«Εδραιώνουμε δίκαιη ανάπτυξη στα νησιά»

Κυριακή, 22 Ιουλίου 2018 18:48

Στην κατάμεστη αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου με θέμα, «Η Λέσβος στην
μεταμνημονιακή εποχή με αναβαπτισμένες δυνατότητες», ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής ανέπτυξε τις νέες προοπτικές της χώρας μέσα από τον καθαρό
διάδρομο που εξασφάλισε η Κυβέρνηση στον τομέα της οικονομίας και ανέλυσε διεξοδικά
το πλάνο στήριξης για τα νησιά μας. Στην εκδήλωση, ομιλητής, ήταν επίσης ο Γραμματέας
της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Ρήγας.
http://www.youtube.com/watch?v=8DtEOJC95Wo&feature=youtu.be

Είναι γεγονός ότι πια εισερχόμαστε σε μια νέα φάση

«Η Συμφωνία για το χρέος που εξασφάλισε η Κυβέρνηση και έχει αναγνωριστεί από όλους
τους διεθνείς θεσμικούς παράγοντες της οικονομίας, διασφάλισε τη βιωσιμότητα του
χρέους της χώρας για τουλάχιστον 15 χρόνια. Οι μόνοι που δεν το αναγνωρίζουν, κόντρα σε
όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας, είναι τα κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι
κοντόφθαλμα αρνούνται να δεχτούν την νέα πραγματικότητα. Παράλληλα, δε, έχουμε
εξασφαλίσει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για την επόμενη
τετραετία, χωρίς να ακολουθήσουμε την επίμονη πρόταση του κ. Στουρνάρα για χρήση
προληπτικής γραμμής στήριξης, ενός δηλαδή νέου Μνημονίου.

Σήμερα καταγράφονται σημαντικοί και πραγματικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε πολλούς τομείς
(ανάπτυξη, + 2%, άμεσες ξένες επενδύσεις, + 27,6%- μόνο για το 2017, 3,6 δις, εξαγωγές, +
13,2%), την ώρα που όλες οι υποχρεώσεις του προγράμματος δανειακής στήριξης έχουν
ολοκληρωθεί στο ακέραιο- σε αντιδιαστολή με το 2014 που η Κυβέρνηση Σαμαρά- Βενιζέλου
μιλούσε για ανάπτυξη, έχοντας βγει εκτός από κάθε πρόγραμμα, με εκτροχιασμένο στόχο
πλεονάσματος αντί για 1,5%, 0,2%, χρεώνοντας στον ελληνικό λαό, επιπλέον 2,5δις
μέτρα».

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σε ένα μήνα ακριβώς από τώρα, ο ελληνικός λαός πετάει
από πάνω του τα Μνημόνια.

«Στρώσαμε έναν δρόμο που δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Καταφέραμε μέχρι τώρα να
έχουμε 3,7δις δημοσιονομικό χώρο, μέχρι το 2021, έχουμε 750εκ πλεόνασμα και φτιάξαμε
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έναν ΕΦΚΑ που για πρώτη φορά- ιδίως με το καταστροφικό PSI του κ. Βενιζέλου τα
ασφαλιστικά ταμεία της χώρας κατέγραψαν 750εκ πλεόνασμα μόνο για το πρώτο εξάμηνο
του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 7 μονάδες, επαναφέρουμε τις συλλογικές και τον
Αύγουστο αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Τον Οκτώβρη, η Κυβέρνηση θα έχει την ευκαιρία
να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προϋποθέσεις ενίσχυσης των κοινωνικών δαπανών και
στοχευμένες φοροελαφρύνσεις σε μόνιμη βάση».

Η χώρα δε χρειάζεται τη δική σας Κυβέρνηση, Μητσοτάκη

«Διάβασα τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στην Suddeutsche Zeitung, όπου δηλώνει πως
η χώρα χρειάζεται μια νέα Κυβέρνηση που θα την οδηγήσει στο μέλλον. Εμείς του απαντάμε
πως αυτή η χώρα χρειάζεται μια Κυβέρνηση που δίνει μάχες, που προσπαθεί, που βγάζει τη
χώρα από τα Μνημόνια, που την οδηγεί στην Ανάπτυξη. Και αυτή είναι η Αριστερή
Κυβέρνηση».

«Ο κ. Μητσοτάκης, επίσης μας λέει ότι θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες- που προφανώς
εννοεί τους μισθούς και τις συντάξεις- και θα δημιουργήσει ένα μικρότερο και
αποτελεσματικότερο κράτος- που προφανώς εννοεί ότι κατά τη συνήθη του τακτική θα
προχωρήσει σε απολύσεις. Ενώ η δική μας Κυβέρνηση, υπερασπίζεται το 1 αποχώρηση
προς 1 πρόσληψη, ο κ. Μητσοτάκης εμμονικά προτείνει το 1 πρόσληψη προς 5
αποχωρήσεις, υποσχόμενος ουσιαστικά διάλυση του δημόσιου τομέα και προνομιακή
μεταχείριση των φίλων του, ιδιωτών επιχειρηματιών».

Το όραμά μας για τα νησιά- Η νησιωτική πολιτική αυτής της Κυβέρνησης

«Μέσα από μια σειρά περιφερειακών συνεδρίων που έλαβαν χώρα σε όλη τη χώρα,
ανταλλάξαμε απόψεις για τα νησιά και παρουσιάσαμε το όραμά μας για αυτά. Δυστυχώς
εδώ στη Μυτιλήνη κάποιοι αρνήθηκαν να συμμετέχουν και γύρισαν την πλάτη στο
σχεδιασμό μέλλοντος των νησιών. Με ευχαρίστηση βλέπω ότι σήμερα, πολλοί από τους
απόντες εκείνων των ημερών, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι μαζί μας και δεσμεύομαι πως αυτό
το διάλογο θα τον κρατήσουμε ανοιχτό».

«Η δική μας Κυβέρνηση, μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, εστίασε στην
ενίσχυση των υποδομών των νησιών του Β και Ν Αιγαίου, μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού
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Προγράμματος, αξιοποιώντας εθνικούς πόρους 101 εκ. Ειδικά για τη Λέσβο, ανακοινώθηκαν
έργα 8,2 εκ που αφορούν την αναβάθμιση βασικών υποδομών και πολιτιστικών έργων.
Σημαντική δε είναι η χρηματοδότηση για την υλοποίηση ενός μεγάλου επιχειρηματικού
πάρκου στη Μυτιλήνη που θα ενισχύσει τις ντόπιες νησιωτικές επιχειρήσεις. Ενώ σε αυτό
το σημείο να πούμε ότι προχωράει το έργο για το λιμάνι του Σίγρι και οι συνδετήριες οδοί
και οι διαδικασίες για την Νότια Παράκαμψη της Μυτιλήνης».

«Πριν λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως στην επόμενη προγραμματική περίοδο
θα υπάρξει διπλασιασμός των πόρων για τα νησιά με σκοπό την ενίσχυση των υποδομών
των νησιών μας.

Εμείς θα είμαστε δίπλα στην Περιφέρεια, όταν θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί έργα βασικά
για την ανάπτυξη των νησιών μας. Θα είμαστε εκεί για να στηρίζουμε, να βοηθάμε και να
ελέγχουμε να μην κοπούν πάλι κορδέλες, χωρίς ουσία».

Αυτή η Κυβέρνηση έκανε πράξη το Μεταφορικό Ισοδύναμο

«Μέσα συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και αποκλειστικά με εθνικούς πόρους το ΜΙ, που
διεκδικούσαν χρόνια οι νησιώτες, ήδη εφαρμόζεται. Είναι μια μόνιμη θεσμική τομή που
αναβαθμίζει τη νησιωτική πολιτική και στοχεύει στην στήριξη των μόνιμων κατοίκων και
των νησιωτικών επιχειρηματιών. Και όλα αυτά γίνονται παράλληλα με την διατήρηση των
ειδικών συντελεστών ΦΠΑ για τα 5 νησιά που αντιμετωπίζουν την προσφυγική κρίση. Προς
κάποιους λοιπόν εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών, που μας έλεγαν
'πάρτε πίσω το Μετ. Ισοδύναμο κ δώστε μας το ΦΠΑ', εμείς απαντήσαμε διπλά: και ΜΙ και
ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ. Περιμένουμε τη συγνώμη που χρωστάνε στους νησιώτες».

«Επίσης, την ώρα που εμείς δηλώσαμε απερίφραστα την πρόθεσή μας να στηρίξουμε,
μέσω του μέτρου τις μικρές, μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό να αρθεί το
ανταγωνιστικό μειονέκτημα που έχουν αντιμετωπίζουν, ο κ. Αθανασίου, εισηγητής της ΝΔ
στο νομοσχέδιο του ΜΙ αλλά και βουλευτής στο Ν. Λέσβου, ζήτησε να εντάξουμε στο νόμο
τις μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα αυτές που δεν έχουν φορολογική έδρα στα νησιά.
Δηλαδή η ΝΔ μέσω του νησιώτη βουλευτή της, πρότεινε να συνεχιστεί ανισότητα που
αντιμετωπίζουν οι νησιώτες επιχειρηματίες και τα προϊόντα των νησιών».
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«Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμη περισσότερα για τα νησιά μας και τους
νησιώτες. Είμαστε εδώ για μετατρέψουμε το μειονέκτημα της Νησιωτικότητας, σε
πλεονέκτημα. Είμαστε εδώ για να ασκήσουμε νησιωτικές πολιτικές, να θεσμοθετήσουμε
νέους νησιωτικούς θεσμούς και να εδραιώσουμε μια δίκαιη ανάπτυξη για τα νησιά μας.
Είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ για πάρα πολύ καιρό και αυτό κάποιοι ας το βάλουν
καλά στο μυαλό τους».
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