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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γ. Ανωμερίτη έγινε το ακόλουθο σχόλιο :
«Ο υπεύθυνος του Τομέα Ναυτιλίας της ΝΔ αντί να απαντήσει στα ερωτήματα για τις θέσεις 
του κόμματός του επί των θεμάτων ασφαλείας των δεξαμενόπλοιων και της 
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, προσπάθησε και πάλι με ατυχείς δηλώσεις 
να επικρίνει την κυβέρνηση και το YEN. Οφείλει λοιπόν να απαντήσει:

1. Συμφωνεί ή όχι με το κοινό κείμενο το οποίο ενέκριναν η Προεδρία, η Επιτροπή και 
όλοι οι Υπουργοί Ναυτιλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

2. Εάν διαφωνεί με την κοινή απόφαση αυτή, γιατί οι Ευρωβουλευτές της δεν κατέθεσαν 
στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και στην Ολομέλειά του τη δική τους 
πρόταση ;

3. Γιατί η ΝΔ δεν εξέφρασε τη διαφωνία της στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο 
συμμετέχει, τις θέσεις της, πριν διαμορφωθούν τα κοινά κείμενα της Συνόδου της 
Κοπεγχάγης και του Εαρινού των Βρυξελλών ;

4. Γιατί η ΝΔ δεν υπέβαλε τις διαφοροποιημένες της προτάσεις στους ηγέτες του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κ.κ. Σιράκ και Αθνάρ κατά τις Συνόδους του Λαϊκού 
Κόμματος στις οποίες συμμετείχε ;

5. Εν πάσει περιπτώσει, απέναντι στο κοινό πακέτο, το οποίο συνδιαμόρφωσε η 
Προεδρία με την Επιτροπή, ποιες είναι επιτέλους οι λεπτομερείς δικές τους προτάσεις 
και ποιες οι επιπτώσεις ;

6. Εάν η ΝΔ έχει επεξεργασθεί θέσεις και έχει κάνει εκτιμήσεις για το θέμα αυτό, ας τις 
δώσει αύριο κιόλας στη δημοσιότητα. Εννοώ θέσεις δικές της και όχι γενικόλογα 
κείμενα «Λονδίνου».

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την απορία μου, πως από τη μια πλευρά, Ελληνική 
Προεδρία, Επίτροπος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 25 Υπουργοί Ναυτιλίας, όλοι οι Υπουργοί 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβούλιο και οι Διασκέψεις Κορυφής 
έχουν μια κοινή γνώμη και από την άλλη πλευρά βρίσκεται η ΝΔ διαφωνώντας με όλους.
Και μία πρόταση : Μήπως επειδή την επόμενη Κυριακή στην Ισπανία υπάρχουν 
περιφερειακές και τοπικές εκλογές, ο Τομεάρχης της Ναυτιλίας της ΝΔ μετέβαινε στη 
Γαλικία για να εξηγήσει στα μέλη του Λαϊκού Κόμματος τις θέσεις του κόμματος του για τη 
ναυτιλία και το θαλάσσιο περιβάλλον ;
Καλά θα κάνει η ΝΔ πάντως να σταματήσει να λέει, άλλα στη Βουλή, άλλα στο 
Ευρωκοινοβούλιο, άλλα στους εφοπλιστές και άλλα στον κ. Αθνάρ και το κόμμα του. Η 
πολυγλωσσία είναι προσόν των μεταφραστών και όχι των κομμάτων».
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