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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ετοιμάζουν εκλογές για να εφαρμόσουν πολιτική που δεν πιστεύουν!
Η Δράση, από την ίδρυσή της σταθερά υποστηρίζει την άρση όλων των εμποδίων
στο επιχειρείν και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την κατάργηση των
αδικαιολόγητων πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και των φόρων υπέρ τρίτων, την
βελτίωση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης και τον δραστικό περιορισμό
του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία: ρόλος του κράτους είναι να θέτει
τους κανόνες, που θα ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως μεγέθους και πολιτικών
προσβάσεων, και να επιβλέπει την τήρησή τους, φροντίζοντας παράλληλα
αποτελεσματικά για τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο,
θεωρούμε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές του τρίτου μνημονίου είναι στη σωστή
κατεύθυνση.
Δυστυχώς αυτές έρχονται μαζί με έναν βαρύ, υφεσιακό και κοινωνικά ανάλγητο
λογαριασμό: τα 85 δις του κόστους της επτάμηνης καταστροφικής διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και νέων παράλογων φορολογικών μέτρων. Έπρεπε να διαλυθεί η
οικονομία, να μπουν capital controls που πριμοδοτούν τις πολυεθνικές και οδηγούν
σε λουκέτα τις ελληνικές εταιρίες, να χρειάζονται οι τράπεζες νέα
ανακεφαλαιοποίηση, για να ανακαλύψει ο μισός μόνο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχουν
εκατοντάδες δισεκατομμύρια στα σεντούκια των τραπεζών, ότι δεν φυλάσσονται
χαρτονομίσματα στο Νομισματοκοπείο και ότι οι Ευρωπαίοι δεν φοβούνται το
Grexit.
Όσοι ακολούθησαν αυτές τις αδίστακτα τυχοδιωκτικές πολιτικές, αντί να ζητήσουν
συγνώμη για τα προεκλογικά και μετεκλογικά ψέματα και την καταστροφή που
επέφεραν στη χώρα, προτίθενται να ξαναζητήσουν, για τρίτη φορά μέσα σε
λιγότερο από έναν χρόνο, την ψήφο του λαού, χωρίς μάλιστα να ενστερνίζονται καν
την πολιτική που δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν!
Η συντηρητική Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ της οπισθοδρόμησης και της προστασίας των
διαπλεκόμενων συντεχνιών, σε συνεργασία με την εθνικιστική Δεξιά των ΑΝΕΛ,
εξακολουθεί να οραματίζεται έναν άλλο κόσμο, που όμως δεν είναι εφικτός σε
ευρωπαϊκό πλαίσιο και που προϋποθέτει δραστικό περιορισμό της ελευθερίας των
πολιτών και ακόμα μεγαλύτερη φτωχοποίηση. Όσο η Ελλάδα έχει κυβερνήσεις και
αντιπολίτευση που δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν τις μεταρρυθμίσεις που μόλις
ψήφισαν, τόσο θα ανεβαίνει ο λογαριασμός και θα υποφέρει ο απλός Έλληνας

πολίτης. Κι είναι κρίμα, γιατί η οικονομία με μια κυβέρνηση που να προσφέρει μια
εναλλακτική οικονομική πολιτική, με λιγότερο και καλύτερο κράτος, λιγότερους
φόρους και περισσότερο χώρο για τον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να ανακάμψει
θεαματικά. Πέρα από κάθε πρόβλεψη όλων εκείνων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
που δεν πιστεύουν στις δυνατότητες που εξακολουθεί να έχει αυτή η χώρα.
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