Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012: "Συνασπισμός
ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ" - Δωδεκάνησα!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπροστά στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, πως
κρίνει ο Συνασπισμός «Δημιουργία, Ξανά» την πολιτικοοικονομική κατάσταση της
Ελλάδας, όπως διαγράφεται σήμερα; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009, η
πλειοψηφία των Ελλήνων πίστεψε το «Λεφτά Υπάρχουν» και ψήφισε ανάλογα….
Σήμερα, χρεοκοπημένοι και καταχρεωμένοι ως Χώρα, διεθνώς απαξιωμένοι, να
αμφισβητείται ακόμη και η θέση-μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περισσότερους από
1,000,000 άνεργους στην ιδιωτική οικονομία (τα παιδιά-μας), τις επιχειρήσεις να
κλείνουν, να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις-τους και να φυτοζωούν,
τους μισθούς να καταρρέουν, την κατήφεια και την απελπισία να κυριαρχούν,
οδηγηθήκαμε σε πρόωρες εθνικές εκλογές στις 6 Μαΐου 2012! Τι έφταιξε; Ποιοι τα
φάγανε μαζί; Και ακόμη, πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις δημιουργικής και
παραγωγικής εργασίας; Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο Πρόεδρος του κόμματόςμας Θάνος Τζήμερος, "...Ας το πούμε ξεκάθαρα: η γραφειοκρατία και η διαφθορά δεν
είναι ένας ιός που έπληξε το, κατά τα άλλα, υγιές σώμα της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι
το ίδιο το DNA του κράτους!" Κάποια δειλά βήματα κάθαρσης, φαντάζουν ως
προσχηματικά, αφού το σύστημα διαφθοράς παραμένει αλώβητο, ή σχεδόν! "Η
αλεπού είναι στη φωλιά-της" (όπως είπε και ο Σταμάτης Κραουνάκης!) Δεν έχουμε
χρόνο για χάσιμο! Το πρόβλημα της Χώρας είναι ιδεολογικοπολιτικό: Χρεοκοπήσαμε,
γιατί αφήσαμε τους χειρότερους από μας να μας κυβερνήσουν. Γιατί επιτρέψαμε στις
«ιδεολογίες του μίσους και του φθόνου» να επικρατήσουν αμαχητί! Ευνουχίσαμε και
αφοπλίσαμε ιδεολογικά τη μεσαία τάξη. Τώρα είναι η ώρα, να αλλάξουμε, για την
ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρώπη και στον Κόσμο! Οι Έλληνες
μπορούμε! Το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 μπορούσε να θεωρηθεί
ως ευκαιρία και εντολή συνεργασιών, τα παλαιά όμως κόμματα απέδειξαν γα άλλη μια
φορά, πως πάνω από το συμφέρον της Χώρας τοποθετούν το κομματικό-τους
συμφέρον. Η Χώρα παραμένει ακυβέρνητη και οδηγούμαστε σε νέες
εκλογές! ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το πραγματικό δίλημμα στις επερχόμενες εκλογές της
17ης Ιουνίου 2012; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ουσιαστικό δίλημμα που πρέπει να απαντηθεί: Η
Ελλάδα και οι Έλληνες θέλουν και μπορούν να παραμείνουν στην Ευρωζώνη και στην
Ενωμένη Ευρώπη με αξιοπρέπεια και δημιουργία ή θα εξακολουθήσουμε να
παραπαίουμε, χλεύη των εχθρών-μας και ικέτες του οίκτου των φίλων; Θα
επιτρέψουμε στους θιασώτες των «ιδεολογιών του μίσους και του φθόνου» να
συνεχίσουν το καταστροφικό-τους έργο, με την κρυφή (ή και διακηρυγμένη) ελπίδατους, να μπορέσουν να κάνουν πλιάτσικο στο πτώμα της Ελλάδας μετά από μια
ανεξέλεγκτη, άτακτη χρεοκοπία, και μάλιστα εν ονόματι αποτυχημένων και διεθνώς
καταδικασμένων ιδεοληψιών; Όλο το προηγούμενο διάστημα, παρακολουθούσαμε με
ανάμικτα συναισθήματα (πάντως όχι κολακευτικά για αυτούς), τους ίδιους πολιτικούς
να μας υπόσχονται ότι θα κάνουν όσα δεν έκαναν τα τελευταία 30 χρόνια! Το "λεφτά
υπάρχουν" συνοδεύεται από το "μαζί θα τα τρώμε!... Ο ... Μανωλιός, δεν χρειάζεται να
βάλει τα ρούχα-του αλλιώς, εμφανίζεται με τα παλιά, προεκλογικά του "Κράτους
Πατέρα, Θεού και Μπακάλη"!... Μετά το αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου, ο Σύριζα,
ευκαιριακά ενισχυμένος, με αλαζονεία και έπαρση, αλλά και επικίνδυνη πολυφωνική
παραφωνία των συνιστωσών-του, σε ένα κακέκτυπο του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο

Συνδικάτο», προωθεί ξεκάθαρα το σύνθημα «λεφτά, (δανεικά και αγύριστα)
υπάρχουν!...» Ακόμη μια φορά, πολιτικό κόμμα επενδύει στην εκμετάλλευση του, με
πολλή επιμέλεια καλλιεργημένου εδώ και δεκαετίες, «στερητικού συνδρόμου
υπαρκτού σοσιαλισμού» που κυριαρχεί στην Ελληνική Κοινωνία! Ο διαχωρισμός των
πολιτών σε μνημονιακούς & αντιμνημονιακούς αποτελεί άλλο ένα
αποπροσανατολιστικό επίτευγμα του λαϊκισμού! Η δανειακή σύμβαση έγινε για να
επιτρέψει στη χώρα να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές
που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Χώρας, και τις
μεταρρυθμίσεις αυτές οφείλουμε να τις πραγματοποιήσουμε από μόνοι-μας, χωρίς την
έξωθεν επιβολή! ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί οι Έλληνες πολίτες να επιλέξουν το Συνασπισμό
«Δημιουργία, Ξανά»; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πολιτικές-μας προτάσεις: Παραμονή στην
Ευρώπη ως ισότιμο μέλος, τόνωση και διευκόλυνση της δημιουργικότητας των
παραγωγικών Ελλήνων, μείωση του σπάταλου και αδιαφανούς Κράτους, στήριξη των
πιο αδύναμων συμπατριωτών-μας. Όχι στις πολιτικές και στους πολιτικούς που
οδήγησαν τη Χώρα στη Χρεοκοπία, όπως συμφωνούν πολλοί άλλοι Έλληνες! Δεν
πρέπει άλλο να αφήνουμε τρίτους να αποφασίζουν πριν από μας για μας και να
οδηγούν τη Χώρα (και τους Πολίτες) στη Χρεοκοπία και στη δυστυχία!... Είναι δυνατόν
να ψηφίσετε τα κόμματα και τα αποκόμματά-τους που μας οδήγησαν μέχρι εδώ;
Προφανώς, δεν ευθύνεται ο Σύριζα, αφού δεν διαχειριζόταν άμεσα την εξουσία, για τη
σημερινή πολιτικοοικονομική κατάντια της Ελλάδας. Οι πολιτικές όμως που μας
οδήγησαν μέχρι εδώ, το παρασιτικό Κράτος, αποτελεί τον σημαντικότερο σύμμαχο και
στήριγμα του Σύριζα, ώστε να μην αλλάξει τίποτε από όσα μας οδηγούν στην
καταστροφή. Ας υποθέσουμε πως, πεπεισμένοι (ή φοβισμένοι…) οι δανειστές-μας, μας
χαρίζουν τα χρέη-μας…! Υπάρχει έστω και ένας Έλληνας πολίτης που μπορεί να
ισχυριστεί ότι από αύριο, μεθαύριο, σε ένα μήνα, θα αρχίσει στην Ελλάδα η παραγωγή
πλούτου; Πώς θα γίνει αυτό, χωρίς μεταρρυθμίσεις, χωρίς ενίσχυση της ιδιωτικής
επιχειρηματικότητας, με το διογκωμένο, σπάταλο και αδιαφανές Κράτος αλώβητο;
Εμπιστεύεται κανείς ένα κράτος, "πιθάρι των Δαναΐδων", που αδυνατεί να εισπράξει
για παράδειγμα ΕΤΑΚ από το 2009, (όπως και άλλα άχρηστα και υπερβολικά
χαράτσια), ότι μπορεί να τα αξιοποιήσει προς όφελος των πολιτών; ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες
είναι οι θέσεις του Συνασπισμού «Δημιουργία, ξανά» σε θέματα Δωδεκανησιακού
ενδιαφέροντος;ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λέμε ΝΑΙ στη διατήρηση των μειωμένων κατά 30%
συντελεστών ΦΠΑ στις ακριτικές περιοχές: Οι μειωμένοι συντελεστές, δίνουν τη
δυνατότητα στις μικρές και μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις στην παραμεθόριο να
επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, μειώνοντας ταυτόχρονα την ανεργία και την ύφεση!
Οι μειωμένοι συντελεστές θεσπίσθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα μειονεκτήματα που
επιβάλλουν στις νησιωτικές και ακριτικές περιοχές οι καρεκλοκένταυροι
γραφειοκράτες "του Κράτους των Αθηνών" με την αρπακτική και φορομπηχτική-τους
πρακτική. Το να φθονούμε τις αναπτυγμένες με το μόχθο των επιχειρηματιών και των
άλλων εργαζομένων στις περιοχές αυτές, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να
"σκοτώνουμε τη χρυσοτόκο όρνιθα". Υποστηρίζουμε ακόμη χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ
στο τουριστικό πακέτο και επαναφορά του ΦΠΑ της εστίασης στο 13%. «Μία χώρα,
όπως η Ελλάδα, που ζει από τον τουρισμό, δεν μπορεί παρά να διατηρεί τον ΦΠΑ στο
τουριστικό της προϊόν σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των ανταγωνιστών της, δηλαδή
της τάξης του 5% - 8%», ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε καθεστώς ακραίας πόλωσης, πώς βλέπετε τιε
προοπτικές του Συνασπισμού «Δημιουργία, Ξανά» στις εκλογές της 17ης
Ιουνίου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πώς θα αλλάξουν τα πράγματα, αν δεν αλλάξουν οι πολιτικοί και
οι πολιτικές που μας χρεοκόπησαν; Ψήφος στα κόμματα της ελεγχόμενης ή
ανεξέλεγκτης & άτακτης χρεοκοπίας δεν είναι απλά "χαμένη ψήφος", είναι
"ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΨΗΦΟΣ!" Αν είναι να μην αλλάξει τίποτε, παρά μόνο το "χρώμα"
των γραφειοκρατών, οι πιθανότητες για ανάπτυξη είναι ισχνότατες!... Στις εκλογές της
17Ης Ιουνίου 2012, σας δίνεται η ευκαιρία "Να ΜΗΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ η ψήφος-σας!..."
"Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται!" Με τη
συνεργασία των φιλελεύθερων και εκσυγχρονιστικών δυνάμεων της Ελλάδας στις
εκλογές, (η σύμπραξη «Δημιουργίας, Ξανά», Δράσης και Φιλελεύθερης Συμμαχίας), η
εκπροσώπησή-μας στη νέα βουλή είναι κάτι παραπάνω από σίγουρη. Εκεί, θα
συνεργαστούμε με όλες εκείνες τις δυνάμεις που θεωρούν την παραμονή-μας στην
Ευρωζώνη σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της Ελλάδας, ενώ κάθε
άλλη επιλογή, οδηγεί τη Χώρα στην καταστροφή. Αποτελούμε σημείο αναφοράς των
πολιτών του μεσαίου χώρου, εκείνων που αποδέχονται και επιδιώκουν να παραμείνει

η Ελλάδα, δημιουργικό και ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκεί, όπου οι
εταίροι-μας, σεμνύνονται εν πολλοίς, ότι η Ελλάδα αποτελεί το λίκνο της Ευρωπαϊκής
Ιδέας. Αυτό πρέπει να το τιμήσουν και οι Έλληνες στη μεγάλη πλειοψηφία-τους!

