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Αντίδραση του υπουργείου Ναυτιλίας στην ανακοίνωση τριών βουλευτών της
ΝΔ που συμμετείχαν στη σύσκεψη για την τουριστική προβολή των νησιών που
σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού
Για μικροψυχία και
μικροπολιτική που αποτελούν τα βαρίδια της πάντα χθεσινής, Νέας Δημοκρατίας, κάνει
λόγο σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αφορμή την
κοινή ανακοίνωση τριών βουλευτών της ΝΔ που αναφέρουν ότι «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αφού υπονόμευσε τον τουρισμό των νησιών με τις επιλογές της στο μεταναστευτικό,
αποδεικνύεται ανίκανη να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολιτικές που θα δώσουν
αναπτυξιακή ώθηση στα νησιά»

«Η κυβέρνηση με πρωτοβουλίες όπως η χθεσινή, στο υπουργείο Ναυτιλίας και με τη
συμμετοχή πάντα όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, συνεχίζει την προσπάθεια
μείωσης του ελλείμματος ισοπολιτείας που ένιωθαν για δεκαετίες τα νησιά του Αιγαίου»
αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο και προσθέτει ότι «οι νησιώτες είναι αψευδείς
μάρτυρες για το τι έζησαν σε ότι αφορά τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, πριν από τη
διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ποια είναι η σημερινή βελτίωση».

Επίσης προσθέτει ότι "οι νησιώτες ξέρουν ποιοι ευθύνονται για τα μονοπώλια των
αεροπορικών γραμμών και για τα πανάκριβα εισιτήρια αλλά και ποιοι εκδήλωσαν
ενδιαφέρον για τα μικρά νησιά".
Τονίζει ότι αναφορικά με τον Ειδικό Αναπτυξιακό Νόμο το υπουργείο Ανάπτυξης έχει
ζητήσει προτάσεις από όλους τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όλων των νησιών, για τη
σύνταξη ενιαίου, στη λογική, αναπτυξιακού προγράμματος και πολύ σύντομα θα
ανακοινωθούν έργα.

Προστίθεται επίσης ότι για πρώτη φορά ο Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει ειδικά καθεστώτα
ενίσχυσης για τις περιοχές που περιλαμβάνουν όλα τα νησιά που δέχτηκαν πρόσφυγες, όλα
τα νησιά που είναι μικρά και όλα τα νησιά της παραμεθορίου.

«Αν δεν γνωρίζουν, στη Νέα Δημοκρατία, μπορούν απλά να διαβάσουν το νόμο.» αναφέρει
στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας
Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας
Δημοκρατίας, βουλευτής Λέσβου, Χαράλαμπος Αθανασίου, ο τομεάρχης Τουρισμού,
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βουλευτής Δωδεκανήσου, Μάνος Κόνσολας και ο αναπληρωτής τομεάρχης Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης,
μετά τη σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε κοινή δήλωσή τους
ανέφεραν ότι: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αφού υπονόμευσε την τοπική οικονομία και
τον τουρισμό των νησιών με τις επιλογές της στο μεταναστευτικό, αποδεικνύεται ανίκανη
να σχεδιάσει και να υλοποιήσει πολιτικές που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στα νησιά που
σήκωσαν και σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης του μεταναστευτικού προβλήματος.»

Αναφέρουν επίσης ότι «εδώ και δύο χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εμπαίζει τους
πολίτες των νησιών και τις τοπικές κοινωνίες, που έχουν εξαντλήσει τα όρια της αντοχής
τους» και ότι «Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την αποσυμφόρηση των νησιών, αντίθετα η
κυβέρνηση συζητά τη δημιουργία και νέων δομών.»

Συμπληρώνουν εξάλλου ότι «δύο χρόνια μετά δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
προβολής, διαφήμισης και αποκατάστασης της εικόνας αυτών των νησιών, ως τουριστικών
προορισμών.» ενώ υπογραμμίζουν ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Νίσυρο, για
ενεργοποίηση δύο Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο
«είναι μέχρι σήμερα στον αέρα».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

2/2

