Editorial: 4+1 κλάδοι κρύβουν
το μυστικό της ανάπτυξης
Υπάρχουν κλάδοι που μπορούν να γίνου Άτλαντες της προσπάθειας
για επιστροφή στην ανάπτυξη
Πέρασαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, ήρθε η Νέα Χρονιά,
γιορτάσαμε εχτές τα Φωτά, χρόνια πολλά σε όλους, σήμερα ειδικά
στον Γιάννη και την Γιάννα και τώρα σχεδιάζουμε. Η νέα χρονιά
μπαίνει με προσδοκίες σε μία χώρα που την κρατά η ελπίδα. Η
σίφουνας της κρίσης αυτά τα 4 χρόνια άλλαξε για πάντα τις ζωές
μας έφερε ανατροπές και γέμισε με προβλήματα ένα λαό που για
μία δεκαετία ζούσε ένα όνειρο.
Το μας φέρνει το 2013; Το μεγάλο αυτό ερώτημα δεν είναι
ρητορικό φέτος αλλά κρύβει ανησυχία, φόβο, ελπίδα και
προσμονή. Οι πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνεργοι είναι το
μεγαλύτερο από όλα τα προβλήματα που έχει η χώρα μας. Αυτός ο
αριθμός σε σύνολο 10,8 εκατομμύρια πληθυσμό είναι
συγκλονιστικός. Πως θα καταφέρουμε να ρίξουμε αυτό τον αριθμό;
Πως θα δημιουργήσουμε και πάλι εκατοντάδες χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας;
ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δεν υπάρχει άλλη λέξη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο
μονόδρομος της χώρας είναι αυτός και εκεί πρέπει να είμαστε
προσηλωμένοι. Για να το καταφέρουμε όμως πρέπει να υπάρχουν
κάποιες προϋποθέσεις. Να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις του
παρελθόντος, να λειτουργήσει το κράτος, να βρούμε την
Ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Το πελατειακό κράτος που είχε
εγκατασταθεί επί 30 χρόνια, ξηλώνεται και μαζί του όλες οι
συνήθειες που μας έφερε.
Είναι δύσκολο σε μία χώρα να αλλαχθεί το μοντέλο λειτουργίας
και επικοινωνίας της πολιτείας με τους πολίτες αλλά σήμερα οι
Έλληνες είναι έτοιμοι όσο ποτέ. Και τι δεν θα έδινα για να
έβλεπα την χώρα μας να κάνει ένα βήμα μπρος. Οι θυσίες μας

πρέπει να πιάσουν τόπο και μάλιστα γρήγορα. Δεν είναι καιρός
για καβγάδες αλλά για σύμπνοια σε ένα κοινό σκοπό. Η Ελλάδα να
βγει από τον «βόθρο» που βρέθηκε.
Η ανάπτυξη είναι το μοναδικό γιατρικό και μαζί θα πρόσθετα και
την ομόνοια του λαού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε πως πρέπει
να συμπορευτούμε για να καταφέρουμε κάτι. Σε αυτή την
προσπάθεια πρέπει να είμαστε παρόντες όλοι. Φυσικά για να
συμμετάσχουν οι «όλοι» πρέπει εκείνοι που παίρνουν τις
αποφάσεις να δημιουργήσουν τις συνθήκες.
Δεν φτάνουν μόνο τα έργα, δεν φτάνουν μόνο οι
αποκρατικοποιήσεις και η αξιοποίηση της περιουσίας μας. Πρέπει
να υπάρξει χρήμα στην πραγματική οικονομία. Χωρίς «ζεστό»
χρήμα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αλλάξει το κλίμα. Και το
ζεστό χρήμα να πέσει στις μεγάλες δεξαμενές που έχει η Ελλάδα.
Τουρισμός, Ναυτιλία, Κατασκευές, Αγροτικός κλάδος

είναι

παραδοσιακά οι δυνάμεις που έχει αυτή η χώρα. Εκεί πρέπει
πρώτα να εστιάσουμε, να δώσουμε τα κίνητρα για να λειτουργήσει
και πάλι η χώρα. Και έρχεται ένας ολοκαίνουργιος κλάδος που
μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο της χώρας από άκρη σε άκρη.
Η ενέργεια είναι η νέα μεγάλη ελπίδα ανάπτυξη, νέες χιλιάδες
θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που
μπορούν να μετατρέψουν το Λιγνιτικό παρόν μας στο οικολογικό
μέλλον μας. Τα βουνά και οι θάλασσες μπορούν να γίνουν
αστείρευτες πηγές πλούτου με αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.
Είναι η μεγάλη μας ελπίδα και μάλιστα μπορεί να απλωθεί σε όλη
την επικράτεια, ηπειρωτική και νησιωτική.
Τέλος το υπέδαφος της χώρας θα γίνει ο μεγάλος «άτλαντας»
μελλοντικά. Θα σηκώσει τη χώρα ψηλά. Ιόνιο, Κρήτη, Αιγαίο
κρύβουν ως φαίνεται θησαυρούς που πρέπει να γίνουν στυλοβάτες
της προσπάθειας. Δεν είναι
μόνο αυτό. Σε πολλά μέρη της
Ελλάδας υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης της γεωθερμικής
ενέργειας, που σήμερα είναι ακόμα στα σπάργανα. Τέλος οι
αγωγοί που θα περάσουν από την χώρα θα κάνουν την Ελλάδα μέρος

της ενεργειακής σκακιέρας της Ευρώπης.
Ένα ακόμα ανεκμετάλλευτο πεδίο είναι η έρευνα και τεχνολογία
που η Ελλάδα δεν έχει καταδεχτεί να κοιτάξει σε αντίθεση με
τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης που δίνουν ιδιαίτερη
βαρύτητα. Εκεί προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για
μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό τον κλάδο. Φυσικά υπάρχουν και οι
κλάδοι της μεταποίησης, βιοτεχνίας, βιομηχανίας, υπηρεσιών,
που μπορούν να προσφέρουν και πάλι θέσεις εργασίας εφόσον
πλέον καταφέρουν να γίνουν και εξαγωγείς βοηθώντας ένα χρόνια
πάσχων σημείο της οικονομίας.
Τελικά πεδίο δόξης υπάρχει και είναι όντως λαμπρό. Αυτό όταν
λειτουργήσει συντεταγμένα, και οι δυνάμεις που έχει η χώρας
μας καταφέρουν να αν αναπτυχθούν και να κάνουν πραγματικότητα
τις προσδοκίες που έχει ο λαός μας τότε δεν έχουμε να
φοβηθούμε τίποτα.
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