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Ο οικονομικός λαϊκισμός είχε πάντοτε απήχηση σε όσους είναι συνδεδεμένοι με το κράτος
εργοδότη, κοινωνικό λειτουργό, διαχειριστή των αποταμιεύσεων, εισπράκτορα φόρων, και
πολλά άλλα, δηλαδή με όλους μας.

Είναι τόσο βαθιά η διασύνδεση μας με την λειτουργία του ελληνικού κράτους που ότι κάνει
έχει άμεσο αντίκτυπο στην ζωή μας και έτσι ο οικονομικός λαϊκισμός είναι πολύ εύκολο να
βρει αφτιά που θα ακούσουν καλές υποσχέσεις.

Το αντάλλαγμα που απαιτείται είναι συνήθως η ψήφος. 'Όμως αυτό δεν φτάνει για να
κερδηθούν οι εκλογές χρειάζεται, η τιμωρία του αντιπάλου.

Την σειρά παίρνει ο πατριωτικός λαϊκισμός. Κανένας δεν θέλει να ακούει ότι κάποιοι άλλοι,
ξένοι, μας έχουν πάρει τα πάντα και εμείς υποταγμένοι δεν κάνουμε τίποτε για να
αντισταθούμε. Οι πατριώτες θα πρέπει να θυμώσουν με όσους άφησαν να γίνει το κακό και
να ψηφίσουν αυτούς που υπόσχονται την απελευθέρωση μας και την εκδίωξη των ξένων.

Και για να διασφαλιστεί η εκλογική επιτυχία χρειάζεται ο θεσμικός λαϊκισμός, η τιμωρία
των ενόχων, με την δύναμη που θα δώσει στα θεσμικά όργανα η ψήφος του λαού που
ταυτόχρονα είναι και η καταδίκη.

Η άλλη πλευρά έχει την δική της άμυνα πάντα στην ίδια περιοχή του λαϊκισμού. Ο φόβος, με
την μορφή της προειδοποίησης ,πολύ δυνατή ψυχολογική κατάσταση που οδηγεί σε
παραλυσία .Σε ακινητοποιεί και πολύ δύσκολα παίρνεις νέες αποφάσεις. Στόχος να
παραμείνεις στην σιγουριά των γνωστών νερών πλεύσης.
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Εάν αφήσουμε τα παραπάνω να μας παρασύρουν δεν θα έχουμε αποφασίσει σύμφωνα με
τις δικές αποφάσεις αλλά με τις υποδείξεις των άλλων που έχουν μόνο μια πλευρά. Την
δική τους.

Η πόλωση μεταξύ των κομμάτων ευτυχώς δεν έχει περάσει και στην κοινωνία που
παρατηρεί τα πολεμικά ανακοινωθέντα μάλλον με ελαφρύ μειδίαμα.

Η κατάσταση της χώρας είναι σε άσχημη σ΄ αυτό δεν χωράει κανένας λαϊκισμός είναι η
αλήθεια που πρέπει να δούμε κατά πρόσωπο. Να αποφασίσουμε ότι τα προβλήματα της
χώρας είναι εσωτερική υπόθεση και ότι καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε στην λύση τους.
Πολιτικοί μεσσίες δεν υπάρχουν. Προβλήματα υπάρχουν που χρειάζονται πολύ κόπο και
χρόνο για να λυθούν από όλους μας.

Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να απαλλαγούν από τα προβλήματα ξορκίζοντας τα απλώς θα
απογοητευτούν. Τα ξόρκια στην ελληνική οικονομία όπως και σε καμία οικονομία του
κόσμου δυστυχώς δεν πιάνουν.

Ο εκλογές αυτές είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνουμε σοφότεροι ως λαός και ως
ψηφοφόροι.
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