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ΤΟ ∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
 

 
Χθες, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πραγµατικό µέγεθος του ελλείµµατος του 
2009.Θύµισαν σε όλους µας τα ακατανόητα λάθη, τις παραλείψεις, τις εγκληµατικές 
επιλογές και την καταιγίδα των προβληµάτων που µας κληροδότησε η προηγούµενη 
κυβέρνηση. Όλοι µας κληρονοµήσαµε - η σηµερινή Κυβέρνηση και Ελληνικός λαός - ένα 
σκάφος έτοιµο να βυθιστεί. Μια χώρα χωρίς κύρος και αξιοπιστία, που είχε χάσει το 
σεβασµό ακόµα και των φίλων και των εταίρων της. Μια οικονοµία εκτεθειµένη στο 
έλεος της αµφισβήτησης και των ορέξεων της κερδοσκοπίας.  

Από την πρώτη µέρα σηκώσαµε τα µανίκια και µε σκληρή δουλειά βαλθήκαµε να 
ανατρέψουµε αυτό το αρνητικό κλίµα. Καταστρώσαµε σχέδιο, πήραµε δύσκολα µέτρα, 
που πολλές φορές πόνεσαν, αλλά ανακτήσαµε την αξιοπιστία µας. ∆ηµιουργήσαµε νέες 
συµµαχίες.  

Μετά από έναν πραγµατικό µαραθώνιο, διεκδικήσαµε και καταφέραµε να οδηγηθούµε σε 
µια ισχυρή απόφαση της Ε.Ε. για την στήριξη της χώρας µας, µε ένα πρωτόγνωρο, για 
την ιστορία και τα δεδοµένα της Ε.Ε., µηχανισµό. Και εµείς και οι εταίροι µας στην Ε.Ε., 
ελπίζαµε ότι αυτή η απόφαση θα αρκούσε για να ηρεµήσει και να συνετίσει τις αγορές, 
ώστε να µπορέσουµε να συνεχίσουµε τη χρηµατοδότηση της χώρας µας µε χαµηλότερα 
επιτόκια. Να υπάρξει, δηλαδή, η απαραίτητη νηνεµία, ώστε να αφιερωθούµε στο έργο 
µας, στις µεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, για να κάνουµε την οικονοµία µας 
βιώσιµη, ανταγωνιστική. Να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της, δυνατή, για να αισθανθούν 
όλοι οι Έλληνες περήφανοι.  

Οι αγορές δεν ανταποκρίθηκαν. Είτε γιατί δεν πίστεψαν στη βούληση της Ε.Ε., είτε 
γιατί κάποιοι αποφάσισαν να συνεχίσουν την κερδοσκοπία.  

Και σήµερα, η κατάσταση στις αγορές απειλεί να αποδοµήσει, όχι µόνο τις θυσίες του 
Ελληνικού λαού, αλλά και την οµαλή πορεία της οικονοµίας. Και κινδυνεύει να χαθεί η 
προσπάθεια που καταβάλλουν οι Έλληνες από τα ακόµη µεγαλύτερα επιτόκια 
δανεισµού και ακόµη χειρότερα από την δυσκολία δανεισµού. ∆εν θα το επιτρέψουµε. 
Ήρθε η στιγµή, το χρόνο που δεν µας δίνουν οι αγορές, αυτόν τον χρόνο να µας τον 
δώσει η απόφαση που πήραµε όλοι µαζί οι ηγέτες των χωρών της Ευρώπης για να 
στηριχθεί η Ελλάδα.  

Είναι ανάγκη, ανάγκη εθνική και επιτακτική, να ζητήσουµε επισήµως από τους 
εταίρους µας την ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης, που από κοινού 
δηµιουργήσαµε στην Ε.Ε. Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονοµικών να κάνει 
τις απαραίτητες ενέργειες. Και οι εταίροι µας θα συνδράµουν άµεσα και αποφασιστικά, 
ώστε να παράσχουν στην Ελλάδα το απάνεµο λιµάνι που θα µας επιτρέψει να 
ξαναχτίσουµε το σκάφος µας µε γερά και αξιόπιστα υλικά. Αλλά και να στείλουν και ένα 
ισχυρό µήνυµα στις αγορές, ότι η Ε.Ε. δεν παίζει και προστατεύει το κοινό µας 
συµφέρον και το κοινό µας νόµισµα.  
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Βρισκόµαστε σε µια δύσκολη πορεία, µια νέα Οδύσσεια για τον Ελληνισµό. 
Όµως, πλέον, ξέρουµε το δρόµο για την Ιθάκη και έχουµε χαρτογραφήσει τα νερά. 
Μπροστά µας έχουµε ένα ταξίδι µε απαιτήσεις από όλους µας, αλλά µε µια νέα 
συλλογική συνείδηση και κοινή προσπάθεια θα φθάσουµε εκεί ασφαλείς, πιο σίγουροι, 
πιο δίκαιοι, πιο περήφανοι.  

Ο τελικός µας στόχος, ο τελικός µας προορισµός είναι να απελευθερώσουµε την 
Ελλάδα από επιτηρήσεις και κηδεµονίες. Να απελευθερώσουµε τις δυνάµεις του 
Ελληνισµού, τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα από αντιλήψεις, πρακτικές και συστήµατα 
που τον εµποδίζουν παντού, εδώ και δεκαετίες. Να δώσουµε οξυγόνο εκεί που υπάρχει 
ασφυξία, δικαιοσύνη και κανόνες εκεί που υπάρχει αδικία, διαφάνεια εκεί που υπάρχει 
σκοτάδι, σιγουριά εκεί που υπάρχει ανασφάλεια, και ανάπτυξη για όλους.  

Η έµπνευση, η πίστη µας είναι ετούτος εδώ ο τόπος, από το Καστελόριζο, µέχρι την 
Κέρκυρα, από την Κρήτη µέχρι τον Έβρο, είναι αυτός ο υπέροχος λαός, είναι οι νέοι µας 
µε τις δυνατότητες και τα οράµατά τους. Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι, θα τα καταφέρουµε. 
Αρκεί εµείς οι Έλληνες να πιστέψουµε στις δυνατότητές µας, στις αξίες µας, στον ίδιο 
µας εαυτό.  
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