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Θα ήθελα καταρχάς  να ευχαριστήσω από το Βήμα αυτό τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα 
που στήριξαν την Κυβέρνηση για την εμπιστοσύνη που έδειξαν σε έναν Οικολόγο Πράσινο και 
γενικότερα στο ευρωπαϊκό και το ελληνικό «πράσινο κίνημα» να πάρουμε το νευραλγικό 
Υπουργείο του Περιβάλλοντος.  

Πραγματικά, δεν ξέρω αν είμαι τυχερός που παίρνω το λόγο αμέσως μετά τον κ. 
Θεοδωράκη, ο οποίος έκανε ερωτήσεις και φαντάζομαι περιμένει και κάποιες απαντήσεις. ∆ιότι οι 
περισσότερες ερωτήσεις που ακούσαμε ήταν αντιπολιτευτικές ερωτήσεις ρητορικής φύσεως, αλλά 
καμία δεν έβαλε το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων. Κι εδώ έχω να πω ότι ο κ. Θεοδωράκης έχει 
πάρα πολύ καλές εισηγήσεις από το «πράσινο κίνημα» που τουλάχιστον στα δικά του προγράμματα 
δεν τις έχει εισακούσει. Ας είναι.  

Θέλω να ευχαριστήσω από το Βήμα αυτό όλους τους πολίτες που αυτές τις τελευταίες 
μέρες, όταν έμαθαν ότι αναλαμβάνω αυτά τα καθήκοντα, με βομβάρδισαν με αυτές τις έντιμες 
προτάσεις, αυτά τα οράματα τα οποία χρειάζεται η χώρα για να πάει μπροστά και να πετύχει αυτό 
που είναι το Υπουργείο μας, την παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί το περιβάλλον είναι βασικός 
πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση. ∆ιότι όλοι αυτοί οι πολίτες –και ό,τι λέω εδώ δεν 
είναι ατομικές μου σοφίες, αλλά είναι εμπειρία πολιτών- είναι αυτοί που τόσα χρόνια δεν 
εισακούονταν.  

Αυτό, λοιπόν, που είναι η πρώτη προγραμματική δέσμευση του Υπουργείου μας, είναι ότι 
εμείς είμαστε ανοιχτοί στους πολίτες και δεν είμαστε φοβικοί σε αυτούς.  

Θυμίζω ότι η γεωθερμία χάθηκε στην Ελλάδα γιατί κάποιοι πήγαν να το κάνουν αυθαίρετα 
χωρίς να συζητήσουν με τους πολίτες της Μήλου. Το ίδιο έγινε με τις ανεμογεννήτριες. Και σήμερα 
–ο σύντεκνος Πολάκης το είπε- αντί να κάνουμε αυτό που κάνουν σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή, να 
βάλουμε συνέταιρους τους ίδιους τους πολίτες στην αυτοπαραγωγή ενέργειας, πήγαμε να τους 
φορτώσουμε δάση ανεμογεννητριών με σκοπό μόνο το κέρδος. Και φυσικά σήκωσαν μαύρες 
σημαίες. Και καλά έκαναν, γιατί αυτοί είναι οι πολίτες.  

Και θα σας κάνω μία ερώτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: ∆εν μου λέτε, ποια είναι η 
καλύτερη χάραξη για τον αγωγό TAP; Είναι αυτή που διασφαλίζει τα μεγαλύτερα συμφέροντα 
στους επενδυτές ή αυτή η οποία θα γίνει από τους αγρότες οι οποίοι έχουν τη γεωργική γη υψηλής 
απόδοσης; Ποιοι από τους δύο είναι εκείνοι που ξέρουν καλύτερα το πρόγραμμα; 

Και να αναφέρω ένα ιστορικό παράδειγμα: Όταν η Βρετανική Κυβέρνηση για το 
Τσερνομπίλ εμπιστεύτηκε τους ειδήμονες για τα πρόβατα και τη μόλυνση, οι αγράμματοι βοσκοί -
οι οποίοι ήξεραν τη γη τους- αγνόησαν τις παραινέσεις και έκαναν εκείνο που πίστευαν οι ίδιοι. 
Ιστορικά απεδείχθη ότι αυτό που ήξεραν οι βοσκοί έσωσε τα χιλιάδες πρόβατα από τη μόλυνση, 
γιατί ήξεραν καλύτερα τα εδάφη τους. 

Χθες εγώ ντράπηκα που άκουσα ότι κάποιοι μίλησαν απαξιωτικά για το κίνημα των 
πολιτών εκεί έξω λέγοντας τι; Ότι είναι αγανακτισμένοι, θυμίζοντας αυτούς του αλήστου μνήμης 
υποκινούμενους γκοτζαμάνηδες. 

Και πάρα πολύ γρήγορα θα πω –γιατί φυσικά ο χρόνος δεν το επιτρέπει- ότι το Υπουργείο 
θα κινηθεί σε δύο τομείς: Στον σχεδιασμό και στον έλεγχο. Και θα απαντήσω λίγο στον κ. Τραγάκη 
σχετικά με τις θέσεις εργασίας, τις πραγματικές θέσεις εργασίας. Όταν σε μία επένδυση μιλάτε για 
πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας, να σκέφτεστε πόσες χάνονται στο συνολικό περιβάλλον.  



Για παράδειγμα, όλες οι πολεοδομικές μελέτες και το ρυθμιστικό της Αθήνας λέει ότι κάθε 
καινούριο Mall, κάθε καινούριος δομημένος χώρος στην Αττική καταστρέφει θέσεις εργασίας, δεν 
φέρνει θέσεις εργασίας.  

Αφήστε μας, λοιπόν, να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί εμείς ξέρουμε τι σημαίνουν οι θέσεις 
εργασίας. Και το ξέρουν οι πολίτες έξω, το ξέρουν οι μαγαζάτορες στο εμπορικό κέντρο που θα 
τους σκοτώσει, για παράδειγμα, ένα καινούριο Mall στο Βοτανικό. 

Αυτές, λοιπόν, είναι οι πραγματικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες δεν 
είναι φυσικά αυτές που γίνονται για την «Χρυσός ΑΕ», που δεν φέρνουν θέσεις εργασίας. Είναι 
λάθος. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για θέσεις εργασίας και για μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ απλό. Να μιλήσουμε για 
κωδικοποίηση, ώστε να ξέρει ο μικρός επιχειρηματίας γρήγορα και εύκολα τι μπορεί να κάνει και 
χωρίς πολύ μεγάλη δαπάνη να μπορέσει να το κάνει εύκολα και γρήγορα. Αυτό είναι το βασικό που 
θέλει να ξέρει ο επενδυτής.  

Θα γυρίσω για λίγο –δεν μου επιτρέπει ο χρόνος- στον έλεγχο. Αυτή τη στιγμή 
παραλαμβάνω ένα Υπουργείο που έχει κάτω από εκατόν πενήντα ελεγκτές περιβάλλοντος. Αυτό 
είναι σαν να μου λέτε ότι η Τροχαία στην Ελλάδα έχει τριακόσιους τροχονόμους. Αυτό είναι σαν να 
λέτε, πλήρης ασυδοσία. Και αυτό ίσως να νομίζουν μερικοί ότι είναι θέσεις εργασίας. Είναι οι 
επιχειρήσεις που γλιτώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έτσι γλιτώνουν έξοδα, γλιτώνουν 
δαπάνες.  

Ε, λοιπόν, κάνετε λάθος. Και κάνετε λάθος πάρα πολύ απλά γιατί ο σοβαρός 
επιχειρηματίας, αυτός ο οποίος έρχεται για να μείνει και όχι για να αρπάξει, δέχεται αθέμιτο 
ανταγωνισμό από αυτούς τους επιχειρηματίες της αρπαχτής. Και δέχεται αθέμιτο ανταγωνισμό 
πολλαπλά. Γιατί ο επιχειρηματίας ο οποίος κάνει περιβαλλοντικό έγκλημα, κάνει και φορολογικό 
έγκλημα, εισφοροδιαφεύγει και έχει «μαύρη» εργασία. Οι επιχειρήσεις στον Ασωπό δεν κάνουν 
απλώς μόλυνση. Καταστρέφουν τον υγιή ανταγωνισμό. 

 Τι ζητάει, λοιπόν, ο επενδυτής, ο μεγάλος, ο σοβαρός, ο υγιής επενδυτή, αν θέλετε να 
μιλάτε για επενδύσεις στην Ελλάδα; Ζητάει δύο πολύ απλά πράγματα: Πρώτον, σταθερό 
φορολογικό σύστημα. ∆εύτερον -και πάρα πολύ απλό- να ξέρει που επενδύει, σε τι επενδύει και τι 
υποχρεώσεις έχει απέναντι στο κράτος.  

Εάν δεν του τα δίνουμε, λοιπόν, αυτά, δεν πρόκειται να έρθει, κύριε Θεοδωράκη. Αυτή είναι 
η απάντησή μας. ∆εν πρόκειται να έρθει με όσα ευχολόγια και αν μας λέτε. Όπως δεν ήρθαν οι 
Γερμανοί –όταν το έλεγαν- με το «Ήλιος». 

Να πω και κάτι άλλο για να κλείσω. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για επενδύσεις. Σας 
πληροφορώ, λοιπόν, ότι το Green New Deal -το πρόγραμμα που εκπόνησε το ευρωπαϊκό Πράσινο 
Κόμμα το 2011 με την κρίση- μιλάει για έξι εκατομμύρια θέσεις εργασίας πανευρωπαϊκά και για 
τριακόσια δισεκατομμύρια ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Και πρέπει να μιλάμε για δημόσιες 
επενδύσεις, γιατί εάν δεν γίνουν, κανείς δεν βρίσκει το περιβάλλον να έρθει. Έχει απόλυτο δίκιο ο 
κ. Λαφαζάνης. 

Και να πω και κάτι δυσάρεστο και λυπάμαι που θα κλείσω με αυτό. 
Όλοι λέτε εδώ πόσο απεχθές είναι να πρέπει να πληρώσουμε τα επόμενα ογδόντα-εκατό 

χρόνια 350 δισεκατομμύρια. Θα μπορούμε; ∆εν πρέπει να τα κόψουμε; Ε, λοιπόν, σας πληροφορώ 
ότι με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας δεν είναι 350 τα δισεκατομμύρια. Είναι άλλα 700 που δεν 
σας τα λέει κανένας. Αυτά τα 700, με τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας, είναι οι 
προσδοκώμενες ζημίες στην Ελλάδα από την κλιματική αλλαγή. Μέχρι το 2100 θα κοστίσει 700 
δισεκατομμύρια στη χώρα μας η κλιματική αλλαγή. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό, γιατί αυτή η 
προστασία φέρνει αυτές τις θέσεις εργασίας που ήδη προανέφερα με τις συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και με δεκάδες άλλες επιχειρήσεις στην προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Μην βλέπετε, λοιπόν, το περιβάλλον σαν μία τροχοπέδη. ∆είτε το σαν παραγωγική 
ανάπτυξη, γιατί όσες χώρες το έκαναν κέρδισαν πολλά. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


