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Η αντιπαράθεση μεταξύ συγκυβέρνησης και αντιπολίτευσης για που υπάρχουν χρήματα και
εάν υπάρχουν χρήματα για να εφαρμοστεί μια νέα κοινωνική πολιτική και μια νέα
αναπτυξιακή πολιτική είναι στο επίκεντρο της πολιτικής.

Η κυβέρνηση τακτοποίησε στα γρήγορα τους ένστολους και αρχίζει πιλοτικά το ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα που σταδιακά θα φτάσει να καλύψει 700.000 άτομα ή οικογένειες.

Ο κ. Σαμαράς λέει ότι τα πλεονάσματα που παρήχθησαν αρκούν να αρχίσει κοινωνική
πολιτική και ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη θα στηριχθεί στα γνωστά ευρωπαϊκά
προγράμματα το νέο ΣΕΣ 2014-2020. Άρα λεφτά έστω και λίγα υπάρχουν.

Η αντιπολίτευση επιμένει πως υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή που η κυβέρνηση εσκεμμένα
δεν επιθυμεί να εισπράξει, καθώς ταξικά εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα και τους
έχοντες. Ακόμη τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα θα τους δώσει μια εντελώς
διαφορετική κατεύθυνση από ότι σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Είναι δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις και δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Όπως και να έχει το ερώτημα εάν υπάρχουν πραγματικά χρήματα παραμένει αναπάντητο.

Το μόνο «σίγουρο» είναι τα ευρωπαϊκά χρήματα από τα προγράμματα που δίνονται για όλες
τις χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή οι μόνες αξιόπιστες πηγές είναι οι Ευρωπαϊκοί κακοί
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εταίροι μας και το τρισκατάρατο ευρώ.

Η εσωτερική παραγωγή πλούτου βασίζεται σε υποθέσεις και ευχές. Μια άλλη σημαντική
πηγή πλούτου που στηρίζονται όλες οι αναπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη και δεν έχουμε
στην Ελλάδα είναι ή ανταγωνιστική πραγματική οικονομία, που στηρίζεται στην καινοτομία
και την παραγωγικότητα.

Όμως και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ενώ μιλάνε για την νέα ελληνική παραγωγική
βάση, θεσμικά κάνουν εντελώς το αντίθετο, επιμένοντας σε κρατικοδίαιτα μοντέλα που
απέτυχαν όχι μόνο παταγωδώς αλλά και έφεραν τη χώρα στο χάος της χρεοκοπίας και
στην «αγκαλιά» της τρόικας.

Η εξουσία είναι εύκολο να κατακτηθεί όταν μάλιστα φωνάζεις προς πάσα κατεύθυνση
«λεφτά υπάρχουν» υπονοώντας ότι θα τα μοιράσεις.

Τα δύσκολα είναι μετά όταν θα πρέπει να τα μοιράσεις.
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