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Η χώρα μας μπαίνει σε οικονομική παραλυσία κάθε φορά που προκηρύσσονται εκλογές. Δύο
μήνες πριν και αρκετούς μετά δεν κινείται τίποτε από τον κρατικό μηχανισμό.

Αυτό συμβαίνει κάθε φορά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ανεξάρτητα από το ποιος κερδίζει ή
χάνει τις εκλογές.

Οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου πληρώνονται κανονικά αλλά η αγορά, μπαίνει στην
κατάψυξη και όλα έχουν τάση να πραγματοποιηθούν «μετά τις εκλογές» τα αποτελέσματα
είναι αύξηση χρεών, μείωση του τζίρου και απολύσεις.

Η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης έχει αρχίσει και οι 154 βουλευτές της
συγκυβέρνησης είναι δεδομένοι. Αλλά η πολιτική κρίση και η αβεβαιότητα θα παραμένει.

Παρότι οι βουλευτές θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης καθώς η απόφαση των Σαμαρά –
Βενιζέλου είναι να φτάσουν μέχρι την εκλογή του προέδρου της δημοκρατίας. πολλοί
βουλευτές πιστεύουν ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν τώρα και η διαπραγμάτευση του
χρέους να γίνει από την κυβέρνηση που θα προκύψει.

Δυστυχώς η χώρα δε διαθέτει πολιτικό ανάστημα τέτοιο ώστε να υπάρχει εθνική
συνεννόηση για το χρέος και την όποια διευθέτηση.

Η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση στηρίζουν την εκλογή τους, τον διαφορετικό τρόπο
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διαχείρισης του χρέους και αυτή είναι η τραγωδία της χώρας.

Δεν μας αξίζουν πολιτικοί που σε τέτοιας τεράστιας σημασίας ζητήματα δεν έχουν τη
δυνατότητα κοινού νου. Είναι τόση η έλξη της εξουσίας που η ίδια η χώρα πηγαίνει στην
άκρη για τις φιλοδοξίες.

Ο Ελληνικός λαός είναι ιδιαίτερα διστακτικός από όσα εξαγγέλλονται εάν ήταν
πεπεισμένος τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε ξεκάθαρη πρωτιά πάνω από 38% και η συγκυβέρνηση
δεν θα έφτανε το 30% .

Η αντιπολίτευση ζητάει από τους ψηφοφόρους να μη φοβούνται την σκληρή
διαπραγμάτευση που μπορεί φτάνει μέχρι και τη ρήξη με την ΕΕ και το ευρώ. Αυτό όμως
δεν είναι ισχυρό επιχείρημα.

Η ανησυχία αυτή την ώρα δεν είναι για το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών αλλά τι
θα γίνει μέχρι να γίνουν και μέχρι να σταθεροποιηθεί μια κυβέρνηση.

Δυστυχώς η ελληνική οικονομία είναι ακόμη σοβαρά εξαρτημένη από την κρατική λειτουργία
και όπως ξέρουμε τίποτε δε λειτουργεί προεκλογικά και αρκετούς μήνες μετεκλογικά.

Η κακή οικονομική κατάσταση είναι δεδομένη και η πολιτική αστάθεια θα την κάνει ακόμη
χειρότερη και αυτό γιατί οι Έλληνες πολιτικοί δεν μπορούν να έχουν μια συγκεκριμένη
πολιτική για τα μεγάλα ζητήματα.

Όλα τα κόμματα αναζητούν την εξουσία γι' αυτό το σκοπό ιδρύονται αλλά όταν ξεχνάνε
ποιον και τι πρέπει να υπηρετήσουν τότε αυτό είναι αμετροέπεια και πολιτικαντισμός.

Ακόμη όμως ο Ελληνικός λαός δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τι είναι λαϊκισμός και ποιος τον
υπηρετεί. Και το δράμα συνεχίζεται.
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