Πολιτικές Προτάσεις
Τα “Αιρετικά” ξεκίνησαν ως πολιτικό blog το 2010 κατά το
ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης και τα δημιούργησε η ανάγκη
να ακουστούν και μειοψηφικές απόψεις που πάνε κόντρα στο
ρεύμα των όσων προπαγάνδιζε και προπαγανδίζει ένα ιδιότυπο
κατεστημένο και βαθύ κράτος.
Σήμερα έχουμε εξελιχθεί σε κανονικό site και ένα
πολυθεματικό ηλεκτρονικό περιοδικό, ωστόσο οι πολιτικές
αναλύσεις παραμένουν η ραχοκοκαλιά και η σημαντικότερη
ενότητα του site. Για τον λόγο αυτό θέλουμε να εξηγήσουμε
στους αναγνώστες μας τι ακριβώς πρεσβεύουμε στην πολιτική,
χωρίς φυσικά να αποτρέπουμε και τους όποιους διαφωνούντες να
μας διαβάζουν ή να μας στέλνουν μηνύματα, αφού ο διάλογος
εδώ είναι καλοδεχούμενος.
Ας δούμε λοιπόν επιγραμματικά τα πολιτικά “ναι” και τα “όχι”
μας…

ΤΑ “ΝΑΙ” ΜΑΣ
Στη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και συγκεκριμένα
τη μείωση της κρατικής γραφειοκρατίας, τη μείωση των
κρατικών δαπανών (ακόμα και των υπέρογκων στρατιωτικών
δαπανών) και ειδικά των περιττών και παρασιτικών, στις
αποκρατικοποιήσεις που θα φέρνουν κέρδος στο κράτος
και ακόμα τη μείωση των εξοντωτικών φόρων στις
επιχειρήσεις και βιομηχανίες, όπως και στο άνοιγμα των
επαγγελμάτων και την κατάργηση όλων των μονοπωλίων.
Στην ισχυροποίηση της οικονομίας που δεν θα στηρίζεται
μόνο στον τουρισμό, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
και στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην ισχυρή
βιομηχανία και ακόμα στον περιορισμό του κράτους
επιχειρηματία και υπέρ της επικέντρωσης στην ιδιωτική
πρωτοβουλία.
Στην αντιμετώπιση της αποβιομηχάνισης και αποεπένδυσης

που κατατρώει την Ελληνική οικονομία, μέσω κινήτρωνειδικά για νέους επιχειρηματίες- και αυστηροποίηση της
νομοθεσίας, σε ότι αφορά καταχρηστικές απεργίες,
ματαιώσεις επενδύσεων κλπ.
Σε μια καθαρά φιλοδυτική Ελλάδα υπέρμαχο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και σε καλές
σχέσεις και συνεργασία με τον φιλοδυτικό τρίτο κόσμο.
Στην αντιμετώπιση των εθνικών ζητημάτων μέσω της
διπλωματικής οδού, του διαλόγου και της real politic,
χωρίς να είμαστε και υπέρ του δέοντος υποχωρητικοί.
Στην πάταξη του εξτρεμισμού και της πολιτικής βίας και
στο πέταγμα εκτός εκλογών ή και εκτός νόμου ναζιστικών
οργανώσεων και κομμάτων όπως η Χρυσή Αυγή και
οποιονδήποτε άλλων χρησιμοποιούν κομματικά οργανωμένη
βία και έχουν στελέχη υπόδικους για πολιτικές
δολοφονίες.
Στην πλήρη αναθεώρηση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος που είναι υποβαθμισμένο, ξεπερασμένο και
δογματικό, στην προστασία και κάθαρση των
πανεπιστημίων από εξτρεμιστές και μπαχαλάκηδες και
ακόμα στη δημιουργία ενός περιορισμένου αριθμού
ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Σε μια οργανωμένη και προσεκτική και όχι άναρχη
μεταναστευτική πολιτική
Στην προστασία όλων των μειονοτήτων εθνικών
,γλωσσικών, θρησκευτικών και κοινωνικών και στη
δημιουργία ενός καθαρά κοσμικού κράτους όπου θα
γίνεται σεβαστή η ανεξιθρησκεία, αλλά και η
επικρατούσα ορθόδοξη θρησκεία.

TA “OXI” ΜΑΣ
Στην ανατολικού τύπου (κρατικοφασιστική) συγκεντρωτική
οικονομία, στον κρατισμό, στον προστατευτισμό, στον
κρατικό παρασιτισμό, στην κατασπατάληση δημόσιων πόρων
και στη διατήρηση των ΔΕΚΟ και άλλων προβληματικών
επιχειρήσεων στο κράτος.

Στη βαριά φορολογία κατά πολιτών και επιχειρήσεων και
στο τσάκισμα της βιομηχανίας και των επενδύσεων με
αντικαπιταλιστικά, οικολογικά και άλλα προσχήματα που
λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. Ακόμα στην ιδεολογικήΜαρξιστικού
τύπουποινικοποίηση
της
επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που
υπάρχει στη χώρα μας.
Όχι στη γραφειοκρατία και στην υπερφορολόγηση που
αποτρέπει ξένες επενδύσεις να έρχονται στην Ελλάδα ή
απλά προσελκύει τις πιο τυχοδιωκτικές.
Στο λαϊκισμό κάθε είδους, είτε αριστερό, είτε δεξιό
και στα μορφώματα που τον εκφράζουν.
Στο δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας, στα
ελλείμματα, τα υπέρογκα χρέη και τον υπερδανισμό που
γίνονταν για να αντισταθμίσουν την έλλειψη παραγωγής
και ανταγωνιστικότητας και που
έφεραν και την
οικονομική κρίση.
Στη φασιστική Ρωσία του Πούτιν, που θεωρούμε ότι είναι
ότι ήταν πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η χιτλερική
Γερμανία και τη γεωπολιτική προσκόλληση της Ελλάδας σε
αυτήν. Το ίδιο και με άλλους ανατολικού φασισμού όπως
πχ. Κίνα και Ιράν.
Στην εκπαιδευτική υποβάθμιση κάθε είδους και στον
περιορισμό του ελεύθερου διαλόγου και έκφρασης που
έχουν επιβάλλει κυρίως οι δυνάμεις της αριστεράς και
ειδικά μέσα στα πανεπιστήμια.
Στην μεγαλοϊδεατικού τύπου εξωτερική πολιτική και
αυτήν που με πρόσχημα τα εθνικά δίκαια και την κοινή
γνώμη αρνείται τον διάλογο και την επίλυση των
θεμάτων, αφήνοντάς τα να λιμνάζουν επί πολλά χρόνια
και συνήθως εις βάρος της Ελλάδας.
Στα ανοιχτά σύνορα για όλους και την άνευ όρων εισδοχή
μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας που αυξάνει και
την εγκληματικότητα και ουσιαστικά την ξενοφοβία και
το ρατσισμό.
Στον εθνικισμό, την πατριδοκαπηλεία, τη θρησκοληψία
και μισαλλοδοξία κάθε είδους και ειδικά μέσα στην

εκπαίδευση.

