Η “Δημιουργία ξανά!” ξεκίνησε μια θεσμική επανάσταση. Στις εκλογές του Μαΐου, 136.000 Έλληνες, το 2,2% των εκλογέων μας τίμησαν με την ψήφο
τους. Το διεφθαρμένο σύστημα τρόμαξε. Δεν περίμενε από ένα κόμμα με ζωή 7 μόλις εβδομάδων να φτάσει ένα βήμα πριν τη Βουλή. Μας πολέμησαν
βρώμικα. Δεχθήκαμε τόνους λάσπης από τους πολιτικούς της παρακμής και τα τσιράκια τους: τους εξ ίσου διεφθαρμένους δημοσιογράφους.
Όμως δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Η Ελλάδα θα γίνει ένα σύγχρονο, δημιουργικό, ευρωπαϊκό κράτος, θέλουν δε θέλουν. Είμαστε υπεύθυνοι πολίτες
που αποφασίσαμε να παλέψουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή και να ανοίξουμε το πιο κλειστό επάγγελμα: του πολιτικού. Όχι πια πολιτική και πολιτικοί από
τα «τζάκια». Αρκετά καήκαμε. Στη νέα Ελλάδα, πολιτικός πλέον γίνεται ο υπεύθυνος δραστήριος πολίτης.
Συνεργαστείτε με τη “Δημιουργία ξανά!”. Ελάτε να ενώσουμε τις φωνές μας, που ήδη ακούγονται όλο και δυνατότερα και μέσα στη χώρα και στο εξωτερικό.
Ελλάδα δεν είναι αυτός ο θλιβερός θίασος ανίδεων και απατεώνων. Η Ελλάδα έχει και τους ανθρώπους και τις ιδέες και τα μέσα και τη δυνατότητα να πάει
πολύ ψηλά. Ελάτε να την απογειώσουμε μαζί. Μάθετε περισσότερα για τη “Δημιουργία ξανά!”:

ΤΗΛ. 211 8005665
www.dimiourgiaxana.gr

Δεν υπήρξε επαγγελματική κατηγορία στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης που να διώχθηκε περισσότερο από όσο ο μικρός και
μεσαίος επιχειρηματίας.
Υποχρεωμένος να καταβάλλει δυσβάσταχτες εργοδοτικές εισφορές, αναγκασμένος να κάνει προϋπολογισμούς σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που αλλάζει
κάθε βδομάδα, αντιμέτωπος με έναν παρανοϊκό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εκτεθειμένος στην αυθαιρεσία και τη διαφθορά κάθε κρατικού οργάνου,
θύμα της ληστρικής φορολογίας, απροστάτευτος από τους κακοπληρωτές, από τους βανδαλισμούς των διαδηλώσεων, από τη “μαύρη” παραοικονομία, εκβιαζόμενος από τις οργανωμένες συμμορίες και από το ανοργάνωτο κράτος, είχε, επιπλέον, να αντιμετωπίσει και την κυρίαρχη αριστερίστικη αντίληψη που
θεωρεί κάθε επιχειρηματία, εξ ορισμού, εχθρό του λαού, διαπλεκόμενο και “λαμόγιο”!
Η ΝΔ ουδέποτε στήριξε το επιχειρείν όπως θα περίμενε κανένας από ένα δεξιό, δήθεν αστικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ των σοσιαλιστών “τιμώρησε” τους μικρούς
επιχειρηματίες, την ίδια στιγμή που τα στελέχη του μοίραζαν τις μίζες με τους μεγάλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορούσε, θα έστελνε τους επιχειρηματίες σε καταναγκαστικά έργα. Το ΚΚΕ, στο απόσπασμα. Η ΔΗΜΑΡ αρκείται στο πάγιο ευχολόγιό της.
Όμως, ο μικρός και μεσαίος Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει να επιβιώσει. Και μαζί του να επιβιώσει η ελληνική οικονομία. Γιατί η μικρή και μεσαία ελληνική
επιχείρηση είναι η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας μας. Μόνο αν αυτή στηριχθεί, η Ελλάδα θα βγει από την κρίση.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει τίποτα. Κι ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να βάλλεται. Οι στρόφιγγες των τραπεζών έκλεισαν, η κατανάλωση
καταβαραθρώθηκε, χρήμα δεν κυκλοφορεί ούτε για δείγμα. Οι “αρμόδιοι” αντί να αντιληφθούν το αυτονόητο, ότι χωρίς επιχειρήσεις δεν υποχωρεί ούτε η
ύφεση ούτε η ανεργία, δίνουν ρεσιτάλ φορομπηχτικής πολιτικής και υπόσχονται χαρτζιλίκια ελεημοσύνης, που θα δώσουν απλώς παράταση στην αγωνία
της πιο δυναμικής, άλλοτε, επαγγελματικής τάξης της χώρας.
Η “Δημιουργία ξανά!”, ένα πολιτικό κίνημα που δημιουργήθηκε από ανθρώπους της παραγωγικής οικονομίας, από επαγγελματίες της πραγματικής οικονομίας
και όχι του κομματικού ή του πανεπιστημιακού σωλήνα, χτυπάει το καμπανάκι, δείχνοντας την καταστροφική πορεία ολόκληρης της οικονομίας, και ζητάει:
1.

Κατάργηση κάθε φόρου που δεν αντιστοιχεί σε εισοδήματα!

2.

Μείωση της φορολογίας νομικών και φυσικών προσώπων στο 15% (flat tax) με διακομματική ή συνταγματική δέσμευση για τουλάχιστον 10ετή ισχύ
του νέου φορολογικού πλαισίου.

3.

Απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα με αναγνώριση όλων των εξόδων με νόμιμα παραστατικά.

4.

Άδεια λειτουργίας σε μια μέρα, με άμεση απλοποίηση της νομοθεσίας, για την έναρξη αλλά και τη λήξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

5.

Πλήρη εφαρμογή της πληροφορικής στις σχέσεις πολίτη και επιχειρήσεων με το κράτος για να πάψει ταυτόχρονα και η γραφειοκρατία
και η διαφθορά.

6.

Κατάργηση κάθε μορφής δήθεν αναπτυξιακής επιχορήγησης σε χρήμα σε επιχειρήσεις που η εκάστοτε κυβέρνηση «ευλογεί» και αντικατάσταση
με παροχές σε υπηρεσίες και φορολογικές απαλλαγές, προσβάσιμες σε οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, με αντικειμενικότητα και διαφάνεια.

7.

Άμεση πώληση ή μακροχρόνια μίσθωση κρατικών επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων με αμιγώς αναπτυξιακά κριτήρια.

8.

Άμεση κατάργηση κρατικών φορέων με ανύπαρκτο ή δευτερεύουσας σημασίας αντικείμενο ή με επικάλυψη αρμοδιοτήτων.

9.

Εκ του μηδενός αναδόμηση του κράτους. Όλο το οργανόγραμμα του κράτους να επανασχεδιαστεί με τη λογική κόστους/αποτελέσματος και
να στελεχωθεί από την αρχή μετά από διαγωνισμούς δεξιοτήτων και γνώσεων.

10. Κατάργηση των ειδικών φόρων στην ενέργεια παραγωγής. Η ελληνική βιοτεχνία και βιομηχανία θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρισμό,
φυσικό αέριο κλπ. σε τιμές τουλάχιστον ανταγωνιστικές των γειτόνων.
11. Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων και κατάργηση κάθε προσοδοθηρικού νόμου, φόρου ή τέλους υπέρ τρίτου που εξασφαλίζει εισοδήματα
σε μία συντεχνία εις βάρος του κοινωνικού συνόλου.
12. Λογοδοσία – απόδοση λογαριασμού για κάθε ευρώ που εισπράττει και ξοδεύει το Δημόσιο.
Μα θα πείτε: δεν ξέρουν ότι φορολογώντας τα πάντα νεκρώνουν την οικονομία; Το ξέρουν. Όμως, το σάπιο πολιτικό σύστημα, αφού κατάκλεψε το σύμπαν,
παίζει το τελευταίο του χαρτί γιατί βλέπει ότι αν χάσει την εξουσία, δεν θα πάει στο σπίτι του αλλά στη φυλακή. Δυστυχώς, δεν υπάρχει Μαφία που θα αποφασίσει να αυτοεξυγιανθεί. Και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση προσπαθούν να εξασφαλίσουν τους πελάτες τους. Θα συνεχίσουν να το κάνουν εις βάρος
των παραγωγικών Ελλήνων, εις βάρος των επαγγελματιών και επιχειρηματιών, όσων απέμειναν να αγωνίζονται.

