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Δεληίο Τύπος
Δήλωζη Κωνζηανηίνος Μισαλίηζη, Σςνηονιζηή
Κινήμαηορ Ανεξάπηηηων Ελλήνων ζηη Σηεπεά
Ελλάδα, ζηο πλαίζιο ηος Πποζςνεδπίος ηηρ
Σηεπεάρ Ελλάδαρ ζηη Λαμία.
Δίλαη ειπηδνθφξν λα κηιάο γηα αλάπηπμε ζηελ επνρή
πνπ δνχκε αιιά ηαπηφρξνλα είλαη νδπλεξφ λα κηιάο
γηα ζρέδηα αλάπηπμεο ζηνλ ηφπν ζνπ φηαλ μέξεηο φηη
νη ζπκπνιίηεο ζνπ δπζθνιεχνληαη λα ηα βγάινπλ πέξα
γηαηί :
Μεηψλνληαη νη απνδνρέο ζηνπο ζε επίπεδα
Βνπιγαξίαο ρσξίο θαλέλα εξγαζηαθφ δηθαίσκα ή θεθηεκέλν
Χάλνπλ ηηο δνπιείεο ηνπο γηαηί θιείλνπλ νη επηρεηξήζεηο ε κηα κεηά ηελ άιιε
Η γε δνπιεχεηαη δχζθνια γηαηί δελ ππάξρνπλ νη πφξνη λα ηελ θαιιηεξγήζεηο
θηάζακε λα θάλνπκε ζπζζίηηα ζηα ζρνιεία γηα λα ζηεξίμνπκε ην κέιινλ ηεο
ρψξαο καο, ηα παηδηά καο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο
Απφ ηελ άιιε ηα φπνηα ζρέδηα γηα αλάπηπμε πξνηείλνληαη απφ ηελ ηξνηθαλή
ζπγθπβέξλεζε εμαυιψλνληαη κέζα απφ έλα ππνθξηηηθφ γατηαλάθη δήζελ
δηαβνπιεχζεσλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηερλαζκάησλ κεηαμχ ησλ ζπγθπβεξλφλησλ ψζηε
λα κείλεη ηειηθά έλα αθφκε ραξάηζη ζην θεθάιη φισλ καο δεκηνπξγψληαο αθφκε
βαζχηεξε χθεζε πεξηζζφηεξε αλεξγία κεγαιχηεξε απνγνήηεπζε ζηνπο ζπκπνιίηεο
καο.
Πσο είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη κία ρψξα πφιν έιμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
εγρψξηαο ή εμσηεξηθήο, φηαλ ε δηαθζνξά θαη ε γξαθεηνθξαηία θνζηίδνπλ 25 δηο επξψ
εηεζίσο φηαλ ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη ηα πνζνζηά
θνξνιφγεζεο εηζνδήκαηνο είλαη εμσθξεληθά ζε ζρέζε κε ηηο γχξσ ρψξεο ;
Πσο είλαη δπλαηφλ 12 ρξφληα κεηά ην «Διληνξάλην ηεο Σνθνθιένπο» φπνπ φια ηα
αλαπηπμηαθά θνλδχιηα ηαμίδεςαλ ζηηο ζηέπεο γλσζηψλ εξγνιάβσλ θαη
επηρεηξεκαηηψλ, λα επηκεξίδνπκε ην ρξένο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ αληί λα ην κεηαθέξνπκε
ζε απηνχο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε μέλα funds λα ιπκαίλνληαη
ηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ησλ ειιήλσλ πνπ αζθπθηηνχλ απφ ηα ππεξβνιηθά
ηνθνρξενιχζηα ησλ ηξαπεδψλ ;
Πσο είλαη δπλαηφλ αληί λα εμάγνπκε ηερλνγλσζία λα εμάγνπκε σο εξγάηεο, έιιελεο
επηζηήκνλεο, πνπ κέλνληαο ζηε ρψξα ηνπο ζα πξφζθεξαλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζηελ
αλάπηπμε θαη ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ ίδξπζε πεξηθεξεηαθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηελ
πξνζέιθπζε μέλσλ θνηηεηψλ, εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ αθφκε θαη θαηλνηφκσλ
εξγνζηαζίσλ;
Δίλαη εξσηήκαηα πνπ φινη ζαο έρεηε ζην κπαιφ ζαο.
Μπνξνχκε φκσο λα δψζνπκε κηα λέα πλνή ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα λα
έρνπκε έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη φρη δνπινπάξνηθνπο ζε μέλεο επηρεηξήζεηο θαη
απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κε :
Δπαλαθνξά κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζηα επίπεδα ηνπ 2009
Κνχξεκα δαλείσλ ζε ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαη κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο
Αλψηαην πιαθφλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζην έλα επξψ παλειιαδηθά
Φνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 8 – 10% θαη κείσζε ηνπ ΦΠΑ

Γεκηνπξγία εζληθνχ ινγαξηαζκνχ νθεηιεηψλ δεκνζίνπ
ελεκεξφηεηαο
Σπκςεθηζκφο νθεηιψλ θαη απαηηήζεσλ κε ην δεκφζην
Καηάξγεζε Τεηξεζία

θαη

έθδνζε

Δκείο, νη Αλεμάξηεηνη Έιιελεο έρνπκε θαη ην πξφγξακκα θαη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε
λα θέξνπκε ηελ αλάπηπμε ζηε ρψξα καο .
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