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Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ορίστηκε στο πρόσωπο του κ Δήμα και τα
διλήμματα πηγαίνουν κατ' αρχή στους βουλευτές του κοινοβουλίου και εάν δεν υπάρξει
εκλογή ,τα ίδια διλήμματα θα τεθούν στον ελληνικό λαό.

Το ποιο πιθανό είναι οι εθνικές εκλογές να δώσουν την απάντηση για το πώς θα συνεχίσει η
χώρα.

Οι όποιες λίγες προσπάθειες να μην γίνουν τώρα εθνικές εκλογές και να υπάρξει εθνική
συνεννόηση στα μεγάλα ζητήματα δεν μπορούσε να βρει ακροατήριο, ούτε θα βρει και στο
μέλλον γιατί θα υπάρξουν νέες μεγάλες προκλήσεις που θα χρειάζονται εθνική συνεννόηση.

Η χώρα μπαίνει σε μία περίοδο πολιτική αστάθειας καθώς ακόμη και εάν ψηφιστεί
πρόεδρος δημοκρατίας πάρα πολλοί βουλευτές αντιδρούν σε ψήφιση νέου μνημονίου με
ανερμάτιστα μέτρα και οι εθνικές εκλογές δεν είναι σίγουρο ότι θα δώσουν σταθερή
κυβέρνηση.

Η κρίση που όμως βιώνουμε δεν είναι μόνο οικονομική είναι και κρίση θεσμών και κρίση
αξιών. Το κράτος με τους λειτουργούς και τους πολιτικούς προϊστάμενους βυθίστηκε ακόμη
περισσότερο στην απαξίωση και στην άρνηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που το ίδιο
παράγει. Μεταφέρουν τα ζητήματα σε ένα ασαφές μέλλον και το κόστος της
αναποτελεσματικότητας, της διαφθοράς, και της σπατάλης το πληρώνει κατά κύριο λόγο η
ελεύθερη αγορά με ανεργία, με κλείσιμο καταστημάτων, με χρέη προς το κράτος και τις
τράπεζες.
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Όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης δεν έμαθαν οι πολιτικοί μας από τα λάθη που
οδήγησαν στην κρίση και δικαιολογούνται ότι σε αυτό φταίει η αντιπολίτευση που λαϊκίζει
και τάζει τα πάντα στους πάντες. Ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι
παίρνει τα πάντα από τους πάντες.

Είναι σαφές ότι η χώρα ψάχνει για λύσεις σε θολά νερά καθώς η σημερινή κυβέρνηση δεν
κατάφερε με τις αποφάσεις της να βάλλει την χώρα σε μια νέα λογική αντιμετώπισης των
χρόνιων προβλημάτων. Αντίθετα οι πολιτικές συνοδεύονταν πάντα από την υπόδειξη ότι οι
ξένοι φταίνε που μας επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή ότι υπάρχουν άλλα που είναι
καλύτερα αλλά η Μέρκελ δεν επιτρέπει να τα ψηφίσουμε. Τι περιμένουν να απαντήσει ο
κάθε ψηφοφόρος σε αυτή την στάση στις εκλογές που έρχονται.

Εάν αναρωτιόμαστε ακόμη για τη στάση των ευρωπαίων εταίρων μας νομίζω πως πλέον το
μήνυμα τους είναι ξεκάθαρο ότι τα προβλήματα ανήκουν στη χώρα που έχει και οι κανόνες
που συμφωνήθηκαν στην ΕΕ ισχύουν για όλους.

Η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να έρθει με ευχές και κρατικοδίαιτους λαϊκισμούς. Τα
κόμματα δεν έχουν πει ούτε το πώς ούτε το πότε, προφανώς γιατί δεν ξέρουν ούτε το ένα
ούτε το άλλο ή γιατί την αλήθεια των ευρωπαίων δεν την αντέχουν οι πλάτες των
πολιτικών μας.
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