
Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
  
Θα µου επιτρέψετε, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκοµαι στο 
Βήµα του κοινοβουλίου,  να ευχαριστήσω τους πολίτες της Λευκάδας 
που µε τίµησαν µε την ψήφο τους και µου εµπιστεύτηκαν την 
εκπροσώπησή τους στην Βουλή. Θέλω και από αυτό το Βήµα να τους 
πω, ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατό για το καλό του τόπου µας και της 
χώρας µας. 

Επίσης θα ήθελα να ευχηθώ καλή θητεία σε όλους τους συναδέλφους 
και να ζητήσω να βάλουµε όλοι τα δυνατά µας για να έχουµε µια 
παραγωγική και εποικοδοµητική κοινοβουλευτική δράση για το καλό 
όλων των Ελλήνων. 
  
Κυρίες και κύριοι, 
  
βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη καµπή στην ιστορία της χώρας, και για 
την ίδια και για τους πολίτες της. 
Και αυτό που πρέπει να βάλουµε όλοι στόχο είναι να πορευτεί η χώρα 
µε ασφάλεια στο µέλλον. 
Πρέπει να χαράξουµε το δρόµο για την οριστική και ασφαλή έξοδο 
από την κρίση. 
  
Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια σε πισωγυρίσµατα, ούτε και θα 
πρέπει να επιστρέψουµε στις παθογένειες. 
Η ΝΔ έδωσε τη δυνατότητα προεκλογικά µε την ψήφο της να 
παραµείνει η χώρα στον στενό πυρήνα της Ευρώπης. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα ακόµα και στη σηµερινή κυβέρνηση να 
εκπροσωπεί τη χώρα συνοµιλώντας ισότιµα µε τους εταίρους της και 
τους συνοµιλητές της. 
  
Ταυτόχρονα να προχωρήσει σε πολιτικές που θα δώσουν τη 
δυνατότητα στους πολίτες να 
ανταπεξέλθουν αξιοπρεπώς στις απαιτήσεις των καιρών. 
Εκτός όµως από  το µνηµόνιο υπάρχουν πολιτικές, που ούτως ή 
άλλως πρέπει να ισχύσουν και να εφαρµοστούν, προκειµένου να 
αλλάξει οριστικά ό,τι εµποδίζει, την ανάπτυξη, τη βελτίωση της 
καθηµερινότητας του πολίτη, την εξασφάλιση βασικών αγαθών 



στους τοµείς της Παιδείας, της Υγείας, της Ασφάλειας, της Εργασίας, 
του Αθλητισµού και του πολιτισµού. 
Για όλα αυτά, δε θα δώσουµε σε κανέναν λευκή επιταγή,  ούτε θα 
επιτρέψουµε να επιβληθούν  νοοτροπίες που θα υπηρετούν τις 
εµµονές και τις ιδεοληψίες µε τις οποίες  η ιστορία έχει τελειώσει 
οριστικά µαζί τους. 
Και όλοι εµείς εδώ βρισκόµαστε ς εκπρόσωποι των πολιτών για να τα 
επιλύουµε. 
    
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι 
  
Επί µιάµιση ώρα άκουσα µε προσοχή τις προγραµµατικές δηλώσεις 
του πρωθυπουργού. 
Δεν άκουσα τίποτα συγκεκριµένο που να αφορά στην επίλυση των 
πραγµατικών και καθηµερινών προβληµάτων. 
Μόνο ευχολόγια και αόριστες υποσχέσεις, χωρίς χρονοδιαγράµµατα 
και χωρίς δεσµεύσεις. 
Το µόνο σίγουρο που έχουµε να περιµένουµε  είναι φόροι,  µέτρα που 
θα επιβαρύνουν µισθωτούς και συνταξιούχους και ανεργία για τους 
νέους µας. 
  
• Περίµενα να ακούσω, το πλήρες χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των 
µεγάλων δηµοσίων έργων. Οδικών έργων. Χρόνια τώρα η Λευκάδα 
είναι ένα νησί αποµονωµένο.  Το ταξίδι από και προς την πρωτεύουσα 
είναι µια περιπέτεια. 
  
• Περίµενα, κύριοι της κυβέρνησης, να είστε έτοιµοι για το ξεκίνηµα 
του νέου ΕΣΠΑ.  Μετά από οχτώ µήνες διακυβέρνησης, ούτε 
αναπτυξιακό νόµο δεν έχετε φέρει προς ψήφιση από τη Βουλή. 
Χιλιάδες συµπολίτες µας περιµένουν να επενδύσουν και να ενταχθούν 
στα νέα προγράµµατα που θα δώσουν ώθηση στο Τουρισµό, στις νέες 
τεχνολογίες, στην επιχειρηµατικότητα. 
 Όπως και χιλιάδες άλλοι, περιµένουν να πληρωθούν από παλαιά 
προγράµµατα,  αλλά εσείς προτιµήσατε όχι µόνο να δεσµεύσετε τους 
κρατικούς πόρους  αλλά και  να µας οδηγήσετε  στα capital controls. 

• Περίµενα να ακούσω σχέδιο για την αγροτική επιχειρηµατικότητα 
και το πως ο έλληνας αγρότης θα εξελίξει την παραγωγή του 
µε νέες προσοδοφόρες και ανταγωνιστικές καλλιέργειες. 
Αντί αυτού καλείται να πληρώσει τα σπασµένα µιας ανεπιτυχούς 
διαπραγµάτευσης, προκειµένου να ικανοποιηθούν τα 
προαπαιτούµενα. 
  



  
• Ένα µήνα µετά την έναρξη των σχολείων, περίµενα 
να ακούσω ότι έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες 
σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης  και όχι ακόµα να περιµένουν οι 
µαθητές τους δάσκαλους τους. 
  
• Άκουσα όµως χθες , από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, 
ότι θα υπάρξει άµεσα κάλυψη των τροµακτικών ελλείψεων που 
υπάρχουν  σε ιατρικό προσωπικό στα  νοσοκοµεία της χώρας. 
Εύχοµαι και ελπίζω να γίνει γρήγορα, γιατί το νοσοκοµείο Λευκάδας 
για πρώτη φορά στην ιστορία του,  από τον περασµένο  Απρίλιο έως 
τον Ιούνιο,  έµεινε χωρίς παθολογική κλινική, και µάλιστα σε περίοδο 
τουριστικής αιχµής . 
Ουσιαστικά δεν υπήρχε νοσοκοµείο, ενώ αυτή τη στιγµή 
υπολειτουργεί. 
Και αντιλαµβάνεστε όλοι τι σηµαίνει αυτό πρωτίστως για 
τη  δηµόσια υγεία των Λευκαδιτών αλλά και των χιλιάδων 
επισκεπτών του νησιού. 
  
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

Οι προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης µόνο θλίψη και 
προβληµατισµό προκαλούν. 
Ο κ. Τσίπρας είπε χθες για µια άλλη ανάπτυξη. 
Για όλους µας η ανάπτυξη είναι το ζητούµενο. 
Αναπτυξιακό κυβερνητικό σχέδιο όµως σοβαρό δεν ακούσαµε. 
Τι εννοεί ο πρωθυπουργός όταν λέει µια «άλλη» ανάπτυξη; 
Αν η «άλλη» ανάπτυξη και το «νέο» που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η 
φοροκαταιγίδα  και η αφαίµαξη του εναποµείναντος εισοδήµατος, αν 
το νέο σηµαίνει η εφαρµογή ενός δισβάστακτου µνηµονίου στο οποίο 
µας οδηγήσατε, αν το νέο σηµαίνει ισοπέδωση και ανεπάρκεια, τότε 
µάλλον δεν απευθύνεστε σε εµάς. 

Οι προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης χαρακτηρίζονται από 
ασάφεια, έλλειψη οράµατος και αναντιστοιχία λόγων και έργων. 
Ακόµη και σήµερα εξακολουθείτε να δείχνετε  ότι αδυνατείτε να 
κατανοήσετε  πως προοδεύει ο ανεπτυγµένος ελεύθερος κόσµος. 
Για τους λόγους αυτούς γίνεται κατανοητό πιστεύω ότι δεν θα δώσω 
ψήφο εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση, 

Σας ευχαριστώ. 


