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1. Ποια µεγάλα προβλήµατα δηµιούργησαν οι προηγούµενες πολιτικές στο
χώρο της ναυτιλίας και ποιες ήταν οι άµεσες προτεραιότητες του
υπουργείου σας, όταν αναλάβατε;
Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν πολλά ανοικτά µέτωπα και ακόµα περισσότερα
προβλήµατα στο ράφι. Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα ήταν η ακτοπλοΐα. Η
καθυστέρηση της απελευθέρωσης των λιµανιών είχε δηµιουργήσει προβλήµατα
στον ανταγωνισµό. Η αναβάθµιση των λιµανιών είχε µείνει πολύ πίσω. Είχε
αποµακρύνει τη νησιώτικη από την ηπειρωτική Ελλάδα. Η έλλειψη
ανταγωνισµού λειτούργησε σε βάρος του επιβάτη στις περισσότερες
περιπτώσεις. Αλλά και η έλλειψη προγραµµατισµού για τις άγονες γραµµές
διόγκωσε το πρόβληµα. Η πολιτεία χρηµατοδοτεί τις άγονες γραµµές. Όµως η
χρηµατοδότηση θα πρέπει να κατανέµεται έτσι ώστε οι άγονες γραµµές να
καλύπτονται επαρκώς µε τακτά δροµολόγια καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
Όλα είναι θέµα σωστής στρατηγικής. Τα νησιά µας αξίζουν καλύτερη
επικοινωνία. Με το Εθνικό Συµβούλιο Ναυτιλιακής Πολιτικής και το διάλογο µε
τους φορείς εντοπίζουµε τις αδυναµίες του συστήµατος και δηµιουργούµε µια
ορθολογικότερη ακτοπλοϊκή ανάπτυξη.

2. Τι κίνητρα δίνει το κράτος ώστε οι νέοι να στραφούν στο δύσκολο
επάγγελµα του ναυτικού;
Η πολιτεία οφείλει να παρέχει τα εφόδια. Οφείλει επίσης να διατηρεί την
εκπαίδευση σε υψηλά επίπεδα. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι Έλληνες ναυτικοί
συγκαταλέγονται ανάµεσα στους καλύτερους του κόσµου. Από την πλευρά του
Υ.Ε.Ν ήδη κατατέθηκε το νοµοσχέδιο για την Ναυτική Εκπαίδευση στη
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής από την οποία και πέρασε χωρίς
την παραµικρή αλλαγή και παρατήρηση. Το σηµαντικότερο όµως είναι η
πολιτεία να διασφαλίζει το ταµείο και την περίθαλψη των ναυτικών που οι
προηγούµενοι «φρόντισαν» να το φέρουν σε αδιόρθωτα χάλια. Ήδη
προχωρούµε στο νοικοκύρεµα του Οίκου Ναύτου και τον εκσυγχρονισµό του
ΝΑΤ.

3. Ιδίως τους τουριστικούς µήνες, βλέπουµε µια χαώδη κατάσταση στα
λιµάνια της χώρας µας. Πότε βλέπετε να βελτιωθεί η αισθητική και
λειτουργική εικόνα των λιµανιών µας;
Ήδη έχουµε συµφωνήσει µε την Ε.Τ.Ε για την υπογραφή µνηµονίου
συνεργασίας ύψους 6 δις ευρώ για τον εκσυγχρονισµό των λιµανιών. Σε αυτό
έχουν ενταχθεί όλα τα κύρια λιµάνια της χώρας. Και τα έργα αυτά θα γίνουν
γιατί έχει προβλεφθεί τόσο η χρηµατοδότηση όσο και οι φορείς εκτέλεσης των
έργων που θα είναι ιδιώτες σε συνεργασία µε το κράτος. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζουµε πως ότι ξεκινήσει θα ολοκληρωθεί εγκαίρως. Σε σχετικά
σύντοµο χρονικό διάστηµα θα έχουν δοθεί δείγµατα γραφής της νέας εποχής
για τα λιµάνια της χώρας.

4. Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα είναι τα δροµολόγια της λεγόµενης
άγονης γραµµής κυρίως το χειµώνα µε συνέπεια τον αποκλεισµό των
µικρών νησιών κ.τ.λ. Έχει σχέδια το υπουργείο σας για το άµεσο µέλλον;
Έχουµε προβλέψει τακτική επικοινωνία µε τα νησιά της άγονης γραµµής. Όπως
σας είπα προηγουµένως σε πρώτη φάση έχουµε καλύψει τις άµεσες ανάγκες. Η
επικοινωνία θα βελτιωθεί σταδιακά ακόµα περισσότερο µε την ανάπτυξη και
νέων λιµενικών αφετηριών και προορισµών που θα φέρουν κοντύτερα την
ηπειρωτική Ελλάδα µε τα περισσότερα νησιά.

5. Πρόσφατη δηµοσκόπηση δείχνει να είστε ελαφρά επάνω από το 50%
όσον αφορά την επιτυχηµένη σας πορεία στο υπουργείο. Τι
συναισθήµατα σας προκαλεί αύτη η οριακή υπεροχή;
Μια κυβέρνηση έχει ορίζοντα τετραετίας. Οι δηµοσκοπήσεις που γίνονται στα
ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα απλώς επισηµαίνουν εντυπώσεις, υστερήσεις,
προβλήµατα, δυσκολίες. Τα όποια καλά ή δυσάρεστα ευρήµατα τους είναι
σχετικά. Πόσο µάλλον όταν αυτά έρχονται στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης.
Θα είναι καλό να µην εστιάζουµε την προσοχή µας στις δηµοσκοπήσεις αλλά
να προσέχουµε περισσότερο το έργο µας. Η πολιτική προέχει πάντα της
επικοινωνίας. Και οι εκλογές των δηµοσκοπήσεων.

6. Ένα χρόνιο παράπονο των Κρητικών (κι όχι µόνο) είναι το υψηλό κόστος
του ταξιδιού, µε αποτέλεσµα να µην επισκέπτονται όσο θα ήθελαν το
νησί. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι µε τα εισιτήρια;
Τα εισιτήρια είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Και ένας από αυτούς είναι
τα καύσιµα. ∆ιερχόµαστε µια περίοδο όπου η τιµή του πετρελαίου έχει
εκτιναχθεί στα ύψη σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Αν η τιµή του
πετρελαίου πέσει στον επόµενο χρόνο είναι προφανές πως θα πρέπει
αντιστοίχως να µειωθεί και η τιµή των εισιτηρίων.

7. Είµαι σίγουρος ότι επισκέπτεστε πολύ συχνά την Κρήτη. Τι µηνύµατα
παίρνετε απ’ τους απλούς ανθρώπους του νησιού για την πορεία και την
εικόνα του κυβερνητικού έργου;
Είναι πολύ νωρίς για αποτιµήσεις. Είµαστε µόλις στην αρχή του δεύτερου
χρόνου διακυβέρνησης. Τώρα ξετυλίγεται η στρατηγική µας. Π.χ. οι µεγάλες
αλλαγές στον ΟΤΕ και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα τώρα ξεκινούν. Μέσα
στον επόµενο χρόνο πολλά θα αλλάξουν στις ∆ΕΚΟ οι οποίες θα πρέπει να
γίνουν ανταγωνιστικές και να ξεπεράσουν υστερήσεις και προβλήµατα που
σώρευσαν τα χρόνια που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάτε πως ακόµα και
οι εκσυγχρονιστικές κυβερνήσεις –Σηµίτη- που δήλωνε εκσυγχρονιστής δεν
τόλµησαν να αγγίξουν τις βαλτωµένες δηµόσιες επιχειρήσεις που
λειτουργούσαν µε απηρχαιωµένο τρόπο. Το παράδειγµα του ΟΛΠ στον δικό
µου τοµέα είναι χαρακτηριστικό του αναχρονισµού και της κατασπατάλησης
του δηµοσίου χρήµατος που είχε γίνει καθεστώς στις ∆ΕΚΟ. Ακόµα και σε
εκείνες που είχαν µπει στο χρηµατιστήριο.

8. Θυµάµαι µια φράση του αείµνηστου πατέρα σας που έλεγε: «..αν δεν
στηριχτείς στ’ Ανώγεια, δεν µπορείς να ανεβείς ψηλά…». Σας έχουν
στηρίξει τα Ανώγεια και οι Ανωγειανοί όσο θα θέλατε;

Τα Ανώγεια είναι το απάνεµο λιµάνι. Είναι για µένα τόπος έµπνευσης και οι
Ανωγειανοί κοµµάτι της καρδιάς µου.

