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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΝΕΛΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝ. – ΑΥΓ. 2015. 

 

Το πρώτο μέρος του παρακάτω συνοπτικού απολογισμού αφορά στο κοινοβουλευτικό έργο 
του βουλευτή Ηρακλείου με Το Ποτάμι Σπύρου Δανέλλη, για την περίοδο Ιανουαρίου – 
Αυγούστου  2015. Το έργο είναι χωρισμένο θεματικά, συμπεριλαμβάνοντας τις δράσεις του 
βουλευτή (ομιλίες στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές της Βουλής, ερωτήσεις και αναφορές) ανά 
Υπουργείο σύμφωνα με την σειρά τάξης τους, ακολουθώντας χρονολογική σειρά.  

 

Στο δεύτερο μέρος συμπεριλαμβάνονται επιλογές από την αρθρογραφία του κατά την ίδια 
περίοδο, απομαγνητοφωνημένα τμήματα συνεντεύξεων που έδωσε στο ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση, καθώς και μια επιλογή από τα tweets του.  
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Τοποθετήθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι: 
«Μια από τις κακές παραδόσεις της Αριστεράς είναι ο βολονταρισμός. Το να βαφτίζουμε 
δηλαδή την επιθυμία μας πραγματικότητα. Το Ποτάμι επιμένει πως η στροφή στο ρεαλισμό, η 
συμφιλίωσή μας με τον πραγματικό κόσμο αποτελούν προϋπόθεση της επιτυχίας της εθνικής 
προσπάθειας… Ως αριστερός, δεν πιστεύω πως ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ούτε πως ο εχθρός 
του εχθρού μου είναι φίλος μου. Έτσι, δεν κατάλαβα ποτέ την εκλεκτική συγγένεια ΑΝΕΛ-
ΣΥΡΙΖΑ. Η ρητορική των Ανεξάρτητων Ελλήνων όμως αποτελεί ύβρη για την αριστερά του ορθού 
λόγου… Αν η περίφημη βιωσιμότητα του χρέους αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη 
βιωσιμότητα της εθνικής μας οικονομίας, η παραγωγή πλούτου και η συνακόλουθη δημιουργία 
στέρεων θέσεων εργασίας, καθιστά τη συνθήκη και ικανή. Ακόμα και ολική διαγραφή χρέους 
να μπορούσαμε να πετύχουμε, αν δεν απεξαρτηθούμε από τα δανεικά, η χώρα θα μείνει 
εγκλωβισμένη στον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και του χρέους… Το ΠΟΤΑΜΙ θα είναι δίπλα 
σας αν επιχειρήσετε τις μεγάλες αλλαγές που δεν έγιναν γιατί δεν υπήρχε πολιτική βούληση να 
γίνουν. Τις μεταρρυθμίσεις που θα μας κάνουν επιτέλους ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτος. 
Μην ξεχνάτε ότι η φορολογική πειθαρχία αποτελεί τον καλύτερο φίλο του κράτους πρόνοιας. 
Τολμήστε τη σύγκρουση με κάθε είδους συμφέροντα, από τα τρωκτικά των κρατικών 
προμηθειών ως τους καταληψίες του δημόσιου αγαθού των τηλεοπτικών συχνοτήτων.». 
(10/2/2015)  

 

 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Τοποθετήθηκε στο ν/σ «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (Ν. 4325/2015), 
όπου στηλίτευσε το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει με την πρέπουσα σοβαρότητα 
την αναγκαιότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων σε σχέση με την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, η οποία αποτελεί και το κλειδί για την αποφυγή φαινομένων διαφθοράς στις 
σχέσεις μεταξύ Δημοσίου και πολιτών. «Έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι συναλλαγές μεταξύ του 
κατά περίπτωση δημόσιου φορέα και του πολίτη αντιστοίχως, αποπροσωποποιούνται, όπως 
δηλαδή συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όλες οι διαδικασίες εξελίσσονται κανονικά, 
χωρίς να αφήνουν περιθώρια διαφθοράς». Επιπλέον, από το βήμα της Βουλής κατήγγειλε την 
προσπάθεια της κυβέρνησης για την καταστρατήγηση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, «ίσως του 
πιο μεταρρυθμιστικού νομοθετικού προϊόντος της ταραγμένης περιόδου 2009-20012, του πιο 
αποτελεσματικού εργαλείου διαφανούς ελέγχου της διάθεσης του δημοσίου χρήματος», όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατέθεσε, επιπλέον, τροπολογία που έγινε δεκτή, με την οποία 
επαναχρηματοδοτήθηκαν με κονδύλια από το ΕΣΠΑ τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας 
ΑμεΑ  (ΚΕΔΗΦ ΑμεΑ), τα οποία αποτελούν Δομές μη - κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
εξυπηρετούν τουλάχιστον 1400 ΑμεΑ πανελλαδικά. (6/5/2015) 

Τοποθετήθηκε στο ν/σ «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας», 
(Ν.4332/2015), αναφέροντας ότι «Καλό θα ήταν να κάνουμε μια υπέρβαση και να 
προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από τη σημερινή συγκυρία, η οποία κυριαρχείται από τις 
μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις που δεχόμαστε ως χώρα, εξαιτίας των πολέμων που 
ταλανίζουν πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, της κεντρικής Ασίας και της Αφρικής. Καλό θα 
ήταν να συλλογιστούμε το θετικό ρόλο που έπαιξαν οι μετανάστες για τη χώρα μας, στο όχι και 
τόσο μακρινό παρελθόν. Τότε που ήταν ξεκάθαρο για κάθε ορθολογικό και καλόπιστο πολίτη, 
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ότι οι υπεραξίες που δημιούργησαν οι άνθρωποι αυτοί με την εργασία τους, έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των οικονομικών προϋποθέσεων που απαιτούνταν,  
προκειμένου να ενταχθεί η χώρα μας στην ευρωζώνη. Τότε που ήταν κοινό μυστικό ότι οι 
εισφορές των μεταναστών βοηθούσαν στο να κρατηθούν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών 
ταμείων σε σχετικά υγιή επίπεδα. Τότε που ξεχνούσαμε ότι κάποιος ήταν μετανάστης, όταν 
αποδεικνύονταν πρωταθλητής σε κάποιο άθλημα και πάραυτα έπαυε να μας ενδιαφέρει το 
χρώμα, η φυλή, η θρησκεία ή το ασυνήθιστο του επιθέτου του. Λιγότερη υποκρισία λοιπόν. 
Λιγότερη φοβικότητα και μεγαλύτερη ευρύτητα οριζόντων. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι 
κι εμάς τους Έλληνες, μας διακρίνει η κινητικότητα από παλιά. Τότε που είτε για λόγους 
επιλογής, είτε για λόγους ανάγκης μετακινούμασταν στα πέρατα του κόσμου. Και δεν θα πρέπει 
να ξεχνάμε ότι και σήμερα μεγάλος αριθμός του πιο δυναμικού και ελπιδοφόρου κομματιού της 
κοινωνίας μας, οι νέοι επιστήμονες δηλαδή, οδηγήθηκε και πάλι να μετακινηθεί - αυτή τη φορά 
κυρίως από ανάγκη». Καταφέρθηκε, επίσης, εναντίον της απαράδεκτης προσθήκης άσχετου με 
το σχέδιο νόμου, άρθρου του κ. Λαφαζάνη, με το οποίο συστάθηκε η Δημόσια Επιχείρηση 
Ενεργειακών Επενδύσεων Α.Ε. (ΔΕΠΕΝΕ), με έργο της την επίβλεψη της κατασκευής «ελληνικού 
αγωγού» μεταφοράς ρωσικού φυσικού  αερίου, σε πλήρη σύμπλευση με τα ενεργειακά 
παιχνίδια της Ρωσίας και του κ. Πούτιν. «Η προχειρότητα με την οποία συγκολλήθηκε στο 
παρόν, η πραγματικά άσχετη διάταξη του άρθρου 13 για τη σύσταση της ΔΕΠΕΝΕ, σε ένα ν/σ 
που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με θέματα ενεργειακής πολιτικής οδηγεί Το Ποτάμι στο να 
το καταψηφίσει. Άλλωστε, η Ρωσία καταστρώνει τα δικά της ενεργειακά παιχνίδια, 
εξυπηρετώντας τα δικά της εθνικά συμφέροντα και δεν ξέρω αν είναι παιχνίδια που θα πρέπει 
να ενδιαφέρουν και εμάς. Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και κυρίως ο αρμόδιος Υπουργός 
φαίνεται να ξεχνούν ότι ο κ. Πούτιν δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Μπρέζνιεφ ούτε με τους 
επιγόνους του». (8/7/2015) 

Στηλίτευσε με δελτίο τύπου κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών στην Αττική και τη 
Λακωνία στα μέσα Ιουλίου, την ολιγωρία της κυβέρνησης στο θέμα της εκπόνησης μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας, θυμίζοντας 
ότι περίπου ένα μήνα νωρίτερα είχε καταθέσει κοινή ερώτηση για αυτό ακριβώς το θέμα, η 
οποία απαντήθηκε με ευχολόγια. (17/7/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για τις αδιανόητες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανούση, αναφορικά με την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν 
από την Ελλάδα και την πρότασή του για παροχή εγγράφων σε 300.000 παράτυπους 
μετανάστες, προκειμένου να ασκηθεί πίεση προς τους ευρωπαίους εταίρους μας. (4/3/2015)  

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου του 
καλοκαιριού του 2015, που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα με τις μεγάλες πυρκαγιές 
σε Αττική και Λακωνία. (25/6/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τη μη διάχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη 
συνεπακόλουθη κατασπατάληση αναλώσιμων και γραφικής ύλης από τη Δημόσια Διοίκηση, με 
αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του ογκωδέστατου νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015 (Α’80)», το οποίο αριθμούσε 977 σελίδες σε hard copy για 
300 βουλευτές, χωρίς να υπολογιστούν δημοσιογράφοι, εξωκοινοβουλευτικά μέλη της 
Κυβέρνησης, συνεργάτες και άλλους. (22/7/2015) 
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Κατέθεσε αναφορά για την την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Αστυνομικού Τμήματος (Α.Τ.) 
Χερσονήσου με επιπλέον προσωπικό, διαβιβάζοντας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοκητικής 
Ανασυγκρότησης, σχετικό Δελτίο Τύπου του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου. (10/6/2015) 

Κατέθεσε αναφορά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & 
Εμπόρων Περιφέρειας Κρήτης, διαβιβάζοντας κοινή επιστολή των Ομοσπονδιών 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων των Νομών Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και 
Λασιθίου, προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. (19/6/2015)  

 

 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Στηλίτευσε με δελτίο τύπου την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για την πίεση που άσκησαν  
προς την Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να προχωρήσει στην αντικατάσταση των 
διοικήσεων των Οργανισμών Λιμένων και άλλων φορέων, μέσα στην προεκλογική περίοδο, 
στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός σκληρού κομματικού κράτους, το οποίο θα επιχειρούσε να 
μπλοκάρει – δια της πλαγίας οδού – το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. (26/8/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για την αναιτιολόγητη ανάκληση χρηματοδοτήσεων για δράσεις άμβλυνσης 
των συνεπειών της φτώχειας σε επίπεδο Δήμων από την Κυβέρνηση, που επηρεάζει πάνω από 
70.000 οικογένειες και 1000 εργαζόμενους πανελλαδικά, ενώ σε ό,τι αφορά το Δήμο 
Ηρακλείου υπολογίζεται ότι ωφελούνται περί τις 2.500 οικογένειες και 33 εργαζόμενοι. 
(4/3/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται από την ελληνική πλευρά στην 
ουσιαστική θεσμοθέτηση των προαπαιτούμενων (Λειτουργικά Τμήματα Εναέριου Χώρου - 
BLUEMED) για τον λεγόμενο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, με τον οποίο θα επιτευχθούν όχι μόνο 
η βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας πτήσεων, αλλά και η μείωση του κόστους για το χρήστη 
εναέριου χώρου, όπως και η μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των πτήσεων. 
(12/3/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για το μείζον, ενόψει του καλοκαιριού του 2015, θέμα της ελλιπούς 
επιδότησης των ακτοπλοϊκών συνδέσεων της χώρας, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 
στόλου των εταιριών, όπως και τη μείωση των δρομολογίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για 
τις ανάγκες του μόνιμου νησιωτικού πληθυσμού, όσο και του αυξανόμενου τουριστικού 
ρεύματος προς τα ελληνικά νησιά. (16/4/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για την ανάγκη της κατά τόπους πύκνωσης της γεωγραφικής κατανομής της 
Ε.Μ.Υ., δεδομένου ότι είναι μείζον ζήτημα για συγκεκριμένες περιοχές, ιδίως νησιωτικές, οι 
οποίες πολλές φορές βρίσκονται ακτοπλοϊκά αποκλεισμένες, λόγω απαγορευτικού δελτίου της 
ΕΜΥ, που αφορά ωστόσο την ευρύτερη περιοχή στην οποία υπάγονται και όχι τις ιδιαίτερες 
κλιματολογικές συνθήκες των ίδιων. (17/4/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με την ανάγκη εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης εθνικής 
στρατηγικής για τους λιμένες της χώρας, έτσι όπως προβλέπονταν από το πλαίσιο του Ν. 
4150/2013. Ο συγκεκριμένος νόμος όριζε την εφαρμογή πενταετούς σχεδίου υπό τον τίτλο 
«Εθνική Στρατηγική Λιμένων», που περιλαμβάνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είχαν 
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γίνει δεκτές μετ’ επαίνων από  τη Γενική  Διεύθυνση  Μεταφορών της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 
και οι οποίες σήμερα φαίνεται να παραμένουν κενό γράμμα. (4/5/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και η ναυτική εκπαίδευση γενικότερα. (7/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για τα ζητήματα που έχουν προκύψει, αναφορικά με το υπερβολικό 
ποσοστό του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), που θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη. Το 
Ποτάμι θεωρεί ότι, τόσο η ύπαρξη κρατικού μονοπωλίου, όσο και η σχεδόν αποκλειστική 
εκμετάλλευση από έναν επενδυτή ιδιώτη του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Ο.Λ.Π. 
αποτελούν κακές πρακτικές για έναν τόσο κρίσιμο, για την ελληνική εμπορική ναυτιλία ζήτημα. 
(8/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση, θέτοντας το ζήτημα των παράλογων χρεώσεων τελών για τη διαχείριση 
αποβλήτων που επιβαρύνουν τα πλοία, τα οποία εισέρχονται στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς 
και για μια πλειάδα άλλων προβλημάτων, όπως η μη εξυπηρέτηση πλοίων δρομολογίων 
μικρών αποστάσεων σε συγκεκριμένο χώρο εντός του λιμένος, προκειμένου να 
φορτοεκφορτώνουν εύκολα, η απαίτηση χρήσης πλοηγών ακόμη και σε πλοία <1300 (gt) κ.α., 
που έχουν καταστήσει τον Πειραιά μη φιλικό λιμένα για τη ναυτιλία. (13/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Αγίου Ευστρατίου με την 
Ηπειρωτική Ελλάδα, εξαιτίας της επίσχεσης εργασίας των ναυτεργατών, που παραμένουν 
απλήρωτοι από την εταιρία που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο. (26/5/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σε σχέση με τα προβλήματα της πορθμειακής γραμμής Πόρου – 
Γαλατά. (26/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή 
του Ν.2900/2001 για την ελληνική ακτοπλοΐα, που δραστηριοποιείται μεταξύ των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου και λιμένων της Τουρκίας, μετά την απόσυρση της ναυτιλιακής εταιρείας 
DODEKANISOS SEAWAYS από τα δρομολόγια μεταξύ Ρόδου – Μαρμαρίδας, για μια σειρά 
λόγων που αφορούν τη μη δυνατότητα ανταγωνισμού των Ελλήνων ακτοπλόων σε σχέση με 
τους αντίστοιχους Τούρκους επιχειρηματίες. (26/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για τον ανορθολογισμό που επιδεικνύεται από πλευράς της Πολιτείας, σε 
σχέση με τη φορολόγηση των αλλοδαπών πληρωμάτων, που εργάζονται στα υπό ελληνική 
σημαία πλοία. Η παροχή εργασίας από τους αλλοδαπούς ναυτικούς δεν μπορεί, σε καμιά 
περίπτωση, νομικά να θεμελιώσει την ιδιότητά τους ως φορολογικών κατοίκων Ελλάδας και 
επομένως και οποιαδήποτε υποχρέωση για παρακράτηση φόρου επί των αποδοχών τους. 
(10/6/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για την καθυστέρηση εφαρμογής της οδηγίας 2010/65/ΕΕ για την 
ενοποίηση διαδικασιών για τον κατάπλου και τον απόπλου των πλοίων σε όλη την Ευρώπη. 
(17/6/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τουρισμός της 
χώρας, λόγω της έκρυθμης πολιτικής και οικονομικής κατάστασης. Ιδιαίτερα οι περιορισμοί 
κεφαλαίων και οι κλειστές τράπεζες έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο, το οποίο δεν 
προμηνύει τίποτα το θετικό για μια πληθώρα τουριστικών επιχειρήσεων, που περιλαμβάνει 
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μικρομεσαία ξενοδοχεία και καταλύματα, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και ναυτιλιακές και 
αεροπορικές εταιρείες. (20/7/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για ένα από τα δεκάδες προβλήματα που έχουν προκληθεί στην 
πραγματική οικονομία και έχουν προεκτάσεις στη σφαίρα της δημόσιας υγείας, λόγω της 
αποχώρησης της κυβέρνησης από τις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους και το 
συνεπακόλουθο κλείσιμο των τραπεζών. Στο πλαίσιο των παραπάνω, έχουν αρχίσει να γίνονται 
αισθητές μεταξύ άλλων και οι ελλείψεις της χώρας σε χλώριο. (20/7/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι θαλάσσιες μεταφορές 
μεταξύ Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα ολόκληρης της Περιφέρειας Κρήτης, με την Περιφέρεια 
Ν.  Αιγαίου, λόγω του κακοσχεδιασμένου φετινού δρομολογίου του Ε/Γ – Ο/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» της 
εταιρείας ΑΝΕΚ, που πραγματοποιεί τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Η κατάσταση αυτή προκαλεί 
μείζονα και ποικίλα προβλήματα στις εμπορικές διασυνδέσεις των δύο Περιφερειών, 
δεδομένου ότι πολλές από τις ανάγκες των νησιών του Ν. Αιγαίου σε προϊόντα καλύπτονται 
από επιχειρήσεις της Κρήτης. (20/7/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση, σχετικά με τις ναυτιλιακές εταιρίες, που θα οδηγηθούν στο να 
εγκαταλείψουν τη χώρα μας εξαιτίας της υπερφορολόγησης. Η βαθιά οικονομική κρίση και η 
πρόσφατη τραπεζική κρίση έχουν πλήξη τη ναυτιλιακή κοινότητα, ενώ τα νέα φορολογικά 
μέτρα τείνουν να εξοντώσουν τον κλάδο. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πολλές ναυτιλιακές εταιρίες 
εξετάζουν την εναλλακτική της μετακόμισης της έδρας τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η 
φορολογία είναι πιο φιλική. (24/7/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με την έλλειψη ναυαγοσωστικού σκάφους για ολόκληρη την 
Περιφέρεια Κρήτης. (31/7/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου 
φορέα παροχής υπηρεσιών Αεροναυτιλίας ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, μετά από το 
διαχωρισμό των λειτουργιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διατήρηση της σημερινής δομής της 
ΥΠΑ και ο μη ορισμός και πιστοποίηση ενός πραγματικού φορέα παροχής υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας βοηθά στην αναπαραγωγή μεγάλων παθογενειών στον εν λόγω χώρο, οι οποίες 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία της χώρας. (4/8/2015) 

Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση αναφορικά με την λήψη πρωτοβουλιών προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει τη 
διαφάνεια για την αποφυγή φαινομένων απάτης όπως οι ψευδείς κριτικές υπέρ ή εις βάρος 
επιχειρήσεων από τους διαδικτυακούς ιστότοπους έκθεσης εντυπώσεων (όπως το Trip 
Advisor). Μόνο με ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο θα επιλυθούν τα προβλήματα που 
δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις του χώρου και έχουν να κάνουν με ζητήματα αθέμιτου 
ανταγωνισμού έως και εκβιασμούς. (17/8/2015) 

Κατέθεσε αναφορά σε σχέση με τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι 
της Σαντορίνης από τη δρομολογούμενη διακοπή των ήδη περιορισμένων, επιδοτούμενων 
δρομολογίων μεταξύ της Κρήτης και της Σαντορίνης, διαβιβάζοντας  υπόμνημα, καθώς και 
ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου Κρητών Σαντορίνης, με την επωνυμία «Το Αρκάδι». 
(31/3/2015) 
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Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας έγγραφο του Δημάρχου Μαλεβιζίου, με το οποίο αιτείται 
τη χορήγηση πίστωσης για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Μαλεβιζίου. (31/3/2015) 

Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης, 
αναφορικά με τα προβλήματα που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν, για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του λιμένα του Ηρακλείου. (25/5/2015) 

Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας υπόμνημα της Ομοσπονδίας Επιχειρηματιών 
Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων – Δωματίων Ανατολικής Κρήτης «Η Κνωσός», με θέμα το 
«Ειδικό Θεωρημένο Αυτοκόλλητο Τουριστικών Καταλυμάτων». (3/6/2015) 

Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας επιστολή της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, αναφορικά με 
την απόδοση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην ελληνική νοηματική γλώσσα και τη 
διανομή του σε ηλεκτρονική μορφή σε όλους τους κωφούς-βαρήκοους. (9/6/2015) 

Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας υπόμνημα του Δημάρχου Βιάννου, αναφορικά με την 
ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που αφορούν τα αλιευτικά καταφύγια Άρβης και Καστρίου. 
(23/6/2015) 

Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου του Ν. Ηρακλείου, σε 
συνέχεια προηγουμένων εγγράφων του, αναφορικά με την ανάγκη συμπληρωματικής 
νομοθετικής ρύθμισης για την επίλυση ζητημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή 
του Ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». (26/6/2015) 

 

 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Εισηγήθηκε από πλευράς του Ποταμιού την «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προμήθεια 
Αμυντικού Υλικού». (9/7/2015) 

Εισηγήθηκε από πλευράς του Ποταμιού την «Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού 
Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ- ΑΜSCC) και της 
Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με την εφαρμογή του 
Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά στη συνεργασία 
εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της 
Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-ΑΜSCC)». (9/7/2015) 

Στηλίτευσε με δελτίο τύπου, τις αμετροέπειες Καμμένου και τις πολλαπλές εθνολαϊκιστικές του 
κορώνες (ΜΟΜΑ, Κούγκι, εισβολή τζιχαντιστών στο Βερολίνο, προσβολή ελληνικής 
ισραηλιτικής κοινότητας για δήθεν μη καταβολή φόρων, συμμετοχή ΥΠΕΘΑ στη διδασκαλία 
ιστορίας στα σχολεία κ.ο.κ.). (11/3/2015) 
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Στηλίτευσε με δελτίο τύπου τις δηλώσεις Καμμένου ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «…διασφαλίζουν 
την εσωτερική ασφάλεια της χώρας..», κατά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, θυμίζοντας 
τόσο στον Υπουργό, πολλώ δε μάλλον στον αριστερό Πρωθυπουργό, ότι σε ευρωπαϊκές, 
δημοκρατικές και πολιτισμένες χώρες ο ρόλος αυτός σε καιρό ειρήνης αποτελεί θέμα Δημόσιας 
Τάξης και όχι του στρατού. (2/7/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σε σχέση με την πρόθεση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένου 
να επανασυστήσει τις Μικτές Ομάδες Μηχανημάτων Ανασυγκροτήσεως (Μ.Ο.Μ.Α.). 
(12/3/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για το μέλλον της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ε.Α.Σ 
(πρώην ΠΥΡΚΑΛ – ΕΒΟ). (17/3/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τις δυσανάλογες αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, δεδομένου ότι 
τα ποσά που διατίθενται για την άμυνα της Ελλάδας καταλαμβάνουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
ποσοστό επί του Α.Ε.Π. της, το οποίο δεν δικαιολογείται ούτε από τις διεθνείς αμυντικές 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως χώρα, ούτε μόνο λόγω της απειλής που δυνητικά συνιστά η 
γειτονική Τουρκία. (24/3/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τα εθνικιστικά – ακροδεξιά συνθήματα που φώναξαν τα μέλη της 
Ο.Υ.Κ., κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. 
Πρόκειται για συνθήματα που έχουν καταδικαστεί από την ίδια την Ιστορία της χώρας, 
δεδομένου ότι η Μεγάλη Ιδέα έχει πάψει να αποτελεί γνώμονα της Ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής εδώ και δεκαετίες, εξαιτίας των γνωστών σε όλους καταστροφικών της 
αποτελεσμάτων. (24/3/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τα προβλήματα που εξακολουθούν να διέπουν το καθεστώς που 
καθορίζει τις συνυπηρετήσεις των συζευγμένων ζευγαριών που υπηρετούν στις Ένοπλες 
Δυνάμεις. (2/4/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε με την απευθείας ανάθεση 
ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανακατασκευή πέντε παλαιών αεροσκαφών, με 
σκοπό την ανθυποβρυχιακή άμυνα της χώρας. (6/4/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τα προβλήματα στην παράδοση τορπιλακάτων τύπου SUPER VITA 
για τις ανάγκες του Π.Ν. από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. (16/4/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση και ζήτησε να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα (Α.Κ.Ε.) της σχετικής 
αλληλογραφίας μεταξύ του ΥΠ.ΕΘ.Α. και της εταιρείας Lockheed, η οποία ανέλαβε με 
απευθείας ανάθεση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων την ανακατασκευή 5 πολεμικών 
αεροσκαφών, αεροναυτικής συνεργασίας. (20/4/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για το ασυμβίβαστο της θέσης του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ανθρώπου, ο οποίος υπήρξε υπεργολάβος της εταιρίας 
Lockheed, που ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό των 5 επίμαχων αεροσκαφών και επιπλέον 
ερευνάται από τη Δικαιοσύνη για αντισταθμιστικά ωφελήματα (Α.Ω.) της εταιρίας ύψους 31,5 
εκατ. δολαρίων που ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο. (27/4/2015) 
 
Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τον τρόπο αποπληρωμής της εξοπλιστικής σύμβασης, ύψους 500 
εκατομμυρίων δολαρίων, που αφορά την αναβάθμιση πέντε παλαιών αεροσκαφών ναυτικής 
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συνεργασίας. Ο ίδιος ο τρόπος αποπληρωμής, οι εσφαλμένες πληροφορίες που ο κ. Καμμένος 
έδωσε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ενώπιον βουλευτών όλων των κομμάτων, αλλά και η 
μη σαφής πληροφόρηση για το πότε ακριβώς θα παραδοθούν τα αεροσκάφη αποτέλεσαν το 
έναυσμα για την εν λόγω ερώτηση. (11/5/2015) 

Επανακατέθεσε κοινή ερώτηση ζητώντας τα επίσημα πρακτικά που ζητούσε με την από 
20/4/2015 ερώτησή του (βλέπε παραπάνω) και όχι τα πρακτικά από συζήτηση στη Βουλή που 
απέστειλε ο κ. Καμμένος, κωλυσιεργώντας χαρακτηριστικά και αποκρύπτοντας στοιχεία από 
μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου. (22/5/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τον θόρυβο που προκλήθηκε για τις δαπάνες διαμονής από την 
επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Καμμένου στη Νέα Υόρκη και την πιστωτική κάρτα 
που χρησιμοποίησε, προκειμένου να πιστωθεί ένα σημαντικό μέρος των δαπανών της εκεί 
διαμονής του. (3/6/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της Ελληνικής Αεροπορικής 
Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) με προσωπικό, από τη στιγμή που δεν πραγματώνονται οι 
προγραμματισμένες προσλήψεις τεχνικού κυρίως προσωπικού, μέσω Α.Σ.Ε.Π., οι οποίες 
εκκρεμούν από το 2009. (9/6/2015) 

Επανακατέθεσε κοινή ερώτηση για τα συνεχιζόμενα προβλήματα της Ε.Α.Σ. ΑΒΕΕ (πρώην 
ΠΥΡΚΑΛ-ΕΒΟ) και με αφορμή το νέο περιστατικό που προέκυψε από την άρνηση των 
συνδικαλιστών και του  προσωπικού του εργοστασίου Ελευσίνας να προσέλθουν στην 
πιστοποιημένη γραμμή παραγωγής του Λαυρίου, για την εκτέλεση της σύμβασης ΡΟ ΜΡ 
00073284 με την ΑΤΚ, για το πυρομαχικό 40L60, σε αντίθεση με ότι υποχρεούται η εταιρεία ως 
προς αυτήν. (11/6/2015) 

Συμμετοχή στην Εαρινή Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βουδαπέστη στο πλαίσιο της ελληνικής 
κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Τα βασικά θέματα που εξετάστηκαν κατά τις εργασίες της 
Συνόδου ήταν η κρίση στην Ουκρανία, Ρωσία και ευρωατλαντική  ασφάλεια, διεθνής τρομοκρατία 
– ξένοι τρομοκράτες μαχητές, ΝΑΤΟ – Αφγανιστάν, κλιματική αλλαγή και ζητήματα ασφάλειας, 
πολιτική ανοικτών θυρών του ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ και Αρκτικό Συμβούλιο. (18/5/2015) 

Επισκέφθηκε με κλιμάκιο του τομέα Άμυνας του Ποταμιού τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής 
Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) στην Τανάγρα, όπου και ενημερώθηκε για τις 
δραστηριότητες, καθώς και για τα τρέχοντα προβλήματα της εταιρίας, δηλώνοντας ότι: «η 
Ε.Α.Β. αποτελεί μια δυναμική και εξωστρεφή εταιρία, πάνω από το 50% του τζίρου της οποίας 
προέρχεται από τις συνεργασίες που αναπτύσσει με το εξωτερικό. Αν δεν αντιμετωπιστούν, 
ωστόσο, άμεσα τα προβλήματά της από την κυβέρνηση, όλη αυτή η τεχνογνωσία και οι 
υποδομές θα καταστούν παρελθόν για τη χώρα μας, η οποία αναζητά την πολυπόθητη 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να ορθοποδήσει». (28/5/2015) 

Επισκέφθηκε με κλιμάκιο του τομέα Άμυνας του Ποταμιού την εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά 
Συστήματα ΑΒΕΕ (Ε.Α.Σ πρώην ΠΥΡΚΑΛ – ΕΒΟ), όπου και ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες, 
καθώς και για τα τρέχοντα προβλήματα της εταιρίας, δηλώνοντας τόσο στη διοίκηση, όσο και 
στους εργαζομένους της εταιρείας: «Πεποίθησή μας στο Ποτάμι είναι ότι η ελληνική αμυντική 
βιομηχανία και λόγο ύπαρξης έχει και βιώσιμη μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να διατηρηθεί, αφού πρώτα αρθούν ‘’αμαρτίες’’, που έρχονται από το παρελθόν και έχουν να 
κάνουν με την παρουσία του δημοσίου στην οικονομική δραστηριότητα. Η προβληματική 
παρουσία του κράτους στην εν λόγω βιομηχανία, αν δεν πάψει, μοιραία θα την οδηγήσει στην 
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εξαφάνιση. Πρέπει να ξεκαθαρίσει η σχέση ομηρείας των Ε.Α.Σ. με το δημόσιο, προκειμένου να 
λειτουργήσουν με τις λογικές που διέπουν τις αντίστοιχες εταιρείες που κινούνται στην 
ελεύθερη αγορά, έτσι ώστε να καταστούν βιώσιμα». 27/8/2015   

 

 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Τοποθετήθηκε στη συζήτηση του Ν/Σ του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση των 
Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, όπου χαρακτηριστικά ανέφερε: «Φέρτε μας το δικό σας 
αριστερό όραμα για την Παιδεία, αντί να των αποσπασματικών προτάσεων αντιμεταρρύθμισης 
που μας επιστρέφουν στο ποπουλίστικο όραμα της δεκαετίας του ‘80. Δημιουργήστε ευκαιρίες  
για να μπορέσουν να διακριθούν τα ταλαντούχα παιδιά, ανεξάρτητα από καταγωγή, κοινωνική 
θέση και οικονομική κατάσταση. Δημιουργήστε ίσες ευκαιρίες προς τα πάνω για το καλύτερο. 
Όχι εξομοίωση στην ισοπέδωση. Όχι στον εθνικό αυτισμό. Αντί να αποδομείτε το θεσμό των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ιδρύστε νέα σε κάθε λαϊκή γειτονιά. Όπου ανοίγει ένα θα 
κλείνει μια οργάνωση hooligans ή ακροδεξιών. Οι καλές παραδόσεις της Αριστεράς συνέδεαν 
πάντα την κοινωνική προκοπή με τη μάθηση, την ποιότητα της γνώσης. Φωτισμένοι ηγέτες 
όπως ο Γρηγόρης Φαράκος, ωθούσαν την ανήσυχη νεολαία προς τα εμπρός, με το «πρώτοι στα 
μαθήματα, πρώτοι στον αγώνα», όταν η παρακμιακή αυτοαποκαλούμενη αριστερά διεκδικούσε 
την ελάσσονα προσπάθεια, το «δημοκρατικό» πέντε, που εσείς κάνετε 9,5. Αν τα κριτήριά σας 
είναι ταξικά δείξτε ανάλογη σπουδή για την αντιμετώπιση της ανοιχτής πληγής της 
παραπαιδείας». Σχετικά με την εκλογή των διευθυντών των σχολείων, ανέφερε: «Καλός 
διευθυντής δεν είναι κατ’ ανάγκη ο δημοφιλέστερος. Πού είδατε να εκλέγουν οι υφιστάμενοι 
των προϊστάμενό τους και το σύστημα να λειτουργεί; Αλάνθαστη συνταγή της παρακμής και της 
αποτυχίας αποτελεί η αναξιοκρατία». Υποστηρίζοντας την τροπολογία σχετικά με την ανέγερση 
τεμένους στην Αττική ανέφερε πως σχετικός νόμος ισχύει από το 1934, ωστόσο, από τότε 
διαρκής υποκρισία και αφόρητος λαϊκισμός εμπόδιζε την κατασκευή του. (12/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για το υπερδεκαετές ζήτημα της εγκατάλειψης του κολυμβητηρίου 
Γουρνών. Το κολυμβητήριο κόστισε στους Έλληνες φορολογούμενους 1,17 εκατομμύρια ευρώ 
περίπου και δεν λειτούργησε ποτέ, παρά το γεγονός ότι αποπερατώθηκε το 2001. (4/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για ζήτημα της αναιτιολόγητης μεταφοράς τμημάτων του Ελληνικού 
Ανοιχτού Πανεπιστημίου από τις Αρχάνες Ηρακλείου, στον Πλατανιά Χανίων. (16/6/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η τραπεζική αργία και οι 
περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων στον τομέα της έρευνας των ελληνικών Πανεπιστημίων. 
(4/8/2015) 

Κατέθεσε αναφορά για την προβληματική κατάσταση που έχει προκύψει με τις μετεγγραφές 
φοιτητών της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, κατόπιν επιστολής που του απέστειλε 
ενδιαφερόμενος για το ζήτημα πολίτης. (10/6/2015) 
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5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πρωτοστάτησε στην προσπάθεια των βουλευτών του Ποταμιού κατά τη διάρκεια συνεδρίασης 
της Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να καταδειχθεί η ανεπάρκεια 
της προτεινόμενης από την κυβέρνηση για τη θέση της αντιπροέδρου του ΕΦΕΤ, δηλώνοντας: 
«την ώρα που η κοινωνία επιζητά και αγωνιά για μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση στο 
εξωτερικό, η σοβαρότητα της Κυβέρνησης δοκιμάζεται (εκ νέου) στο εσωτερικό. Ένας υπουργός 
υγείας συνοδεύει λείψανα στα νοσοκομεία, ένας κυβερνητικός βουλευτής διαδίδει ότι το AIDS 
μεταδίδεται με το σάλιο, ενώ μια θεωρητικός των ψεκασμένων προτάθηκε (ευτυχώς χωρίς 
επιτυχία) ως αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ. Κύριο προσόν της; Η ανακάλυψή της ότι «από την στιγμή 
που ήρθε η νέα κυβέρνηση σταμάτησαν οι ψεκασμοί»(!)». (12/5/2015)  

Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση με αφορμή τις προτάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. 
Παναγιώτη Καμμένου, για συνεκμετάλλευση των ενεργειακών αποθεμάτων του Αιγαίου από 
κοινού με τις Η.Π.Α., σε ποσοστό 70-30. Με την ερώτησή του ο κ. Δανέλλης ζήτησε να 
πληροφορηθεί σε ποιο βαθμό οι προτάσεις του κ. ΥΠ.ΕΘ.Α. έτσι όπως διατυπώθηκαν προς την 
υφυπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α., αρμόδια για ευρωπαϊκά θέματα, κα Βικτόρια Νούλαντ 
αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση της Ελληνικής κυβέρνησης, δεδομένου ότι υπήρχαν άλλοι 
αρμοδιότεροι Υπουργοί από τον κ. Καμμένο για αυτού του τύπου τα θέματα. (30/3/2015) 

Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή 
του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», αλλά και για το αν αυτό πρόκειται να 
συνεχιστεί στο μέλλον. (Απαντήθηκε σχετικά θετικά 22/5/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για την έκδοση προβλεπόμενης Κ.Υ.Α. του Ν.4139/2013 περί 
καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης. (6/3/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση με θέμα τα λειτουργικά ζητήματα που παρατηρούνται σε σχέση με το 
πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευομένων Περιοχών της χώρας, 
ιδίως μετά το τέλος του τρέχοντος έτους, όπου και αναμένεται να διακοπεί η χρηματοδότησή 
τους από ευρωπαϊκούς πόρους. (12/3/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ). (17/3/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για τις αυξημένες ανάγκες διάθεσης προσωπικού και κονδυλίων από την 
πλευρά της Πολιτείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της κρητικής 
ελαιοπαραγωγής, ιδιαίτερα σε σχέση με τη μάστιγα του δάκου. (23/4/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων φυτοπροστασίας, σε σχέση με το 
προερχόμενο από το εξωτερικό βακτήριο Xylella Fastidiosa. (11/5/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τις εκκρεμότητες του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου -
Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, απαιτώντας άμεση δράση από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου. 
(12/6/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση σε σχέση με την εφαρμογή και την πιστοποίηση συστημάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών, καθώς και την ενοποίησή τους, έτσι ώστε να 
μην είναι κοστοβόρα και περίπλοκα για τους παραγωγούς. (19/6/2015) 
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Κατέθεσε αναφορές, διαβιβάζοντας τα υπομνήματα των Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Αγγελιανών, Κριτσάς, Μυλοποτάμου, Παναγιάς, Συκολόγου, Τυμπακίου και Χάρακα σε σχέση 
με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην υλοποίηση των προγραμμάτων των Οργανώσεων 
Παραγωγών στον τομέα ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών (γνωστές ως Οργανώσεις 
Ελαιουργικών Φορέων - ΟΕΦ). (22/4/2015) 

Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας υπόμνημα της GREENPEACE για άμεση παρέμβαση στη 
‘Διαδικασία της Σεβίλλης’ που αφορά τη βιομηχανική ρύπανση, προκειμένου να σταματήσουν 
οι μεθοδεύσεις της ΔΕΗ που απειλούν την υγεία εκατοντάδων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών. 
(9/6/2015) 

Συμμετείχε ως ομιλητής σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη με θέμα: «Γεωργικά φάρμακα: Χρήση και Υγεία». 
Ο βουλευτής πήρε μέρος στον κύκλο εργασιών της Ημερίδας που αφορούσαν την Οικονομία 
και τις Πολιτικές και η τοποθέτησή του θα αφορούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για μια 
ολιστική βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας. (4/6/2015) 
 
Συμμετείχε ως ομιλητής στην σειρά διαλέξεων «Κύθνια 2015» που διοργανώνει ο Δήμος της 
Κύθνου κάθε χρόνο. Η τοποθέτησή του επικεντρώθηκε θεματικά στην ανάγκη εύρεσης ενός 
βιώσιμου παραγωγικού προτύπου για τα νησιά του Αιγαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο 
παράδειγμα της γεωργίας. (8/8/2015) 
 

 

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Στηλίτευσε με δελτίο τύπου τον Υπουργό Εξωτερικών για την αναζωπύρωση των αντι-
γερμανικών αισθημάτων και του εθνοπατριωτισμού, ειδικά τώρα, που εξαρτόμαστε σχεδόν 
ολοκληρωτικά από τη χρηματοδότησή των Ευρωπαίων εταίρων μας και την καλή τους 
προαίρεση, δηλώνοντας παράλληλα ότι Το Ποτάμι δεν είναι με τη μεριά των Γερμανών, αλλά 
με τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ελλάδας. (13/3/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για την ανάγκη αδιάλειπτης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης, αναφορικά 
με τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας και των άλλων χωρών, ιδίως αυτών που βρίσκονται εκτός 
του πλαισίου της Ε.Ε. και αποτελούν «ιδιάζουσες» περιπτώσεις της διεθνούς κοινότητας, με 
αφορμή την επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών της Βενεζουέλας κ. Delcy Eloίna Gόmez 
Rodrίguez στη χώρα μας. Με την ερώτησή του ο κ. Δανέλλης κάλεσε τον κ. Υπουργό Εξωτερικών 
να αποκαλύψει ποια ήταν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αν υπήρξαν και άλλες τέτοιου 
τύπου συναντήσεις με παρόμοιους φορείς άλλων χωρών, δεδομένου ότι έτσι αρμόζει να 
πράττει μια δημοκρατικά εκλεγμένη Κυβέρνηση, αναφορικά με τις διμερείς της σχέσεις. 
(11/3/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για την ανάγκη της πλήρους συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις διεθνείς 
συμφωνίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην άμεση 
ανάγκη κύρωσης από το Κοινοβούλιο της χώρας μας της Διεθνούς Συμφωνίας, αναφορικά με το 
διασυνοριακό πάρκο των Πρεσπών. (11/3/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σχετικά με το θέμα της μη ομόφωνης έκδοσης ψηφίσματος για την 
επέτειο της 25ης Μαρτίου ως ημέρας της Εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας μας, από το 
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Αμερικάνικο Κογκρέσο, όπως συνηθίζεται μετά την αντίδραση του Ρεπουμπλικάνου 
Γερουσιαστή της Ιντιάνα των Η.Π.Α. κ. Νταν Κόουτς, ο οποίος θορυβήθηκε από τις δηλώσεις 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας περί «αποστολής μεταναστών και Τζιχαντιστών στο Βερολίνο», 
ζητώντας αποσαφηνίσεις για τις απειλητικές αυτές ανακοινώσεις. (3/4/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση, αναφορικά με το βίντεο που προβάλλονταν στους σταθμούς του 
Μετρό με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στην Αθήνα το 1941 και τις 
συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει στη διεθνή εικόνα της χώρας μας και τον τουρισμό. 
(13/5/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση για την έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, αναφορικά με 
το πυρηνικό πρόγραμμα της Τουρκίας και τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, 
ρωτώντας τον Υπουργό Εξωτερικών για το αν η Ελλάδα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, 
τόσο αναφορικά με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, όσο και με την ευρύτερη ισορροπία και 
τις επιπτώσεις στις μεταξύ μας σχέσεις. (9/6/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών 
και Άμυνας, σε σχέση με το μεγάλο ζήτημα των σχέσεων μας με την Αλβανία. Ενώ από τη μία 
μεριά το Υπουργείο Εξωτερικών σωστά εμφανίζονταν νηφάλιο στις δηλώσεις του απέναντι τις 
προκλήσεις της γειτονικής χώρας, αντίθετα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωνε πως θα 
επαναστελεχωθούν εγκαταλελειμμένα φυλάκια στην ελληνοαλβανική μεθόριο, 
ενεργοποιώντας την εθνοφυλακή και στέλνοντας αντιφατικά μηνύματα περαιτέρω όξυνσης. 
(12/6/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σε σχέση με την απόφαση για αναστολή λειτουργίας της Πρεσβείας 
της Ελλάδας στο Ουέλλιγκτον (Νέα Ζηλανδία) και των συνεπακόλουθων προβλημάτων που 
δημιουργούνται για την ολοένα αυξανόμενη ελληνική Ομογένεια, που κατοικεί στην εν λόγω 
χώρα της Ωκεανίας. (17/8/2015) 

Συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, με θέματα τις 
τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια, τις διμερείς Ελληνοτουρκικές σχέσεις κ.α., εκπροσωπώντας 
Το Ποτάμι, μαζί με τον ε.τ., Πρέσβη κ. Α. Μαλλιά. (4/5/2015 και 22/7/2015) 

 

 

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παραγωγής & Εμπορίου, Οικονομικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σ/ν: «Για τη διαπραγμάτευση και σύναψη 
δανειακής σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM)», δηλώνοντας ότι: «Ο 
Πρωθυπουργός έχει σαφέστατη και ισχυρότατη εντολή. Έχει εντολή από τη μεγάλη πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού, ιδίως με τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει το μήνυμα του 
δημοψηφίσματος. Έχει εντολή και στήριξη από το σύνολο της αντιπολίτευσης του δημοκρατικού 
τόξου, μέσω της σύσκεψης των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, ενώπιον του Προέδρου της 
Δημοκρατίας… Δεν πρέπει να πάψουμε να βλέπουμε το δάσος, κοιτώντας τα δέντρα ένα ένα 
ξεχωριστά. Γιατί αυτό κινδυνεύουμε να κάνουμε, αν αναφερθούμε ξεχωριστά σε καθένα από 
τα μέτρα, που συνοδεύουν το πακέτο στήριξης… Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία 
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είναι μία συμφωνία T.I.N.A. Που σημαίνει: There Is No Alternative. Και είναι απόλυτα 
μονόδρομος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο αρνητικά και προβληματικά είναι τα μέτρα για 
τον Ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία, μας δίνουν τη δυνατότητα της πρόσβασης και στα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που δεν έχουμε σήμερα, δηλαδή στην ποσοτική χαλάρωση και στο 
πακέτο Γιουνκέρ, αλλά επίσης διατηρούν και την πρόσβαση σε αυτά που μέχρι σήμερα είχαμε 
στη διάθεσή μας και αύριο κινδυνεύουμε να μην έχουμε, δηλαδή στα διαρθρωτικά ταμεία και 
στην Κοινή Αγροτική Πολιτική… Εάν λοιπόν τελειώσουμε με αυτήν τη συμφωνία έχει καλώς. Εάν 
όχι, τότε μας περιμένει ο Τρίτος Κόσμος διότι Βαλκάνια όπως τα ξέραμε δεν υπάρχουν. Είδαμε 
την επίσκεψη της κ. Μέρκελ στα Δυτικά Βαλκάνια, όπου συνωθούνται στο σύνολό τους να 
μπουν στην ευρωπαϊκή αγκαλιά – είδατε τη Σερβία, πέρα από τις φαντασιώσεις κάποιων ότι 
είναι κάπου αλλού. Ας μην είναι λοιπόν η δική μας γενιά, η δική μας θητεία και η δική μας 
εποχή αυτή που θα στερήσει από τις επόμενες γενιές, αυτό που κατακτήσαμε και αυτό που μας 
κρατάει στον πολιτισμένο κόσμο. Και βεβαίως στην αγκαλιά της Δημοκρατίας, γιατί 
οποιαδήποτε περιπέτεια θέτει σε κίνδυνο τη Δημοκρατία και τη δημοκρατική ομαλότητα.…» 
(10/7/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, προκειμένου να 
επαναπατριστούν οι καταθέσεις που έφυγαν στο εξωτερικό, υπό το φόβο δυσμενών πολιτικών 
και οικονομικών εξελίξεων. (9/3/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση με αφορμή τα αποτελέσματα έρευνας του γερμανικού Ιδρύματος 
Μακροοικονομικών Μελετών Hans Böckler, η οποία καταδείκνυε τις δυσανάλογες συνέπειες 
της κρίσης για τα φτωχά και τα μεσαία στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, λόγω της όξυνσης 
των φορολογικών και γενικότερα των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα. Η έρευνα 
εκπονήθηκε από τους Τάσο Γιαννίτση και Σταύρο Ζωγραφάκη, οι οποίοι εξέτασαν στοιχεία που 
αφορούσαν 260.000 ελληνικά νοικοκυριά. (1/4/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων που δημιούργησαν 
αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του νόμου 
3220/2004, να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης. (20/8/2015) 

 

 

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Τοποθετήθηκε στο ν/σ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης και λοιπές διατάξεις», δηλώνοντας ότι: «Εμμένω να αναφέρομαι στον 
όρο «ακραία φτώχεια» και όχι «ανθρωπιστική κρίση» που χρησιμοποιεί η Κυβέρνηση ως τίτλο 
για το νομοσχέδιο, γιατί στην πολιτική μεταξύ δραματοποίησης και ακριβούς λόγου που δεν 
αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και εθιμικών αντιδράσεων, προφανώς προτιμώ το δεύτερο. 
Αν το κόστος των μέτρων δεν υπερβαίνει τα διακόσια εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορούμε να 
μιλάμε σοβαρά για ανθρωπιστική κρίση. Αν, όμως, όντως έχουμε να κάνουμε με ανθρωπιστική 
κρίση, τότε κοροϊδεύουμε την κοινωνία διαθέτοντας μόλις διακόσια εκατομμύρια.» (19/3/2015) 

Κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για να πληροφορηθεί ποιο μέλλον επιφυλάσσει η Κυβέρνηση για 
τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες σχολές 
αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα. Αφορμή για την επίκαιρη ερώτηση αποτέλεσε το πάγιο 
πρόβλημα μισθοδοσίας και ταχτοποίησης των εκπαιδευτών των παραπάνω Σχολών, καθώς και 



[16] 
 

η διαφαινόμενη περικοπή ειδικοτήτων τόσο στην ΕΠΑΣ Ηρακλείου, όσο  και αλλού. 
(απαντήθηκε αδιάφορα 24/6/2015) 

Κατέθεσε ερώτηση και Α.Κ.Ε, σε σχέση με τη διαμόρφωση του ποσοστού της ανεργίας στη 
χώρα μας, έπειτα από την απόφαση της Κυβέρνησης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος και τη 
συνεπακόλουθη τραπεζική αργία και τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. (4/8/2015) 

Κατέθεσε αναφορά, διαβιβάζοντας επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του 
Αυτιστικού Φάσματος, αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου – «Μέτρα για την ανακούφιση των 
ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την 
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». (10/6/2015) 

 

 

9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σχετικά με τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας για κατάργηση του 
ισχύοντος διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων και επαναφορά του 
προηγούμενου καθεστώτος, καταργώντας ουσιαστικά ένα μεταρρυθμιστικό μέτρο που κρίνεται 
ως θετικό από τους επαγγελματίες του κλάδου και τους καταναλωτές χωρίς να έχει προηγηθεί 
διάλογος. (3/4/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για τα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το 
Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Ιεράπετρας, το οποίο εξυπηρετεί πέραν των δημοτών της 
ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Κρήτης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μεγάλο 
αριθμό εργατών γης αλλά και τουριστών κατά τους θερινούς μήνες. (15/6/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση σε σχέση με την υπολειτουργία των δύο Νοσοκομείων του 
Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειου), λόγω ελλείψεων σε στοιχειώδες υγειονομικό υλικό, αλλά 
και σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, τονίζοντας ότι ούτε το «λουκέτο», ούτε η 
συγχώνευση τμημάτων και κλινικών αποτελούν την ενδεδειγμένη και ορθολογική απάντηση 
στα υπαρκτά προβλήματα των δύο μεγάλων νοσοκομείων του πέμπτου κατά σειρά μεγέθους 
αστικού κέντρου της Ελλάδας. (22/6/2015) 

 

 

10. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Τοποθετήθηκε επανειλημμένα στην αρμόδια Επιτροπή, όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής, 
ως ειδικός αγορητής του Ποταμιού στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου 
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και 
τροποποίηση του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920».  

Κατέθεσε 10 τροποποιήσεις κατά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, που 
αφορούσαν και ρύθμιζαν θέματα ανεξαρτησίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα από 
την εκάστοτε κυβέρνηση, ζητήματα βιωσιμότητας της νέας ΕΡΤ (από πλευράς οικονομικού 
κόστους, αριθμού κα ποιότητας προσωπικού κ.ο.κ.), καθώς και την αύξηση του ποσοστού επί 
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του προϋπολογισμού της ΕΡΤ, που θα αναλογεί στους ανεξάρτητους παραγωγούς του 
οπτικοακουστικού χώρου. Η τελευταία τροποποίηση (για τους ανεξάρτητους 
ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς του ιδιωτικού τομέα), έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο 
Υπουργό.  

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δήλωσε: «Με το παρόν η διασφάλιση του δημοσίου και όχι 
του κρατικού κυβερνητικού χαρακτήρα της δημόσιας τηλεόρασης, δεν επιτυγχάνεται σε καμία 
περίπτωση… Η πολύπαθη ιστορία της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης χαρακτηρίζεται σε 
όλη την πορεία της από τις παθογένειες, που ταλανίζουν δυστυχώς όλους σχεδόν τους 
δημόσιους φορείς της χώρας. Κρατικιστική νοοτροπία, κομματισμός, συντεχνιασμός, 
πελατειακό σύστημα… Όλοι συμφωνούμε πως ένα από τα μείζονα σκάνδαλα που επιτέλους 
οφείλουμε να κλείσουμε είναι η επιβολή τάξης στο καθεστώς των ραδιοτηλεοπτικών 
συχνοτήτων. Φέρτε και τώρα τροπολογία, η οποία να επιλύει αυτήν την πολύ μεγάλη 
εκκρεμότητα που απαξιώνει το πολιτικό σύστημα και αυξάνει την αναξιοπιστία του, απέναντι 
στην κοινωνία… Προτίθεστε να αξιολογήσετε τους επαναπροσλαμβανόμενους; Ή επειδή 
πέρασαν τη «βάσανο», του όντως κατάπτυστου «μαύρου» του Ιουνίου του ’13 θεωρείτε ότι 
ακόμη και οι πονηρότεροι εξ αυτών ξεπλύθηκαν στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ; Είναι απολύτως 
ανορθολογικό να προσλαμβάνουμε κόσμο δίχως να προσδιορίζουμε τις ανάγκες που πρέπει να 
καλύψουμε. (7/4/2015)… Το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας ΕΡΤ που εισηγείστε εξαρτάται και 
διορίζεται από την Κυβέρνηση. Ο Υπουργός κάνει την προκήρυξη, οι υποψήφιοι δεν 
δημοσιοποιούνται, ο Υπουργός εισηγείται, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εκφράζει άποψη 
κι εν τέλει ο Υπουργός επιλέγει… Εμείς στο Ποτάμι, λοιπόν, λέμε «ναι» στην αποκατάσταση των 
αδικιών του «μαύρου», αλλά λέμε «όχι» στην αναπαραγωγή των στρεβλώσεων, των 
παθογενειών και των αδιεξόδων του παρελθόντος. (27/4/2015)… Με τη δεύτερη τροποποίηση 
που προτείνουμε εισάγουμε ένα νέο άρθρο με το οποίο καθιερώνεται το Συμβούλιο 
Διασφάλισης Ανεξαρτησίας και Ποιότητας, το ΣΔΑΠ. Το διπολικό σχήμα διακυβέρνησης των 
δημόσιων ραδιοτηλεοράσεων υφίσταται στη συντριπτική πλειοψηφία του ανεπτυγμένου 
κόσμου, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται αυτό που θέλουμε όλοι, δηλαδή η ανεξαρτησία του 
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα… (28/4/2015)» 

Στηλίτευσε με δελτίο τύπου την κυβερνητική σπουδή προκήρυξης των θέσεων για το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για προσχηματική πρόσκληση η οποία είχε 
διάρκεια μικρότερη των 24 εργάσιμων ωρών (!), καθώς μεσολαβούσε τριήμερο αργιών. 
«Βέβαια οι ενδιαφερόμενοι ήταν έτοιμοι από καιρό. Αφού είναι προαποφασισμένο, λοιπόν, ας 
διορίσει τους εκλεκτούς του ο Υπουργός Επικρατείας μόνος του. Εξ άλλου όπως νομοθέτησαν, η 
Βουλή απλώς θα εκφράσει άποψη». (30/4/2015) 

Στηλίτευσε με δελτίο τύπου τον Υπουργό Επικρατείας κ. Παππά για τη διακίνηση φημών περί 
ανοίγματος της ΕΡΤ, χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη επιλογή των μελών του Δ.Σ. της και  
χωρίς να έχουν περάσει από την προβλεπόμενη ακρόαση και διατύπωση γνώμης από την 
αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σε αντίθεση με τα όσα είχαν ψηφιστεί 
λίγες ημέρες νωρίτερα από την Ολομέλεια. (18/5/2015)  

Κατέθεσε ερώτηση και Α.Κ.Ε. με αφορμή την επιστολή που απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό η 
E.B.U. (European Broadcasting Union), εκφράζοντας την ανησυχία της για την επιχειρούμενη 
χειραγώγηση του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πνεύμα της 
επιστολής ήταν στο πλαίσιο των όσων επεσήμανε ο κ. Δανέλλης, ως ειδικός αγορητής του 
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Ποταμιού, στις Επιτροπές και στην Ολομέλεια της Βουλής για τον νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
περί επαναλειτουργίας της ΕΡΤ. (12/5/2015) 

Κατέθεσε κοινή ερώτηση για την εξόφθαλμη πολιτική εξάρτηση στο τηλεοπτικό περιεχόμενο 
της «νέας» ΕΡΤ και τον κίνδυνο να δημιουργηθεί μια νέα ΥΕΝΕΡΤ, μετά και τη συμμετοχή του κ. 
Καμμένου στην κατάρτιση του προγράμματος. (18/6/2015) 

 

 

ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟ TWITTER (spyros danellis @SpyrosDanellis) 

Με αφορμή την επιλογή από την κυβέρνηση του κ. Προκόπη Παυλόπουλου ως Προέδρου της 
Δημοκρατίας:  
Ο ... διπλασιαστής του Δημοσίου με τη σφραγίδα του κόμματος του Δημοσίου! (17/2/2015) 
 
Ο παλαιοκομμουνιστής Μπαλτάς αποκαλεί "χιτλερικά" τα Πειραματικά σχολεία. Μπερδεύει 
ισοτιμία με ισοπέδωση και αριστεία με ελιτισμό. Μαζέψτε τον. (19/2/2015) 
 
Η Αριστερά από την άρνηση των παρελάσεων, στα εθνολαϊκιστικά κιτς γλέντια. "Ο 
εξευτελισμός σου να γίνει τέλειος". Το χειρότερο: δεν το νιώθουν. (17/3/2015) 
 
Πλαστικά σημαιάκια, παράτες, σινούκ, ο Κοκός στο μπαλκόνι, λύρες και κλαρίνα. Λαός-στρατός 
αδελφωμένοι. 2015 πρώτη φορά Αριστερά. Τι κρίμα! (25/3/2015) 
 
Η Πρόεδρος της Βουλής έχει ξεκάθαρη ατζέντα. Εθνολαικισμός, φλερτ με ΧΑ, ρόλος αντι-
Τσίπρα, τιμωρός κάθε "κακού", οδηγεί στην Ελληνίδα Μαρίν Λεπέν (21/5/2015)  

Υποκρισία ή μετάλλαξη είναι άραγε να σε ενοχλεί η Παναρίτη όταν καταπίνεις Παυλόπουλους, 
Καμμένους, Νικολόπουλους και κάθε είδους ψεκασμένους; (31/5/2015) 

Όταν εισάγεις πατάτες και λεμόνια είναι έγκλημα να μιλάς για ρήξη. Όσο αργεί η συμφωνία το 
κόστος ανεβαίνει. Ρήξη τώρα με βολονταρισμό. (4/6/2015) 

Από τον ισοπεδωτικό αυταρχισμό του "μαύρου", στην προπαγάνδα και το λαϊκισμό της 
ΥΕΝΕΡΤ. Κρατική-κομματική όσο ποτέ, όχι όμως δημόσια. (11/6/2015) 

Με εισαγόμενο το 80% των αναγκών μας σε κρέας μιλάνε για ρήξη κ δραχμή; Ιδεοληπτικοί, 
ηλίθιοι ή απατεώνες; Είναι άκρως επικίνδυνοι. (14/6/2015) 

Εθνική συνεννόηση ΤΩΡΑ. Η κυβέρνηση του 36% επί του 60% των Ελλήνων (με τις 50 έδρες 
"δώρο"), ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ να αποφασίσει την καταστροφή. (15/6/2015) 

Ενώ η χώρα είναι στον αέρα από Τετάρτη, συνεχίζεται η φαρσοκωμωδία στη Βουλή, για 
δημοψήφισμα επί μη υπαρκτής πρότασης. ΟΧΙ στο Κούγκι. (27/6/2015) 

Η πρώτη φορά Αριστερά οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία και τη διεθνή καταφρόνια. Κρίμα 
που θα είναι και τελευταία φορά Αριστερά. (1/7/2015) 

https://twitter.com/SpyrosDanellis
https://twitter.com/SpyrosDanellis
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Το ζούμε ή ονειρευόμαστε; Μετά "το ΟΧΙ που αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του ΝΑΙ", πήγαμε 
στο Eurogroup χωρίς προτάσεις; (7/7/2015) 

Η ΠτΒ καλεί σε στάση, ο Λαφαζάνης σχεδιάζει ντου στο Νομισματοκοπείο, ο Βαρουφάκης 
καταγγέλλει τη διαπραγμάτευση. Θάνατος στη λογική! (15/7/2015) 

"Η πρώτη Αριστερή κυβέρνηση στην ιστορία του τόπου "με υπουργό τον Χαϊκάλη. Τι άλλο 
άραγε μπορεί να μας συμβεί; (17/7/2015) 

Βράχος σταθερότητας ο Βαρουφάκης. Απών στην πρώτη ψηφοφορία ,ΟΧΙ στη δεύτερη, ΝΑΙ 
στην τρίτη. Που κρεμαστήκαμε και πως όλα εξηγούνται. (23/7/2015) 

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουν για το μέλλον τόπου και κοινωνίας. Νεκρανάσταση του 
ρόλου της "κομματικής πρωτοπορίας".Viva Lenin! (30/7/2015) 

Σωστά ο διεθνής καπιταλισμός έτρεμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα κατατρόπωσε το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, ντόπιο άντρο του. Τα υπόλοιπα ανθίστανται. (3/8/2015) 

Λυπηρή κι επικίνδυνη βία κατά Καμμένου στην Κω. Όχι σε νέους αγανακτισμένους, όχι στην 
οχλοκρατία. (21/8/2015) 

Ο Πρωθυπουργός που αρνείται να κυβερνά εκβιάζει με αυτοδυναμία ή χάος. Ας αποσυρθεί 
έντιμα χωρίς εγκληματικά παιχνίδια με χώρα και πολίτες. (27/8/2015) 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

Στο Πρώτο Θέμα για την οπλοχρησία στην Κρήτη: «Το στερεότυπο του «καπετανιλικιού», 
ξεθωριασμένο από το χρόνο – έξω από τις συνθήκες αντίστασης κατά του δυνάστη, κατακτητή – 
ξεπέφτει σε συμπλεγματικές συμπεριφορές αντικοινωνικότητας… Η ακραία βία και η 
απανθρωπιά που συγκλόνισαν τη χώρα στην τραγική περίπτωση του Βαγγέλη δεν μπορεί παρά 
να εντάσσεται σε αυτήν την κουλτούρα… Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η 
ατιμωρησία στις εκδηλώσεις βίας, παρά τη συνεχή κλιμάκωσή τους τα τελευταία χρόνια 
πανελλαδικά, δημιουργεί διά του «μιθριδατισμού» μια ανεκτικότερη στάση της κοινωνίας 
απέναντί της… Ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση, τέλος, ότι τα προβλήματα αυτά θα 
αντιμετωπιστούν, αν δεν πάψει η πολιτική προστασία που παρέχεται ως αντίτιμο της πολιτικής 
αντιπαροχής και του πελατειασμού».(29/3/2015) 

Στο Καρφί για την Κεντροαριστερά: «Είναι προφανές το κενό στον ευρύτερο χώρο της 
κεντροαριστεράς, μετά την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ και την εξαΰλωση της ΔΗΜΑΡ… Το Ποτάμι 
οφείλει την επιτυχία του, παρά το μικρό διάστημα ύπαρξής του και την ανυπαρξία οργανωτικών 
δομών και μηχανισμών προώθησης, στο ότι μιλά τη γλώσσα της αλήθειας και της λογικής. 
Αποτελεί το σημείο αναφοράς των δυνάμεων που πιστεύουν στην αναγκαιότητα προώθησης 
των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, που θα μας μετατρέψουν από ιδιόμορφη τέως βαλκανική χώρα, 
σε χώρα γνήσια Ευρωπαϊκή. Το Ποτάμι εκφράζει παράλληλα το αίτημα υπέρβασης του 
απαξιωμένου μεταπολιτευτικού σκηνικού… Συμμετέχει και  αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατική οικογένεια, έχει όμως παράλληλα εκλεκτική σχέση με την ομάδα των 
Φιλελευθέρων. Τις δύο δηλαδή κατεξοχήν ευρωπαϊστικές πολιτικές ομάδες του 
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Ευρωκοινοβουλίου… Στη σημερινή Ελλάδα άμεση προτεραιότητα αποτελεί η συνεννόηση των 
μεταρρυθμιστικών δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις στήριξης ενός βιώσιμου 
παραγωγικού μοντέλου, που θα φέρει πλούτο και στέρεες θέσεις εργασίας».  (29/4/2015) 

Άρθρο στο www.cretalive.gr με θέμα «Στην Ευρώπη ή στην υποσαχάρια Αφρική;».  «Ο 
ελληνικός λαός με πρόσφατη και ισχυρή εντολή ανέθεσε στο ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευτεί ως 
κυβέρνηση πιο αποτελεσματικά από ό,τι οι προκάτοχοί του, αλλά παράλληλα να μη 
διακυβευτεί, επ’ ουδενί, η θέση μας στο ευρώ και στην Ε.Ε. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
αποδεικνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα θαλάσσωσε και στα δύο. Χωρίς κανένα σχέδιο και με μια 
διαπραγματευτική τακτική, που θα διδάσκεται στο μέλλον ως παράδειγμα προς αποφυγή, 
κατασπατάλησε πέντε μήνες, τσακίζοντας την πραγματική οικονομία, καθώς και τη μόνη από τις 
οικονομικές δραστηριότητες που είχε ακόμη σφρίγος, τον τουρισμό…  Δυστυχώς, ο 
κυβερνητικός «θίασος» αφελώς εξακολουθεί να πιστεύει ότι όλα αυτά συνιστούν όπλα 
εκβιασμού και απειλών προς τους εταίρους μας, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι έξοδος από την 
Ε.Ε. δεν σημαίνει μια επιστροφή με χρονοκάψουλα στα Βαλκάνια όπως τα ξέραμε, αλλά στην 
υποσαχάρια Αφρική. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό μέτωπο, η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει 
αντιληφθεί, επίσης, ότι με τις επιλογές της, στην ουσία βοηθά τις ακραίες φωνές (τους κυρίους 
Σόιμπλε και Σία), ακριβώς τη στιγμή που δίνεται η πιο σκληρή μάχη για το ποια ρότα θα πάρει 
το ευρωπαϊκό καράβι. Αυτές οι ακραία συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης, που επιθυμούν τη 
μετεξέλιξή της σε μια ισχυρή οικονομικά ένωση των «προθύμων και ικανών» - έχουν πια όλα τα 
εργαλεία, προκειμένου να πετάξουν την Ελλάδα εκτός πλοίου, θεωρώντας την βαρίδι, αλλά και 
ως ένα παράδειγμα για τους υπολοίπους».(29/6/2015) 

Άρθρο στην ATHENS VOICE, με αφορμή το δημοψήφισμα και τίτλο «Ποιοι και γιατί 
επιδιώκουν την Τριτοκοσμική εκτροπή». «Το δημοψήφισμα αποτελεί ένα άλλοθι και μια φάση 
στην παραπλάνηση του ελληνικού λαού… οι ιδεοληπτικές τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκρυψαν ποτέ 
τις φαντασιώσεις τους για την μετατροπή της Ελλάδας σε μια «Σοσιαλιστική – Λαϊκή 
Δημοκρατία». Η επαφή τους με την πραγματικότητα είναι τέτοια που ταυτίζουν τον Πούτιν με 
το Μπρέζνιεφ… Στο όνομα πάντα του λαϊκού συμφέροντος, προσπαθούν να μας μεταβάλλουν 
σε μια ξεκομμένη περίκλειστη χώρα, επιλέγοντας τον επικίνδυνο δρόμο της πολιτικής και 
κοινωνικής σύγκρουσης. Γνωρίζουν καλά πως η πόλωση αποτελεί προϋπόθεση διεκπεραίωσης 
του σχεδίου τους. Εξ ου και η υιοθέτηση εξ αρχής της διχαστικής λογικής: «ή Εμείς ή Αυτοί». Η 
πολιτική συκοφάντηση της άλλης άποψης, η πρακτορολογία, η δημιουργία εχθρών έξω και 
μέσα στη χώρα, η μηδενική ανοχή της σάτιρας, ο αυταρχισμός, οι ακραίες κοινοβουλευτικές 
συμπεριφορές, η οικοδόμηση ενός σκληρά κομματικού κράτους, η εκτροπή σε φαλκίδευση των 
δημοκρατικών κανόνων, δια πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (που προκάλεσε την 
απαξιωτική παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης), η διαβεβαίωση του Υπουργού Άμυνας, 
ενώπιων του ανέκφραστου Πρωθυπουργού, πως «οι ένοπλες δυνάμεις διασφαλίζουν τη 
σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας», μας επιστρέφουν στις πιο σκοτεινές εποχές της 
σύγχρονης ιστορίας μας». (4/7/2015) 
 
Στο www.anoixtoparathyro.gr με τίτλο «Η βίαιη πολιτική ωρίμανση του κ. Τσίπρα». «…κατά 
τους τελευταίους έξι μοιραίους, κυβερνητικούς μήνες επήλθε η πρόσκρουση στην 
πραγματικότητα. Οι μαθητευόμενοι μάγοι - αλχημιστές δεν κατάφεραν να μετατρέψουν το 
κάρβουνο σε χρυσάφι όπως υπόσχονταν… Η υπογραφή της συμφωνίας δεν έχει ως σκοπό της, 
λίγο ακόμη κερδισμένο χρόνο για την Κυβέρνηση, μέχρι την επόμενη αναμέτρησή της με την 
Οικουμένη και την εκ νέου ανατροπή των μέχρι πρότινος μαξιμαλιστικών της στοχεύσεων στην 
πράξη… Ο κ. Τσίπρας μάλλον φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι η θέση της χώρας στο διεθνές 

http://www.cretalive.gr/
http://www.anoixtoparathyro.gr/
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σύστημα είναι απόρροια μιας μακροχρόνιας πορείας και διαδικασιών που απαιτούν τον 
σεβασμό των κανόνων και παράλληλα ορίζουν πέρα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του καθενός, όπως και το ότι χωρίς συμμαχίες δεν πας πουθενά… Είναι δεδομένο ότι άρνηση 
υπεράσπισης της συμφωνίας, αποτελεί σίγουρη συνταγή αποτυχίας της. Το τραγικό, ωστόσο, 
είναι ότι στην κυβέρνηση φαίνονται να μην αντιλαμβάνονται ακόμη την κατάσταση στην οποία 
βρισκόμαστε. Κάθε εβδομάδα που περνάει με κλειστές τράπεζες, το ΑΕΠ της χώρας πέφτει 
κατά 1% και αυξάνει δραματικά τον αριθμό των ανέργων, απομακρύνοντας ολοένα και 
περισσότερο τις προοπτικές της οικονομίας για ανάκαμψη...  η ΠτΒ, η οποία ανοιχτά πια δεν 
ανταποκρίνεται στο θεσμικό της ρόλο, προκαλεί όσο ποτέ και κάνει φανερό ότι η κ. 
Κωνσταντοπούλου συνιστά πλέον παράγοντα εκτροπής από τους κανόνες λειτουργίας της 
Δημοκρατίας… Μέρα με τη μέρα γίνεται φανερό ότι οι θεμελιώδεις αντιφάσεις που 
χαρακτήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ, από την ίδρυσή του, δεν μπορούν να σταθούν πια υπό το βάρος της 
πραγματικότητας. Οι ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις για το που και πώς πηγαίνουμε δεν 
μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια κυβέρνηση, ούτε και σε ένα κόμμα που είναι εδώ και έξι 
μήνες κυβερνητικό. Ο κ. Πρωθυπουργός είναι εγκλωβισμένος στο τέρας που εξέθρεψε ο ίδιος, 
με τη ρητορική της ευθύνης του Άλλου, των κακών ξένων, της μειωμένου πατριωτισμού 
αντιπολίτευσης κ.ο.κ. Έχοντας υιοθετήσει εδώ και  λίγες ημέρες μέτρα που κατήγγελλε επί 
χρόνια και ακολουθώντας πλέον διαδικασίες που στηλίτευε, κάνει ουσιαστικά βήματα προς τη 
βίαιη πολιτική ωρίμανσή του». (20/7/2015) 

Στο Πρώτο Θέμα με τίτλο «Θα ολοκληρωθεί η βίαιη πολιτική ωρίμανση του κ. Τσίπρα;». «Η 
απόλυτη ριζοσπαστικοποίηση επιτελείται στις πλατείες των αγανακτισμένων. Η επένδυση στην 
αντιμνημονιακή λογική κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να σερφάρει στο κύμα της ακραίας εθνολαϊκιστικής και 
ευρωφοβικής ρητορικής, προσελκύοντας κυρίως το ακροατήριο του παλαιού ΠΑΣΟΚ που νιώθει 
προδομένο, αλλά όχι μόνο… Η όσμωση που δημιούργησε τον αντιμνημονιακό χυλό στις 
πλατείες, στήνει τις εκλεκτικές συγγένειες με χώρους ανορθολογικούς συνωμοσιολογικούς, 
εθνικιστικούς, ξενοφοβικούς, φέρνοντας κοντά ακραίες Αριστερές και Δεξιές δυνάμεις… Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που χαρακτηρίζεται ως «πρώτη φορά Αριστερά» κυβέρνηση 
διακρίνεται από κραυγαλέες παραδοξότητες και αντιφάσεις. Αυτό που γίνεται φανερό από την 
πρώτη στιγμή, είναι η παντελής απουσία σχεδίου. Ο αυτοσχεδιασμός, το βλέποντας και 
κάνοντας, αποτελεί τον κανόνα αν και επί δυόμιση σχεδόν χρόνια, ως αντιπολίτευση 
καθημερινά ζητούσαν εκλογές. Φαίνεται πως οι μόνοι που διαθέτουν συνεκτικό σχεδιασμό, 
έστω με αφελή, υπεραπλουστευτικά ιδεοληπτικά χαρακτηριστικά είναι οι της «Αριστερής 
Πλατφόρμας»… Πολύ γρήγορα η πράξη αποδεικνύει αυτό που η κοινή λογική έλεγε, πως οι 
θεμελιώδεις αντιφάσεις και ασυμβατότητες μεταξύ των τάσεων μπορεί να ξεπερνιόνταν στην 
ευκολία του λαϊκιστικού αντιπολιτευτικού λόγου, ήταν όμως αδύνατο να συνυπάρξουν στην 
ευθύνη άσκησης της εξουσίας. Η επτάμηνη κυβερνητική θητεία της «πρώτη φορά Αριστερά» 
κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από βολονταρισμό, ιδεοληψίες, άγνοια, ερασιτεχνισμό, 
προχειρότητα, άρνηση της πραγματικότητας, ανεπάρκεια. Το μείζον έργο της, η 
διαπραγμάτευση, υπήρξε καταστροφικό… Σε πείσμα του παλαιοκομμουνιστικού δόγματος «αν 
η ζωή δεν επιβεβαιώνει την ορθότητα των θέσεων μας, τόσο το χειρότερο για την ίδια τη ζωή», 
ο κ. Τσίπρας προσγειώνεται βιαίως στην πραγματικότητα το μοιραίο βράδυ κατάληξης της 
διαπραγμάτευσης κορυφής, έξω από την ομπρέλα του προγράμματος προστασίας, με το 
τραπεζικό σύστημα σχεδόν χρεοκοπημένο και την οικονομία ρευστοποιημένη». (20/8/2015)  

Στο www.capital.gr με τίτλο «Γιατί Το Ποτάμι;». «Το Ποτάμι στη μικρή αλλά πυκνή σε γεγονότα 
κοινοβουλευτική του ζωή, έχει επιδείξει απόλυτη  σταθερότητα στις αξίες του, ειλικρίνεια προς 
τον πολίτη και αταλάντευτη προσήλωση στις ιδέες του ευρωπαϊκού μεταρρυθμισμού. Κόντρα 

http://www.capital.gr/
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στους καιρούς, δεν ακολούθησε την εύκολη αντιπολίτευση και τη δημαγωγία, έτσι όπως 
διαχρονικά έπρατταν όλα τα κόμματα στην αντιπολίτευση. Δεν προτίμησε το μικροκομματικό 
όφελος και ανέλαβε παραπάνω ευθύνες από όσες του αναλογούσαν… ο νοήμων πολίτης θα 
πρέπει να αναρωτηθεί τι το καινούριο φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική ζωή του τόπου. Εύκολα 
μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι οι πρακτικές που ακολούθησε κατά την επτάμηνη 
κυβερνητική του θητεία αντέγραφαν επακριβώς τις πιο παρακμιακές πρακτικές του παλαιού 
πολιτικού συστήματος. Οικοδόμησε, όσο πρόλαβε, ένα σκληρά κομματικό και πελατειακό 
κράτος, με την επιλεκτική επαναφορά εργαζομένων στο δημόσιο… Η δε παραγωγή 
κοινοβουλευτικού έργου, δείχνει την ανεπάρκεια και την ανετοιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 28 
περίπου εβδομάδες παραμονής του στην εξουσία, κατάφερε να περάσει από τη Βουλή ένα 
πενιχρό  σύνολο 15 νομοθετημάτων, αλλά και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου – 
υιοθετώντας εύκολα μια αντικοινοβουλευτική πρακτική, για την οποία κατέκρινε σφόδρα τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις. Επιπλέον, η απελθούσα κυβέρνηση δεν βρήκε το χρόνο, γιατί δεν 
είχε την θέληση, προκειμένου να αλλάξει τον ληστρικό και στρεβλωτικό εκλογικό νόμο, 
ξεχνώντας το πάγιο αίτημα της αριστεράς για απλή αναλογική… Η επίκληση του ΣΥΡΙΖΑ περί 
ιδεολογικών και προγραμματικών ασυμβατοτήτων με τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι 
ψευδεπίγραφη, δεδομένου ότι οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα και αν προκύψει θα κινηθεί 
αναγκαστικά στο προγραμματικό πλαίσιο της συμφωνίας και του μνημονίου που ακολούθησε. 
Παρά την αμφιθυμία του για την εφαρμογή του, το νέο μνημόνιο δεν είναι έκθετο. Φέρει 
αυτούσια τη δική του υπογραφή και η πατρότητά του πιστώνεται εξ ολοκλήρου στον κ. Τσίπρα, 
όσο και αν εμφανίζεται ως απρόθυμος πατέρας… Όσο για τη ΝΔ, το λαϊκότροπο της εμφάνισης 
και της εκφοράς λόγου της νέας ηγεσίας της θυμίζει ευθέως, το δοκιμασμένο και 
ξαναζεσταμένο παρελθόν της. Ένα παρελθόν, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην χρεοκοπία 
που μας οδήγησε στα μνημόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι η απροκάλυπτη και άγαρμπη νομή του 
κράτους από τη ΝΔ, κατά την κρίσιμη πενταετία 2004 - 2009 έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 
χρεοκοπία του 2010. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι επί ενάμισι έτος, το 2008 και μεγάλο μέρος του 
2009, η κυβέρνηση Καραμανλή δανείζονταν 2 δις ευρώ το μήνα, για να καλύψει το κόστος του 
διπλασιασμένου από την ίδια δημοσίου, μέσω του Προεδρικού Διατάγματος Παυλόπουλου. Δεν 
έχουμε ξεχάσει ότι ο κ. Σαμαράς σήκωσε πρώτος αυτός, τις αντιμνημονιακές παντιέρες, προτού 
αντικατασταθεί στον εύκολο και καταστροφικό αυτόν ρόλο, από τον κ. Τσίπρα. Δεν μπορεί να 
ξεχαστεί ότι το παλαιό πολιτικό σύστημα σε πλήρη συμπαιγνία και επειδή διαπίστωσε ότι οι 
μεταρρυθμίσεις που του επιβλήθηκαν έξωθεν υπερέβαιναν τις δυνατότητές του, απλώς, 
κορόιδευε εαυτούς και αλλήλους, πνίγοντας κάθε πραγματική μεταρρυθμιστική και 
εκσυγχρονιστική φωνή. Πλήθος όψιμων "ευρωπαϊστών" της ΝΔ, ουσιαστικά, μπλόκαραν τις 
προσπάθειες για την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου και προέβησαν σε εκτεταμένο πόλεμο, 
όταν κλήθηκαν να εφαρμόσουν το δεύτερο μνημόνιο, ως οι γνήσιοι φίλοι και προστάτες του 
λαού (εξού και η λαϊκή δεξιά)». (11/9/2015) 

 

 

ΕΙΠΕ ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΥΞΕΙΣ 

Στην εκπομπή «Η Επόμενη Ημέρα» του Σεραφείμ Κοτρώτσου στο κανάλι ACTION 24: «Αφού 
χάθηκε ένα πεντάμηνο εξαιρετικά κρίσιμο και αποδείχθηκε ότι η διαπραγματευτική τακτική του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καμία επαφή με την πραγματικότητα και από τη στιγμή που το κύριο μέλημα 
του κ. Τσίπρα όλο αυτό το διάστημα ήταν το πώς θα διαπραγματευτεί με τις συνιστώσες του, 
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βρισκόμαστε πια με την πλάτη στον τοίχο… Η διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης θα 
διδάσκεται στο μέλλον ως παράδειγμα προς αποφυγή με κύριο υπαίτιο τον κ. Βαρουφάκη, ο 
οποίος έδωσε πάτημα στις δυνάμεις που θέλουν να απαλλαγούν από το βαρίδι της Ελλάδας… Η 
αναποτελεσματικότητα και η έλλειψη προετοιμασίας της κυβέρνησης είναι έκδηλη από τη 
στιγμή που οι προτάσεις που κατέθεσε στις Βρυξέλλες είναι εξίσου υφεσιακές, οριζόντιες και 
μη αναπτυξιακές με αυτές των προκατόχων της. Παρόλα αυτά, Το Ποτάμι θα ψηφίσει τη 
συμφωνία, γιατί ακόμη και τα υφεσιακά μέτρα είναι προτιμότερα από την απόλυτη 
καταστροφή του Grexit». (25/6/2015) 

Στην πρωινή εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση ALPHA» του Διονύση Χαριτάτου: «Όταν κάνεις 
δημοψήφισμα θέτεις ένα απλό ερώτημα που μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή ένα όχι. Στην 
περίπτωσή μας δεν είναι μόνο το περίπλοκο και το αδιευκρίνιστο του ερωτήματος, αλλά και το 
ότι τίθεται ένα ανύπαρκτο ερώτημα, δεδομένου ότι αυτή η πρόταση των Θεσμών δεν υπάρχει 
στο τραπέζι από την Πέμπτη, όταν δηλαδή αποχώρησε η ελληνική ομάδα από τη 
διαπραγμάτευση του Eurogroup… Δυόμισι χρόνια που ζητούσατε εκλογές οφείλατε να 
σχεδιάσετε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα μπορούσαν να σας δώσουν τη δυνατότητα, να 
φύγετε από τα οριζόντια υφεσιακά μέτρα, δηλαδή τα αμιγώς φοροδοτικά μέτρα τα οποία 
υιοθετήσατε. Η μόνη πρόταση που είναι ενυπόγραφη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, 
είναι η ελληνική πρόταση με την υπογραφή του κ. Τσίπρα των 8 δις, τα οποία μας βυθίζουν 
ολοένα και περισσότερο στο τέλμα». (30/6/2015) 

Στην εκπομπή ERT FOCUS με τη Βάλια Πετούρη και τον Χρήστο Μέγα στην ΕΡΤ1: «Σε ό,τι 
αφορά το δημοψήφισμα της προηγούμενης Κυριακής, σύμφωνα με δηλώσεις του 
Πρωθυπουργού, το εντυπωσιακό ποσοστό του ΟΧΙ δεν σημαίνει και εντολή εξόδου από την 
Ευρωζώνη και την Ευρώπη… Οπότε το ΟΧΙ αναπαύεται πλέον στην αγκαλιά του ΝΑΙ, για να 
θυμηθώ και τον συμπατριώτη μου τον Λουδοβίκο των Ανωγείων… Ωστόσο, η Ευρώπη του 
ορθού λόγου, που αντιλαμβάνεται αλλιώς το ΝΑΙ και αλλιώς το ΟΧΙ, έχει μια άλλη αντίληψη για 
το ζήτημα και εκεί ακριβώς έγκειται το πρόβλημα: Ότι  ο ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση δεν θέλει να 
αντιληφθεί ότι η Ε.Ε. λειτουργεί με βάση κανόνες, τους οποίους ακολουθεί πιστά και ότι οι 
κανόνες και οι κανονισμοί αυτοί προστατεύουν τους πιο αδύναμους, δηλαδή εμάς, δεδομένου 
ότι οι ισχυροί δεν έχουν ανάγκη από κανόνες». (7/7/2015) 

Στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» του ΣΚΑΙ με το Γιάννη Ντσούνο και το Χρήστο Κούτρα: «Ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να αντιληφθεί τις ιδιομορφίες της ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας, λόγω της αμφίσημης στάσης του απέναντι στην Ευρώπη. Λόγω αυτής της 
ιδιομορφίας του, φάνηκε να αγνοεί και δεν αξιοποίησε διαπραγματευτικά, το κοινό μυστικό ότι 
δεν υπάρχει στην Ευρώπη μια ολοκληρωμένη και ενιαία αντίληψη, αλλά ότι υπάρχουν ρωγμές 
και αντιθέσεις, ακόμη και στις πολιτικές ομάδες. Επί παραδείγματι η μεγάλη αντίθεση που 
υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) είναι μεταξύ των σχολών του μετριοπαθούς κ. 
Γιουνκέρ, ο οποίος είναι δίπλα  μας, και του πιο ακραίου κ. Σόιμπλε, ο οποίος αποτελεί τον 
ηγέτη των «γερακιών», που επιθυμούν την έξοδο της χώρας μας από το ευρώ και την Ε.Ε. Η 
χαρακτηριζόμενη από συνεχείς παλινωδίες, λόγω άγνοιας στάση της κυβέρνησης έδωσε πολλά 
επιχειρήματα και όπλα, σε αυτήν ακριβώς της ακραία φράξια του ΕΛΚ… Νομίζω ότι ένα κόμμα 
της Αριστεράς, το οποίο έχει κατά το παρελθόν επανειλημμένα στηλιτεύσει φαινόμενα 
αυταρχισμού και λογοκρισίας θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικό στα ζητήματα που 
δημιουργήθηκαν την τελευταία περίοδο με τις δηλώσεις του κ. Καμμένου και της κ. Ξουλίδου. 
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιδείξει εκλεκτική συγγένεια με αυτό ακραία εθνολαϊκιστικό κόμμα που 
συνεργάζεται τώρα και αυτό οδηγεί σε παρεπόμενα τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν, σε 
σχέση με την αντιμετώπιση της άλλης άποψης, όπως συνέβη με την περίπτωση του Αρκά, του 
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Χατζόπουλου, του Πετρουλάκη κλπ. Δεν πρέπει να διολισθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ άλλο στο μότο ‘’ότι 
έχεις δικαίωμα να εκφράζεις την άποψή σου, όσο αυτή συμφωνεί με τη δική μου’’, γιατί αυτό 
μας οδηγεί σε πολύ επικίνδυνους δρόμους». (9/7/2015) 

Στην εκπομπή ‘’Κοινωνία Ώρα Mega’’ με το Δημήτρη Καμπουράκη και το Νίκο Οικονομέα: 
«δεν πρέπει να χάσουμε το δάσος κοιτώντας ένα - ένα τα δέντρα, γιατί ένα - ένα τα μέτρα είναι 
εξαιρετικά επώδυνα και εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν - φαντάζουν βουνά. Όμως 
κοιτώντας το δάσος, δηλαδή τη συμφωνία ως σύνολο και ως ευκαιρία παραμονής στην Ε.Ε. 
σημαίνει ότι μένουμε ζωντανοί και ότι θα έχουμε ευκαιρίες για καλυτέρευση της θέσης μας στο 
μέλλον». (10/7/2015) 

Στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ «Πρώτη Γραμμή», με τους Βασίλη Λυριτζή και Δημήτρη 
Οικονόμου: «Ο ελληνικός λαός πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα, για τις ιδεοληψίες και τις 
φαντασιώσεις κάποιων, οι οποίοι του καλλιέργησαν συστηματικά ψευδαισθήσεις τα τελευταία 
χρόνια και που όταν έφτασαν στο στάδιο της πράξης αυτών που φαντασιώνονταν, έκαναν τη 
χώρα να μετεωρίζεται μεταξύ καταστροφής και επώδυνης σταθεροποίησης… Παρότι στη 
χθεσινή συνέντευξη του κ. Πρωθυπουργού άκουσα διάφορα επαμφοτερίζοντα πράγματα, 
πιστεύω ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα είναι ειλικρινής. Ωστόσο, το ζήτημα είναι πια αν 
μπορεί να διαχειριστεί το ίδιο του το κόμμα… όλοι ελπίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ωριμάσει. Γιατί 
αυτό είναι μια εξελικτική διαδικασία, όπου αν δεν εξελίσσεσαι και αυτό είναι κανόνας της 
φύσης και της ζωής, η ζωή σε πετάει στο περιθώριο. Άλλωστε φτάσαμε εδώ, γιατί οι 
θεμελιώδεις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαν να συνυπάρχουν επί μακρόν».(15/7/2015) 

Στη Νόνη Καραγιάννη και στο ραδιόφωνο του «Αθήνα 9,84»: «Η μέχρι τώρα πεντάχρονη 
εμπειρία έχει δείξει ότι κανένα κόμμα από μόνο του, όση βούληση κι αν διαθέτει, δεν μπορεί να 
σηκώσει στις πλάτες του τις ευθύνες που επιβάλλει μια συνολική αναπροσαρμογή σε μια άλλη 
πραγματικότητα, όπως αυτή που έρχεται, μέσω της συμφωνίας με τους εταίρους… Τόσο η 
λογική, όσο και η πραγματικά πατριωτική σκέψη οδηγεί στο ότι, με πρωτοβουλία του 
Πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτηριστικά καθυστερεί μέχρι σήμερα – και έχει ευθύνες για 
αυτό - θα πρέπει να φτιαχτεί είτε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, είτε μια οικουμενική 
κυβέρνηση, δεδομένου ότι ουδείς σώφρων πιστεύει ότι οι εκλογές σε αυτή τη συγκυρία θα 
βοηθούσαν… Η αλλαγή του εκλογικού νόμου θα βοηθήσει στην εξυγίανση του πολιτικού 
συστήματος  και βεβαίως στην περαιτέρω εξορθολογικοποίηση των κυβερνητικών σχημάτων, 
δεδομένου ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πλέον την εναλλαγή των 
κυβερνήσεων ως ένα ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού… Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να 
ξεπεράσουμε αυτό που θεωρώ ως βάση της κακοήθειας του πολιτικού μας συστήματος, 
δηλαδή την πολιτική αντιπαροχή μεταξύ πολιτικών και κοινωνίας, η οποία είναι εδράζεται στον 
σταυρό προτίμησης». (22/7/2015) 

Στην εκπομπή του Δημήτρη Γιαγτζόγλου στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM: «Η επιτυχής υλοποίηση 
των μέτρων αποτελεί απαρέγκλιτο όρο για τους εταίρους μας, προκειμένου να μας παρέχουν 
ποσά της τάξης των 80 περίπου δις ευρώ… Το ζήτημα είναι να καταφέρουμε έστω και μέσα από 
αυτές τις συνθήκες να πραγματοποιήσουμε τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που μέχρι σήμερα το 
πολιτικό σύστημα συνολικά αρνιόταν, από τη στιγμή που δεν διέθετε την πολιτική βούληση για 
την πραγματοποίησή τους. Μόνο έτσι θα φύγουμε από αυτήν τη γκρίζα ζώνη που βρισκόμαστε 
και θα γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος… Οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όπως π.χ. 
για το Ασφαλιστικό, είναι αυτές που θα καταστήσουν παρελθόν τα οριζόντια ισοπεδωτικά 
μέτρα, με τα οποία μέχρι σήμερα οι Κυβερνήσεις προσπαθούσαν να επιτύχουν εσωτερική 
υποτίμηση, με τη μείωση κυρίως των μισθών και των συντάξεων, τα οποία και άδικα ήταν, και 
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δεν μας έβγαλαν από τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε… Ωστόσο, η «μητέρα των 
μεταρρυθμίσεων», είναι η μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα, διότι με αυτό το κράτος που 
έχουμε, με αυτά τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, δεν μπορούμε να μιλάμε για 
επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί και το κλειδί της εξόδου της χώρας από την κρίση». 
(22/7/2015) 

Στην εκπομπή ΕΡΤ FOCUS του Γιώργου Κογιάννη και της Ντένιας Σαρακίνη στην ΕΡΤ1: «Αυτό 
που βλέπουμε σήμερα να εξελίσσεται είναι θέατρο του παραλόγου, γιατί δεν μπορεί μια 
Κεντρική Επιτροπή περίπου διακοσίων ατόμων να αποφασίζει για το μέλλον της χώρας και των 
επόμενων γενιών, επειδή ο Πρωθυπουργός επιδεικνύει πολιτική δειλία στη λήψη αποφάσεων… 
Ο κ. Τσίπρας επιθυμεί και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Ο δυισμός που δείχνει  και 
το ότι καλεί τους βουλευτές του να υποστηρίξουν και να ψηφίσουν μια συμφωνία που εκείνος 
αποτάσσεται, παρότι ο ίδιος έφερε, αποδεικνύει τον σουρεαλισμό της κατάστασης… το 
κυβερνών κόμμα θα πρέπει να ενηλικιωθεί πολιτικά τάχιστα, διότι παίζεται η μοίρα του τόπου 
και όχι μόνο η μοίρα η δική του… Θεωρούσαμε αυτονόητο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επί δυόμισι 
χρόνια ζητούσε εκλογές, θα είχε κάποιες άλλες προτάσεις, βιώσιμες κοινωνικά και οικονομικά 
και ότι δεν θα ακολουθούσε ακριβώς αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή το 
κρυφτό με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, που έχει ως συνέπεια τον εγκλωβισμό του στα 
οριζόντια μέτρα… Η συμφωνία που έφερε ο κ. Τσίπρας θα πρέπει επιτέλους να αποκτήσει 
πατέρα και μητέρα, από τη στιγμή που ο φυσικός της πατέρας, ο Πρωθυπουργός, αρνείται να 
την αναγνωρίσει. Εμείς  ως υπεύθυνο πολιτικό σύστημα θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτήν τη 
συμφωνία και να την οδηγήσουμε στην υλοποίησή της». (30/7/2015) 

Στην εκπομπή της Φρόσως Ζαγορίτου στον «ΑΘΗΝΑ 9,84»: «Το πρόβλημα των συνεχώς 
αυξανόμενων ροών μετακίνησης προσφύγων γίνεται ολοένα εντονότερο και εάν δεν 
περνούσαμε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση θα ήταν το σημαντικότερο θέμα που θα έπρεπε να 
μας απασχολεί… Ο ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου μας είχε προϊδεάσει για την ανεύθυνη συμπεριφορά του 
όταν πριν από μερικά χρόνια επέλεξε να μεταφέρει μια ολόκληρη καραβιά παράτυπων 
μεταναστών από τα Χάνια στην Αθήνα και μετά τους προέτρεψε να καταλύσουν - και κατ’ 
ουσία να καταλάβουν - τη Νομική Αθηνών… Το πρόβλημα όμως αυξήθηκε σημαντικότατα από 
το σινιάλο που έδωσε στους παράτυπους μετανάστες η κ. Χριστοδουλοπούλου, μόλις ανέλαβε, 
λέγοντάς τους ότι: ‘’ελάτε τα σύνορα είναι ανοικτά, εμείς ολιγωρούμε, μπορείτε να περάσετε 
και μετά να προωθηθείτε στην υπόλοιπη Ευρώπη’’». (7/8/2015) 

Στην εκπομπή της Χ. Φρατζεσκάκη στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ «Φωνή Της Ελλάδας»: 
«Μπαίνουμε για τρίτη φορά σε μια εκλογική αντιπαράθεση μέσα σε επτά μήνες και θεωρώ ότι 
είναι η πρώτη φορά που κανένα κόμμα ή καμία παραγωγική τάξη δεν πιστεύει ότι οι εκλογές 
αυτές θα είναι για το καλό μας… Εμείς στο Ποτάμι πιστεύουμε ότι ο κ. Τσίπρας με τη στήριξη 
222 βουλευτών σε σύνολο 300 είχε μια ιστορική ευκαιρία να δρομολογήσει τις μεγάλες 
μεταρρυθμίσεις που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος, την οποία δυστυχώς κλώτσησε… Από τη στιγμή 
που το κράτος έχει χρεοκοπήσει δεν μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει μια αδιέξοδη και 
στρεβλή οικονομική δραστηριότητα, αφού σε μεγάλο βαθμό η ελληνική επιχειρηματικότητα 
ήταν κρατικοδίαιτη. Έτσι είχαμε μεγέθυνση, αλλά δεν είχαμε παραγωγή… ο όρος μεταρρύθμιση 
έχει κακοπάθει όλα αυτά τα χρόνια, μεταρρύθμιση ακούει ο κόσμος και νομίζει ότι θα είναι 
μέτρα φορολογικά, πιέσεις, οικονομικές κλπ. Δεν είναι αυτό. Μεταρρύθμιση είναι να 
δημιουργήσουμε προϋποθέσεις δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, όπου ο κάθε Έλληνας πολίτης 
θα επιβαρύνεται δίκαια και  ανάλογα με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει». (25/8/2015) 
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Στην τηλεόραση της ΕΡΤ στην εκπομπή των Θ. Σιαφάκα και Σ. Χριστοφιλέα: «Το Ποτάμι είναι 
ο χώρος συνάντησης των πολιτικών δυνάμεων που θεωρούν ότι για να φύγουμε από αυτό το 
σημείο της επαπειλούμενης ολοκληρωτικής καταστροφής θα πρέπει να υλοποιηθούν μεγάλες 
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, που θα αλλάξουν τη σχέση του πολίτη με το κράτος, που θα 
απελευθερώσουν τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα παράξουν εθνικό πλούτο, που 
αποτελεί προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για να φύγουμε από το αδιέξοδο των αέναων 
δανεικών… Το Ποτάμι δεν λαΐκισε και δεν δημαγώγησε, παρότι είναι στην αντιπολίτευση, ενώ 
θα μπορούσε πολύ εύκολα να ήταν στα κεραμίδια, να χαϊδεύει αυτιά και να παριστάνει ‘’τον 
φίλο του λαού’’ πράγμα που μέχρι σήμερα αποτελούσε τον κανόνα για τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «αυτό δεν το κάναμε. Πήραμε δύσκολες 
αποφάσεις και στηρίξαμε σε δύσκολες στιγμές τη χώρα… ζητείται ανάδοχος για ένα έκθετο 
μνημόνιο, παρότι το έκθετο αυτό μνημόνιο ψηφίστηκε από 222 βουλευτές και ο πατέρας του 
δεν φαίνεται να επιθυμεί να αναλάβει τις ευθύνες που του αντιστοιχούν». (26/8/2015) 

Στη ραδιοφωνική εκπομπή «Εφημερίδα του Καταστρώματος» του κ. Πρόκου στη συχνότητα 
της ΕΡΤ «Φωνή της Ελλάδος»: «Η παρούσα κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Ναυτιλίας αυτό το επτάμηνο, ήταν απόλυτα αντίθετη με την αξιοποίηση του ιδιωτικού 
ενδιαφέροντος  για μια ανταγωνιστική και παραγωγική αξιοποίηση των λιμανιών, μέσω του 
ΤΑΙΠΕΔ. Η προσπάθεια ανάσχεσης αυτής της διαδικασίας, με την αιφνιδιαστική αλλαγή των 
Δ.Σ. των Οργανισμών Λιμένων εκδηλώθηκε πραγματικά στο ‘’και πέντε’’, όταν προέκυψε το 
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, αλλά ευτυχώς δεν ολοκληρώθηκε... Η Γαλάζια Ανάπτυξη 
αναφέρεται στην αξιοποίηση του συνόλου της θαλάσσιας οικονομίας, η καρδιά της οποίας είναι 
η ναυτιλία, και έχει να κάνει με την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που παρέχονται από τη 
θάλασσα, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη. Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν χώρα που θα 
έπρεπε να αξιοποιήσει όλες αυτές τις ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε πολύ μακριά. 
Είναι κρίμα που η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, δεν έχει σε εξέλιξη 
κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση όλων αυτών των ευκαιριών που ανοίγονται 
μπροστά μας… Αναφορικά με το μέλλον των ελληνικών ναυπηγείων και για την ανάγκη 
αξιοποίησής τους προς άλλες κατευθύνσεις, θα έπρεπε να εξετάσουμε την κατασκευή 
υποδομών και κατασκευών που είναι αναγκαίες για την προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης 
συνολικότερα. Μιλώ για βαριές κατασκευές που θα μπορούσαν να ξαναδώσουν δραστηριότητα 
και ζωή στα ναυπηγεία. Επί παραδείγματι, η αξιοποίηση ευκαιριών που θα έχουμε από 
ευρωπαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκούς πόρους για την προώθηση της παραγωγής 
θαλάσσιων αιολικών πάρκων, σταθερής ή μη βάσης, ή μεγάλων εγκαταστάσεων 
ιχθυοκαλλιέργειας… η επέκταση των ναυπηγείων σε άλλες δραστηριότητες που έχουν να 
κάνουν με τη θαλάσσια οικονομία αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε σε 
μεγάλο βαθμό να βοηθήσει τη χώρα να ορθοποδήσει». (28/8/2015) 

Στο ραδιόφωνο της «Φωνής της Ελλάδας» και την εκπομπή της Φούλης Ζαβιτσάνου: «Σε 
σχέση με τη νέα μετανάστευση και τη φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό έχω να πω ότι είναι ένα 
λυπηρό φαινόμενο, από τη στιγμή που το δυναμικό αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την 
Ελλάδα, προκειμένου η χώρα να επιτύχει την κατά το δυνατό γρηγορότερη υπέρβαση της 
κρίσης και να μεταβεί σε ένα άλλο παραγωγικότερο μοντέλο ανάπτυξης. Χωρίς αυτό θα είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να γυρίσουμε σελίδα και να μιλήσουμε για προκοπή σε αυτόν τον τόπο… 
είναι τραγικό ένας υπάλληλος μια υπερχρεωμένης ΔΕΚΟ, μέσης εκπαίδευσης να παίρνει 
υπερδιπλάσιο μισθό από έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Αυτό καταδεικνύει και τους αξιακούς 
κώδικες της κοινωνίας μας. Δεν είναι κυρίως το μισθολογικό, αλλά και οι γενικότερες συνθήκες. 
Η έρευνα όχι μόνο δεν υποστηρίζεται αλλά μπλοκάρεται από την γραφειοκρατία. Είναι 
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απίστευτες οι διαδικασίες που καλείται να αντιμετωπίσει ένας ερευνητής ή ένας 
πανεπιστημιακός δάσκαλος για να μπορέσει να διασφαλίσει πόρους που ο ίδιος έχει φέρει από 
το εξωτερικό, είτε από funds, είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν, πολλώ δε μάλλον 
έπειτα και από τα capital controls. Είναι ήρωες αυτοί οι άνθρωποι που επιμένουν να έχουν μια 
διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα». (1/9/2015) 

Στην εκπομπή της ΕΡΤ «Ο δρόμος προς τις κάλπες», με τη Βάλια Πετούρη και το Χρήστο 
Μέγα: «ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να ήταν προετοιμασμένος, προκειμένου να μην 
υποστούμε ως χώρα τις συνέπειες της δημιουργικής ασάφειας και της καταστροφικής 
διαπραγμάτευσης που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να είχε 
καταλάβει αυτό που του λέγαμε από τις 26 Ιανουαρίου, ότι όσο συντομότερο φέρει συμφωνία, 
τόσο το καλύτερο… όταν ζητάς με τέτοια επιμονή εκλογές επί 2,5 χρόνια και τελικά τις 
προκαλείς, τότε υποτίθεται ότι είσαι έτοιμος να προχωρήσεις αμέσως σε κάποιες θεσμικές 
αλλαγές που αφορούν ζητήματα αρχών, τα οποία θα δώσουν τη δική σου σφραγίδα, την άλλη 
λογική, την άλλη αντίληψη, την άλλη νοοτροπία, τα οποία δεν τα είδαμε δυστυχώς ποτέ στη 
Βουλή σε επεξεργασμένη μορφή». (2/9/2015) 

Στην εκπομπή των Γ. Πίκουλα και Μ. Γεωργίου στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, με αφορμή 
την κοινή επίσκεψη μαζί με τον Σταύρο Θεοδωράκη στο Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στο 
Ηράκλειο. «Είναι εξαιρετικά σχετικό, τι οριοθετείς με τον όρο νέο. Το καινούριο συνιστά μια 
άλλη αντίληψη, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη λογική και δεν έχει να κάνει 
με τον ιστορικό χρόνο. Παλιό είναι να υιοθετείς τη λογική του κρατισμού, να υιοθετείς τη λογική 
των πελατειακών σχέσεων που είναι και η πηγή των δεινών και της απαξίωσης του πολιτικού 
συστήματος. Παλιό είναι να μην υιοθετείς λογικές αξιοκρατίας, να μην υιοθετείς λογικές που 
διέπονται από τον ορθό λόγο πάνω απ’ όλα… όλα τα κόμματα καταδικάζουν το ‘’παλιό’’, 
ωστόσο μόνο Το Ποτάμι, έχει ως τώρα αποδείξει με την, έστω ολιγόμηνη κοινοβουλευτική του 
παρουσία ότι αυτό το εννοεί, αποφεύγοντας να ακολουθήσει το παλαιοκομματικό μοντέλο 
άσκησης της αντιπολίτευσης, χωρίς να υπολογίσει το πολιτικό κόστος και για αυτό, 
αναπόφευκτα, οι απαιτητικοί πολίτες θα το επιβραβεύσουν με την ψήφο τους… οι Έλληνες 
πολίτες θα δώσουν για μια ακόμη φορά σαφή εντολή στα κόμματα για κυβέρνηση 
συνεργασίας, όπως κάνουν αδιάλειπτα από το 2012. Υπ’ αυτήν την έννοια, Το Ποτάμι, δεν 
μπορεί παρά να συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα και να συμβάλλει στην κυβερνησιμότητα της 
χώρας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας, η οποία ήδη έχει 
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, θα σήμαινε την απόλυτη καταστροφή για την πραγματική 
οικονομία και τη χώρα… Οι δικοί μας όροι έχουν να κάνουν με τα πρόσωπα και την επάρκειά 
τους. Π.χ. πρόσωπα όπως οι κ.κ. Μπαλτάς και Κουράκης στο Υπουργείο Παιδείας, που μας 
πήγαν πολλές δεκαετίες πίσω, λέγοντας πως ‘’η αριστεία είναι ρετσινιά’’, είναι πολιτικοί από 
τους οποίους μας χωρίζει άβυσσος. Με τέτοιες αντιλήψεις, με τέτοιες νοοτροπίες, με τέτοια 
πρόσωπα εμείς δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε». (7/9/2015) 

Στο ραδιόφωνο του ALPHA και στην εκπομπή των Ε. Αλεβίζου και Σ. Μπερετάνου. «Το Ποτάμι 
θα βοηθήσει με κάθε τρόπο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και οι 
τομές που δεν έγιναν κατά το παρελθόν από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Μεταρρυθμίσεις 
που θα δώσουν στην Ελλάδα τη δυνατότητα, να μετεξελιχθεί σε ένα κανονικό ευρωπαϊκό 
κράτος… στο Ποτάμι συνενώνονται όλες εκείνες οι δυνάμεις που θέτουν τις μεταρρυθμίσεις ως 
κύριο μέλημά τους και κινούνται από τον χώρο της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς, έως τον χώρο 
της πρώην ανανεωτικής, ευρωπαϊστικής αριστεράς που κατεξοχήν εξέφραζε αυτόν τον πολιτικό 
λόγο, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1990 και έπαψε παροδικά να εκπροσωπείται λόγω της 
μετάλλαξης του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου σε ΣΥΡΙΖΑ». (7/9/2015) 
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Στην εκπομπή ‘’ΕΡΤ Ενημέρωση’’ των Φ. Παπαθανασίου και Μ. Μιχελιδάκη. «Ο Ελληνικός 
λαός έχει πληρώσει πολύ ακριβά πολλές από τις επιλογές του, ωστόσο, νομίζω ότι αυτή τη 
φορά θα είναι σοφότερος… Η Νέα Δημοκρατία η οποία εμφανίζεται ως εναλλακτική λύση 
σήμερα, δεν είναι άμοιρη ευθυνών. Αντίθετα μεγάλο μέρος  του σημερινού προβλήματος της 
χώρας, γιγαντώθηκε και εντάθηκε στις ημέρες της. Σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις έπαιξε και 
αυτή κρυφτούλι, όπως ακριβώς οι προηγούμενες από αυτήν κυβερνήσεις. Οι μεταρρυθμίσεις 
που έγιναν, έμειναν μισές και οι μεταρρυθμιστές κυνηγήθηκαν, μην μπορώντας να 
μακροημερεύσουν σε καμία κυβέρνηση».(8/9/2015) 

 

 

 

 


