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                                                 Ερμούπολη, 17 Ιανουαρίου 2012 

                                Αριθ. Πρωτ. 736 

 

Προς: κ. Λουκά Παπαδήμο,  

 Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

 

Κοιν.: Ως Πίνακα Αποδεκτών 

 

 

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,  
 

Ως Επιμελητήριο Κυκλάδων παρακολουθούμε με αγωνία τις πρωτόγνωρες για τη χώρα μας εξελίξεις και όσα 

συμβαίνουν γύρω μας, γνωρίζοντας πως, στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, ποτέ άλλοτε οι πολίτες και ο 

επιχειρηματικός κόσμος δεν δοκιμάστηκαν τόσο.  
 

Αφουγκραζόμενοι τα μηνύματα τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας των 

Κυκλάδων, νοιώθουμε την υποχρέωση να σας μεταφέρουμε το αίσθημα της αγανάκτησης και βαθειάς 

απογοήτευσης για τον τρόπο που η κεντρική πολιτική εξουσία χειρίζεται αυτήν την τόσο ιδιάζουσα και ευαίσθητη 

κατάσταση, αλλά και τη διαρκώς αυξανόμενη εντύπωση των απλών πολιτών ότι η πορεία που ακολουθούμε 

οδηγεί σε αδιέξοδο. 
 

Το κυκλοφορούν χρήμα στην αγορά μειώνεται διαρκώς και οι τράπεζες –με την ανοχή της Κυβέρνησης– 

ενδιαφέρονται μόνο για τη διάσωση των του οίκου τους, «στραγγαλίζοντας» την επιχειρηματικότητα. 
   

Η διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ προς την αγορά και την πραγματική οικονομία έχουν αδικαιολόγητα 

«παγώσει», ενώ το δυσχερές και αβέβαιο κλίμα αποθαρρύνει τους επίδοξους –Έλληνες και ξένους– επενδυτές, 

οδηγώντας τους σε γειτονικές οικονομίες. 
 

Οι υποχρεώσεις αυξάνονται αθροιστικά, ενώ η αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται λόγω των νέων μέτρων που 

επιβάλλονται –ολοένα και συχνότερα– τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τους επιχειρηματίες, οι οποίοι πλέον 

ασφυκτιούν. 
 

Η αγορά θυμίζει πλέον «μαύρη τρύπα», καθώς καταρρέει μέσα στον ίδιο της τον εαυτό, ενώ οι πολιτικοί, με 

προκλητική απάθεια, δε δείχνουν να ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της χώρας.  
 

Οι προσωπικές και κομματικές στρατηγικές κυριαρχούν έκδηλα και χωρίς κανένα προφανές αίσθημα συστολής 

εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει σύμπνοια, συσπείρωση και ενότητα, προκειμένου η χώρα μας να βρει τη δύναμη 

να κάνει το άλμα που θα τη βγάλει από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει.  
 

Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει πεισθεί ότι, τα «Μνημόνια» λειτουργούν όχι προς το 

συμφέρον της χώρας, αλλά προς το συμφέρον των δανειστών της και του διεθνούς κερδοσκοπικού συστήματος, 

λέξεις όπως «αγανάκτηση», «κατάντια», «ανευθυνότητα», «προδοσία» ακούγονται ολοένα και συχνότερα, 

ολοένα και δυνατότερα, από τα στόματα των απλών πολιτών, δημιουργώντας ένα καζάνι που βράζει, ένα 

απόστημα που, αν σπάσει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την έκταση και τις συνέπειες. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ,  
 

Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία του έργου που –οικειοθελώς και προς τιμήν σας– έχετε αναλάβει και, πιστοί στο 

θεσμικό μας ρόλο ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας των Κυκλάδων, αλλά και ως σύμβουλοι του Κράτους, 

κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε να μην οδηγηθεί οριστικά η χώρα προ αμετακλήτων και τετελεσμένων 

γεγονότων που θα την οδηγήσουν σε έναν οικονομικό Μεσαίωνα με άγνωστο ορίζοντα επανάκαμψης. 
 

Τα μέλη της Κυβέρνησης θα πρέπει να αφυπνισθούν και να αντιληφθούν, επιτέλους, ότι οι καιροί επιτάσσουν 

συσπείρωση και εθνική ομοψυχία κι όχι μικροπολιτικές ιδιοτέλειες και ψηφοθηρικές πρακτικές. Καθώς για τους 

περισσότερους πολίτες και επιχειρηματίες πρόκειται πλέον για αγώνα καθημερινής επιβίωσης, οι πολιτικοί –η 

πλειοψηφία των οποίων, άλλωστε, ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση– θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να 

μειωθεί στο ελάχιστο η χρονική διάρκεια της κρίσης αυτής.  
 

Σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή, το Επιμελητήριο Κυκλάδων θέτει τις δυνάμεις του στη διάθεσή 

σας με την ελπίδα και την πεποίθηση πως υπάρχει ακόμα διέξοδος για τη χώρα και για όλους εμάς.  
 

 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Υπουργούς & Υφυπουργούς Ελληνικής Κυβέρνησης 
 

Αρχηγούς Πολιτικών Κομμάτων Ελληνικού Κοινοβουλίου 
 

Επιμελητήρια  
 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
 

 

 


