλον και στις νέες τεχνολογίες. Συνεργάζομαι στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες, δημόσιους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ειδικός εμπειρογνώμονας.
Συμμετέχω σε Ευρωπαϊκά δίκτυα αριστείας στον τομέα μου και έχω συντονίσει και διευθύνει πολυεθνικές ομάδες εργασίας.
∆ίδαξα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και έχω συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής.
Γνωρίζω Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.
Ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, ενώ
μου δίνει μεγάλη χαρά η θάλασσα, η ιστιοπλοΐα, οι καταδύσεις
και η ορειβασία.
“Το ελεύθερο, διαρκώς σε κίνηση, πρόσωπο της θάλασσας, με
τις εικόνες των ανθρώπων και των πραγμάτων να
μεταμορφώνονται στα νερά της, οι αόρατοι δρόμοι της
ιστορίας και των ιδεών συνθέτουν στον νου μου τη
μοναδικότητα της ελληνικής ψυχής, ικανής για το καλύτερο αν
μελετήσει τη ρότα της στον χάρτη του μέλλοντος με σύνεση
και όραμα.”
email: g.giannoulis@dimiourgiaxana.gr
ιστοσελίδα: ggiannoulisg.wix.com/europarliament
facebook: facebook.com/gggeurope
tweeter: @GeorgiosGiannou
Linkedin: Georgios Giannoulis-Giannoulopoulos

ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Οι Γέφυρες είναι ο συνασπισμός που δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των κομμάτων ∆ημιουργία, ξανά!, ∆ράση και με τη
συμμετοχή ομάδων του χώρου της οικολογίας και άλλων κοινωνικών φορέων.
Οι γέφυρες ενώνουν ανθρώπους, ομάδες, έθνη, ηπείρους. Ενώνουν ιδέες και οράματα, πλουτίζοντας και βελτιώνοντας
το τελικό αποτέλεσμα.
Ενώνουν το παρελθόν με το μέλλον.
Στις Γέφυρες πιστεύουμε ότι η έξοδος από την κρίση, την ελληνική και την ευρωπαϊκή θα γίνει με την απελευθέρωση της
δημιουργικότητας των πολιτών. Με την εκ βάθρων αναμόρφωση της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης. Με μικρότερο κράτος σε ρόλο
ρυθμιστή και όχι αντίπαλου της παραγωγικής
οικονομίας. Με ποιοτικές δημόσιες υποδομές και
δίκτυα, κοινωνική πρόνοια καθώς και καθολική
υψηλής ποιότητας Παιδεία. Με λιγότερους και
σταθερούς φόρους, με απλούς και σαφείς
νόμους, με σταθερό οικονομικό και φορολογικό
περιβάλλον για τα επόμενα δέκα τουλάχιστον
χρόνια. Με εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης
ανάμεσα στον Πολίτη και την Πολιτεία.
Οι Γέφυρες ενώνουν τον μεταρρυθμιστικό
ευρωπαϊκό χώρο και έχουν συνεκτικό
πρόγραμμα και αρχές με μακροπρόθεσμη
προοπτική: τη δημιουργία ενός φορέα,
πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις, που θα
κάνει την Ελλάδα μια σύγχρονη παραγωγική
χώρα: ιδεών, αγαθών, πολιτισμού, αξιοπρέπειας.

Θάνος Τζήμερος

Θόδωρος Σκυλακάκης

Συνδημιουργοί και όχι παρίες της Ευρώπης
∆ημιουργία, ξανά!
Πρατίνου 68-70 11634 / Αθήνα
Τηλ. 211 800 5665
www.dimiourgiaxana.gr
info@dimiourgiaxana.gr
www.facebook.com/dimiourgiaxana

∆ράση
Βασ. Σοφίας 98Α 115 28 / Αθήνα
Τηλ. 2107472530, 7472930 fax 2107474997
www.drassi.gr
drassi@drassi.gr
www.facebook.com/∆ράση Πολιτικό Κόμμα

