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Μια από τις ποιο συχνές ρωτήσεις στα πηγαδάκια μεταξύ συμπολιτών μας είναι «που πάνε
τα πράγματα». Πράγματι είναι μια ερώτηση που δύσκολα μπορείς να απαντήσεις με
σιγουριά. Δεν υπάρχει μπροστά ένα τοπία έστω εξελισσόμενο που να μπορείς να δεις
καθαρά πού πάνε τα πράγματα.

Αυτό άλλωστε είναι και το σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα
εφαρμογής ενός σχεδίου σε βάθος εξαμήνου.

Τα μνημόνια είναι ο μοναδικός οδικός χάρτης αλλά μέχρι τώρα γνωρίζουμε ποια εξέλιξη και
επίδραση έχουν στην οικονομία. Βελτίωσαν θεαματικά τις επιδόσεις του κράτους και
διέλυσαν τις επιδόσεις στην ελεύθερη οικονομία.

Τα νούμερα που προβλέπουν τα μνημόνια επαληθεύονται εκείνο όμως επίσης επαληθεύεται
είναι ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας δεν ορίζονται χρονικά .Η
παρούσα κατάσταση και τα πολλά χρόνια συνεχούς ύφεσης δεν επιτρέπουν να
αισιοδοξούμε για το μέλλον ,πόσο μάλλον για το επόμενο εξάμηνο ή το επόμενο έτος.

Το τιμόνι δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, αλλά και να βρίσκονταν δεν ξέρω τι άλλο θα
μπορούσε να γίνει. Οι ευρωπαίοι εταίροι μας μαζί με τα δανικά μας έβαλλαν και μαθήματα
που πρέπει να εξεταστούμε και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να μείνει ανεξίτηλα στην
μνήμη μας.

Μην τολμήσετε στο μέλλον να δανειστείτε χρήματα για μισθούς και συντάξεις που δεν
μπορείτε να επιστρέψετε χωρίς πρόβλημα, είναι το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Γιατί
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τελικά αυτός που πληρώνει είναι ο λαός και μάλιστα οριζόντια.

Η στασιμότητα που έχει επικρατήσει στην χώρα εκτός από τις τράπεζες που διασωθήκαν
και χρηματοδοτήθηκαν από το ελληνικό δημόσιο είναι η ομίχλη που δεν επιτρέπει να δούμε
λίγο ποιο πέρα.

Το κακό είναι ότι ο ένας περιμένει τον άλλο και όλοι μαζί τις τράπεζες για να ρίξουν
χρήματα στην αγορά και να αρχίσει να υπάρχει σχεδιασμός . Χωρίς προσδοκία δεν υπάρχει
αγορά και διάθεση για κινητοποίηση.

Οι επενδύσεις από το εξωτερικό ούτε ακούγονται πλέον ούτε υπάρχουν σε ένα ασαφές
πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον δεν βάζει κανείς τα χρήματά του. Πρώτα θα πρέπει να
διορθώσει η κατάσταση στην χώρα και μετά θα δούμε ενδιαφερόμενους για επενδύσεις.

Το κλίμα στασιμότητας που επικρατεί και δυστυχώς συντηρείται από τα όλα τα κόμματα
είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να απαντήσουμε μεταξύ μας «που πάνε τα πράγματα»
,γι' αυτό και δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Η εκκρεμότητα συνεχίζεται.
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