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Τα έσοδα του δημοσίου μειώθηκαν κατακόρυφα τον Δεκέμβριο, όταν απέτυχε η εκλογή νέου
Προέδρου της Δημοκρατίας από το κοινοβούλιο, γεγονός που προκάλεσε τις πρόωρες
εκλογές.

Η ίδια τάση θα επικρατήσει και τον Ιανουάριο και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση . Δεν
μπορώ να φανταστώ τι θα συμβεί από τη στάση πληρωμών προς το δημόσιο τον
Φεβρουάριο σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί εκ νέου σε εκλογές μετά από αδυναμία του
πρώτου κόμματος να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ακριβώς το ίδιο κάνει και το δημόσιο προς την αγορά οι οφειλές αυξήθηκαν, πληρώνονται
μόνο μισθοί και συντάξεις και όλοι περιμένουν τις εξελίξεις.

Η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από την κινητικότητα του κρατικού μηχανισμού είναι
απαράδεκτα μεγάλη . Ένα ακόμη τεράστιο πρόβλημα για τα φρένα που μπαίνουν στην
ανάπτυξη της χώρας και που δυστυχώς προεκλογικά παραμένουν εκτός συζήτησης,

Το ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ που δημιουργήθηκε για να γίνουν οι
αποκρατικοποιήσεις και έχει στο νου του μια διαφορετική έννοια των αποκρατικοποιήσεων
για να εισπραχθούν χρήματα για τα ταμεία και να γίνουν επενδύσεις που θα δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας, που όμως δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Τα οικονομικά περιθώριά στενεύουν για όλους και είναι μια απόδειξη για το πόσο κακό
κάνουν οι βουλευτικές εκλογές στη Ελλάδα . Σκεφτείτε και πόσος καιρός θα χρειαστεί για
να αποκτηθούν τα χρήματα που όλοι στη ελεύθερη οικονομία χάνουμε, αφού πρώτα
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ομαλοποιηθεί η πολιτική κατάσταση στη χώρα.

Είναι πολύ δύσκολο πλέον να παρακολουθήσουμε τις συζητήσεις για να βγάλουμε
συμπεράσματα .Δεν γίνεται συζήτηση αλλά παράλληλοι μονόλογοι φωνασκούντων
πολιτικών.

Το ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεντρώσει πάνω του τα πυρά από όλες τα κόμματα ενώ οι υποψήφιοι
βουλευτές του παρόλες τις προσπάθειες του κ Τσίπρα να αποσαφηνίσει την πολιτική του
συνεχίζουν να παρακαλούν σύγχυση και ορισμένες φορές μειδιάματα με τις δηλώσεις τους.
Όπως η δήλωση της κ Ραχήλ Μακρή ««Θα ενεργοποιηθεί το emergency του ELA και θα
μπορούμε να κόψουμε μόνοι μας ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Τα μνήματα από το εξωτερικό από πολλές διαφορετικές πλευρές για το κούρεμα του
χρέους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι ξεκάθαρα.

Και το αλαλούμ συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε όσο περνούν οι μέρες να ξεκαθαρίζει το ΣΥΡΙΖΑ
και τα υπόλοιπα κόμματα τις πολιτικές τους για να αποφασίσει ο ελληνικός λαός καθαρά τι
επιθυμεί από αυτές τις εκλογές.
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