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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ.Γιώργο Ανωμερίτη, έγινε το ακόλουθο 
σχόλιο:

«Ο υπεύθυνος του Τομέα Εμπορικής Ναυτιλίας της Ν.Δ. αντί να απαντήσει στα 
συγκεκριμένα ερωτήματα για την πολιτική του κόμματός του επί των θεμάτων 
διαμόρφωσης των ναύλων, των εκπτώσεων και των δρομολογίων της ακτοπλοΐας, 
ανακάλυψε ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσα και απέστειλα στις 3 Μαρτίου (!) για να με 
ψέξει ότι «χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος για κομματικό όφελος», 
λησμονώντας ότι ήδη από τις 5 Μαρτίου την έχει ξανασχολιάσει (!) και όπως και στην 
παρούσα, λησμονώντας να λάβει ευθέως θέση, επί των ερωτημάτων μου.

Οφείλω όμως να του θυμίσω ορισμένες θέσεις του κόμματός του:
1. Μιλτ.Βαρβιτσιώτης: «Πως είναι δυνατόν να συζητάμε για απελευθέρωση των 

θαλασσίων μεταφορών και να αφαιρούμε το αυτονόητο δικαίωμα στις εταιρίες να 
καθορίζουν μόνες τους τις τιμές των εισιτηρίων».

1. Κων/νος Μητσοτάκης : «Επωφελούμαι κ. Υπουργέ της Εμπορικής Ναυτιλίας, να 
σας πω ότι αυτό που κάνετε σήμερα, να δίδετε σε τέτοια έκταση δωρεάν ή 
μειωμένα εισιτήρια στις εσωτερικές γραμμές αποτελεί έγκλημα».

2. Μιλτ.Βαρβιτσιώτης: «Η παρεμβατικότητα στη διαμόρφωση των δρομολογίων 
είναι παράλογη» και ότι «η Ν.Δ. αντιτίθεται στον κρατικό παρεμβατισμό στη 
διαμόρφωση ναύλων και δρομολογίων».

Αντιλαμβάνομαι τον πανικό της αυτοπαγίδευσης λόγων και έργων της Ν.Δ. και του 
υπευθύνου του ναυτιλιακού της τομέα. Εγώ του έθεσα πέντε (5) συγκεκριμένα ερωτήματα, 
στα οποία εξακολουθεί να μην απαντάει. Τα επαναθέτω και τον προκαλώ να εκφράσει 
επ’αυτών τις ακριβείς θέσεις του κόμματός του. Κάθε άλλη προσπάθεια αποτελεί εμπαιγμό 
των νησιωτών και των πολιτών, προς τους οποίους οφείλει κάποτε να απευθυνθεί 
"θαλασσινά" ή "λιμανίσια", αλλά όχι πολιτικάντικα. Εν πάση περιπτώσει κατανοώ την 
πολυγλωσσία τους, αφού ακόμα δεν έχουν καταφέρει να συντάξουν ούτε το πρόγραμμά 
τους».
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