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 Είμαι βακιά πειςμζνοσ ότι αν αυτόσ ο τόποσ πρόκειται να ζχει μζλλον, το μζλλον αυτό ςε πολφ μεγάλο 
βακμό κα προκφψει μζςα από τθν Ενζργεια. Θ πατρίδα μασ είναι προικιςμζνθ από τθ Γεωγραφία, με 
τθν ιδιαίτερθ γεωγραφικι τθσ κζςθ, και τθ Φφςθ, με τον φυςικό πλοφτο που ζχουμε χρζοσ να 
αξιοποιιςουμε.  

 Με τουσ Ευρωπαίουσ Σοςιαλιςτζσ Υπ. Οικονομικϊν πριν το τελευταίο Eurogroup, το βαςικό μασ κζμα 
ςυηιτθςθσ ιταν o Λαϊκιςμόσ. Ο Λαϊκιςμόσ που ζχει καταλάβει πια και τισ Θ.Ρ.Α., με τον εφιάλτθ που 
λζγεται Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και πολλοφσ άλλουσ ευρωπαϊκοφσ λαοφσ, όπου ςε μεγάλεσ και 
αναπτυγμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ το ψζμα, θ δθμαγωγία και ο λαϊκιςμόσ επικρατοφν ζναντι τθσ 
ςωφροςφνθσ, τθσ αλικειασ και τθσ υπευκυνότθτασ. 

 Θ τελευταία ζκκεςθ του IMF για τθν πορεία τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ είναι θ 1θ ζκκεςθ του Ταμείου 
που μιλάει κυρίωσ για τισ πολιτικζσ παραμζτρουσ και πολφ λιγότερο για τισ οικονομικζσ.  

 Τα μεγάλα προβλιματα των εταίρων μασ, εκτόσ από τον λαϊκιςμό, είναι το Brexit, θ τρομοκρατία και 
το προςφυγικό και κάπου ςτθ ςκζψθ τουσ υπάρχει και το δθμοςιονομικό πρόβλθμα τθσ Ελλάδασ.  

 Να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι τα προβλιματα τθσ πατρίδασ μασ, τθσ κοινωνίασ μασ, κα τα λφςουμε 
κυρίωσ εμείσ, μθν περιμζνοντασ βοικεια από τρίτουσ, τουσ δανειςτζσ, οι οποίοι ζχουν να λφςουν τα 
δικά τουσ μεγάλα ςοβαρά προβλιματα.  

 Είμαι ζνκερμοσ υποςτθρικτισ τθσ Ενεργειακισ Ζνωςθσ. Μία περιφερειακι χϊρα τθσ ΕΕ, όπωσ θ 
Ελλάδα, ζχει μόνο οφζλθ από τθν υλοποίθςθ των αρχϊν τθσ Ενεργειακισ Ζνωςθσ.  

 Δεν μου είναι κακόλου ευχάριςτο να πλθροφοροφμαι ότι ςε επιλογζσ ενεργειακϊν κεμάτων θ χϊρα 
μασ ςυντάςςεται ςυχνά με τθν Ουγγαρία του Ακροδεξιοφ Πρμπαν. Θ Ελλάδα ζχει βακιά ανάγκθ να 
ςυνεχίςει να είναι κοςμοπολίτιςςα ςτον Ενεργειακό τομζα. Εξωςτρεφισ, μια χϊρα που ζχει ανάγκθ τθ 
ςυνεργαςία και τθν αλλθλεγγφθ.  

 Ρολιτικά ςουρεαλιςτικό να υπογράφουν το Μάιο του 2016 οι ςυναρμόδιοι υπουργοί Οικονομικϊν κι 
Ενζργειασ τθν πϊλθςθ του 17% τθσ ΔΕΘ από το ΤΑΙΡΕΔ και μετά από λίγουσ μινεσ, ςιμερα, να 
αρνοφνται τθν υπογραφι τουσ.  

 Ρροχπόκεςθ για ιςότιμθ διαπραγμάτευςθ με τουσ εταίρουσ θ ςυνζπεια και θ αξιοπιςτία ςε ό,τι 
δεςμευόμαςτε. Οι Ζλλθνεσ διαπραγματευτζσ ζχουν τθν ευκφνθ των υπογραφϊν τουσ και των 
αποτελεςμάτων τθσ διαπραγμάτευςθσ.  

 Απολογιςμόσ μόχλευςθσ κονδυλίων Ρακζτου Juncker: 116 δισ € επενδφςεισ ςε 1 χρόνο ςε όλα τα Κ-Μ, 
με 100.000 κζςεισ εργαςίεσ και 200.000 δάνεια ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Σφμφωνα με τον κ. 
Στακάκθ ςε απάντθςθ κοινοβουλευτικισ ερϊτθςισ μου, θ Ελλάδα ςυμμετζχει με μόλισ 500 εκατ. €, 
όπου τα 200 εκατ. € είναι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ για δάνεια που κα δϊςει ςε μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ και 300 εκατ. € τθσ Fraport για τθν αναβάκμιςθ των 14 Ρεριφερειακϊν Αεροδρομίων.  



 Ο Κφπριοσ Υπ. Οικονομικϊν ανακοίνωςε ότι το κοίταςμα «Αφροδίτθ» κα δίνει ςτθν Κυπριακι 
Δθμοκρατία 500-600 εκατ. €/χρόνο. Ευχόμαςτε ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ να υπάρχουν κι άλλεσ 
«Αφροδίτεσ», αλλά είμαςτε και ςίγουροι ότι ςτα ελλθνικά φδατα υπάρχουν ςτόχοι γεωλογικοί, οι 
οποίοι κα φζρουν ςθμαντικά αιςιόδοξα αποτελζςματα, μετά και τθ γεωλογικι επανάςταςθ τθσ 
ανακάλυψθσ του κοιτάςματοσ Zohr ςτθν Αίγυπτο.  

 Κινθτικότθτα, ςυνζπεια, επαγγελματιςμό, επικαιροποίθςθ δεδομζνων, ςυνεχισ ζρευνα, αυτά 
χρειάηονται οι διεκνείσ πετρελαϊκζσ εταιρίεσ που κζλουμε να προςελκφςουμε. 

 Χαίρομαι που εγκαινιάςτθκε από τον κ. Τςίπρα ο TAP, αλλά και προχωράει ο IGB ωσ κάκετοσ 
διάδρομοσ (vertical corridor), που αδικείται μόνο με το όνομα Ελλθνοβουλγαρικόσ αγωγόσ. Αποτελεί 
ςπουδαία αξιοποιιςιμθ εναλλακτικι πθγι τροφοδοςίασ όλων των ανατολικϊν Βαλκανίων, μετά τθν 
1θ υπογραφι του MoU του Δεκεμβρίου του 2014 από Ελλάδα, ουμανία και Βουλγαρία.  

 Μαηί με τθν πλωτι μονάδα φυςικοφ αερίου (FSRU) Αλεξανδροφπολθσ, τθν αναβάκμιςθ εβυκοφςασ, 
τθν προετοιμαςία Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ όλα αυτά που είχαμε 
ωριμάςει, ςυνιςτοφν μια ςτζρεα κεμελιωμζνθ ενεργειακι ςτρατθγικι, με ςτόχο να γίνει θ Ελλάδα 
ενεργειακόσ κόμβοσ (hub). 

 Να μθν δίνουμε περικϊριο ςε γείτονζσ μασ να αξιοποιοφν πλεονεκτιματα που εμείσ ζχουμε, όπωσ να 
γίνει ενεργειακόσ κόμβοσ θ Βουλγαρία μετά και τθν πρόςφατθ πρωτοβουλία του Βοφλγαρου 
πρωκυπουργοφ Μπορίςοφ, αφοφ θ Ελλάδα ζχει και TAP και vertical corridor και EatMed και FSRU.  

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ: Με 1 εκατ. € επζνδυςθσ δθμιουργοφνται 20-40 νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 
Ανάπτυξθ κι επενδφςεισ με δθμιουργία νζων δουλειϊν. Από τθν ΕΕ αξιολογικθκε θ ελλθνικι 
ςτρατθγικι ωσ θ 2θ πανευρωπαϊκά καλφτερθ ςτα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

 Από το βιμα των ακαδθμαϊκϊν και επιχειρθματικϊν ανκρϊπων τθσ ενζργειασ, του πιο 
πρωτοποριακοφ κλάδου τθσ εκνικισ οικονομίασ, πρζπει να απαντθκεί το ερϊτθμα του αν υπάρχει 
προοπτικι ςε αυτόν τον τόπο. Εγϊ απαντϊ απερίφραςτα ΝΑΙ. 

 Θ Ελλάδα ζχει μζλλον και μπορεί να το κατακτιςει με δφο βαςικζσ προχποκζςεισ.  
Ρροχπόκεςθ 1θ: Να προχωριςει το ταχφτερο δυνατό ςε Ρροοδευτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ςε όλο το 
Δθμόςιο Τομζα (από τον ενεργειακό τομζα, τθ Δικαιοςφνθ, τον τρόπο λειτουργίασ του δθμόςιου ζωσ 
τθν κακθμερινι ςυμπεριφορά του κακενόσ μασ).  
Ρροχπόκεςθ 2θ: Να πιςτζψουμε ςε ζνα ςφγχρονο, εξωςτρεφι, κοςμοπολίτικο Ρροοδευτικό 
Ρατριωτιςμό. Να πιςτζψουμε ότι θ Ελλάδα μπορεί. Πτι το καλφτερο  είναι κι εφικτό. Να μθν 
αποδεχτοφμε τθν ιττα και τθν παραίτθςθ. Να μθν αποδεχτοφμε το αναπόφευκτο και το μοιραίο.  

 Θ Ελλάδα μπορεί να αποκτιςει τθ κεςμικι τθσ ιςοτιμία διεκνϊσ, αρκεί να πιςτζψουμε ότι θ ανάπτυξθ 
κι οι δουλειζσ γεννοφνται όταν ζχεισ ζναν δθμιουργικό ιδιωτικό τομζα, που εποπτεφεται και 
ρυκμίηεται από ζναν μικρό, αλλά αποτελεςματικό δθμόςιο τομζα ςτον οποίο πρζπει να δείξουμε 
εμπιςτοςφνθ.  


