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Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, στην
ερώτηση εάν θεωρούν ότι η χώρα μας πρέπει να παραμείνει πάση θυσία στην Ευρωζώνη,
θετικά (ναι και μάλλον ναι) απαντά το 75,7% των ερωτηθέντων και αρνητικά (όχι και
μάλλον όχι) το 22,3% των ερωτηθέντων. Δεν ξέρω/Δεν απαντώ δηλώνει το 2%.

Όταν ερωτώνται τι πιστεύουν στην περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση έρθει σε ρήξη με
τους εταίρους, το 52,6% των πολιτών δηλώνει ότι πιστεύει πως οι εταίροι μας θα
αναγκαστούν να υποχωρήσουν και το 36,1% ότι οι εταίροι μας θα οδηγήσουν την Ελλάδα
εκτός Ευρωζώνης. "Δεν ξέρω/Δεν απαντώ" δηλώνει το 11,3%.

Από την μία το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος θεωρούν την Ευρωζώνη
μονόδρομο από την άλλη το 52,5% θεωρούν πως οι εταίροι θα αναγκαστούν να
υποχωρήσουν σε μια πιθανότητα ρήξης.

Είναι φανερό ότι μεγάλο μέρος των πολιτών πιστεύει ότι η κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου
δεν διαπραγματεύτηκε με σθένος και ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έχει διαφορετικά
αποτελέσματα .Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που το ΣΥΡΙΖΑ παραμένει πρώτο
κόμμα με μια διαφορά με την ΝΔ από 3- 4 μονάδες .

Η πίστη ότι μια διαπραγμάτευση με την απειλή των μονομερών ενεργειών μπορεί να έχει
άλλα καλύτερα αποτελέσματα προέρχεται από την ανάγκη να απαλλαγούμε από τις
απαιτήσεις των ξένων που είχαν και τιμωρητική διάθεση.

Μέχρι τώρα δεν έχει αποφασίσει το πολιτικό σύστημα για το τι έφταιξε για την χρεωκοπία
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της χώρας. Δηλαδή πού πήγαν τα χρήματα που δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό
για να καταλάβουμε που έγιναν το λάθη και να μην τα κάνουμε και πάλι.

Τα κόμματα έχουν εντελώς διαφορετικές εκτιμήσεις. Αυτό είναι το τραγικό λες και είναι
δύσκολο να βρει το δημόσιο που υπήρχαν ελλείματα και πως δημιουργούνταν.

Αυτά τα στοιχεία δεν ενδιαφέρουν κανένα από τα κόμματα που ήταν εξουσία η δίπλα στην
εξουσία γιατί θα πρέπει να που αλήθειες που κοστίζουν εκλογικά. Είναι πολύ προτιμότερο
να λένε ότι τα έφαγαν κάποιοι λίγοι κολλητοί και θα αναζητηθούν ευθύνες και έτσι να
τελειώνει το θέμα.

Μόνο κάποιοι ψελλίζουν ότι μόνο το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας επιδοτήθηκε από το
2000 μέχρι σήμερα με 200δις ευρώ.

Ότι και να αποφασίσει η όποια κυβέρνηση τελικά τον λογαριασμό θα τον πληρώνουν τα
παραγωγικά στρώματα της χώρας. Το χρέος όσο και να το ξορκίζουν τα κόμματα που
θέλουν να διαχειριστούν την εξουσία θα μένει πάντα εδώ και ό μόνος τρόπος είναι να μένει
πάντοτε διαχειρίσημο, και κυρίως να μην το μεγαλώσουμε με πολιτικές λαϊκίστικες και
καταστροφικές.

Επιμένουμε και πάλι πως ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
είναι μόνο η ανάπτυξη . Ανάπτυξη μόνο με δανικά δεν γίνεται και κανείς από τα δύο μεγάλα
κόμματα δεν λέει πως θα γίνει, με ποιόν τρόπο, πόσα χρόνια χρειάζονται, ποιος θα μπει
μπροστά και με ποια κεφάλαια.
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