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Θέμα: Εκλογική Ανακοίνωση

Αγαπητοί φίλοι της Π.Ο. Νότιας Αθήνας και Πειραιά της «δημιουργία, ξανά!»,
Σας ενημερώνουμε ότι η «Δημιουργία, ξανά!» προχωράει σε αυτόνομη κάθοδο
στις προσεχείς εθνικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου και θα εκπροσωπήσει τον
νοήμονα πολίτη, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που έχει καταλάβει ότι μόνο
με σοβαρή οργάνωση και μεθοδική εργασία η χώρα θα αξιοποιήσει το τεράστιο
κεφάλαιο του φυσικού πλούτου της, της ιστορίας της και των ανθρώπων της.
Η «Δημιουργία, ξανά!» κατεβαίνει στις εκλογές με υποψήφιους σε κάθε Νομό της
Ελλάδας, κόντρα σε κάθε οικονομική αντιξοότητα και σε πείσμα των καιρών. Αυτό
επιτεύχθηκε χάρη στην πίστη των ανθρώπων της και στον ενθουσιασμό για το
πρόταγμα.
Πρόταγμα που λέει ότι η λύση είναι ο εκ βάθρων εκσυγχρονισμός του μεγάλου
ασθενή, της δημόσιας διοίκησης, με την εφαρμογή πληροφορικής και συστημάτων
αξιολόγησης παντού σε δομές και ανθρώπους, η αναλογιστική σύνδεση του ύψους
των συντάξεων με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του καθενός, και η παγίωση
ενός σταθερού φορολογικού συστήματος με συντελεστές ανταγωνιστικούς των
γειτόνων μας, ώστε η ιδιωτική οικονομία να μπορέσει να δημιουργήσει πλούτο. Καμία
συζήτηση για αναδιανομή του πλούτου δεν έχει νόημα όταν η χώρα δεν παράγει.
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Λεπτομέρειες για τις εκλογές, ψηφοδέλτια, βιογραφικά των υποψηφίων και
προωθητικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://www.dimiourgiaxana.gr/el/?option=com_content&view=article&id=1745&Itemid
=908&lang=el

Για να είναι η καμπάνια μας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρειαζόμαστε μικρή
βοήθεια από τον καθένα μας. Πως μπορείτε να βοηθήσετε;
Με τρεις τρόπους:


Ενημέρωση του κύκλου σας ότι η «Δημιουργία, ξανά!» συμμετέχει στις
εκλογές



Στελέχωση των εκλογικών μας περιπτέρων για κάποιες ώρες. Εκλογικά
περίπτερα στήνονται στο κέντρο (οδός Σταδίου - Πλατεία Κολοκοτρώνη), και
stand στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και στον Πειραιά. Για συμμετοχή και
περισσότερες πληροφορίες:
Ματθαίος Παπακυρίτσης
6973388457
Πάνος Κοσμόπουλος
6992418604



Δηλώνοντας για εκλογικοί αντιπρόσωποι την ημέρα των εκλογών.

Μπορείτε πέρα των ανωτέρω τηλεφώνων να ενημερώσετε για την διαθεσιμότητά
σας εδώ ή στο ekloges@dimiourgiaxana.gr

Σας ευχαριστούμε θερμά για κάθε λεπτό που αφιερώνετε στην κοινή μας
προσπάθεια!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Κώνστας

Ιωσήφ Παρασκευάς
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