Υπάρχει Λύση – Επεισόδιο 5 – Απρίλης 2021
Αγαπητοί συμπολίτες, οι στιγμές που ζει ο Κυπριακός λαός είναι σημαντικές και ίσως
κρίσιμες , τόσο για την εσωτερική διακυβέρνηση όσο και για το εθνικό μας ζήτημα.
Φαίνεται ότι το πρόβλημα ξεκινά από την ανάγκη διόρθωσης προνοιών του
συντάγματος ώστε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του να μην έχουν
τόσες υπερεξουσίες που να τις αξιοποιούν σε αλαζονεία και παρανομία αντί σε δράσεις
για το καλό του πολίτη.
Η δική μου έδρα στη Βουλή και μέσω του Δημοκρατικού Κόμματος θα επικεντρωθεί σε
προτάσεις νόμου συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στο Σύνταγμα για διόρθωση πολλών
στρεβλώσεων ώστε να μην επιτρέπουν σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να παρανομεί και να
συνεχίζει να κυβερνά.
Για τις στρεβλώσεις της εσωτερικής διακυβέρνησης θα αναφερθώ σε τέσσερεις
βασικούς πυλώνες που χρήζουν ΆΜΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ. Για να μπορούν να δοθούν λύσεις θα
πρέπει το κράτος να είναι πλούσιο και όχι οι αξιωματούχοι του.
1ος. Λύση για τα Κόκκινα δάνεια κατοικιών ώστε να μπορούν να αγοραστούν από το
κράτος και όχι από τις τράπεζες με σχέδια προσαρμοσμένα στη δυνατότητα πληρωμής
του ιδιοκτήτη μέχρι που μια μέρα να μπορέσει αυτός ή τα παιδιά του να αποπληρώσουν
το χρέος για να επιστρέψει το σπίτι στους ιδιοκτήτες και όχι στους τυχοδιώκτες
2ος. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της χώρας μας δεν μπορεί να υποστεί πλέον
μεταρρύθμιση , έχει ναυαγήσει …..αυτό που χρειάζεται είναι ριζική ΑΛΛΑΓΗ,
αξιοποιώντας μοντέλα εξέλιξης που έχουν δοκιμαστεί και είναι έτοιμα προς εφαρμογή.
3ος. Νέοι
Στήριξη των νέων με πραγματικά και ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα και όχι με ψίχουλα
στήριξης που αντέχουν για λιγότερο από ένα μήνα.
Όχι επιδοτήσεις δανείων μέσω τραπεζών αλλά απευθείας στους πολίτες. Φορολογικά
κίνητρα με ουσία, μηδέν φορολογία σε νέες επιχειρήσεις για 5 χρόνια που δημιουργούν
έδρα στην ύπαιθρο, μηδέν φορολογία σε νέα ζευγάρια για 5 χρόνια που επιλέγουν την
ύπαιθρο ως μόνιμη διαμονή.
4ος. Τρίτη ηλικία, σε αυτούς χρωστούμε πολλά. Αξίζουν πραγματική ποιότητα ζωής και
υγεία.
Καλύτερη κατανομή φορολογίας ΓΕΣΥ με μηδενική φορολογία για την τρίτη ηλικία, 100%
δωρεάν φάρμακα και εξασφάλιση όλων των φαρμάκων που χρειάζονται χωρίς
ελλείψεις.
Όπως ανάφερα, χρειαζόμαστε επινόηση ώστε να κάνουμε το κράτος μας πλούσιο για να
μπορεί να δίνει πραγματικές κοινωνικές παροχές αξίας. Δώστε μας δύναμη στην Βουλή
για να δημιουργήσουμε την αλλαγή, υπάρχει λύση.

