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Η πρόωρη αισιοδοξία της ΝΔ για έξοδο από κάθε είδους μνημόνιο και την παρουσία του ΔΝΤ
,οι διασπαστικές κινήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και η έντονη πίεση του ΣΥΡΙΖΑ για
άμεσες εκλογές έχουν φέρει τη χώρα σε ένα νέο οικονομικό αδιέξοδο.

Η χώρα δεν μπορεί ακόμη να σταθεί στα πόδια της χωρίς την οικονομική βοήθεια ή την
εγγύηση των ευρωπαίων εταίρων. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια με θετικούς αναπτυξιακούς
ρυθμούς 3-5% για να μπορέσει να απεμπλακεί από τις υποδείξεις των δανειστών.

Τα κόμματα όμως βλέπουν πλέον μόνο εκλογές και παραβλέπουν όλες τις συνέπειες από
μια τέτοια εξέλιξη.

Οι Ευρωπαίοι είναι σίγουρο ότι δεν ενδιαφέρονται για το ποιος κυβερνάει αλλά πως
κυβερνάει. Και εάν οι πολιτικές εξασφαλίζουν ότι η χώρα εφαρμόζει τις πολιτικές που
συμφωνούνται στα ευρωπαϊκά συμβούλια.

Το ζήτημα αυτό το έχουν λυμένο έτσι οι υπάλληλοι της τρόικα δεν ιδρώνει το αυτί τους σε
κανένα εκφοβισμό η εκβιασμό. Το ΔΝΤ έχει εφαρμόσει προγράμματα σε τόσες
διαφορετικές χώρες, σε τόσα διαφορετικά καθεστώτα και σε τόσες ειδικές καταστάσεις
που δεν υπάρχει έκπληξη ή αδυναμία αντιμετώπισης.

Το χρέος της χώρας που έχουμε προς τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι καθόλου εύκολο να το
αγνοήσει κανείς λέγοντας ότι «θα σας πληρώσω όταν θα έχω και εάν θα έχω».
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Αυτή η ζήτηση έχει γίνει πολλές φορές και θα συνεχίζει να γίνεται όσο ο Ελληνικός λαός
δίνει εκλογικό προβάδισμα στον ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι να γίνουν εκλογές και να κριθεί τι
επιθυμεί ο Ελληνικός λαός.

Τα κόμμα έχουν εκπαιδεύσει τους ψηφοφόρους να ζητούν υποσχέσεις για λύσεις των
προβλημάτων τους. Και συνήθως υπόσχονται ότι οι λύσεις θα δωθούν μέσα από το κράτος
που θα διοικήσουν.

Αυτό γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια πριν την κρίση και τώρα δίνονται υποσχέσεις ότι
μπορεί να συμβεί το ίδιο ως λύση για την έξοδο από την κρίση.

Δυστυχώς τα κόμματα έχουν διαφορετικές ερμηνείες για τους λόγους που οδηγηθήκαμε
στην κρίση και αυτό γίνεται για να έχουν διαφορετικούς μεταξύ τους λόγους για την ύπαρξή
τους.

Όμως η κρίση έχει απολύτως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που όλοι τα γνωρίζουμε και
κανείς δεν παίρνει την ευθύνη για αυτά. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα δεν έμαθαν τίποτε ,
ότι αυτό που τα ενδιαφέρει είναι η εξουσία και ότι θα κάνουν τα ίδια λάθη.

Η χώρα θα βγει από την κρίση μόνο όταν αντιληφθούμε ότι δεν φταίνε οι δανειστές για το
χρέος της χώρας και όταν συμφωνήσει μια μεγάλη πλειοψηφία τι είναι προς το συμφέρον
της χώρας και τι προς τα συμφέροντα των κομμάτων και των πολιτικών που αναλαμβάνουν
το ρόλο του Μεσσία.
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