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Η κίνηση στους δρόμους της πόλης της ώρες αιχμής είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι κεντρικοί
δρόμοι αλλά και οι γύρω από το κέντρο σχεδόν μπλοκάρουν ορισμένες ώρες το πρωί και τα
απογεύματα που είναι ανοιχτή η αγορά.

Είναι άξιο απορίας τι συμβαίνει τελικά. Τα χιλιάδες αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα
αρχίσαν να κυκλοφορούν και πάλι; Φταίει η πεζοδρόμηση της οδού Μιχαήλ αγγέλου;
Αποφάσισαν οι συμπολίτες ότι τέλος πιά η κρίση και ότι η φτώχια θέλει το αυτοκίνητό της;
Η ήρθε και Γιάννενα η ανάπτυξη του 1,7% που μέτρησε η ελληνική στατιστική αρχή και
δήλωσε περιχαρής ο πρωθυπουργός;

Η εφημερίδα Μοντ γράφει «Ύστερα από 6 χρόνια ύφεσης που ξεκίνησε το 2008 και
χειροτέρεψε τα δύο επόμενα χρόνια προκαλώντας σωρευτική μείωση του ΑΕΠ κατά 25%, η
ανάπτυξη επιστρέφει στην Ελλάδα», κάτι σαν τα «πήραμε τα Γιάννενα» που θυμίζει. Λέτε
γι' αυτό και ο χαμός στους δρόμους της πόλης.

Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε και η απόφαση του ΑΣΕΠ η οποία κρίνει παράνομες
τις 27 μονιμοποιήσεις συμβασιούχων στον πρώην Δήμο Δραπετσώνας που είχαν
πραγματοποιηθεί το 2004 με τα κριτήρια του «Προεδρικού Διατάγματος Παυλόπουλου» (ΠΔ
164/2004) και ζητά την ανάκληση των προσλήψεων. Με τον νόμο Παυλόπουλου όπως
λέγεται είχαν γίνει τελικά περισσότερες από 150.000 προσλήψεις σε όλα τα νομικά
πρόσωπα του δημοσίου. Έτσι το 2009 ο πρώην πρωθυπουργός κ Καραμανλής δανείζονταν
ένα δις ευρώ την εβδομάδα και πάλι δεν έφταναν για πληρωθούν οι υποχρεώσεις του
δημοσίου.

Το μοντέλο που εφάρμοζαν ήταν να στηρίζουν την ανάπτυξη με θέσεις στο δημόσιο που θα
δημιουργούσαν θέσεις εργασίας στην αγορά από την κατανάλωση των μισθωτών. Έτσι όλοι
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ήθελαν να γίνουν μισθωτοί του δημοσίου. Για να μπορούσε να δανείζεται περισσότερα
χρειάζονταν να δείχνει ανάπτυξη και μεγαλύτερο ΑΕΠ έτσι η κυβέρνηση του κ Καραμανλή
αύξανε τους μισθούς και τις συντάξεις του δημοσίου Μόνο που όλα αυτά τα πλήρωνε με
δανικά και με μαγειρέματα και όχι με χρήματα που παρήγαγε η χώρα. Το ίδιο γίνονταν από
την μεταπολίτευση σταδιακά με όλες της κυβερνήσεις Έτσι ήρθε η ύφεση ,ο κ Γ.
Παπανδρέου, η τρόικα, τα μνημόνια, η φτώχια , τα λουκέτα στις επιχειρήσεις ,η ανεργία
στον ιδιωτικό τομέα και οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι φόροι στα εισοδήματα και
ο ΕΝΦΙΑ.

Αναφέρω τα γνωστά σε όλους συμβάντα γιατί μετά από τόσες ταλαιπωρίες ήρθε και η
ακριβοθώρητη ανάπτυξη ασθενική έστω που για να την αισθανθούμε πραγματικά πρέπει να
περάσουν τουλάχιστον (6) χρόνια σταθερής ανοδικής πορείας κατά 3,5% κάθε χρόνο από
χρήματα που θα παραχθούν στην πραγματική αγορά χωρίς νέα δανεικά και με τα έξοδα του
δημοσίου χωρίς αυξήσεις.

Αυτό όμως που βλέπουμε να αρχίζει να εξελίσσεται από τα λεγόμενα των πολιτικών
αρχηγών είναι οι αναφορές στο παρελθών στις λογικές κρατικού μηχανισμού με νόμους
τύπου Παυλόπουλου, ως τον ασφαλή δρόμο για την ανάπτυξη και κυρίως ως τον ασφαλή
δρόμο για την εκλογή τους ως πρώτο κόμμα.

Μάλλον δεν έμαθαν τίποτε οι πολιτικοί αυτά το τελευταία χρόνια. Μήπως όμως δεν μάθαμε
και εμείς τίποτε αυτά τα έξι χρόνια και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι επίδοξοι
πρωθυπουργοί.
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