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Για έκτο συνεχή χρόνο η Νορβηγία παραμένει στην κορυφή του καταλόγου. Το Ινστιτούτο
Legatum δημοσίευσε τον κατάλογο καταλόγου με τις πιο ευημερούσες χώρες. Για έκτο
συνεχή χρόνο η Νορβηγία παραμένει στην κορυφή του καταλόγου.

Στην λίστα περιλαμβάνονται 142 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 96% του
παγκόσμιου πληθυσμού και το 99% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η Ελλάδα, κατέχει μόλις την 59η θέση, χαμηλότερα από χώρες, όπως το Καζακστάν, η
Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν και το Βιετνάμ.

Ο δείκτης ευημερίας εξετάζει τα κράτη με βάση 89 διαφορετικές οικονομικές μεταβλητές,
που καλύπτουν την επιτυχία τους σε τομείς, όπως η βιομηχανία, η εκπαίδευση, η υγεία, η
ελευθερία, οι ευκαιρίες και το κοινωνικό κεφάλαιο.

Στις 30 κορυφαίες χώρες, σχεδόν τα δύο τρίτα είναι ευρωπαϊκές. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στη
10η θέση, η Βρετανία στην 13η και η Γερμανία στη 14η θέση.

Έχει σημασία να καταλαβαίνει κανείς σε ποιο κράτος σε σχέση με την διεθνή
πραγματικότητα και να αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες που προσφέρει στους πολίτες
του.

Ίσως έτσι κατανοήσουμε τι είναι σημαντικό για την χώρα μας και πως αυτό αντανακλά
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στους Έλληνες.

Οι πολιτικοί μας κυβερνητικοί και της αντιπολίτευσης έχουν φροντίσει να πιστεύουμε ότι
είμαστε σχεδόν το κέντρο του κόσμου και ότι έχουμε όλες της δυνατότητες να ζούμε όπως
μας αρέσει.

Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και η θέση που κατέχουμε σήμερα στην
παραπάνω λίστα δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι των 4-5 τελευταίων χρόνων αλλά είναι
διαχρονικό. Απλώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε.

Η εσωτερική πολιτική σκηνή θέλοντας να καθορίσει την βιωσιμότητα της και την σχέση της
με την εξουσία έχει δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι όλα λύνονται από τους πολιτικούς
σωτήρες αρκεί να τους ψηφίσει ο ελληνικός λαός.

Έτσι εναποθέτουμε τις ελπίδες στους εκλεγμένους και τους τιμωρούμε όταν μας
διαψεύδουν.Συνήθως μας διαψεύδουν και η ψώρα δεν μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο
και εμείς αναζητούμε νέους σωτήρες.

Είναι ευθύνη μας όταν δεν αντιλαμβανόμαστε τι χρειάζεται πραγματικά η χώρα και
ψηφίζουμε σύμφωνα με τις προσδοκίες της τσέπης μας που συνήθως δεν επιβεβαιώνεται
καθώς η χώρα μας όπως είναι δομημένη δεν μπορεί να προσφέρει παρά ελάχιστα.

Ακούμε για αναδιανομή του πλούτου θα λύσει το πρόβλημα, η Ελλάδα είναι μια πλούσια
χώρα αλλά για λίγους και ότι τελικά είναι εύκολο να γίνουμε μια ευημερούσα χώρα με
ευτυχισμένους πολίτες αρκεί να ψηφίσουμε κατάλληλα.

Όταν κυριαρχεί αυτή η αντίληψη και όταν το σύνολο του πολιτικού κόσμου με τον ένα η τον
άλλο τρόπο υπόσχονται τα ίδια είναι απίθανο να ξεπεράσει η Ελλάδα, έστω στη λίστα που
αναφέραμε, χώρες όπως το Καζακστάν, η Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν και το Βιετνάμ.
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