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Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 3 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο αναφορών
και ερωτήσεων της Τρίτης 4 Φεβρουαρίου 2014.
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4547/4-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Ψυχάρη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το taxis.
2. Η µε αριθµό 1358/12-11-2013 αναφορά του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων του
ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων.
3. Η µε αριθµό 3937/19-11-2013 ερώτηση της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον φορολογικό
έλεγχο χιλίων εξακοσίων ογδόντα υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού.
4. Η µε αριθµό 5071/21-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Πολύβιου
Ζησιµόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
τα προβλήµατα λειτουργίας της Λέσχης Αξιωµατικών Ενόπλων
Δυνάµεων (ΛΑΕΔ).
5. Η µε αριθµό 4081/21-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση
στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία.
6. Η µε αριθµό 4775/11-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Νοσηµάτων
Θώρακα» της Πάτρας.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4418/29-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το πρό-

γραµµα διατήρησης αυτοχθόνων σπάνιων φυλών αγροτικών
ζώων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 491/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Β’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καλαντζή
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την ελεύθερη πώληση των
µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων.
Στον κύριο Αντιπρόεδρο θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κ.
Άδωνις Γεωργιάδης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η 228-232/2014 απόφαση της ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας λέει ότι τα φαρµακεία δεν αποτελούν αµιγώς εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά η υπεύθυνη δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή συνδυάζονται για την
εµπορική εκµετάλλευση.
Επίσης, η απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας λέει για τη λειτουργία των φαρµακείων, λόγω της ζωτικής
σπουδαιότητός τους για το κοινωνικό σύνολο, ότι το κράτος εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των φαρµακείων και µάλιστα υπό συνθήκες λειτουργίας εκτός όρων ελεύθερου ανταγωνισµού. Αυτό
λέει η απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας.
Εγώ θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου, κάνοντάς σας όµως
πρώτα µία ερώτηση: Εάν κάποιος πολίτης, Έλληνας ή Ελληνίδα,
πάρει ένα φάρµακο από τα ράφια του σούπερ µάρκετ και στο
δρόµο –το απευχόµαστε- πεθάνει, ποιος Υπουργός µπορεί να
µείνει στη θέση του και ποιος έχει την ευθύνη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω, κύριε συνάδελφε, ότι η έννοια της επικαίρου ερωτήσεως αποκρυσταλλώνεται πλήρως στην παρούσα, καθώς τίθεται
ένα θέµα που απασχολεί ιδιαιτέρως την επικαιρότητα, που είναι
και ανοιχτό και µένει να απαντηθεί από την Κυβέρνησή µας.
Να σας πω λίγο την προϊστορία του, πώς το Υπουργείο Υγείας
έχει χειριστεί αυτό το θέµα µέχρι σήµερα. Εγώ, αναλαµβάνοντας
τις ευθύνες του Υπουργείου Υγείας το καλοκαίρι κατόπιν της εντολής του Πρωθυπουργού, βρήκα ανοιχτή υποχρέωση από το
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πρόγραµµα να συµφωνεί µε την τρόικα στον τρόπο διαθέσεως
κι εκτός φαρµακείων ορισµένων ειδών από τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα και άλλα είδη.
Κατόπιν επιµόνων διαπραγµατεύσεων που κράτησαν καθ’ όλη
τη διάρκεια του θέρους, τον Σεπτέµβριο του 2013 καταλήξαµε
µε την τρόικα σε µία διατύπωση στο πρόγραµµα τέτοια που στην
υποχρέωσή µας από το µνηµόνιο για απελευθέρωση των σηµείων πωλήσεως των ΜΗΣΥΦΑ προσετέθη σε παρένθεση η
φράση «βιταµίνες, συµπληρώµατα κ.λπ.».
Κατόπιν και µετά από αυτήν τη συµφωνία µε την τρόικα, τον Νοέµβριο του 2013, προχωρήσαµε στην έκδοση µίας κοινής υπουργικής απόφασης µε τον συνάδελφό µου Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Χατζηδάκη, για τη δυνατότητα των σούπερ µάρκετ να πωλούν βιταµίνες και συµπληρώµατα διατροφής. Μάλιστα, βάσει αυτής της
αποφάσεως εκκρεµεί από τον ΕΟΦ να εκδοθεί η λίστα µε τον κατάλογο αυτών των συµπληρωµάτων διατροφής και των βιταµινών,
τα οποία θα επιτρέπεται να διατίθενται στα σούπερ µάρκετ.
Η λίστα αυτή από τον ΕΟΦ έπρεπε να είχε εκδοθεί µέχρι 31 Ιανουαρίου. Δεν έχει εκδοθεί ακόµη µέχρι σήµερα. Θα εκδοθεί την
άλλη εβδοµάδα, καθότι ο ΕΟΦ είχε πολύ µεγάλο φόρτο εργασίας
για την έκδοση του νέου δελτίου τιµών των φαρµάκων, κάτι που
αξιολογήσαµε ως ζήτηµα µεγάλης προτεραιότητας για τους γνωστούς λόγους που έχουµε θίξει πολλάκις στη Βουλή.
Πάντως µέχρι την άλλη εβδοµάδα θα έχει εκδοθεί από τον
ΕΟΦ η σχετική λίστα των βιταµινών και των συµπληρωµάτων διατροφής, τα οποία επιτρέπεται, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης, ήδη να διατίθενται από τα σούπερ µάρκετ. Αυτό αφορά
στις βιταµίνες και στα συµπληρώµατα.
Όσον αφορά –και θέλω σε αυτό να είµαι πάρα πολύ σαφήςτα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα είναι µεν µη συνταγογραφούµενα, καθώς ανήκουν στην κατηγορία εκείνη της λεγόµενης
αυτοΐασης, µε την έννοια ότι δεν χρειάζεται υποχρεωτικά γιατρός, αλλά ακριβώς επειδή ανήκουν στην κατηγορία των φαρµάκων που δεν χρειάζεται να είναι υποχρεωτικά γιατρός παρών,
σε αυτά, αφού δεν υπάρχει γιατρός για να µας συµβουλέψει, κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική η παρουσία του φαρµακοποιού ως
αυτού ο οποίος θα συµβουλέψει τον άνθρωπο που θα επιλέξει
να τα αγοράσει ή να µην τα αγοράσει, ώστε να είµαστε βέβαιοι
ότι δεν θα προκληθεί κάποια βλάβη στην υγεία του από την
χρήση αυτών των φαρµάκων παράλληλα µε κάποια άλλα.
Οφείλω δε να σας πω –αν κι εσείς το γνωρίζετε καθότι φαρµακοποιός- ότι τα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα ως φάρµακα
µπορεί αυτοτελώς να µην έχουν µεγάλο κίνδυνο ή να µην έχουν
µεγάλο κίνδυνο σε κάποιες συγκεκριµένες ποσότητες αλλά µπορούν να αποτελέσουν τεράστιο κίνδυνο για την υγεία αν τα λάβεις
µαζί µε άλλα φάρµακα, τα οποία είναι συνταγογραφούµενα.
Παραδείγµατος χάριν, υπάρχουν µη συνταγογραφούµενα
φάρµακα που, αν τα παίρνει κάποιος που έχει, ας πούµε, υπέρταση, ξαφνικά γίνονται εξαιρετικώς επικίνδυνα, ενώ από µόνα
τους δεν µπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία.
Για όλους αυτούς τους λόγους το Υπουργείο Υγείας εξετάζει
µε πολλή µεγάλη προσοχή το ζήτηµα της απελευθερώσεως των
σηµείων πωλήσεως των µη συνταγογραφουµένων φαρµάκων.
Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι είχαµε µια εκτενή συνάντηση µε
το συνάδελφό µου Υπουργό κ. Χατζηδάκη, ο οποίος -το τονίζωδικαίως αγωνιά για τις µεταρρυθµίσεις και δικαίως θέλει να επιτύχουµε στη χώρα τη µεγαλύτερη δυνατή συµµόρφωση µε τις
προτάσεις του ΟΟΣΑ ως προς την ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και την απελευθέρωση της οικονοµίας από διάφορες
στρεβλώσεις του παρελθόντος αλλά στο συγκεκριµένο πρέπει
να σας πω ότι είχαµε µια πολύ καλή συνεργασία, τα αποτελέσµατα της οποίας θα σας αναπτύξω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βλέποντας τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργείτε και εσείς αλλά
και ο κ. Χατζηδάκης δεν µπορώ να µην πω ευθέως ότι συνάδει
απόλυτα µε τον τρόπο που θέλω και πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργεί ένας Υπουργός και σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, εγώ θα πω κάτι άλλο και θα πω και µια ιστορία µετά.
Είπατε ότι όχι από µόνα τους, αλλά σε συνδυασµό κάποια φάρµακα, αν τα πάρουν από το σούπερ µάρκετ, µπορεί να δηµιουργήσουν πρόβληµα. Και από µόνα τους! Είναι δυνατόν να µην έχει
παρενέργειες, για παράδειγµα, η ασπιρίνη ή η παρακεταµόλη,
δηλαδή, το Depon;
Θα σας πω ένα περιστατικό που έζησα, όταν ένας φίλος µου
νοσηλευόταν στο Νοσοκοµείο Καβάλας µε υψηλό πυρετό. Ήταν
µαζί µε έναν άλλον. Ήρθε µια νοσοκόµα και είχε δύο κουτάκια
µε χάπια που έπρεπε να πάρουν. Ο ένας έπρεπε να πάρει αντιπυρετικό και ο άλλος έπρεπε να πάρει ένα αντίστοιχο φάρµακο
για το πρόβληµα που είχε. Ο ένας, όπως σας είπα, είχε πυρετό
και ο άλλος είχε διάτρηση στοµάχου. Την αντιπυρετική ασπιρίνη
κατά λάθος η νοσοκόµα θα την έδινε στον άλλο. Καταλαβαίνετε,
µε διάτρηση στοµάχου να πάρει και ασπιρίνη! Δεν θα τον προλάβαινε ούτε ο Θεός!
Αυτό µπορεί να συµβεί µε το απλό φάρµακο, δηλαδή την ασπιρίνη αν την πάρεις µόνος ή ξέρεις ή δεν ξέρεις ή έχεις ή δεν έχεις
έλκος του δωδεκαδακτύλου, µπορεί να πάθεις διάτρηση και να
τρέχεις και να µην προλαβαίνεις. Γι’ αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολο και δεν είναι τυχαίο το ότι στα φαρµακεία είναι υποχρεωτική
η ύπαρξη φαρµακοποιού. Δεν µπορεί να λειτουργήσει ένα φαρµακείο µόνο µε ένα φαρµακοτρίφτη ή µε έναν υπάλληλο. Πρέπει
υποχρεωτικά να είναι παρών ο φαρµακοποιός. Γιατί αυτό; Δεν
είναι για να µας προστατεύσει ή για να δώσει αβάντα στο φαρµακοποιό. Το κάνει, γιατί ακριβώς πρέπει να ξέρει τι δίνει, να δει
αυτό που είδα εγώ. Διότι εγώ της το πήρα από το χέρι, όταν τη
ρώτησα: «Τι φάρµακο του δίνεις;» και είπε: «Ασπιρίνη». Της απάντησα το εξής: «Σε αυτόν που έχει έλκος και έχει πάθει διάτρηση
και πια έχει φτάσει ο αιµατοκρίτης του κάτω από 30 του δίνεις
ασπιρίνη; Θα τον πας στο 3 και θα πεθάνει».
Άρα, καταλαβαίνετε ότι ο φαρµακοποιός είναι απαραίτητος.
Ένα από τα κύρια µαθήµατα που κάνουν είναι η παροχή πρώτων
βοηθειών, όπου αντιµετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Παρεµπιπτόντως, η πρωτοβάθµια υγεία µέχρι να γίνει το ΕΣΥ από τους φαρµακοποιούς παρείχετο. Ο ασθενής, όταν είχε πυρετό ή κάτι άλλο, το
φαρµακοποιό ρωτούσε τι πρέπει να κάνει και εκείνος έβλεπε αν
µπορεί να τον βοηθήσει ή να τον στείλει στο νοσοκοµείο.
Άρα, πολύ σωστά το θέσατε και εγώ θα κλείσω, γιατί δεν θέλω
να σας κουράζω, λέγοντας ότι δεν γίνεται και δεν το κάνουµε
αυτό γιατί πρέπει να στηρίξουµε µια συγκεκριµένη τάξη, αλλά
είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο µε τις αρχές µας. Σε ποια χώρα
του κόσµου γίνεται;
Θα σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Στη Θεσσαλονίκη ο αριθµός
των φαρµακείων είναι ίσος µε τον αριθµό των φαρµακείων συνολικά που έχει η Αυστρία. Όσα φαρµακεία έχει η Θεσσαλονίκη
έχει η Αυστρία!
Άρα, δεν υπάρχει λόγος να µιλάµε για ελεύθερο ανταγωνισµό
ή για τιµές. Σωστά κάνετε για τις βιταµίνες, σωστά κάνετε για τα
συµπληρώµατα διατροφής, αλλά αυτά είναι άλλο ζήτηµα. Και
αυτά ακόµα -αν και δεν θέλω να µπω σε αυτή τη συζήτηση- χρειάζονται προσοχή. Όµως, να δώσεις ασπιρίνη σε έναν που είναι
ελκοπαθής ή µπορεί να έχει και χίλιες δυο περιπτώσεις και παρενέργειες;
Άρα, πρέπει σωστά να το αντιµετωπίσετε. Σαφώς να γίνεται
προσπάθεια να µειωθούν οι τιµές, αλλά όχι εις βάρος της υγείας
των ανθρώπων. Είναι διαφορετικό το φαρµακείο. Σας το λέει -και
γι’ αυτό σας την έφερα- και η απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη µας φοβίζετε πάντως, γιατί µέχρι τώρα και τις ασπιρίνες και τα Depon
χωρίς συνταγή και συµβουλές γιατρού τα καταπίνουµε µε τις
χούφτες.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Ελπίζω χωρίς να έχετε διάτρηση στοµάχου, αγαπητέ Πρόεδρε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Θα
το είχατε δει. Δεν θα ήταν εδώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Υγείας): Θέλω,
κύριε συνάδελφε, να είµαι πολύ συγκεκριµένος ως προς το ζή-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

τηµα και πώς το αντιµετωπίζουµε.
Εγώ προσωπικά τυγχάνει να είµαι εξαιρετικά υπέρ της ελεύθερης αγοράς και των κανόνων που διέπουν αυτήν. Όµως, η
αγορά του φαρµάκου –και αυτό είναι κάτι που πολλοί συµπολίτες
µου δεν το έχουν καταλάβει- δεν είναι µία ελεύθερη αγορά. Είναι
µία ειδικού τύπου αγορά. Γι’ αυτό και οι τιµές, για παράδειγµα,
είναι διατιµηµένες. Αν λέγαµε ότι θα θέλαµε να φτιάξουµε στο
φάρµακο τους κανόνες ελεύθερης αγοράς, δεν θα είχαµε δελτίο
τιµών φαρµάκου. Θα αφήναµε την αγορά να καταλήξει στο ποιες
τιµές θα πωλείται το κάθε φάρµακο. Δεν θα είχαµε συγκεκριµένο
αριθµηµένο κέρδος φαρµακοποιών. Δεν θα είχαµε συγκεκριµένο
αριθµηµένο κέρδος φαρµακεµπόρων.
Έχουµε ρυθµισµένη όλη την αγορά του φαρµάκου –όχι µόνο
στην Ελλάδα, αλλά παγκοσµίως- γιατί ακριβώς αναγνωρίζουµε
ότι σ’ αυτό το συγκεκριµένο είδος δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε τους κανόνες που εφαρµόζουµε στα υπόλοιπα είδη, διότι
αναγνωρίζουµε ότι το φάρµακο αποτελεί από µόνο του µία ειδική
κατηγορία, όπου πρέπει, για παράδειγµα, οι τιµές να συγκρατούνται πάντα σε ένα τέτοιο επίπεδο που να µπορεί ο λαός να
αγοράζει τα φάρµακα και να µη χάνει την υγειά του.
Οφείλω, όµως, επειδή το θίξατε, να σας καταθέσω για τα Πρακτικά έναν πίνακα που νοµίζω ότι απαντά σε ένα µεγάλο βαθµό
στο θέµα της απελευθερώσεως των σηµείων πωλήσεως, γιατί
αυτό που συζητάµε ως προς το αν θα βγουν τα ΜΗΣΥΦΑ στα
σούπερ µάρκετ είναι στην ουσία η απάντηση στο ερώτηµα αν θέλουµε να αυξήσουµε τα σηµεία πωλήσεως.
Σας λέω, λοιπόν, τις χώρες στις οποίες υπάρχει η απελευθέρωση στα σούπερ µάρκετ στην Ευρώπη, σίγουρα όχι µε τους ίδιους όρους στην κάθε χώρα, γιατί τα µοντέλα είναι διαφορετικά.
Ας πούµε, όµως, σε ποιες χώρες υπάρχει. Υπάρχει στη Δανία.
Στη Δανία έχουµε ένα φαρµακείο ανά δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα έξι ανθρώπους.
Επίσης, είναι στα σούπερ µάρκετ στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία έχουµε ένα φαρµακείο ανά οκτώ χιλιάδες τετρακόσιους δώδεκα ανθρώπους.
Επίσης, είναι στο Ηνωµένο Βασίλειο. Εκεί είναι «shop in the
shop», δηλαδή φαρµακείο εντός του σούπερ µάρκετ. Στο Ηνωµένο Βασίλειο έχουµε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιους είκοσι τέσσερις ανθρώπους ανά ένα φαρµακείο.
Στην Ελβετία έχουµε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιους δεκαπέντε ανθρώπους ανά ένα φαρµακείο.
Στην Ουγγαρία έχουµε τέσσερις χιλιάδες είκοσι έξι ανθρώπους, κ.ο.κ..
Όσον αφορά την Ελλάδα, για την οποία συζητάµε, είµαστε η
πρώτη χώρα σε αναλογία πληθυσµού φαρµακείων στον κόσµο,
κύριε Πρόεδρε. Έχουµε ανά χίλιους είκοσι οκτώ ανθρώπους ένα
φαρµακείο.
Δηλαδή, για να το καταλάβουµε, σας λέω ξανά ότι η πρώτη
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τα λιγότερα φαρµακεία
είναι η Δανία µε δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα έξι
ανθρώπους για ένα φαρµακείο και στην Ελλάδα έχουµε χίλιους
είκοσι οκτώ ανθρώπους για ένα φαρµακείο. Δηλαδή, στην Ελλάδα έχουµε δεκαεπτά φορές περισσότερα φαρµακεία από τη
Δανία. Προφανώς, σε µία χώρα που έχει δεκαεπτά φορές λιγότερα φαρµακεία από εµάς, τα σηµεία των πωλήσεων και η αύξηση αυτών είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα. Στην Ελλάδα, όµως, που
έχουµε ένα φαρµακείο ανά τετρακόσια µέτρα, τα σηµεία των πωλήσεων δεν είναι –κατά τη δική µας γνώµη- το µείζον.
Καταθέτω τον πίνακα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, δεν λέµε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν παρεµβάσεις και
σ’ αυτόν τον τοµέα. Πρέπει να υπάρξουν. Όπως σας είπα και
προηγουµένως, µε το συνάδελφό µου Υπουργό κ. Χατζηδάκη είχαµε µία πάρα πολύ καλή συνεργασία το Σάββατο και συναποφασίσαµε ότι από κοινού τα δύο Υπουργεία –το Υπουργείο
Ανάπτυξης και το Υπουργείο Υγείας- θα θέσουµε τα ζητήµατα
της απελευθερώσεως των ΜΗΣΥΦΑ, τα οποία αποτελούν τµήµα
του πακέτου µεταρρυθµίσεων των προτεινοµένων από τον
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ΟΟΣΑ, στην επικείµενη διαπραγµάτευση µε την τρόικα, όπου
εκεί, όπως θα καταλάβατε, το Υπουργείο Υγείας θα παρουσιάσει
τις θέσεις µας.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέµβαση και
σ’ αυτήν την αγορά, χωρίς όµως να είναι το µείζον σηµείο αυτής
της παρεµβάσεως η αύξηση του αριθµού των σηµείων πωλήσεως.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Αρχαγγέλου Ρόδου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει και τους εύχεται καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σήµερα παρακολουθείτε συνεδρίαση η οποία έχει στην ηµερήσια διάταξη κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έχει καθιερωθεί στη συνεδρίαση αυτή να είναι υποχρεωτική η παρουσία µόνο του
ερωτώντος Βουλευτή ή των ερωτώντων Βουλευτών και των
Υπουργών οι οποίοι απαντάνε. Η Δευτέρα είναι συνήθως ηµέρα
κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σπανίως έχουµε νοµοθετική εργασία.
Τώρα, θα συζητήσουµε την τέταρτη µε αριθµό 482/28-1-2014
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
ανάγκη συντήρησης και επισκευής της παλαιάς γέφυρας της
Χαλκίδας.
Στον κύριο συνάδελφο θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης.
Κύριε Αναγνωστάκη, ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για
να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά λυπάµαι. Λυπάµαι και εξοργίζοµαι
που ένα καθαρώς υπηρεσιακό ζήτηµα αναγκάστηκα να το θέσω
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου µε επίκαιρη ερώτηση
στον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, αποσπώντας
τον, θέλω να πιστεύω, από πολύ σοβαρότερα ζητήµατα που έχει
να επιλύσει.
Κύριε Υπουργέ, οι Ευβοείς και οι κάτοικοι της Χαλκίδας γίναµε
θεατές ενός θεάτρου παραλόγου, αναζητώντας να βρεθεί ποιος
φορέας είναι επιτέλους υπεύθυνος για την επισκευή και συντήρηση της παλαιάς γέφυρας της πόλης.
Θέλω, δε, να σας τονίσω, κύριε Υπουργέ, ότι µέχρι και η εισαγγελία αναµείχθηκε και ήδη είναι σε εξέλιξη προκαταρτική διαδικασία προς αναζήτηση του υπευθύνου.
Κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε εσάς που είστε γνώστης του
συγκεκριµένου προβλήµατος και σας ζητώ µία σαφή και ξεκάθαρη απάντηση.
Θεωρώ αδιανόητο το 2013 - 2014 η Δηµόσια Διοίκηση να αντιµετωπίζει ως Πόντιος Πιλάτος το όποιο πρόβληµα που όφειλε
να το είχε λυµένο προ πολλού.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
Είναι, επίσης, µη πρέπον και µη αποδεκτό από την πλευρά,
κύριε Υπουργέ, να αναγκάζεται επίσηµος φορέας να προσφεύγει
στη δικαιοσύνη προς αναζήτηση του υπεύθυνου φορέα.
Θέλω, λοιπόν, καθώς είστε γνώστης του προβλήµατος, να µου
δώσετε µία σαφή απάντηση σχετικά µε το ποιος επιτέλους είναι
ο φορέας που θα αναλάβει άµεσα την επισκευή και συντήρηση
της γέφυρας της παλιάς πόλης της Χαλκίδας, που είναι άµεσα
συνδεδεµένη µε τη λειτουργία της.
Θερµή παράκληση, κύριε Υπουργέ, να προσδιορίσετε και το
χρονοδιάγραµµα.
Είµαι απόλυτα σίγουρος ότι θα πάρω σαφείς απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
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ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος ξεκίνησε µε τη διατύπωση ότι λυπάται
και εξοργίζεται για το γεγονός ότι φέρνει αυτήν την ερώτηση στη
Βουλή. Όµως, πρέπει να σας πω ότι κι εγώ όταν έγινα για πρώτη
φορά γνώστης του ζητήµατος αυτού, αναρωτιόµουν πόσα προβλήµατα τελικώς δηµιουργεί η αδράνεια, η αδιαφορία, πόσα
προβλήµατα δηµιουργεί η σύγχυση, η οποία πολλές φορές σκοπίµως -κατά τη γνώµη µου- υπεισέρχεται στην καθηµερινή µας
δουλειά.
Το έργο αυτό και η αρµοδιότητα του συγκεκριµένου ζητήµατος δεν έχει να κάνει µε το Υπουργείο Υποδοµών. Έχει να κάνει
µε το Υπουργείο Ναυτιλίας και τη Διεύθυνση Λιµενικών Έργων.
Επίσης, αυτή η αρµοδιότητα εκτελεστικά έχει µεταφερθεί στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Επιτελικά και πολιτικά είναι υπεύθυνος ο Οργανισµός Λιµένων του Νοµού Ευβοίας, ο παλιός Οργανισµός Λιµένων Χαλκίδας δηλαδή, ο οποίος είναι και
υπεύθυνος -θα έλεγα- για τη δηµιουργία προϋποθέσεων ώστε να
λειτουργεί αυτή η γέφυρα.
Δυστυχώς όλα αυτά δεν έγιναν και φτάσαµε στο σηµείο, όπως
πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, να παρέµβει ακόµα και ο εισαγγελέας για να αναζητήσουµε τον υπεύθυνο.
Εγώ αυτό που έκανα, λοιπόν, σαν άµεση αντίδραση, σαν
άµεση, από την πλευρά µου, απόφαση ήταν να στείλω τις τεχνικές υπηρεσίες να δουν το πρόβληµα. Το είδαν. Το αξιολόγησαν.
Στη συνέχεια έγινε µια µελέτη. Η µελέτη αυτή ολοκληρώθηκε.
Απαιτούνται κάποια στοιχεία αυτήν τη στιγµή από τον Οργανισµό Λιµένων Νοµού Ευβοίας για να πάµε, κύριε συνάδελφε -ελπίζω σε δυο βδοµάδες περίπου από σήµερα- σε προκήρυξη, σε
δηµοπράτηση του έργου, έτσι ώστε να αποκαταστήσουµε τις
όποιες ζηµιές υπάρχουν στη γέφυρα.
Το θέµα που απασχολεί -και θέλω να το λύσουµε στη συνέχεια- είναι ότι αυτό πρέπει να έχει µία συνέχεια και στο µέλλον,
ώστε να µην ξαναεµφανιστούν τέτοια φαινόµενα. Και αυτό έχει
να κάνει και µε την ευθύνη των περιφερειακών διοικήσεων και µε
τους οργανισµούς.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό που µπορώ να σας πω τώρα, σήµερα, στην ερώτηση που υπέβαλε ο κ. Αναγνωστάκης -και πολύ
σωστά- είναι ότι σε δύο εβδοµάδες, περίπου, το έργο δηµοπρατείται -η πίστωση είναι εξασφαλισµένη- έτσι ώστε να µπορούν οι
άνθρωποι αυτό το ιστορικό γεφύρι να το αξιοποιούν µε ασφάλεια
και ταυτόχρονα να αποτελεί τον κόµβο και το µέσον για να γεφυρώνουµε το κοµµάτι της Στερεάς Ελλάδας µε τη Χαλκίδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αναγνωστάκη,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έτσι έχουν τα πράγµατα. Με το ν. 2503/1997
η αρµοδιότητα συντήρησης πέρασε στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Η Διεύθυνση Δ3 µε έγγραφό της στις 26-11-2000 ενηµερώνει τη ΔΕΣΕ ότι πλέον αναλαµβάνει αυτή τα καθήκοντα και
τη συντήρησή της στο εφεξής.
Αντίθετα, υπάρχει µία αλληλογραφία από την Περιφέρεια
προς το Δήµο της Χαλκίδας. Ο Δήµος Χαλκίδας µε έγγραφό του,
κύριε Υπουργέ, διευκρινίζει ότι είναι στη Ζώνη Λιµένος και άρα
δεν µπορεί να έχει αυτός την ευθύνη και την αρµοδιότητα συντήρησης και τη στέλνει προς τον Οργανισµό Λιµένων Ευβοίας,
πρώην Λιµενικό Ταµείο Χαλκίδας.
Είναι αληθές -και είναι προς τιµήν σας- ότι στείλατε κλιµάκιο
µε επικεφαλής πολύ σοβαρούς επιστήµονες και συνεργάτες σας.
Μιλώ για τον κ. Μουζάκη, γνωστό για την επάρκειά του, καθώς
και την κ. Αρχοντάκη.
Η συγκεκριµένη έκθεση, κύριε Υπουργέ, που βρίσκεται και στα
χέρια σας και στα χέρια µου, αναδεικνύει και αποδεικνύει τους
ισχυρισµούς µου, δηλαδή ότι εδώ και δεκαπέντε χρόνια δεν έχει
γίνει σοβαρή συντήρηση του έργου ιδιαίτερα στα µηχανολογικά
και στα ηλεκτρολογικά.
Παρεµπιπτόντως, να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι το προηγούµενο έργο της τάξης των 300 χιλιάδων ευρώ ακόµα δεν ξέρουµε
κατά πόσο υλοποιήθηκε µε βάση τα όσα ο προϋπολογισµός του
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έργου και η τεχνική έκθεση προέβλεπε και είναι αντικείµενο δικαστικής διερεύνησης.
Θα ήθελα τώρα να σταθώ λίγο στη δική σας παρέµβαση και
να σας παρακαλέσω, εκπροσωπώντας τους Χαλκιδέους και τους
Ευβοείς, να µην έχουµε προνοµιακή αντιµετώπιση αλλά την ίδια
ακριβώς αντιµετώπιση που έχουν και οι κάτοικοι της Λευκάδας,
µε τη γνωστή γέφυρα της Λευκάδος.
Πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν µας αρκεί –παρ’ όλο
που είναι ενθαρρυντική η τοποθέτησή σας- το ότι θα δοθεί άµεσα
προς δηµοπράτηση το έργο συντήρησης. Θέλουµε να υπάρχει
και η ετήσια συντήρηση. Η γέφυρα της Λευκάδας έχει πάει 2,5
εκατοµµύρια ευρώ και µπράβο τους και µπράβο και στην πολιτεία! Αντίστοιχα διεκδικούµε και εµείς, πέρα από το πρώτο έργο
της επισκευής, να υπάρχει και η ετήσια δαπάνη συντήρησής της.
Είµαι απόλυτα βέβαιος ότι έχω απέναντί µου έναν Υπουργό, ο
οποίος και γνώστης είναι και τη βούληση έχει να αντιµετωπίσει
και να πατάξει φαινόµενα και διαφθοράς και γραφειοκρατίας.
Είναι στο χέρι σας, κύριε Υπουργέ. Θα έχετε την αµέριστη
συµπαράστασή µου εάν προχωρήσετε σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια θα πω.
Επαναλαµβάνω και πάλι ότι έχω αναλάβει την υποχρέωση και
την ευθύνη να αποκαταστήσουµε τη λειτουργία της γέφυρας.
Αυτό που δεν είµαι ακόµα έτοιµος να πω στον κύριο συνάδελφο
είναι πώς ακριβώς θα είναι στη συνέχεια το καθεστώς συντήρησης, όπως πολύ σωστά είπε. Διότι πιστεύω ότι δεν φτάνει µόνο
να αποκαταστήσουµε τις ζηµιές, αλλά πρέπει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος µονίµως και κάθε χρόνο, µε κάποιο ποσό µικρό,
ελάχιστο, θα µπορεί να συντηρεί τη γέφυρα.
Θα µπορώ όµως, σε µια επόµενη φάση να σας ενηµερώσω,
αφού δηµοπρατηθεί το έργο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε.
Συνεχίζουµε µε την δεύτερη µε αριθµό 483/28-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας που «παγώνει» ξανά την εκτροπή του Αχελώου.
Τον λόγο έχει ο κύριος συνάδελφος για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτηση.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τριάντα χρόνια συζητάµε για την εκτροπή του
Αχελώου. Ως τα σήµερα το έργο πέρασε από σαράντα κύµατα,
αλλά και από αντίστοιχες µεταλλάξεις. Η αρχική επιθυµία ήταν η
«µεγάλη εκτροπή», 1,1 δισεκατοµµύριο κυβικά µέτρα νερό. Κατόπιν άλλαξε και έγινε στροφή στη «µερική εκτροπή» των 600
εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων και έπειτα, στη «µερική της µερικής» µε 250 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερό.
Η ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει ακυρώσει
τέσσερις φορές την εκτροπή του Αχελώου µε το ένα ή µε το
άλλο σκεπτικό. Το Φεβρουάριο του 2010 «πάγωσε» προσωρινά
όλα τα έργα της εκτροπής του Αχελώου και σταµάτησε τη λειτουργία όσων έργων έχουν ολοκληρωθεί. Ήδη είχαν δαπανηθεί
για αυτά τα έργα περισσότερα από 850 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τώρα, στις 10 Ιανουαρίου του 2014, έρχεται και πέµπτη απόφαση που για µια ακόµα φορά µπλοκάρει τα έργα της εκτροπής,
επειδή εκτός των άλλων παραβιάζουν και την αρχή της βιώσιµης
ανάπτυξης.
Τελικά, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει µε το νερό στη Θεσσαλία;
Τι θα απογίνουν τα τελειωµένα ή τα µισοτελειωµένα έργα που
υπάρχουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Είναι ευτυχές και θετικό το γεγονός ότι ο συνάδελφος ο κ.
Ψύρρας υπέβαλε αυτήν την ερώτηση για ένα πολύ ακανθώδες
ζήτηµα που έχει απασχολήσει την πολιτική και οικονοµική ζωή
της χώρας για τρεις δεκαετίες, όπως είπε. Ευρισκόµεθα ενώπιον
µιας νέας πραγµατικότητας, µιας απόφασης του Συµβουλίου της
Επικρατείας, της υπ’ αριθµόν 26/2014, η οποία ακυρώνει το ν.
3481/2006, όπου µε το νόµο αυτό εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί
όροι του επίµαχου έργου της εκτροπής του Αχελώου.
Επισηµαίνεται ότι τότε, εκείνη την εποχή, το σκεπτικό του
νόµου ήταν ότι η εκτροπή έπρεπε να συνεχιστεί. Διότι η απόφαση
εκείνης της εποχής για τη διαχείριση των υδάτων προέβλεπε µεταβατική περίοδο µέχρι το 2009 για την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών διαµερισµάτων της χώρας. Είχε εκπονηθεί
σχέδιο διαχείρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο οποίο προβλεπόταν η υλοποίηση έργων «µερικής εκτροπής». Είχαν υλοποιηθεί έργα για την εκτροπή του Αχελώου συνολικού ύψους τότε
-το 2006- 500 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία δεν απέδιδαν τίποτε
-όπως και σήµερα- ως αχρησιµοποίητα.
Από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ
είχε εκπονηθεί το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής του
ποταµού Αχελώου αλλά και του Πηνειού.
Συνεπώς, σήµερα ευρισκόµεθα προ της πραγµατικότητας µε
βάση την οποία ακυρώνεται όλος αυτός ο σχεδιασµός που σας
ανέφερα. Με αυτόν τον σχεδιασµό, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος συνάδελφος, υπήρξε η δυνατότητα µεταφοράς 600 εκατοµµυρίων κυβικών ετησίως µε δυο φράγµατα στη Μεσοχώρα και
στη Συκιά, Σταθµούς Υδροηλεκτρικούς στις θέσεις Γλύστρα και
Πευκόφυτο και σήραγγα εκτροπής δεκαεπτάµισι χιλιοµέτρων,
έργα πρόσβασης και εργοταξιακών εγκαταστάσεων και αναρυθµιστικό έργο –λίµνη- στο Μαυροµάτι στον Πάµισο και υδροηλεκτρικά έργα για να συµπληρωθεί η άρδευση της πεδιάδας της
Θεσσαλίας.
Τα κατασκευασµένα µέχρι σήµερα έργα δεν πρόκειται να
αχρηστευθούν. Θα περιληφθούν στο νέο σχεδιασµό του Υπουργείου που θα γίνει µετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών διαµερισµάτων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου που
έχουν εκπονηθεί µε βάση τις κοινοτικές οδηγίες.
Ήδη έχουν εγκριθεί τον Ιούλιο του 2013 από το ΥΠΕΚΑ οι
στρατηγικές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων
αυτών.
Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι και ανεξάρτητα από την απόφαση του ΣτΕ ο υφιστάµενος σχεδιασµός, δυνάµει του νόµου του
2006 που σας ανέφερα προηγουµένως, έπρεπε να τροποποιηθεί,
αφού σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα σχέδια διαχείρισης, που
είναι υπό έγκριση, ο εκτρεπόµενος πια όγκος των υδάτων δεν είναι
εξακόσια, αλλά, όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφος, διακόσια
πενήντα εκατοµµύρια κυβικά µέτρα έναντι ενός δισεκατοµµυρίου
εκατό εκατοµµυρίων και εξακόσια στη συνέχεια.
Πρέπει, λοιπόν, να δούµε µε ποιον τρόπο θα τροποποιηθεί η
κατασκευή του υφιστάµενου σχεδιασµού σε ό,τι αφορά τη Συκιά.
Όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, πλέον το έργο της Μεσοχώρας
και το έργο της Συκιάς γίνεται, κατ’ αρχήν, ένα ενεργειακό έργο.
Και βέβαια, σε όλη αυτήν την υπόθεση έχει εµπλακεί και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι γνωστό, το οποίο
έχει απαντήσει σε δεκατέσσερα προδικαστικά ερωτήµατα του
ΣτΕ, όπου εκεί τίθενται συγκεκριµένα θέµατα.
Εγώ και στη δευτερολογία θα συνεχίσω την απάντησή µου,
κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι έχουν γίνει κρίσιµα λάθη σε όλη
αυτήν την υπόθεση. Σε όλη αυτήν την υπόθεση υπήρξε, δυστυχώς, ασέβεια προς τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές αποφάσεις προσπάθησαν να σεβαστούν το περιβάλλον και από την
άλλη πλευρά η πολιτεία επέδειξε πολλές φορές αλαζονεία. Το
έργο, όµως, χρειάζεται. Θα επανέλθω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφε,
έχετε τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί ή µάλλον να είστε προσεκτικοί. Εάν µετά από πέντε αρνητικές αποφάσεις επιµένετε ακόµη ότι είναι δυνατόν να
υλοποιηθεί η όποια εκτροπή, θα κάνουµε ένα λάθος πάνω στα
προηγούµενα λάθη. Όπως βέβαια είναι εξίσου λάθος να εγκα-
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ταλείψουµε τα υπάρχοντα έργα στη φθορά.
Υπάρχουν, βέβαια, δυο προβλήµατα: Το πρώτο είναι τι θα γίνει
µε το υδατικό έλλειµµα της Θεσσαλίας και το δεύτερο είναι τι θα
γίνει µε τα τελειωµένα έργα.
Να ξεκινήσω από το πρώτο. Το υδατικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας είναι εξ ορισµού ελλειµµατικό και θα συνεχίσει να παραµένει ελλειµµατικό, εάν συνεχιστεί η ίδια παρελκυστική πολιτική.
Διότι, κύριε Υπουργέ, το µεγαλύτερο κακό στη Θεσσαλία προκλήθηκε, επειδή εδώ και τριάντα χρόνια η εκτροπή µε εκτροπή
µονοπώλησε τη συζήτηση, την ιδεολογικοποίησε και την ενέταξε
σε µία πολεµική. Διαµορφώθηκε µία κατάσταση εφησυχασµού,
ότι θα έρθει µια µέρα που θα πληµµυρίσει δήθεν ο κάµπος µε
νερό. Όµως, αυτή η µέρα δεν θα έρθει ποτέ. Γιατί ακόµη και εάν
γινόταν η εκτροπή µε διακόσια πενήντα εκατοµµύρια κυβικά,
πάλι θα ήταν ελλειµµατικός ο κάµπος. Αυτό είναι το πρώτο
πράγµα που πρέπει να λέτε και να λέµε, για να µη δηµιουργούνται στους ανθρώπους ψεύτικες ελπίδες.
Πρέπει να αποδεσµεύσουµε τη σκέψη µας από την εκτροπή,
διότι αλλιώς δεν θα διαµορφώσουµε στη Θεσσαλία µία πολιτική
για τη γεωργία ακριβείας, για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, για την αποδέσµευση από υδροβόρες καλλιέργειες, τη γεωργία της µειωµένης έντασης.
Χρειάζεται επειγόντως να επανεξεταστεί το ένα από τα τρία
σχέδια διαχείρισης υδάτινων πόρων. Ποιο; Αυτό που δεν προβλέπει εκτροπή. Δεν πρέπει να χαθεί και άλλος χρόνος και να
ζουν οι αγρότες µε ψεύτικες ελπίδες.
Όσον αφορά τα έργα, σαφώς δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν.
Δεν έχουµε την πολυτέλεια να τα βοµβαρδίσουµε, όπως προτείνουν κάποιοι επαναστάτες εκεί κάτω στον κάµπο. Η ΔΗΜΑΡ θέλει
αυτά τα έργα να αξιοποιηθούν.
Προτείνουµε η Μεσοχώρα να λειτουργήσει ως υδροηλεκτρικό
έργο, να χαµηλώσει το ύψος της, ώστε να προστατευτεί το χωριό
και να δοθεί τεχνικά η λύση για τον εκχυλιστή. Να τελειώσει γρήγορα η σήραγγα και να αποπερατωθεί το χαµηλότερο φράγµα
της Συκιάς, µικραίνοντας πιθανόν το µέγεθός του. Να χρησιµοποιηθεί δε η µέθοδος της αντλησοταµίευσης µε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας.
Τα υπάρχοντα έργα θα αποκτήσουν χαρακτήρα ενεργειακό και
επιπλέον θα είναι δυνατόν πια να χρηµατοδοτηθούν ως ΑΠΕ
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή να δώσουµε σύντοµα µια οικολογική αλλά και µια οικονοµικά συµφέρουσα λύση.
Θα σας καταθέσω επιστολή του Δηµάρχου Κιλελέρ καθώς και
δυο δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και της «Larissanet.gr», που δείχνουν το πρόβληµα της λειψυδρίας στην περιοχή. Θα σας καταθέσω µια σηµερινή –γιατί σήµερα είδε το φως
της δηµοσιότητας- µελέτη του Πανεπιστήµιου της Θεσσαλίας µε
τον τίτλο «Σαχάρα η Θεσσαλία σε είκοσι χρόνια!». Και βέβαια για
το ζήτηµα της αντλησιοταµίευσης σας καταθέτω συµπέρασµα
από την εκτίµηση µελλοντικών αναγκών αποθήκευσης ενέργειας
στο ηλεκτρικό σύστηµα της Ελλάδος από το Εργαστήριο Υδροδυναµικών Μηχανών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θωµάς Ψύρρας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχω την τύχη να γνωρίζω πολύ καλά την περιοχή. Την υπηρέτησα κάποια στιγµή και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, µέσα από τη
διοίκηση, σπιθαµή προς σπιθαµή όλη εκείνη την υπέροχη τοποθεσία της Αργιθέας και από την άλλη πλευρά της Πίνδου προς
τα Τρίκαλα.
Με ρωτάτε, λοιπόν, ποια µέτρα σκοπεύουµε να πάρουµε, προκειµένου από τη µια µεριά να συµµορφωθούµε µε τη δικαστική
απόφαση, γιατί η απόφαση δεν απαγορεύει την κατασκευή του
έργου. Θέλω να πω ότι, πέραν από τις τεχνικές λεπτοµέρειες, η
απάντησή µου είναι απλή και µία και χαίροµαι γιατί καλύψατε ένα
µεγάλο µέρος αυτών που θέλω να πω, κύριε συνάδελφε. Πέρα,
λοιπόν, από τις τεχνικές λεπτοµέρειες, η απάντησή µου είναι
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απλή και µία: Πρέπει να κάνουµε πολιτική. Οφείλουµε να ασκήσουµε πολιτικές, αυτό δηλαδή που δεν έγινε στον Αχελώο για
τριάντα χρόνια.
Στον Αχελώο δυστυχώς –και όχι µόνο- η πολιτεία εµφανίστηκε
πρόχειρη και αλαζονική, ανέτοιµη και αυταρχική. Περιφρόνησε
τη φύση και τους ανθρώπους. Δεν προσπάθησε να συνθέσει
αλλά να επιβάλει. Δεν µελέτησε, αλλά απαίτησε. Παραλίγο να
γίνει καταστροφή. Ευτυχώς, την απέτρεψαν κάποιοι δικαστές και
οι κάτοικοι.
Δουλειά των πολιτικών, κύριε Πρόεδρε, είναι η συνεννόηση και
η συνεργασία: συνεννόηση εκπροσώπων, συνεργασία των ανθρώπων, σύνθεση των συµφερόντων και διασύνδεση των συστηµάτων. Οι υδάτινοι πόροι πρέπει να διαχειρίζονται. Τα φυσικά
συστήµατα πρέπει να διασυνδέονται µεταξύ τους. Νοµίζω ότι
είναι πολύ απλοί οι κανόνες και οι νόµοι και της τεχνικής αλλά
και της ίδιας της φύσης. Είναι κρίµα να χάνεται στη θάλασσα
τόσο πολύτιµο νερό.
Ναι, λοιπόν, η ιδέα ήταν σωστή, όµως µε προϋποθέσεις, µε µελέτη, µε σεβασµό στη φύση, στους ανθρώπους. Δεν έγινε έτσι.
Θεωρώ ότι η εκτροπή µε το ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες
κυβικά ήταν εκτροπή από τη λογική. Ταυτόχρονα, ήταν µια προσπάθεια αυταρχικής επιβολής από την πολιτεία των αποφάσεών
της, χωρίς εθνικό σχέδιο διαχείρισης, χωρίς φροντίδα για τις επιπτώσεις στους ανθρώπους και στο περιβάλλον.
Η εκτροπή µε τα εξακόσια πενήντα εκατοµµύρια κυβικά εξακολουθούσε να µην έχει µια καθαρή προοπτική. Χρησιµοποιεί όγκους νερού που δεν χρειάζονται, κατά τη γνώµη µου. Μπλέκει τα
ενεργειακά µε την άρδευση και µε χρήσεις υδάτινων πόρων. Οι
νόµοι δεν µπορούν να εκβιάζουν τη ζωή ούτε να κάνουν τον Προκρούστη της πραγµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει, λοιπόν, να ασκήσουµε πολιτική. Δεν θα πάρουµε
το νερό από τον ένα, τάχα για να το δώσουµε στον άλλο. Οι Αιτωλοακαρνάνες και οι Θεσσαλοί είναι όλοι Έλληνες. Θα συνεργαστούν, χωρίς να θιγούν. Θα ανταλλάξουν, δεν θα κλέψουν. Θα
συνεννοηθούν και δεν θα αλληλοϋπονοµευθούν. Θα διαλύσουµε
-και πρέπει να διαλύσουµε- µύθους αντιπαλότητας.
Οι λιµνοθάλασσες φυσικά και δεν υποφέρουν από τα 250 εκατοµµύρια κυβικά που χρειάζεται ο υδροφόρος ορίζοντας της
Θεσσαλίας. Να ξεκαθαρίσουµε τις συγχύσεις. Η Συκιά και πολύ
περισσότερο η Μεσοχώρα είναι ενεργειακά έργα, ούτε εκτροπή
ούτε φωνές πονηρής τάχα προστασίας του περιβάλλοντος, που
περισσότερο µάλλον µοιάζουν µε την προστασία κάποιων συµφερόντων. Δεν θα προχωρήσουµε στη σήραγγα πριν εξασφαλίσουµε τα δίκτυα που χρειάζεται ο κάµπος. Δεν θα πετάξουµε
σταγόνα νερό. Υπάρχουν σήµερα έξυπνα δίκτυα ορθολογικής
διαχείρισης του νερού.
Ποιος Έλληνας θέλει –πολύ σωστά είπατε προηγουµένως- τον
υδροφόρο ορίζοντα του κάµπου της Θεσσαλίας στα τετρακόσια
µέτρα; Άνυδρη Θεσσαλία είναι ξερή Ελλάδα. Θα το αλλάξουµε,
χωρίς όµως να καταστρέψουµε το άλλο. Μας έλειψε το µέτρο, η
συνεννόηση και η συνεργασία και στον Αχελώο και σε πολλά
άλλα. Μας έλειψε η πολιτική, µας περίσσεψε η υποκρισία και
πολλές φορές η υπερβολή.
Και επειδή πραγµατικά είναι η ώρα της πράξης, απευθύνοµαι
σε εσάς και σας καλώ όλους να αλλάξουµε τις συµπεριφορές
µας και τις συνήθειές µας, να κάνουµε ένα από τα µεγαλύτερα
λάθη µας σύµβολο αλλαγής και πράξη ελπίδας.
Εκεί στη Συκιά, όπως ξέρετε, κύριε συνάδελφε, πριν από εβδοµήντα χρόνια «σκοτώθηκε» η Αντίσταση. Ας το δούµε, λοιπόν,
αυτό ως σύµβολο πράξης και ελπίδας. Μαζί να κάνουµε τα έργα
µνηµείο ποιότητας, αλληλοσεβασµού, µέτρου της ελληνικής εξυπνάδας και επινοητικότητας. Είµαι σίγουρος µε αυτά που άκουσα
ότι συµφωνείτε και εσείς πως οι πολιτικοί και όλοι οι Έλληνες το
αξίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών και οι
Υπουργοί Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από
το 14ο Δηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου.
Επίσης, τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, δεκαέξι σπουδάστριες και σπουδαστές και δύο
εκπαιδευτικοί από το ΙΕΚ Κηφισιάς.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 487/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τη Δηµόσια
Ραδιοτηλεόραση, σχετικά µε τον απολογισµό των κυβερνητικών
πράξεων στον τοµέα της δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης και την
ασυλία του Ειδικού Διαχειριστή της «ΕΡΤ Α.Ε.».
Τον λόγο έχει η κυρία συνάδελφος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επτάµισι µήνες µετά την εκ µέρους σας ανάληψη καθηκόντων στον τοµέα της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης,
είναι νοµίζω προσήκον να κάνετε έναν απολογισµό και να πείτε
ενώπιον του ελληνικού λαού ποια είναι η αποτίµηση του έργου
σας και κυρίως ποιο είναι το αποτέλεσµα των πράξεων και παραλήψεων της Κυβέρνησης στον τοµέα της Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης από τις 11-6-2013, όταν µε απόφαση Σαµαρά και µε
διάγγελµα χουντικού τύπου Κεδίκογλου έπεσε µαύρο στην ΕΡΤ.
Κύριε Υπουργέ, από τα τέλη Ιουνίου του 2013 έχετε αναλάβει
τον κρίσιµο αυτόν τοµέα που συνιστά πεδίο εγγυητικής λειτουργίας του κράτους. Σας έχουµε ακούσει στη Βουλή και στις αρµόδιες επιτροπές να εξαγγέλλετε µε πόσο χρηστό τρόπο
πρόκειται να διεξαχθεί η διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας αυτού του µορφώµατος που δηµιούργησε η Κυβέρνησή
σας, της ΝΕΡΙΤ, και βλέπουµε σήµερα να έχετε δηµιουργήσει το
«βασίλειο» πραγµατικά των απευθείας αναθέσεων και των αδιαφανών διαδικασιών.
Με µεταχρονολογηµένες ή προχρονολογηµένες αποφάσεις
νοµιµοποιείτε πράξεις οικονοµικού χαρακτήρα. Έχετε εισαγάγει
στη Βουλή ακόµη και την αναδροµική νοµιµοποίηση ειδικού τραπεζικού λογαριασµού. Ο διορισθείς ειδικός διαχειριστής της ΕΡΤ
κ. Γκίκας Μάναλης προβαίνει σε σωρεία απευθείας αναθέσεων
δυσθεώρητων ποσών, τα οποία φαίνεται ότι δεν ελέγχονται από
κανέναν, και την ίδια στιγµή η Κυβέρνησή σας του εξασφαλίζει πριν ένα µήνα ακριβώς- ασυλία από αξιώσεις ιδιωτών.
Σήµερα, αρχές Φλεβάρη του 2014, θα πρέπει να πείτε στην Ελληνική Βουλή τι έχει στοιχίσει το µαύρο στην ΕΡΤ, τι έχει στοιχίσει η διαχείριση εκ µέρους του κ. Γκίκα Μάναλη, σε ποιες
πράξεις και ποιες δαπάνες έχει προβεί, µε ποια κριτήρια και
ποιος τις έχει ελέγξει, τι έχει πράξει εν σχέσει µε τις αξιώσεις
των εργαζοµένων από την παράνοµη απόλυσή τους, αφού -όπως
γνωρίζετε και το έχετε δηλώσει- δεν έχουν µέχρι σήµερα καταβληθεί καν οι νόµιµες αποζηµιώσεις και τι έχει πράξει εν σχέσει
µε τις συµβάσεις πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, τις οποίες είχε συνάψει η ΕΡΤ µε εταιρείες µετάδοσης ή µε αντισυµβαλλόµενους
για τη µετάδοση προγραµµάτων.
Βεβαίως, σας έχουµε δηλώσει από τον Ιούνιο του 2013 ότι για
το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι µόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, το κλείσιµο της ΕΡΤ δεν
ήταν τυχαίο. Εξυπηρέτησε στην πλέον κρίσιµη στιγµή τη δροµολόγηση του διαγωνισµού ψηφιακού σήµατος, ούτως ώστε να χορηγηθεί στην «DIGEA» αυτό το πεδίο τεραστίων οικονοµικών
συµφερόντων.
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Γνωρίζετε ότι η «DIGEA» είναι η σύµπραξη των έξι ιδιωτικών
καναλιών. Γνωρίζετε ότι οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθµών στη
χώρα µας απολαµβάνουν µε πράξεις και της δικής σας Κυβέρνησης σκανδαλώδη φορολογική ασυλία και παρατείνεται διαρκώς η υποχρέωση εκ µέρους τους καταβολής οφειλοµένων
φόρων από διαφηµιστική δαπάνη. Γνωρίζετε ότι µε το άρθρο 18
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε στις
5 Νοεµβρίου του 2013, δύο µέρες πριν γίνει η παράνοµη εισβολή
των ΜΑΤ στην ΕΡΤ, δόθηκαν άδειες λειτουργίας και αναγνωρίστηκε ότι δήθεν νοµίµως λειτουργούν οι ιδιωτικοί σταθµοί. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτό που εµείς λέγαµε από τον Ιούνιο του 2013,
δηλαδή ότι ο διαγωνισµός για το ψηφιακό σήµα µεθοδεύεται έτσι
ώστε να χορηγηθεί στους υπάρχοντες ιδιωτικούς τηλεοπτικούς
σταθµούς, που ως πάροχοι περιεχοµένου έχουν συµπράξει για
τη δηµιουργία αυτού του παρόχου δικτύου, επιβεβαιώνεται σήµερα, διότι ήταν τόσο «φωτογραφικός» ο διαγωνισµός, ώστε
υπήρξε ένας και µόνο υποψήφιος.
Επιπλέον, γνωρίζετε ότι επί των ηµερών σας το µόρφωµα που
λέγεται ΔΤ και δεν έχει καµµία νοµική µορφή, συµβλήθηκε και διευκολύνθηκε από τους ίδιους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθµών.
Εκπέµψατε πρόγραµµα από στούντιο συµφερόντων ΜπόµπολαΨυχάρη, «ΔΟΛ-Πήγασος» –το έχετε συνοµολογήσει- ενώ επιπλέον
χρησιµοποιήσατε και χρησιµοποιείτε την εταιρεία «DIGEA» την
οποία προκρίνετε ως προνοµιακό αντισυµβαλλόµενό σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κατόπιν αυτών, θα περιµένω στην απάντησή σας, να ακούσουµε
συγκεκριµένους αριθµούς, συγκεκριµένα ποσά που έχουν δαπανηθεί, συγκεκριµένα ποσά που έχουν διεκδικηθεί, γιατί το ελληνικό
δηµόσιο ζητά διαρκώς αναβολές στις δίκες διεκδίκησης των εργαζοµένων. Ποια ποσά υπολογίζετε ότι θα κληθεί να καταβάλει και
βεβαίως για ποιο λόγο, µε τίνος εισήγηση και εξυπηρετώντας πώς
το δηµόσιο συµφέρον. Έχετε φροντίσει οι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί να είναι µονίµως ωφεληµένοι και µονίµως απαλλαγµένοι από φορολογικές υποχρεώσεις, που θα ήταν ζωτικές για το
ελληνικό δηµόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για τη
Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, σας ευχαριστώ γι’ αυτή την επίκαιρη ερώτηση που µου δίνει τη δυνατότητα να κάνουµε έναν κατ’ ανάγκη
σύντοµο απολογισµό για το τι έχουµε κάνει µέχρι σήµερα.
Το πρώτο βήµα που έκανα ως Υφυπουργός ήταν να ξεκινήσω
εξαντλητικό διάλογο µε τους εργαζόµενους. Συναντηθήκαµε πάνω
από είκοσι φορές µε τους εκπροσώπους τους και φτάσαµε σε
συµφωνία µε την πλειοψηφία των εργαζοµένων µέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων -αναφέροµαι κυρίως στους τεχνικούςγια την πρόσληψη δύο χιλιάδων εργαζοµένων στο µεταβατικό
φορέα που λέγεται Δηµόσια Τηλεόραση, αφού προηγουµένως καταθέσαµε τροπολογία, µε την οποία όσοι δεν θα προσληφθούν
στη ΝΕΡΙΤ θα αποζηµιωθούν πλήρως, χωρίς το πλαφόν των 15.000
που ισχύει για το δηµόσιο τοµέα.
Δυστυχώς, η συµφωνία αυτή δεν µπόρεσε να υλοποιηθεί γιατί
η διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ και οι δηµοσιογράφοι αρνήθηκαν να
συµµετάσχουν.
Το ότι ορισµένοι εκπρόσωποι εξ αυτών είναι τώρα υποψήφιοι
του ΣΥΡΙΖΑ νοµίζω ότι δείχνει ποια ήταν ακριβώς τα κίνητρά τους
για να υπονοµεύσουν µια συµφωνία µε βάση την οποία δύο χιλιάδες εργαζόµενοι από την πρώην ΕΡΤ θα ήταν σήµερα για δέκα
µήνες απασχολούµενοι και δεν θα είχαν µείνει χωρίς κανένα εισόδηµα πέραν των αποζηµιώσεων.
Το δεύτερο βήµα είναι ότι προχωρήσαµε στη δηµιουργία της
ΔΤ. Η στελέχωση, παρότι δεν έγινε µε αξιοκρατικά κριτήρια, γιατί
δεν υπήρχε η δυνατότητα µιας τέτοιας διαδικασίας, έγινε µε απόλυτη διαφάνεια και µε αντικειµενικά και κοινωνικά κριτήρια τα
οποία τηρήθηκαν µε ευλαβική προσοχή.
Το κόστος της Δηµόσιας Τηλεόρασης σε όλο αυτό το διάστηµα,
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µε βάση τα τελευταία στοιχεία που έχω έως το τέλος Ιανουαρίου,
είναι 25,6 εκατοµµύρια ευρώ εκ των οποίων τα 14,1 εκατοµµύρια
ευρώ αφορούν το Mundial, χρέη της ΕΡΤ προς την EBU, Champions League και Euroleague του µπάσκετ. Με άλλα λόγια, η Δηµόσια Τηλεόραση σε επτά µήνες λειτουργίας της κόστισε 11,5
εκατοµµύρια ευρώ, την ώρα που για την ΕΡΤ για ένα µήνα το κόστος µισθοδοσίας ήταν 9 εκατοµµύρια.
Συνολικά, ακόµα και εάν προστεθούν οι αποζηµιώσεις που θα
καταβληθούν στους πρώην εργαζοµένους, το κόστος θεωρώ ότι
θα είναι χαµηλότερο από τα 100 εκατοµµύρια ευρώ και δεν θα έχει
καµµία σχέση µε τα 200 ή 290 εκατοµµύρια ευρώ που έχει υποστηρίξει κατά καιρούς η εφηµερίδα του κόµµατός σας. Την ίδια
στιγµή θα υπάρχουν οφέλη για τον καταναλωτή, µόνο από αυτό
το εξάµηνο, 130 εκατοµµυρίων ευρώ. Όσο για το δηµοσιονοµικό
κόστος, θα επιστραφεί από το ανταποδοτικό τέλος µέσα στο
χρόνο. Το ξέρετε, έχει ανακοινωθεί.
Το τρίτο βήµα ήταν η δηµιουργία της ΝΕΡΙΤ. Ακολουθήσαµε
χρονοβόρες σχετικά διαδικασίες, γιατί θέλαµε να τηρηθούν µε ευλάβεια οι κανόνες της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Και µέχρι
στιγµής, είµαι απολύτως βέβαιος ότι έχει γίνει αυτό το πράγµα.
Εσείς λέτε ότι θα συστήσετε ξανά την ΕΡΤ. Και αναρωτιέµαι:
Είναι ψέµα ή γκάφα; Δηλαδή θα καταργήσετε ένα νόµο που από
την ίδια την EBU έχει θεωρεί από τους καλύτερους της Ευρώπης,
για να επαναφέρετε το νόµο µε βάση τον οποίον ο Υπουργός διόριζε το διοικητικό συµβούλιο και το διευθύνοντα σύµβουλο και
τους έπαυε όποτε ήθελε, ενέκρινε τους κανονισµούς, όριζε ακόµα
και τις ώρες µετάδοσης των εκποµπών. Και την ίδια στιγµή προχωράτε σε απειλές κατά του προσωπικού.
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν είναι ούτε ο Χάρι Πότερ ούτε ο γλυκύς
Ιησούς για να διασφαλίσει τις θέσεις όσων εργάζονται αυτήν τη
στιγµή στη Δηµόσια Τηλεόραση. Αναρωτιέµαι, µε βάση ποια αρχή
δικαίου κάνει τέτοιου είδους διακρίσεις και απευθύνει τέτοιες απειλές σε εργαζοµένους σε δηµόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης;
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό ήταν απάντηση, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς το κρίνετε. Εγώ
δεν κάνει να κρίνω.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Αυτό ήταν η απάντησή σας, κύριε Καψή, στην ερώτηση που σας
έκανα;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για τη
Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Θέλετε να κάνουµε διάλογο;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να µου πείτε εάν αυτή είναι
η απάντησή σας.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ακούσω ολοκληρωµένα την απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι αυτό δεν
επιτρέπεται.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ, να ακούσω την απάντηση. Αυτό δεν είναι απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Επιτρέψτε µου. Έχετε
κάθε δικαίωµα να λέτε αυτά που λέτε, να λέτε ότι δεν σας καλύπτει
ή ότι δεν απάντησε σε εσάς, αλλά όχι προς εµένα. Πείτε τα αυτά
προς τον κύριο Υπουργό.
Εγώ τι να κάνω;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έχω κάνει µία
συγκεκριµένη ερώτηση. Και αν θέλετε, µην µου βάζετε το χρόνο,
γιατί νοµίζω ότι συζητάµε ένα διαδικαστικό ζήτηµα αυτήν τη
στιγµή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λέτε σε εµένα για
το χρόνο. Παρακαλώ. Έχετε δίκιο, συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι γιατί
αποφεύγετε να απαντήσετε και θέλετε να απαντήσετε όταν δεν
θα µπορώ να επανέλθω διευκρινιστικά, όπως ξέρετε, κατά τον Κανονισµό της Βουλής.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για τη
Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Όταν µου κάνετε µία ερώτηση, µε
συγχωρείτε...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ!
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ήλπιζα, κύριε Υπουργέ, ότι µε
τις 451.000 που προέβλεψε στον κρατικό προϋπολογισµό ετησίως για τη λειτουργία του γραφείου σας και µόνο ο Πρωθυπουργός, θα είχατε µπορέσει τουλάχιστον µέσα από όλους
όσους προσλάβατε για να λειτουργεί το γραφείο σας να έχετε
συγκροτήσει µία εµπεριστατωµένη απάντηση.
Είπατε ότι δηµιουργήσατε έναν ποιοτικό φορέα, τη ΝΕΡΙΤ. Και
είναι τόσο ποιοτικός ο φορέας της ΝΕΡΙΤ, ώστε ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύµβουλος ο κ. Προκοπάκης καταφέρεται µε αχαραχτήριστο τρόπο κατά δηµοσιογράφων από διαδικτύου!
Είναι τόσο ποιοτικός φορέας η ΝΕΡΙΤ, ώστε στις 15-1-2014
απευθύνει κατεπείγουσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για να υπάρξει πρόγραµµα µέσα σε δέκα µέρες για το Μάρτιο
έως τον Ιούνιο του 2014! Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου ήταν η προθεσµία.
Είναι τόσο ποιοτικός φορέας η ΝΕΡΙΤ που έχει καταγράψει
ρεκόρ απευθείας αναθέσεων και µάλιστα µε τόσο αξιοκρατικά
κριτήρια, ώστε το ίδιο πρόσωπο, ο κ. Παναγιώτης Φρουντζής, γίνεται και οικονοµολόγος-λογιστής αλλά και µέλος ειδικής επιτροπής, της Επιτροπής Κοστολογίου, για την οποία του αναθέτετε
καθήκοντα!
Είναι τόσο ποιοτικός φοράς η ΝΕΡΙΤ, ώστε αναθέτει ad hoc
νοµικές υπηρεσίες σε γραφεία, τα οποία χωρίς διαγωνισµό αναλαµβάνουν!
Είναι τόσο ποιοτικός φορέας η ΝΕΡΙΤ, ώστε προβλέπει µόνο
πέντε θέσεις ποµπών, ενώ υπάρχουν χιλιάδες ποµποί που χρειάζεται να ελεγχθούν ανά την Ελλάδα!
Κύριε Καψή, ο κ. Γκίκας Μάναλης, στον οποίο παρέχετε ασυλία
και ατιµωρησία, µε βάση την ειδική διάταξη για την οποία σας
ρωτώ και για την οποία δεν απαντήσατε, αποφάσισε στις 4-11-2013
να εγκρίνει δαπάνη 468.000 ευρώ αναδροµικά για το διάστηµα από
τον Ιούλιο µέχρι τον Οκτώβριο του 2013 για ανάθεση προµήθειας
εξοπλισµού για τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού και παροχής
συναφών υπηρεσιών λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού.
Ο ίδιος ο κ. Γκίκας Μάναλης µίσθωσε χώρο, στούντιο, για τη µετάδοση τηλεοπτικού προγράµµατος για χρονικό διάστηµα οκτώ
ηµερών µε 155.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Ο ίδιος ο κ. Γκίκας Μάναλης,
επίσης µε απευθείας ανάθεση, αναθέτει την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στην εταιρεία «KANTOR Α.Ε.», -σύµβουλο του
ΤΑΙΠΕΔ- αντί ποσού 58.500 ευρώ. Ο ίδιος αποφασίζει να ενοικιάσει
ολοκληρωµένο σύστηµα µοντάζ, ήχου και εικόνας για την παραγωγή δελτίου ειδήσεων 79.500 ευρώ. Όλα αυτά µε απευθείας αναθέσεις, χωρίς καµµία διαγωνιστική διαδικασία.
Η δαπάνη για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων της
τέως ΕΤ3 κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο την οποία
εκδίδει τον Οκτώβριο του 2013 είναι 59.464 ευρώ, όταν µάλιστα
όλα αυτά είναι δαπάνες οι οποίες προϋποτίθεται ότι έχουν εγκριθεί και προϋποτίθεται ότι έχουν γίνει.
Και σ’ αυτόν τον κ. Γκίκα Μάναλη που σκορπάει έτσι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ του ελληνικού δηµοσίου, η Κυβέρνησή σας
παρέχει ασυλία έναντι τρίτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σας ρώτησα –και αυτή ήταν η ερώτησή µου και δεν µου απαντήσατε- αν σας έχει κάνει απολογισµό. Γιατί τον προστατεύετε;
Γιατί σκορπιούνται εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, την ώρα που δεν
έχουν αποζηµιωθεί καν οι εργαζόµενοι; Ποιος υπολογίζει αυτά
τα ποσά;
Ποιος επιλέγει –υποτίθεται αξιοκρατικά- αυτά τα πρόσωπα, τον
κ. Προκοπάκη και τον κ. Μάναλη, στους οποίους έχετε δώσει
«ελευθέρας» για απευθείας αναθέσεις και διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος; Αυτά ήταν στην ερώτησή µου. Δεν µου απαντήσατε.
Σας ρώτησα ποιος ελέγχει τον κ. Μάναλη, ο οποίος ήταν σύµβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και προσωπική επιλογή του κ. Κεδίκογλου για
να είναι Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΡΤ. Δεν µου απαντήσατε.
Σας ρώτησα γιατί είναι φωτογραφικός ο διαγωνισµός για την
ανάθεση της παροχής ψηφιακού δικτύου στην «DIGEA». Δεν µου
απαντήσατε.
Γιατί δεν απαντάτε, κύριε Καψή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τελειώστε, παρα-
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καλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό είναι το µοντέλο χρηστής
διαχείρισης; Αυτά τα πρόσωπα που αναθέτουν σε εαυτούς και
αλλήλους ad hoc…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …υπηρεσίες παντός είδους –νοµικές λογιστικές, συµβουλευτικές- για να µοιράζονται χρήµατα,
αυτά αντιπροσωπεύουν το µοντέλο σας για τη λειτουργία της
Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και βέβαια πείτε µας, κύριε
Καψή, πώς γίνεται, ενώ είχαµε τέσσερα κανάλια δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης, τα οποία µετέδιδε η ΕΡΤ, σήµερα να έχουµε
µόνο ένα και τόσο κακής ποιότητας; Επαίρεστε; Το αναλαµβάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Λυπάµαι, γιατί το µόνο που σας
νοιάζει είναι να δηµιουργείτε εντυπώσεις, εντυπώσεις που στηρίζονται και σε ψέµατα.
Και θα ξεκινήσω κατ’ αρχάς από το Γραφείο µου, του οποίου,
όπως θα έπρεπε να ξέρετε, ο προϋπολογισµός φτιάχνεται από
την Κυβέρνηση, ίδιος για όλα τα υπουργικά γραφεία. Και όπως
έχω εξηγήσει κατ’ επανάληψη, δεν πρόκειται να καλυφθεί, γιατί
δεν έχω προσλάβει αυτό το προσωπικό το οποίο προβλέπεται
για όλα τα υπουργικά γραφεία. Και όπως επίσης έχω εξηγήσει
κατ’ επανάληψη, στα διάφορα ακροδεξιά µπλογκ που ακολουθείτε –και επαναλαµβάνετε τα ψέµατά τους– από προϋπολογισµό 225.000 για το δεύτερο εξάµηνο του 2013 το κόστος ήταν
72.000, απολογιστικά. Αυτά τα ψέµατα κάνετε κακό και στο
κόµµα σας και στον εαυτό σας να τα επαναλαµβάνετε.
Το δεύτερο: Μιλάτε για ασυλία του κ. Μάναλη και για τις απευθείας αναθέσεις. Δεν ξέρετε νοµικά; Δεν διαβάσατε την τροπολογία; Ο κ. Μάναλης δεν έχει ευθύνη έναντι τρίτων για τις
παραλείψεις του, όπως προβλέπεται κατ’ ακολουθία του Κώδικα
Δηµοσίων Υπαλλήλων. Γράφει ρητά…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι δηµόσιος υπάλληλος, κύριε
Καψή;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Γράφει ρητά στη διάταξη ότι δεν
έχει καµία ασυλία για αστική, ποινική και άλλη ευθύνη έναντι του
δηµοσίου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί να µην έχει;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Όλες οι πράξεις του ελέγχονται
από το Υπουργείο Οικονοµικών, από επιτροπές του Υπουργείου
Οικονοµικών και για κάθε πράξη του και παράλειψή του που ενδεχοµένως θα είχε – δεν λέω ότι έχει – φέρει ακέραιη την ποινική
ευθύνη.
Και µιλάτε για δαπάνες για την παροχή υλικού και εξοπλισµού
για το στούντιο, γιατί δήθεν δεν ξέρετε ότι η ΕΡΤ, η Αγία Παρασκευή, ήταν υπό κατάληψη και δεν υπήρχε η δυνατότητα…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ήταν υπό κατάληψη!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): … να γίνει εκποµπή προγράµµατος χωρίς να χρησιµοποιηθεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν ήταν υπό κατάληψη!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Ε, καλά, εντάξει, δεν υπάρχει…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα είναι υπό κατάληψη!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Δεν υπήρχε λοιπόν, αυτή η δυνατότητα. Τώρα, το κόστος το οποίο εσείς προκαλέσατε, σας
ενοχλεί. Αλλά εσείς το προκαλέσατε!
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα είναι υπό κατάληψη από
τα ΜΑΤ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Και συνεχίζουµε, λοιπόν, για το
ψηφιακό σήµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα ζητήσω τον λόγο µετά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): … για το ψηφιακό σήµα, όπου
πάλι επιδεικνύετε άγνοια, ότι δήθεν το κλείσιµο της ΕΡΤ εξυπηρετεί συµφέροντα ιδιωτικών σταθµών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς τα εξυπηρετείτε!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για τη
Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Αλλά δεν ξέρετε ότι από το νόµο …
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς, όχι η ΕΡΤ!
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): … δεν ξέρετε ότι απ’ το νόµο…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς τα εξυπηρετείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): … είναι πάροχος δικτύου και δεν
µετέχει µε κανέναν τρόπο στο διαγωνισµό. Είναι εξ ορισµού πάροχος δικτύου και δεν έχει καµµία σχέση µε το διαγωνισµό που
γίνεται –ούτε έχει σχέση η δική µου θέση– και αφορά τους ιδιώτες παρόχους δικτύου για τα υπόλοιπα κανάλια.
Λέτε για τις αποζηµιώσεις, το οποίο επίσης είναι ψέµα. Έχει
βγει ανακοίνωση ότι οι αποζηµιώσεις καταβάλλονται κανονικά.
Και έχουν πάρει πάνω από χίλιοι εργαζόµενοι της ΕΡΤ τις τρεις
δόσεις και αυτές συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά. Υπάρχει ένα ζήτηµα µε τους εργαζοµένους, οι οποίοι νοµιµοποιήθηκαν
µε το διάταγµα Παυλόπουλου. Οι νοµικοί του Υπουργείου Οικονοµικών, του οποίου είναι ευθύνη, είπαν ότι δεν δικαιούνται αποζηµιώσεων. Θέλει η Βουλή να υπάρξει ρύθµιση για να πάρουν
αποζηµιώσεις; Προσωπικά, δεν έχω καµµία διαφωνία και να έρθει
εδώ τροπολογία. Αλλά θέλετε ο Υπουργός Οικονοµικών να πει
στις υπηρεσίες να παρανοµήσουν; Αυτό του ζητάτε;
Για να µην πούµε για την ΠΟΕΣΥ, την οποίαν ελέγχετε και η
οποία βγάζει ανακοινώσεις διαµαρτυρίας, αλλά δεν έχει έρθει να
προσπαθήσει να λύσουµε το πρόβληµα και να δούµε αν υπάρχει
λύση. Απλώς ενδιαφέρεται, όπως κι εσείς, για τις εντυπώσεις.
Και ένα τελευταίο. Έχει υποστηριχθεί από διάφορους ότι η
ΝΕΡΙΤ είναι ένα τοπικό κανάλι και η Θεσσαλονίκη υποβαθµίζεται.
Για τη Θεσσαλονίκη έχουµε απαντήσει αναλυτικά. Και εκεί που
µε την ΕΤ3 σκόρπαγαν τα λεφτά, αντί για 5 εκατοµµύρια που έδιναν για το πρόγραµµα στην ΕΤ3, στον νέο νόµο προβλέπονται
8,5 εκατοµµύρια. Αλλά, βέβαια, αυτό είναι για όσους ενδιαφέρονται για το πρόγραµµα και όχι για τους διορισµούς. Κι εµάς
µας ενδιαφέρει το πρόγραµµα και οι υπηρεσίες προς το λαό της
Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και της Βόρειας Ελλάδας.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Της Βόρειας Ελλάδας, κύριε
Πρόεδρε, έχετε δίκιο.
Όσο για τη ΝΕΡΙΤ…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Για την υπόλοιπη Ελλάδα σας ενδιαφέρει;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό για
τη Δηµόσια Ραδιοτηλεόραση): Όσο για τη ΝΕΡΙΤ, µε βάση την
προκήρυξη και τον προϋπολογισµό της προβλέπονται εξακόσιες
πενήντα θέσεις αορίστου χρόνου, οι οποίες θα γίνουν οκτακόσιες θέσεις µέσα στο επόµενο διάστηµα. Και ξεχνάµε ότι από τον
Νοέµβριο, µε βάση την ψηφιακή µετάβαση, η ΝΕΡΙΤ θα έχει στη
διάθεσή της δεκατέσσερα κανάλια, γιατί θα είναι πάροχος δικτύου. Και εκεί ήδη έχει ξεκινήσει συζητήσεις και µε τη Θεσσαλονίκη και µε την Κοζάνη, και µπορεί να προχωρήσει σε
συνεργασίες και µε τους τοπικούς φορείς και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και να προχωρήσουµε σε ένα καινούργιο µοντέλο,
δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης.
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Έχουµε ήδη έναν καλό νόµο. Αν γινόταν να συνεργαστείτε εδώ
πέρα µέσα στη Βουλή και µε την Κυβέρνηση, θα µπορούσαµε να
κοιτάζουµε µπροστά, αλλά απ’ ότι έχω καταλάβει µόνο πίσω ξέρετε να κοιτάζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου, σας
παρακαλώ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν γίνεται. Συνεχίζουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο, γιατί δεν
έλαβα απάντηση..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό το κρίνετε εσείς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι. Δεν γίνεται.
Είστε κατεξοχήν κοινοβουλευτικό άτοµο και καταλαβαίνετε ότι
δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καταλαβαίνω ότι δεν έλαβα
απάντηση από τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εντάξει. Εσείς το κρίνετε, δικαίωµά σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι µείζον ζήτηµα…
Κύριε Υπουργέ, σας ρώτησα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει τον λόγο και άλλος συνάδελφος. Περιµένουν οι κύριοι
συνάδελφοι, σας παρακαλώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανοίξτε το µικρόφωνο, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε το δικαίωµα να
επανέλθετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν µπορείτε να κρατάτε κλειστό
το µικρόφωνο, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως, µπορώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δώστε µου τον λόγο για µισό
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν γίνεται. Σας
έδωσα το διπλάσιο χρόνο από όσο έπρεπε να µιλήσετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αναλαµβάνετε την ευθύνη για
όλες αυτές τις απευθείας αναθέσεις και βέβαια, γι’ αυτό που
έγινε µε την «DIGEA»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη υπ’ αριθµό 495/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή
Αυγή κ. Νικολάου Μίχου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αντικατάσταση της φορτωτικής από το δελτίο παροχής υπηρεσιών στο
πλαίσιο των χερσαίων εµπορευµατικών µεταφορών.
Ο συνάδελφος κ. Μίχος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά για την αντίδραση του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών,
λόγω της κατάργησης της υποχρεωτικής έκδοσης της φορτωτικής για τη µεταφορά που εκδιδόταν πριν την αναχώρηση του
φορτίου και ήταν υποχρεωτικά εντός του αυτοκινήτου µαζί µε τα
συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου, δελτία αποστολής, κ.λπ..
Στα έντυπα της φορτωτικής, εκτός από την υποχρεωτική
σφραγίδα της µεταφορικής επιχείρησης και τον αριθµό κυκλοφορίας του φορτηγού αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του
φορτωτή και του παραλήπτη, τα µεταφερόµενα προϊόντα και
όλοι οι αριθµοί των δελτίων αποστολής. Στην ειδική στήλη της
φορτωτικής αναγράφονται τα κόµιστρα µεταφοράς, ο ΦΠΑ του
κοµίστρου και διάφορες παρατηρήσεις.
Σας ρωτάω, λοιπόν, τα εξής: Πώς θα πατάξετε από εδώ και
πέρα την φοροδιαφυγή και την κλοπή ολόκληρων φορτίων µεγάλης αξίας, τόσο φορολογικής, όπως τσιγάρα, ποτά, πολύτιµα
µέταλλα, όσο και αντικειµενικής;
Δεύτερον, πώς θα αντιµετωπίσετε τη δράση των ξένων, κυρίως
των βουλγάρικων, ελληνικών συµφερόντων φορτηγών, φυσικά
και των ΙΧ φορτηγών, που θα κυκλοφορούν πλέον χωρίς παραστατικά και ανενόχλητα από το ΣΔΟΕ και τις λοιπές ελεγκτικές
αρχές;
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, θα ήθελα να σας τονίσω ότι στο πλαίσιο της απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος είχαµε µια κατάργηση διατάξεων τυπολατρικού χαρακτήρα, ώστε να εξοµοιωθεί το περιβάλλον καταγραφής συναλλαγών από 1-1-2014 µε όσα
ισχύουν διεθνώς.
Συνεπώς, µέσα στις αλλαγές που έγιναν, ο µεταφορέας, το µεταφορικό γραφείο, ο διαµεταφορέας για τις µεταφορές που διενεργεί δεν απαιτείται να εκδίδει τα στοιχεία που προβλέπονταν
στο καταργηθέν άρθρο 8, του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών.
Όµως, αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι η διασφάλιση των συναλλαγών και η παρακολούθηση των διακινούµενων αποθεµάτων
έχει γίνει µε µια σειρά από ασφαλιστικές δικλίδες, οι οποίες προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις. Μετά την κατάργηση της
φορτωτικής, οι υπόχρεοι, που σας ανέφερα, έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν τιµολόγια προς τους άλλους υπόχρεους, απεικόνιση συναλλαγών και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών προς
τους ιδιώτες.
Ακόµη, για τις επαναλαµβανόµενες µεταφορές µε εντολείς άλλους υπόχρεους συναλλαγών µπορεί να συντάσσεται κατάσταση
εις διπλούν κατά πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε µεταφορά η ηµεροµηνία παροχής των µεταφορικών υπηρεσιών και το
ποσό της αµοιβής, το οποίο συµφωνήθηκε.
Με βάση τα δεδοµένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται και το
τιµολόγιο την τελευταία ηµέρα του µήνα εκείνου που αφορά, στο
οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον όµως το αντίτυπο της κατάστασης επισυνάπτεται στο τιµολόγιο.
Επίσης, µε την πολυγραφηµένη απόφαση 1286/31-12-2013 του
Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθιερώνεται δικαιολογητικό έγγραφο των µη τιµολογηθέντων, γιατί όπως σας ανέφερα τα
τιµολογηθέντα αναφέρονται, αλλά για τα µη τιµολογηθέντα θα
πρέπει να υπάρχει το δικαιολογητικό έγγραφο των προς πώληση
αποθεµάτων. Το έγγραφο αυτό µπορεί να φέρει οποιοδήποτε
τίτλο επιθυµούν οι υπόχρεοι, όπως δελτίο αποστολής, έγγραφο
αποστολής αποθεµάτων. Δεν είναι η ουσία πώς θα ονοµάζεται. Η
ουσία είναι να υπάρχει σε αυτό καταγεγραµµένο τι µεταφέρεται.
Σε σχέση µε το δελτίο αποστολής, κάποια τυπολατρικά στοιχεία, όπως η ώρα παράδοσης µπορεί να µην αναφέρονται, αλλά
δεν είναι αυτό το κρίσιµο.
Το κρίσιµο σε ένα τέτοιο στοιχείο-έγγραφο είναι τι αναφέρεται
µέσα, για να µπορεί να γίνεται κάποια διασταύρωση ή κάποιος
προληπτικός έλεγχος.
Επίσης, το έγγραφο που σας ανέφερα επιτρέπεται για πρώτη
φορά να συνταχθεί και σε ηλεκτρονική µορφή, εφόσον διασφαλίζεται ότι έχει συνταχθεί πριν από την έναρξη διακίνησης των αποθεµάτων. Η έκδοση του στοιχείου αυτού µπορεί να διενεργείται
και µέσω παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εφόσον όµως είναι
διασφαλισµένη η γνησιότητα, έτσι ώστε να µην έχουµε κανένα
πρόβληµα ως προς τον προληπτικό έλεγχο.
Θα σας πω και µερικά πρόσθετα στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Νικόλαος Μίχος
έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ.
Και η ώρα παράδοσης, κύριε Υπουργέ, είναι σηµαντική. Το λαθρεµπόριο αυτή τη στιγµή ξέρουµε ότι είναι στα φόρτε του, είναι
πάρα πολύ υψηλά σε όλη την Ελλάδα και από τη στεριά και από
τη θάλασσα. Το τι γίνεται µε τα βουλγαρικά φορτηγά -που δεν
πήρα σαφή απάντηση- το ξέρετε πάρα πολύ καλά: µειωµένες
τιµές, γεµίζουν πετρέλαιο απ’ έξω και το περνάνε µέσα και λαθραία καύσιµα. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν θα το συζητήσουµε τώρα.
Από εκεί και πέρα, εγώ είµαι ιδιοκτήτης ιδιωτικού φορτηγού, ΙΧ.
Ξέρετε τι κόντρες θα υπάρξουν από εδώ και πέρα ανάµεσα στα
δηµοσίας και στα ιδιωτικής χρήσης; Θα γίνει ένας µικρός εµφύλιος µεταξύ τους. Δεν καλύπτετε µε τίποτα τα δηµοσίας χρήσεως.
Εκτός από αυτό, έχουν µπει µεγάλες εταιρείες, όπως είναι η
«GARTNER», έχουν σπάσει τις τιµές, παίρνουν πετρέλαια κατευ-
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θείαν µέσα από τα διυλιστήρια, λάστιχα κατευθείαν από τα εργοστάσια, των οποίων το κόστος είναι πολύ χαµηλό κι έτσι µπορούν
και χτυπάνε τις τιµές κι έχουν διαλύσει κυριολεκτικά τους µικρούς.
Από εκεί και πέρα, διάφορες φήµες λένε και κάποια άλλα πράγµατα. Σύζυγος πολιτικού προσώπου βρίσκεται αυτή τη στιγµή
µέσα στη Βουλή, ετοιµάζει κι αυτός δική του εταιρεία µε χίλια φορτηγά. Κάνει και κονέ, θέλει να φέρει τουρκική εταιρεία στην Ελλάδα, πολυεθνική που είναι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, από τους
οποίους φυσικά θα παίρνουν παχυλές µίζες για να κάνουν συνεργασία.
Πώς θα τους προστατεύσετε µε όλα αυτά που γίνονται και
ακούγονται; Πώς θα προστατεύσετε τα φορτηγά δηµόσιας χρήσης; Έχουν πληρώσει πολλά εκατοµµύρια στο παρελθόν αυτοί οι
άνθρωποι και για άδειες και για φορτηγά. Τους λέτε ότι πρέπει να
είναι Euro 5, Euro 6 τα φορτηγά για να βγουν και να φτιάξουν διάφορα. Όµως, δεν τους καλύπτετε µε τίποτα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης έχει τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω πως οτιδήποτε είναι σχετικό µε έκνοµη δραστηριότητα πρέπει πάντα να
είναι αντικείµενο ερεύνης και από τις αρµόδιες αρχές.
Όσον αφορά τη διασταύρωση που µπορεί να γίνεται για τα εκδοθέντα στοιχεία, υπάρχει και περαιτέρω απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα, η υπ’ αριθµό 1022, η οποία βγήκε την τελευταία
ηµέρα του Ιανουαρίου, όπου ορίζεται ότι εκδίδονται και λαµβάνονται οι καταστάσεις για διασταύρωση και υποβάλλονται ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα, για να µπορέσουν να υπάρξουν ακριβώς αυτές οι διασταυρώσεις.
Επίσης, ενηµερωθήκαµε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών
Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες σε όλες τις
ΔΟΥ Α’ τάξεως, οι οποίες έχουν τµήµατα ελέγχου, για την εντατικοποίηση των προληπτικών φορολογικών ελέγχων στην περιοχή
χωρικής τους αρµοδιότητας.
Ακόµη, είναι γνωστό, επειδή αναφερθήκατε και στη Βουλγαρία,
ότι κάτω από τα βουλγαρικά σύνορα λειτουργούν πάντα κλιµάκια,
ώστε να κάνουν προληπτικούς ελέγχους για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε φαινόµενα παράνοµης διακίνησης προϊόντων. Αυτό
που έχει σηµασία είναι να προσπαθήσουµε να εναρµονιστούµε µε
ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, διασφαλίζοντας και τα εθνικά συµφέροντα και τον έλεγχο.
Από αυτά τα οποία σας είπα, υπάρχει µία µείωση του γραφειοκρατικού κόστους των επιχειρήσεων, διότι δεν απαιτούµε όσα
απαιτούσαµε στο παρελθόν και αυτά δεν υπάρχουν σε άλλες
χώρες. Προσπαθούµε να αυξήσουµε την ανταγωνιστικότητα και
εναρµονιζόµαστε µε ένα διεθνές περιβάλλον, όπου εκεί οι απαιτήσεις είναι τέτοιες, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να µην είναι
σε δυσκολότερη θέση από τις ξένες, λόγω αυτού του κόστους που
έχουν για κάποιες τυπολατρικές διατάξεις.
Αυτό που µας ενδιαφέρει όµως είναι να υπάρχουν, όπως σας
ανέφερα, οι κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας για την παρακολούθηση και διακίνηση όλων των προϊόντων και να εκτελούνται οι προληπτικοί έλεγχοι µε αυτές τις ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να µην
έχουµε το φαινόµενο της φοροδιαφυγής και του λαθρεµπορίου.
Είναι πολιτική βούληση να στοχεύσουµε ακόµα περισσότερο σε
αυτό το φαινόµενο και να έχουµε αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η πρώτη µε αριθµό 488/28-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αθανασίου Πετράκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά µε την εξαίρεση της στρεµµατικής ενίσχυσης της
σταφίδας από τη νέα ΚΑΠ και τη λήψη µέτρων για την προστασία
και προώθηση της µαύρης κορινθιακής σταφίδας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 17/17/22-1-2014 επίκαιρη επερώτηση δέκα Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, των κ.κ. Γεώργιου
Κασαπίδη, Παρίση Μουτσινά, Χρήστου Αηδόνη, Θεόδωρου Παραστατίδη, Οδυσσέα Βουδούρη, Ανδρέα Λοβέρδου, Νικολάου
Σταυρογιάννη, Ιωάννη Κουράκου, Μάρκου Μπόλαρη και Δηµητρίου Ανδρουλάκη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισµού, σχετικά µε τη φέτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι για τη συζήτηση της παρούσας επίκαιρης επερώτησης έχουν οριστεί Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από τη µεν Νέα Δηµοκρατία ο κ.
Ελευθέριος Αυγενάκης, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου, από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, από τους ΑΝΕΛ
η κ. Ραχήλ Μακρή, από τον Λαϊκό Σύνδεσµο -Χρυσή Αυγή ο κ.
Μπαρµπαρούσης, από τη ΔΗΜΑΡ ο κ. Ψύρρας, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ο κ. Μωραΐτης και από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές ο κ. Πάρις Μουτσινάς.
Κύριε Κασαπίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν προχωρήσω στην ανάπτυξη της εισηγήσεώς µου για το
θέµα της επίκαιρης επερώτησης που αφορά τις εξελίξεις για τη
φέτα και τις ελιές Καλαµάτας, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια.
Το πρώτο αφορά την επικαιρότητα των αγροτών και σχετίζεται
µε τη φορολόγηση ή την υπερφορολόγηση, όπως οι ίδιοι οι παραγωγοί φωνάζουν. Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω προς τον
παριστάµενο Υπουργό να µεταφέρει προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ότι η τήρηση βιβλίων εσόδων και εξόδων ναι
µεν µπορεί να φαίνεται ότι προσπαθεί να βάλει µια τάξη στα οικονοµικά πεπραγµένα των παραγωγών, ωστόσο έχει τρεις σοβαρές αδικίες.
Κατ’ αρχάς, δεν διακρίνει την οικογενειακή εργασία, στις µικροµεσαίες τουλάχιστον αγροτικές εκµεταλλεύσεις, επί του
οποίου εισοδήµατος ο παραγωγός φορολογείται, γιατί δεν µπορεί να κόψει τιµολόγια και άλλα παραστατικά αµοιβής εργασίας
των µελών της οικογένειάς του.
Επίσης, φορολογείται και επί των ποσών απόσβεσης των κεφαλαιουχικών αγαθών, αποθηκών, µηχανηµάτων και άλλων τέτοιων εργαλείων, που αγοράζουν οι παραγωγοί επενδύοντας στη
δουλειά τους.
Τέλος, οι αγρότες φορολογούνται και επί των τόκων των δανείων που παίρνουν για να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ η αντιπρόταση είναι να υπάρξει το καθεστώς που επιτρέπει και η
Ευρωπαϊκή Ένωση µε την κατ’ αποκοπήν φορολόγηση των αγροτών στο ειδικό καθεστώς, αναγνωρίζοντας έναν µοναδικό συντελεστή κερδών ανά στρέµµα και ανά καλλιέργεια, επί του οποίου
µε έναν συντελεστή, όχι 13%, θα φορολογούνται οι παραγωγοί.
Είναι υψηλό, κύριε Υπουργέ, το ποσοστό αυτό, γιατί ουσιαστικά
παίρνει το µεγαλύτερο ποσό και ποσοστό του εισοδήµατος, των
κερδών των παραγωγών.
Στο τέλος, για να µην υπάρχει ο φόβος ότι θα γίνονται νοθείες
και παρατυπίες µε τα τιµολόγια, πρέπει να υπάρχει µια συγκεντρωτική κατάσταση των τιµολογίων ανά έτος -το πολύ ανά εξάµηνο-, ώστε µε τους διασταυρωτικούς ελέγχους να υπάρχει και
η αποτροπή τυχόν φαινοµένων πλαστών και εικονικών τιµολογίων, που κατά καιρούς παρουσιάζονται.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να σχολιάσω και το οποίο είναι αρµοδιότητάς σας, κύριε Υπουργέ, είναι το µείζον θέµα της διάρκειας του γάλακτος, όπου από µια έκθεση του ΟΟΣΑ φαίνεται
ότι πρέπει να το παρατείνουµε σαν διάρκεια ζωής.
Κύριε Υπουργέ, εγώ σας λέω ότι αυτό θα είναι κυριολεκτικά
το κύκνειο άσµα της αγελαδοτροφίας στη χώρα. Αν, λοιπόν, η
Κυβέρνηση επιθυµεί να σβήσει τις τρεισήµισι χιλιάδες εναποµείνασες αγελαδοτροφικές εκµεταλλεύσεις για παραγωγή γάλακτος, τότε προχωρήστε σε αυτήν την απόφαση. Να ξέρετε,
όµως, ότι θα συνδέσετε το όνοµά σας µε αυτήν την εξέλιξη.
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Ως προς το θέµα της επίκαιρης επερώτησης, είναι κι αυτό εξίσου σηµαντικό και δυστυχώς από τις εξελίξεις που µέχρι σήµερα
ζούµε φαίνεται ότι µια υπόθεση που αφορά το εθνικό µας προϊόν,
κυριολεκτικά, παίρνει άλλη µία αρνητική εξέλιξη. Γιατί δεν πρόκειται για ένα εµπορικό παρασκεύασµα, το οποίο τυγχάνει να
έχει και µια καλή θέση στην αγορά. Κυριολεκτικά µιλάµε για τη
µορφοποίηση της ελληνικής πολιτισµικής κληρονοµιάς αιώνων,
χιλιάδων χρόνων, όπου σήµερα ερχόµαστε και µε αυτήν την απόφαση ουσιαστικά επιχειρούµε –και ευχόµαστε και αγωνιζόµαστε
να µη συµβεί- να εκχωρήσουµε το όνοµα χρήσης και στον Καναδά, κατ’ αρχάς, και δεν ξέρουµε πού αλλού στη συνέχεια.
Για πρώτη φορά η φέτα αναφέρεται στον Όµηρο, στη σκηνή
του Οδυσσέα µε τον Κύκλωπα. Είναι η πρώτη φορά -είναι ιστορική στιγµή, είναι ο πολιτισµός της χώρας µας- όπου αποτυπώνεται η παραγωγή αυτού του προϊόντος, που µετέπειτα
εξελίχθηκε στη σηµερινή φέτα.
Δεν είναι µόνο σηµαντικό στοιχείο του πολιτισµού µας, αλλά
ειδικά σήµερα είναι και η «ναυαρχίδα» της αγροτικής οικονοµίας
µας. Η αιγοπροβατοτροφία, κύριε Υπουργέ –και µακάρι να ήταν
εδώ και οι αρµόδιοι Υπουργοί, του Υπουργείου Γεωργίας, δεν
ξέρω γιατί έστειλαν εσάς, µακάρι όµως να ήταν εδώ για να µας
ακούσουν οι καθ’ ύλην αρµόδιοι, που τα ξέρουν και τα κατανοούν
σαφώς καλύτερα και είναι και οι ειδικότεροι να συστήσουν σε
εσάς και στον κύριο Υπουργό το αληθές, αν αυτά που λέµε, δηλαδή, είναι αλήθεια ή ψέµατα-, είναι η «ναυαρχίδα» της αγροτικής µας οικονοµίας, γιατί αποτελεί σήµερα τη βαριά βιοµηχανία
ανοιχτής οροφής στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος κλάδος στην πατρίδα µας που να απασχολεί κατά µέσον όρο ετησίως τετρακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους, κυρίως σε µόνιµες θέσεις εργασίας
και ορισµένες εποχιακές, και να δίνει 1 δισεκατοµµύριο τζίρο ετησίως στη χειµάζουσα σήµερα οικονοµία µας.
Η δυναµική του είναι εξίσου σηµαντική, δεδοµένου ότι η παγκόσµια ζήτηση είναι έξι φορές περισσότερη από την παραγόµενη
ποσότητα της γνήσιας φέτας σήµερα στην Ελλάδα. Δηλαδή αν
η χώρα µας παράγει εκατό χιλιάδες τόνους φέτας, στηρίζοντας
το εισόδηµα όλων αυτών που σας είπα και δίνοντας όλα αυτά τα
οφέλη στην πατρίδα µας, η προοπτική είναι η πιο ελπιδοφόρα
που υπήρξε ποτέ στα χρονικά της πατρίδας µας για οποιοδήποτε
-όχι µόνο αγροτικό- προϊόν ή κλάδο της οικονοµίας µας.
Η παγκόσµια ζήτηση, λοιπόν, είναι εξακόσιες χιλιάδες τόνοι –
κι αυτό το λένε και οι αρµόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριε Υφυπουργέ, σε εισηγήσεις που κάνουν κατά
καιρούς οι οικονοµικοί υπεύθυνοι των πρεσβειών µας στο εξωτερικό έχουν επισηµάνει αυτήν τη µεγάλη ζήτηση που υπάρχει
στο εξωτερικό- και εµείς δεν κάνουµε τα αυτονόητα για να αυξήσουµε την παραγωγή, για να δώσουµε θέσεις εργασίας και να
προσελκύσουµε επενδύσεις, τώρα που καταβάλλεται και µία
προσπάθεια, µε την εξωστρέφεια, να έρθουν επενδύσεις στη
χώρα. Αν αντιθέτως δίνουµε αυτό το φυσικό µονοπώλιο, που
είναι σήµερα οργανωµένο ως οικονοµικό µονοπώλιο, στον Καναδά –και, όπως φαίνεται, προηγήθηκε και αντίστοιχη συµφωνία
µε τη Σιγκαπούρη-, τότε αυτό κυριολεκτικά είναι αυτοκτονία,
κύριε Υφυπουργέ.
Αν, λοιπόν –και σας το καταθέτω κι ως πρόταση και ως πρόκληση, αν θέλετε-, το ενδιαφέρον σας και η αγωνία είναι η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα, το καλύτερο πεδίο αυτήν τη
στιγµή είναι η παραγωγή της φέτας. Αν έχουµε περίπου πεντακόσια τυροκοµεία που παράγουν αυτήν την ποσότητα που σας
είπα, φαντάζεστε πόσα τυροκοµεία και πόσες άλλες κτηνοτροφικές µονάδες χρειάζονται για να παραχθεί το γάλα και στη συνέχεια να µεταποιηθεί σε τυρί, για να το πάµε σε αγορές όπως
στον Καναδά, την Αµερική, την Αυστραλία, τη Νότια Αµερική, τις
τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα αυτά τα χρόνια, από το 1996, όπου έγιναν οι πρώτες προσπάθειες κατοχύρωσης της φέτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και
στη συνέχεια µε µία δύσκολη προσπάθεια, τουλάχιστον δέκα
ετών, µε ενστάσεις, κόντρα ενστάσεις από τις υπερδυνάµεις της
Ευρώπης εναντίον της κατοχύρωσης της φέτας, καταφέραµε,
µετά από τρεις αλλεπάλληλες προσφυγές της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Δανίας, της Γερµανίας, της Ολλανδίας, να πάρουµε
και τελεσίδικη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι η
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φέτα είναι µία και είναι ελληνική.
Αυτό το µονοπώλιο κατ’ αρχάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
µπορέσαµε να το αξιοποιήσουµε για να καλύψουµε τις διακόσιες
χιλιάδες τόνους ζήτησης σε φέτα στην Ευρώπη των είκοσι επτά
χωρών-µελών κι ερχόµαστε τώρα και δίνουµε από την πίσω
πόρτα το όνοµα στον Καναδά.
Σας άκουσα, κύριε Υπουργέ, να υπερασπίζεστε αυτήν τη διαπραγµάτευση και όχι µόνο εσείς, αλλά και άλλα µέλη της Κυβερνήσεως. Είναι κάτι εντελώς αδιανόητο για µένα αλλά και για τους
περισσότερους συναδέλφους όπως και για τον καθ’ ύλην αρµόδιο καθηγητή –Έλληνα πολίτη αυτής της χώρας- κ. Ανυφαντάκη,
ο οποίος επί είκοσι δύο χρόνια αγωνιζόταν κατ’ αρχάς να κατοχυρωθεί η φέτα και στη συνέχεια, µαζί µε τους έγκριτους νοµικούς του Υπουργείου Γεωργίας -και αξίζει να αναφέρουµε εδώ
τα ονόµατά τους-, τον κ. Κοντόλαιµο και τον κ. Χαλκιά, έδωσαν
αγώνες για να προασπίσουν την κατοχύρωση της φέτας στα ευρωπαϊκά όργανα, στο Κολλέγιο των Επιτρόπων, στην Επιτροπή
κατ’ αρχάς και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη συνέχεια, κόντρα
σε όλες αυτές τις υπερδυνάµεις που σας είπα και τα κατάφεραν.
Θα ήθελα να καταθέσω το άρθρο του κ. Ανυφαντάκη, ο οποίος
λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει το θέµα της φέτας σήµερα,
παρά µόνον εάν πάµε να διεκδικήσουµε στις τρίτες χώρες ό,τι
πετύχαµε στην Ευρώπη. Εάν συζητάµε για οτιδήποτε άλλο, τότε
είναι κυριολεκτικά µία καταστροφική πράξη για τη χώρα και είναι
αδιανόητο να συµφωνήσουµε σε οτιδήποτε άλλο λιγότερο από
αυτό που έχουµε πετύχει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, ο κ. Ανυφαντάκης επισηµαίνει την ανάγκη να µπορέσει
η χώρα να οργανώσει καλύτερα αυτήν την παραγωγή, ώστε στο
µέλλον να αποτρέψουµε τυχόν προσφυγές ευρωπαϊκών χωρών
πάνω σε χειροπιαστά θέµατα, που µπορούν να τους δώσουν το
δικαίωµα να αµφισβητήσουν την ελληνικότητα της φέτας, µε τη
συγκρότηση µιας διεπαγγελµατικής οργάνωσης η οποία θα
ασχολείται µε όλα αυτά τα θέµατα γενικότερα των τυροκοµικών
και ειδικότερα της φέτας. Αυτή είναι µια πρόταση που απευθύνει
βέβαια προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και όχι προς το δικό σας Υπουργείο. Επειδή όµως, είστε εδώ,
σας το επισηµαίνω.
Σας άκουσα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να υπερασπίζεστε αυτήν
τη συµφωνία, αλλά ούτε εσείς ούτε και άλλοι συνάδελφοί σας
στην Κυβέρνηση µας είπατε την πλήρη αλήθεια. Για το κείµενο
της συµφωνίας της CETA, όπως λέγεται, των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ Ευρώπης και Καναδά, αναφέρεται σχετικά στη διάταξη
µε τις γεωγραφικές ενδείξεις ότι οι Καναδοί παραγωγοί, οι υφιστάµενοι χρήστες, µπορούν και στο µέλλον να χρησιµοποιούν
τον όρο «φέτα» στα δικά τους προϊόντα. Σε αυτό δεν δίνετε τόσο
σηµασία, δεν το αναφέρετε, δεν το υπογραµµίζετε, αλλά δίνετε
έµφαση στις άλλες δύο διατάξεις, οι οποίες θέλουν τους µελλοντικούς χρήστες του όρου «φέτα» να χρησιµοποιούν µια σύνθετη
ονοµασία µε το πρόθεµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό, ίσως και παραπάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε να κάνετε
καλή χρήση του χρόνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Η δεύτερη παράµετρος, λοιπόν, που αναφέρεται στη συµφωνία αυτή –το λέω για ακόµη µια φορά- δεν δόθηκε στη δηµοσιότητα. Εµείς την αναζητήσαµε µέσω Βρυξελλών και την πήραµε,
ούτε καν έχει µεταφραστεί. Έχουµε την περίληψη του κειµένου.
Βέβαια, µας µιλήσατε στην επιτροπή για αυτό.
Θεωρούµε, όµως, ότι δίνετε έµφαση στο δεύτερο σκέλος της
συµφωνίας, όπου θέλουν τους µελλοντικούς χρήστες, τυροκόµους, δηλαδή, του Καναδά, να χρησιµοποιούν σύνθετη ονοµασία
µε το πρόθεµα «φέτα» και µπροστά «τύπου», «στιλ» ή «αποµίµηση», καθώς επίσης και την αφαίρεση εικόνων και στοιχείων
που παραπέµπουν στην Ελλάδα στη συσκευασία και σαφώς να
αναγράφεται και η προέλευση της παραγωγής του τυριού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, σε αυτήν τη συµφωνία γίνεται λόγος και για τη δυνατότητα των Καναδών παραγωγών να πουλάνε ελιές Καλαµάτας
και να χρησιµοποιούν στη συσκευασία των προϊόντων τους αυτήν
την ονοµασία. Είναι ένα άλλο πλήγµα για ένα άλλο κορυφαίο ελληνικό προϊόν, τις ελιές Καλαµάτας, που και αυτό είναι ΠΟΠ προϊόν και, όπως και η φέτα, πλήττεται ευθέως από αυτήν τη
συµφωνία.
Να καταθέσω και αυτήν τη συµφωνία για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µας είπατε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι οι υφιστάµενοι χρήστες στον Καναδά δεν είναι µικρά τυροκοµεία. Κύριοι συνάδελφοι, είναι οι µεγαλύτερες πολυεθνικές που υπάρχουν αυτήν τη
στιγµή στον κόσµο στον τοµέα των τροφίµων. Μάλιστα µεθόδευσαν αυτές οι πολυεθνικές, µε τη στρατηγική που κάνουν επί δεκαετίες, ίσως και εικοσαετίες -εφόσον είδαν τα πράγµατα
δύσκολα και σκούρα στην Ευρώπη µε την Ελλάδα-, να αγοράσουν εκ των προτέρων µικρότερες εταιρείες του Καναδά που
έχουν το δικαίωµα, που τους δίνεται τώρα και από τη συµφωνία
αυτή, χρήσης του όρου της φέτας αυτούσιου, ώστε από εδώ και
στο εξής τεράστιες εταιρείες, όπως είναι η «ARLA» της Δανίας,
δεύτερη µεγαλύτερη στον κόσµο, η «KRAFT» της Αµερικής,
πρώτη στον κόσµο, καθώς και άλλες δύο του Καναδά, να µπορούν κυριολεκτικά να πληµµυρίσουν, να κατακλύσουν τις τρίτες
χώρες µε κάλπικο τυρί, που θα το ονοµάζουν αυτούσιο φέτα,
γιατί τους κατοχυρώνει η υφιστάµενη συµφωνία.
Οι υφιστάµενοι χρήστες του όρου θα µπορούν να το πωλούν
µε τον όρο «φέτα» διεθνώς, πλην των εικόνων, που ούτως ή
άλλως σε µια ευνοµούµενη πολιτεία, κύριε Υπουργέ, οι εικόνες
και οι νοθείες αυτές θα έπρεπε να ελέγχονταν. Όµως, δυστυχώς
εδώ αδρανούσαµε όλα αυτά τα χρόνια και δεν κάναµε τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό και θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Δεν φτάνει, όµως, µόνο αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν το
γνωρίζετε, θα το καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά, διότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικό και θεωρώ ότι είναι ο πρόδροµος και το
τελικό βήµα του σχεδίου που έχουν οργανώσει αυτές οι µεγάλες
πολυεθνικές. Στην ανασκόπηση της αγοράς φέτας στην Αµερική
αναφέρει ο Έλληνας εκεί επιτετραµµένος, ο Γραµµατέας κ. Σαµουήλ Ζήσης, ότι το 2011, όταν τα βρήκαν δύσκολα τα πράγµατα
οι πολυεθνικές στην Ευρώπη µε την προσβολή της κατοχύρωσης
της φέτας υπέρ της Ελλάδας, µεθόδευσαν τι; Έκαναν ένα διεθνές κίνηµα εναντίον της προστασίας των ΠΟΠ προϊόντων εντός
Ευρώπης. Μέλη αυτής της διεθνούς πρωτοβουλίας εναντίον της
προστασίας των τροφίµων ΠΟΠ και ΠΓΕ µέσα στην Ευρώπη είναι
οι µεγαλύτερες αυτές πολυεθνικές, στις οποίες εµείς εκχωρούµε
το όνοµα, µέσω της συµφωνίας του Καναδά.
Με αυτήν την υποχωρητικότητα που έδειξε η Ευρώπη σε ένα
άλλο µείζον θέµα, δηλαδή των µεταλλαγµένων, που δέχτηκε το
0,9% ποσοστιαία συµµετοχή µεταλλαγµένων σπόρων και υλικών
από τρίτες χώρες στο εσωτερικό της, ποιος µάς αποκλείει -είναι
σχεδόν βέβαιο-, κύριε Υπουργέ, ότι στο µέλλον, σε µια πενταετία,
δεν θα ανοίξει και αυτή η χαραµάδα, για να έρχονται αυτά τα πιστοποιηµένα πλέον, βάσει συµφωνίας, κάλπικα προϊόντα τύπου
φέτας ως φέτα µέσα στην Ευρώπη; Τότε είναι που κυριολεκτικά
θα ισοπεδωθεί ό,τι έχει χτιστεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στην Ελλάδα.
Καταθέτω το υπόµνηµα του Προξένου µας στη Νέα Υόρκη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βέβαια, εσείς µας το αποκλείετε αυτό ως ενδεχόµενο, αλλά
δεν χρειαζόταν καν να γίνει και µια αναφορά σε αυτήν τη συµφωνία, διότι υπάρχει η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων µέσω του
Ευρωπαϊκού Κανονισµού, που δεν µπορεί να τον αµφισβητήσει
κανένας. Όµως, βλέπετε ποιες είναι οι µεθοδεύσεις που γίνονται

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΘ’ - 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

από αυτές τις µεγάλες πολυεθνικές τις οποίες εµείς σήµερα τις
νοµιµοποιούµε, εάν επικυρώσουµε αυτήν τη συµφωνία, για να
µπορέσουν κατ’ αρχάς να κατακλύσουν τις τρίτες χώρες µε τυρί
τύπου «φέτα».
Οι αγορές είναι τεράστιες, κύριε Υπουργέ. Στην Αµερική, στις
αραβικές χώρες, στην Αυστραλία, στην Αφρική συνολικά µια ποσότητα της τάξης των τετρακοσίων χιλιάδων τόνων συν διακόσιες χιλιάδες τόνοι της Ευρώπης περιµένουν αυτήν την
επικυρωµένη πλέον φέτα και από την Ελλάδα να τη δεχθούν,
αφού θα την προωθήσουν οι Καναδοί, µε την επικύρωση πλέον
και της Ελλάδας. Και τότε θα λένε «ορίστε, εµείς µπορεί να είχαµε µια κάλπικη φέτα, αλλά τώρα µε τη συµφωνία µε την Ευρώπη και την επικύρωση της Ελλάδας η φέτα µας είναι ισάξια
της ελληνικής και είναι και πιο φθηνή». Άρα θα κατακλύσουν
αυτές τις αγορές και θα απεµπολήσουµε εµείς, κύριε Υπουργέ,
αυτήν την προοπτική που σας είπα, η οποία µπορεί να µεγεθύνει
σταθερά –αντιλαµβάνεστε τον όρο της οικονοµίας «µεγέθυνση
οικονοµίας»- για τα επόµενα πολλά χρόνια. Όσο θα υπάρχει ζωή
σε αυτήν τη χώρα, θα υπάρχει και αυτή η µεγεθυµένη οικονοµία
της φέτας, που µπορεί να δώσει σε δύο χρόνια –αυτό που σας
λέω είναι κυριολεκτικό, κύριοι συνάδελφοι- άλλες, τουλάχιστον
εκατόν πενήντα χιλιάδες νέες µόνιµες θέσεις εργασίας και άλλο
ένα δισεκατοµµύριο ευρώ τζίρο ετησίως. Αυτό είναι τόσο απλό,
εάν, µε την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι Πρόξενοί µας και
οι πρεσβευτές µας στο εξωτερικό µε αυτές τις εκθέσεις, οργανώσουµε στοχευµένα την προώθηση τέτοιων προϊόντων ΠΟΠ,
όπως είναι η φέτα κι η ελιά Καλαµάτας, και στοχεύσουµε σε
αυτές τις αγορές. Αναγκαστικά τότε η ζήτηση που υπάρχει θα
καλυφθεί από την ελληνική παραγωγή, που θα είναι και η αυθεντική.
Καταθέτω, επίσης, ένα άρθρο -κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να το
λάβετε υπ’ όψιν- που δηµοσιεύτηκε πέρυσι στους «NEW YORK
TIMES», µε τον τίτλο: «Η φέτα και το ελαιόλαδο µπορούν να σώσουν την Ελλάδα». Αυτό το λένε οι «NEW YORK TIMES».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, βέβαια, κλείνουµε τα µάτια για τη φέτα, για την ελιά Καλαµάτας, αναφερόµαστε σε άυλες αξίες της οικονοµίας, ενώ για
την πραγµατική οικονοµία δεν κάνουµε καν λόγο να δώσουµε κίνητρα για την αύξηση της παραγωγής και να πετύχουµε αυτό
που µας το έχει δώσει ο Θεός στον τόπο µας.
Η φέτα, που είναι µία και είναι ελληνική, έχει µοναδικά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν µπορεί να αντιγράψει καµµία άλλη χώρα
στον κόσµο, γιατί ακριβώς δεν µπορεί να αντιγράψει τη βιοποικιλότητα της πατρίδας µας µε τις εξίµισι χιλιάδες βότανα, µε τις
είκοσι χιλιάδες αυτόχθονες φυλές, µε την τεχνική της τυροκόµησης που κρατά εδώ τρεις χιλιάδες χρόνια. Δεν µπορεί καµµία
άλλη χώρα σε µία τριακονταετία να υποκαταστήσει όλα αυτά τα
θεία δώρα και να παραγάγει αυτό το προϊόν που εµείς σήµερα
το ονοµάζουµε «φέτα».
Σας εφιστώ, κύριε Υπουργέ, την προσοχή στην πρωτολογία
µου, λέγοντάς σας αυτά τα πράγµατα, ώστε και εσείς µε τη σειρά
σας να αντισταθείτε στα συµβούλια στα οποία συµµετέχετε. Σε
κουβέντα που κάναµε παλαιότερα στην επιτροπή, ρωτήσατε τι
προτείνουµε. Εάν δεν µπορείτε να ασκήσετε βέτο, αποσύρετε τη
διάταξη που αφορά τη φέτα και την ελιά Καλαµάτας από την κείµενη συµφωνία, ώστε να παραµείνει το καθεστώς ως έχει, αφού,
ούτως ή άλλως, είτε επικυρωθεί η συµφωνία είτε όχι, θα πρέπει
η Ελλάδα να κάνει διεθνή καµπάνια προβολής αυτών των προϊόντων. Εάν, όµως, εµείς τους νοµιµοποιήσουµε την παρανοµία,
τότε θα είµαστε µε την πλάτη στον τοίχο. Μην προβαίνετε, λοιπόν, σε αυτήν την επικύρωση, γιατί σας λέω ότι θα συνδέσετε το
όνοµά σας µε τα πιο µελανά χρώµατα στην ιστορία σας ως πολιτικός και, σαν νέος πολιτικός που είστε, δεν σας αξίζει µια τέτοια
προοπτική.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
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Όµως, και η Κρήτη έχει ελιές και η Καβάλα και η Θάσος έχουν
θρούµπες, όπως και η Δράµα έχει.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος και συµπατριώτης µου, Βουλευτής Δράµας, κ. Χρήστος Αηδόνης.
Πολλούς Κοζανίτες βλέπω µαζεµένους εδώ!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πολλή φέτα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε, καλό είναι να
τρώτε φέτα, αλλά µε λίγα λιπαρά και δη κατσικίσια.
Κύριε Αηδόνη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε πραγµατικά ένα
πολύ σηµαντικό ζήτηµα, που έχει καθαρά αναπτυξιακή διάσταση,
και ως εκ τούτου αντιλαµβάνοµαι ότι ο κ. Μηταράκης είναι γι’
αυτόν τον λόγο εδώ, αντί του κ. Τσαυτάρη, του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος δεν µπορώ να γνωρίζω εάν υποτιµά
αυτήν την υπόθεση…
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ετοιµάζεται για το Γεωργίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ετοιµάζεται για το Γεωργίας; Αυτό είναι
κάτι που µπορεί να θεωρηθεί ότι υποσκάπτει πράγµατα, αλλά η
δική µου παρατήρηση έχει να κάνει µε το ότι θα ήθελα πραγµατικά αυτήν εδώ τη στιγµή να ήταν εδώ ο αρµόδιος Υπουργός, ο
οποίος θα µπορούσε να τοποθετηθεί πολύ πιο συγκεκριµένα για
ένα τεράστιο θέµα, που δεν έχει να κάνει µόνο µε την υπόθεση
του πρωτογενούς τοµέα, αλλά έχει να κάνει, όπως και πριν από
λίγο είπα -και µάλλον γι’ αυτό είναι εδώ ο κ. Μηταράκης- µε ένα
θέµα που έχει καθαρά αναπτυξιακή διάσταση.
Ο εισηγητής µας πριν από λίγο ανέφερε µε τον πλέον εµπεριστατωµένο τρόπο την προσπάθεια της παγκόσµιας γαλακτοβιοµηχανίας οικονοµικών κολοσσών να χαρακτηρίσουν τη φέτα ως
κοινόχρηστη ονοµασία, εξηγώντας από την πλευρά του τα οικονοµικά µεγέθη από την εκµετάλλευση και την αξιοποίηση της παραγωγής. Μάλιστα, τα στοιχεία τα οποία παραθέτει η επίκαιρη
επερώτηση είναι πολύ συγκεκριµένα, πολύ σαφή και αναδεικνύουν το µέγεθος µιας οικονοµικής πραγµατικότητας.
Αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό σε τρεις προηγούµενες
φάσεις, και το 1996 και το 2002 και το 2005. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η φέτα συνδέεται µε το ελληνικό κράτος,
ακόµη και αν αυτή παράγεται σε άλλες χώρες. Άρα, λοιπόν,
έχουµε µπροστά µας ένα πολύ συγκεκριµένο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, το οποίο κανείς δεν έχει δικαίωµα να απεµπολήσει. Γιατί;
Γιατί η υπόθεση ανασυγκρότησης αυτής της παραγωγής είναι
µια τεράστια υπόθεση, η οποία µπορεί να δώσει στη χώρα ένα
µεγάλο αναπτυξιακό πλεονέκτηµα, µια και έχει καθαρά εξωστρεφή χαρακτήρα.
Μια αντιπαράθεση, λοιπόν, δεκαετίας πήρε τέλος το 2005, µε
την απόφαση 9225 του Οκτωβρίου του 2005, και η Ελλάδα απέκτησε αυτό το πολύ ισχυρό πλεονέκτηµα για την κατάληψη της
παγκόσµιας αγοράς, αναπτύσσοντας έναν τοµέα που, όπως πριν
από λίγο είπα, θα συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, µια και
έχει εξωστρεφή χαρακτήρα.
Και µόνο που αναγνωρίζεται στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ότι επιτρέπεται να κυκλοφορεί ως φέτα µόνο το τυρί το
οποίο παράγεται στην Ελλάδα από αιγοπρόβειο γάλα είναι µία
τεράστια νίκη, µια τεράστια δυνατότητα.
Αντί, λοιπόν, η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια να συζητά και να
επεξεργάζεται ένα σχέδιο ανάπτυξης της παραγωγής της και κάλυψης των τεράστιων αναγκών της παγκόσµιας αγοράς, δυστυχώς στέκεται καθηλωµένη και δεν αντιδρά, όχι µόνο σε σχέση µε
το τι δεν έχει γίνει τα προηγούµενα χρόνια, αλλά και µε αυτά που
εξελίσσονται µπροστά µας και αφορούν την προσπάθεια σφετερισµού της ονοµασίας της φέτας από τρίτες χώρες και συγκεκριµένα από τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη. Και σαν να µην
έφτανε µόνο αυτό, είδαµε και αξιώσεις για τη χρήση άλλων προϊόντων, όπως πριν από λίγο αναφέρθηκε για τις ελιές Καλαµών.
Και αντί οι υπεύθυνοι να ανησυχούν, δυστυχώς βλέπουµε να πανηγυρίζουν.
Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για µια γκάφα της Κυβέρνησης. Και
πρέπει γρήγορα να αντιληφθείτε ότι αυτή η γκάφα διορθώνεται
µόνο µε µία πράξη, µε βέτο στο Συµβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει αν η Ελλάδα θα υπερασπίσει αυτό το δικαίωµα.
Αν, λοιπόν, αυτό δεν συµβεί και επιτραπεί η κοινόχρηστη ονο-
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µασία της στις τρίτες χώρες, είναι βέβαιο ότι ανοίγετε τους
ασκούς του Αιόλου για την αµφισβήτηση αυτού του ευρωπαϊκού
κεκτηµένου, για το οποίο πριν από λίγο µιλήσαµε, µε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι βέβαιο ότι η στρατηγική των οικονοµικών κολοσσών είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη
και θα τη δούµε µετά από µία δεκαετία, αν εσείς κλείσετε τα
µάτια σας σήµερα. Θα τη δούµε µπροστά µας αυτήν τη στρατηγική.
Άρα, λοιπόν, σε µία στιγµή που η Ελλάδα βιώνει τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση, δεν είναι δυνατόν να µην εκµεταλλεύεται
αυτό το µεγάλο πλεονέκτηµα το οποίο έχει και αφορά την ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τοµέα, µεταξύ άλλων, και της
συγκεκριµένης υπόθεσης, που αφορά µια τεράστια παραγωγή,
όπως πριν από λίγο ανέφερε ο κ. Κασαπίδης, όπου οι σηµερινές
ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς είναι περίπου εξακόσιες χιλιάδες τόνοι. Μόνο στην Ευρώπη οι ανάγκες είναι διακόσιες χιλιάδες τόνοι. Θα µπορούσαµε, αν είχαµε οργανώσει εδώ και κάποια
χρόνια αυτήν την υπόθεση, µε αυτό το τεράστιο πλεονέκτηµα,
πραγµατικά να φέρουµε νέο εισόδηµα στη χώρα και να ενισχύσουµε το παραγόµενο προϊόν µας.
Αυτά, δυστυχώς, δεν τα έχουµε κάνει σε προηγούµενες περιόδους και συνεχίζουµε να µην τα κάνουµε και σήµερα. Δεν εκµεταλλευόµαστε αυτές τις πολύ µεγάλες ευκαιρίες, τις οποίες έχει
ανάγκη η χώρα για να µπορέσει να πατήσει στα πόδια της και να
εξασφαλίσει αυτό το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος, την ανάπτυξη.
Πρέπει να σταµατήσουµε να θεωρητικολογούµε, να δούµε
συγκεκριµένα τα πλεονεκτήµατά µας και να δούµε πώς θα αναπτύξουµε τις δυνατότητές µας. Η υπόθεση της φέτας είναι ένα
µεγάλο πλεονέκτηµα, µπορεί να δηµιουργήσει άµεσα νέες θέσεις
εργασίας και να αυξήσει το παραγόµενο προϊόν µας. Δεν επιτρέπεται και δεν έχει δικαίωµα κανείς να αφήσει αυτήν την ευκαιρία
να πάει χαµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εκείνο, λοιπόν, το οποίο εµείς σας ζητάµε µε αυτήν την επίκαιρη επερώτηση -για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε- είναι να ασκηθεί το βέτο στην Ευρώπη σε σχέση µε τη συµφωνία µεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καναδά και Σιγκαπούρης, να αξιοποιήσετε
τα αναπτυξιακά πλεονεκτήµατα του πρωτογενούς τοµέα, αντί να
εξαντλείτε τον ελληνικό λαό µε υπερφορολόγηση, να χαράξετε
µία στρατηγική για τη φέτα και για τη µεγέθυνση του κλάδου, να
προστατεύσετε τα ελληνικά προϊόντα και να διευρύνετε τις γεωγραφικές ζώνες παραγωγής εντός της Ελλάδας, κάτι το οποίο
για διάφορους λόγους στο παρελθόν δεν έχει γίνει.
Αυτές είναι οι προτεραιότητές σας. Νοµίζω ότι είναι ένα πάρα
πολύ σηµαντικό θέµα, στο οποίο πρέπει να σκύψετε µε ενδιαφέρον, για να δείτε πραγµατικά αυτή την πολύ µεγάλη δυνατότητα
που έχει η χώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Νίκος Σταυρογιάννης, Βουλευτής Φθιώτιδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε ένα πολύ σοβαρό
θέµα και φαίνεται πως η Κυβέρνηση έτσι το εκλαµβάνει. Εξάλλου, αυτό φάνηκε και στην επιτροπή και εδώ µε την παρουσία
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος έχει και την ευθύνη των
διαπραγµατεύσεων. Δεν ξέρω, όµως, πόσο καλά γνωρίζει τι είναι
η φέτα για την αγροτική και την ελληνική οικονοµία, µιας και είναι
ένα από τα προϊόντα µε τις µεγαλύτερες εξαγωγές. Θα µπορούσε, βέβαια, να είναι ακόµη περισσότερες οι εξαγωγές µας,
αν είχαµε φροντίσει αυτά τα χρόνια, µέσα από µια στρατηγική
ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα και κυρίως τριών προϊόντων,
όπως είναι η φέτα, το ελαιόλαδο και το γιαούρτι.
Εξάλλου, υπάρχουν εκθέσεις διεθνών οργανισµών, που ασχολούνται µε τη δυνατότητα που έχουν κάποια προϊόντα όχι µόνο
να κατακτήσουν την παγκόσµια αγορά, αλλά να συνεισφέρουν
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στην οικονοµική ανάπτυξη και κυρίως στη δηµιουργία θέσεων
εργασίας.
Γιατί δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι µέχρι πριν από την κρίση,
πριν δηλαδή εµφανιστεί η κρίση, για κάθε 15 δολάρια που παράγονταν παγκόσµια στην οικονοµία τα 14 δεν είχαν να κάνουν µε
την πραγµατική οικονοµία, δηλαδή µε παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών, αλλά είναι η χρηµατοπιστωτική φούσκα, η οποία
έσκασε εξαιτίας συσσωρευµένων λαθών και βέβαια µιας µικρής
οµάδας που ελέγχει παγκόσµια το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Τι σηµαίνει, λοιπόν, η παραγωγή προϊόντων; Ακόµη και στις
δύσκολες οικονοµικά εποχές που ζούµε εµείς, η Ευρωπαϊκή
Ένωση, πιθανώς και ο κόσµος ολόκληρος, πόσο πρέπει να επενδύσουµε σ’ αυτό και τι σηµαίνει για την ανάπτυξη της οικονοµίας
ο εξωστρεφής προσανατολισµός αναλύθηκαν και από τον
Γιώργο τον Κασαπίδη και από τον Χρήστο τον Αηδόνη.
Εγώ θέλω να επισηµάνω δύο πράγµατα. Τουλάχιστον, µην
προσπαθείτε, κύριε Υπουργέ, να πείσετε -και πώς να πείσετε,
αλήθεια;- και µη διαχειρίζεστε µόνο επικοινωνιακά το θέµα. Εάν
αντιληφθήκατε στην Κυβέρνηση τα λάθη που έγιναν στη διαπραγµάτευση, υπάρχει χρόνος, χρησιµοποιήστε το δικαίωµα της
αρνησικυρίας και βάλτε βέτο, γιατί είναι ζωτικής σηµασίας για τη
χώρα.
Πιστεύει κανείς ότι οι τρίτες χώρες θέτουν ζήτηµα φέτας, για
να διασφαλιστούν έτι περισσότερο τα δικαιώµατά µας; Όχι. Σας
εξήγησε ο κ. Κασαπίδης από πού ξεκίνησαν. Από τις µεγάλες
εταιρείες, από την «ARLA», από την «KRAFT» και τις υπόλοιπες
τεράστιες εταιρείες τροφίµων, που ελέγχουν την παγκόσµια
αγορά, µια αγορά που έχει ανάγκη από εξακόσιες χιλιάδες τόνους φέτας.
Απ’ αυτήν την αγορά, λοιπόν, είχαν ήδη πάρει ένα µεγάλο µερίδιο. Παραπλανούσαν τους καταναλωτές, «οικονοµούσαν» απίστευτα από λευκό τυρί κατώτερης ποιότητας και τώρα, αφού δεν
µπόρεσαν µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά από σκληρούς
αγώνες από φωτισµένους Έλληνες -γιατί οι ευθύνες δεν είναι
µόνο πολιτικές, είναι και των υπηρεσιακών παραγόντων- όταν ξεκίνησε η όλη διαπραγµάτευση, µάθαµε µε καθυστέρηση για τη
Σιγκαπούρη µετά την επερώτηση του Ευρωβουλευτή του Νίκου
του Χουντή στο Ευρωκοινοβούλιο, για τον Καναδά και τώρα ξεκινούν οι διαπραγµατεύσεις –έτσι τουλάχιστον αναφέρουν οι δηµοσιογραφικές πληροφορίες- και µε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Τι
θα κάνετε; Ανοίγετε την κερκόπορτα αύριο οι ίδιες αυτές µεγάλες εταιρείες και οι βορειοευρωπαϊκές χώρες να επανέλθουν και
στα ευρωπαϊκά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να
κερδίσουν αυτό που έχασαν µετά την επίµονη διαπραγµάτευση.
Θα ήθελα και εγώ µαζί µε τους συναδέλφους να σας επισηµάνουµε τι σηµαίνει αυτό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, για τη διασφάλιση θέσεων εργασίας και για τη δηµιουργία καινούργιων θέσεων εργασίας, για τη συµµετοχή στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην οικονοµική ανάπτυξη. Περίµενα,
βέβαια, σήµερα να είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ,
για να δούµε τι σηµαίνει για τη χώρα µας ο πρωτογενής τοµέας
και κυρίως τα κορυφαία προϊόντα του, όπως είναι η φέτα, αν θέλουµε να ελπίζουµε πραγµατικά ότι µπορούµε να ξεφύγουµε απ’
αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης, της σκληρής λιτότητας και
της υπερφορολόγησης.
Επιτρέψτε µου εδώ, κύριε Πρόεδρε, µία µικρή αναφορά. Αναφέρθηκε ο Γιώργος ο Κασαπίδης στα όσα γίνονται στον αγροτικό
τοµέα και στα γονατογραφήµατα, στην κυριολεξία, προκειµένου
να φορολογηθούν οι αγρότες. Ποιοι αγρότες; Οι περισσότεροι
από αυτούς επιβιώνουν µε δυσκολία. Έχουν επενδύσει όλα τους
τα χρήµατα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και βρίσκονται στην
πολύ δύσκολη κατάσταση που όλοι γνωρίζουµε. Είναι ευκαιρία,
κύριε Υφυπουργέ, να µεταφέρετε στην Κυβέρνηση και στον ίδιο
τον Πρωθυπουργό τι πραγµατικά είναι αυτή η συµφωνία, συµφωνία που υπηρετούν βάσει σχεδίου οι βορειοευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίες, στο πλαίσιο των συζητήσεων για την ελεύθερη
ζώνη εµπορίου και προκειµένου να προστατέψουν µείζονα δικά
τους συµφέροντα, δέχονται να κάνουν παραχωρήσεις, όχι προς
χώρες, αλλά προς τις µεγάλες βιοµηχανίες τροφίµων, που προσπάθησαν και είχαν καταφέρει στην αρχή να ελέγξουν και τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, απέτυχαν στη συνέ-
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χεια και τώρα έρχονται µέσω άλλου δρόµου, για να πάρουν πίσω
αυτά που θεωρούν ότι µπορούν να πάρουν και, παραπλανώντας
το καταναλωτικό κοινό, να συσσωρεύσουν τεράστια κέρδη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Παρακαλώ να πάρει τον λόγο ο συνάδελφος, Βουλευτής Σερρών, κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός παρακολουθεί την κατάρρευση της πραγµατικής οικονοµίας, την κατάρρευση του παραγωγικού µοντέλου της χώρας και την αδυναµία παραγωγής και
εξαγωγής προϊόντων από τη χώρα. Την ίδια στιγµή, ο ελληνικός
λαός παρακολουθεί τη σιγή, τη σιωπή και την ανεπάρκεια σε κρίσιµους τοµείς από πλευράς των παραγωγικών Υπουργείων.
Οι υγιείς επιχειρήσεις µε εξαγωγικό χαρακτήρα κλυδωνίζονται
και καταρρέουν και από πλευράς των παραγωγικών Υπουργείων
δεν υπάρχουν πολιτικές για να αντιµετωπίσουν αυτήν την κατάσταση. Όµως, η αγροτική ανάπτυξη και η αλλαγή στην πορεία
της πραγµατικής οικονοµίας δεν είναι ευχολόγια ούτε προπαγάνδα. Είναι η συγκέντρωση από πραγµατικές ετικέτες για συγκεκριµένα προϊόντα, τα οποία πρέπει να έχουν την ποιότητα, την
ανταγωνιστικότητα για να είναι εξαγώγιµα, ώστε να µπορέσουν
να στηρίξουν τη χειµαζόµενη ελληνική οικονοµία, τις χειµαζόµενες ελληνικές επιχειρήσεις και φυσικά να διασώσουν θέσεις εργασίας και να δηµιουργήσουν καινούργιες.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα απόλυτης έλλειψης πολιτικής και αµέλειας παρέµβασης σε τεράστιο βαθµό
είναι το παράδειγµα το οποίο θέτουµε µε την επερώτησή µας.
Είναι το ζήτηµα της φέτας. Είναι απολύτως σαφές, καθώς παρακολουθεί ο ελληνικός λαός και οι ενδιαφερόµενοι -εκατοντάδες
χιλιάδες άνθρωποι από την παραγωγή, γεωργοί που υποστηρίζουν τις κτηνοτροφικές µονάδες, κτηνοτρόφοι, έµποροι, τυροκοµεία, έµποροι-εξαγωγείς- παρατηρούν ότι υπάρχει έλλειµµα
πολιτικής.
Χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο,
το οποίο να ενδιαφερθεί για την ελληνική κτηνοτροφία, το οποίο
δεν κατατίθεται. Αυτό αφορά και τα δύο παραγωγικά Υπουργεία,
και το Ανάπτυξης και το Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πραγµατικά λυπούµαι γιατί δεν είναι εδώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Διότι το ζήτηµα το οποίο θέτουµε σήµερα, το ζήτηµα της ελληνικής κτηνοτροφίας, δεν αφορά µόνο το ζήτηµα
της φέτας, δηλαδή ενός τυριού το οποίο βγαίνει από την αιγοπροβατοτροφία, αλλά -στην ηµερήσια διάταξη είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτηµα- του αγελαδινού γάλακτος, το οποίο θα έπρεπε
να συµπεριληφθεί µέσα σε αυτό το σχέδιο. Γιατί, αν είχαµε σχέδιο εµείς για να στηρίξουµε την ελληνική κτηνοτροφία, τις παραγωγικές µας µονάδες, θα µπορούσε να απαντήσει η Κυβέρνηση,
θα µπορούσε να απαντήσει η χώρα στις πιέσεις που ασκούνται
από κράτη της Κεντρικής Ευρώπης για να παρατείνουµε τις ηµεροµηνίες για το φρέσκο γάλα, για να υποστηριχθεί, δήθεν, ο καταναλωτής, αλλά να διαλυθούν τελικά οι παραγωγικές µονάδες
της χώρας, οι µονάδες των αγελαδοτρόφων.
Αντίστοιχα, το έλλειµµα αφορά το ζήτηµα της φέτας. Ο κ. Κασαπίδης ήταν απολύτως λεπτοµερειακός και στοχευµένος.
Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση: Μπορείτε να µας πείτε
αν έχουν γίνει συσκέψεις µε τους παραγωγούς κι αν είδαµε τους
τυροκόµους της χώρας; Μπορείτε να µας πείτε αν είδαµε τους
εµπόρους-εξαγωγείς της χώρας, αν έδωσε η Κυβέρνηση κατευθύνσεις στους εµπορικούς ακολούθους για το πώς θα χειριστούν
την υπόθεση της φέτας στο εξωτερικό;
Υπάρχει άραγε σχέδιο για το πώς θα εντοπισθούν οι νοθείες;
Για το πώς θα ενηµερωθεί το κοινό στο εξωτερικό για το τι είναι
η φέτα; Έχει ενηµερωθεί το κοινό για το γεγονός ότι δεν έχει
καµµία απολύτως σχέση η φέτα µε το λευκό αγελαδινό τυρί
κακής ποιότητας που σερβίρουν ως φέτα στο εξωτερικό; Αναρωτιέµαι αν έχουµε οργανώσει την προβολή και την άµυνα αυτής
της υπόθεσης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αν-
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Κλείνοντας, θέλω λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, για να
σας πω ότι υπάρχει ένα πολύ καλό προηγούµενο παράδειγµα.
Οι Ιταλοί πριν από µερικά χρόνια έκαναν ένα δεκαπενταετές σχέδιο, για να στηρίξουν το όνοµα του ιταλικού εστιατορίου στο εξωτερικό. Αυτό το σχέδιο το υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις,
στηρίζοντας ένα-ένα τα ιταλικά προϊόντα και απαιτώντας από τα
ιταλικά εστιατόρια σε όλο τον κόσµο, προκειµένου να γράψουν
απ’ έξω «Italian Food», να είναι µέλη σε ένα σχέδιο.
Αυτό το σχέδιο έχει υποβληθεί και στο Υπουργείο. Το έχει το
Υπουργείο, αλλά δεν κάνει τίποτα. Υπάρχουν προτάσεις από τα
επιµελητήρια. Υπάρχουν προτάσεις από τις επιχειρήσεις. Το
έχουµε το σχέδιο. Θα µπορούσαµε να το µιµηθούµε. Μόνο τις
ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό να ενηµερώναµε, θα είχαµε άλλα στοιχεία και άλλους αριθµούς για την ελληνική φέτα,
και όχι µόνο τη φέτα.
Τα παραδείγµατα υπάρχουν. Πολιτική βούληση υπάρχει; Γιατί
αυτή λείπει.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ο κ. Ανδρουλάκης, Βουλευτής Β Αθηνών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ τον εισηγητή µας, τον Κασαπίδη, ο οποίος έχει
και γνώση και βίωµα πάνω στο θέµα. Δυστυχώς, υπάρχουν τόσοι
πολλοί που δεν έχουν ούτε γνώση, αλλά προπαντός κανένα
βίωµα, καµµία ρίζα, τίποτα. Είναι ξεκρέµαστοι.
Ο Υπουργός βεβαίως δεν έχει σχέση µε τον χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά µε τα χρηµατοοικονοµικά. Ήθελα να
του πω, λοιπόν, να κοιτάξει σήµερα την πρώτη σελίδα των «FINANCIAL TIMES». Πρώτο θέµα στους «FINANCIAL TIMES» σήµερα είναι ο µαραθώνιος στο αµερικάνικο Κογκρέσο και η
απαίτηση να παρέµβει ο Οµπάµα για να προωθηθούν οι εµπορικές συµφωνίες Ευρώπης-Αµερικής. Προϊόν το προϊόν, κλάδο τον
κλάδο, οι Αµερικανοί προσπαθούν να στηρίξουν, να προστατέψουν τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις τους.
Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα έχει διαµορφωθεί ένα -λεπτό, όχι
σηµαντικό- στρώµα δηµοσιογράφων, τεχνοκρατών, πολιτικών, οι
οποίοι, µόλις ακούσουν τη λέξη «προστασία» ή «προστατευόµενη
ονοµασία» ή οτιδήποτε, σχετικό βγάζουν φλύκταινες. Θεωρούν
ότι είναι αναχρονιστικό, ότι είναι κάτι ξεπερασµένο, αυτοί είναι
οι «ταλιµπάν» των αγορών. Αλλά οι αγορές έχουν γραµµένους
αυτούς τους τύπους, διότι οι αγορές είναι πάντα ιστορικά συγκεκριµένες και έχουν πολιτιστικά, γεωγραφικά και τοπικά χαρακτηριστικά. Οι αγορές δεν είναι µία αφηρηµένη έννοια, όπως δεν
είναι θρησκεία. Όταν λέµε αγορές, ποιες αγορές εννοούµε;
Δεύτερο θέµα στους «FINANCIAL TIMES» -διότι αυτούς µόνο
σέβεται ο Υφυπουργός- είναι το εξής. Οι Γάλλοι έκαναν κατάληψη µε τα προϊόντα τους αυτήν την εβδοµάδα στο Ιράν. Μόλις
άνοιξαν τα σύνορα, πήγε εκεί ο Ολάντ. Προϊόν το προϊόν, προσπαθούν να κατοχυρώσουν τα προϊόντα τους στην αγορά του
Ιράν. Αλλά το δικό µας Υπουργείο Ανάπτυξης είναι βαθύτατα
συµπλεγµατικό απέναντι σε οτιδήποτε σηµατοδοτεί ελληνική
ιδιοµορφία και ελληνικά χαρακτηριστικά. Έδωσαν οι γραφειοκράτες-διαπραγµατευτές Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά στον
Μπαρόζο να υπογράψει κάτι. Τι ξέρει ο Μπαρόζο; Έβαλε την
υπογραφή του και τελειώσαµε.
Αυτή βεβαίως η ακραία συµπλεγµατικότητα, αυτός ο θλιβερός
επαρχιωτισµός των δήθεν Ευρωπαίων και δήθεν ανθρώπων των
αγορών φαίνεται πολύ καθαρά και στην υπόθεση του ΟΟΣΑ,
αυτήν τη γελοία ιστορία, µε τον, τυφλοσούρτη των «µεταρρυθµίσεων» Δεν είναι άνοιγµα των αγορών αυτό. Πρέπει να ανοίξουν
βεβαίως πολλές αγορές. Πρέπει να ανοίξει ο ανταγωνισµός.
Αυτό όµως δεν είναι άνοιγµα είναι διάλυση συγκεκριµένων αγορών, διότι οι αγορές έχουν πάντα ιστορικά συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή είστε από την περιοχή των Χανίων, ήθελα να σας πω
ότι θα υπάρχει σε λίγο «φέτα Πακιστάν» ή «φέτα Σιγκαπούρης»
και «φέτα Καναδά», αλλά δεν θα υπάρχει «φέτα Χανίων». Με
ακούτε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ακούω µε
πολλή προσοχή.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: «Φέτα Κρήτης» δεν
θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει «φέτα Καναδά».
Ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι δεχτήκαµε εν πάση περιπτώσει
τον τότε ελιγµό που έγινε και βγήκε η Κρήτη και η Κεφαλονιά
από τη ζώνη παραγωγής φέτας. Ήταν ένας ελιγµός, τέλος πάντων, για να µην είναι -λέει- σε όλη τη χώρα η προστατευόµενη
ονοµασία, αλλά τώρα έχουµε «φέτα Καναδά». Και βεβαίως
έχουµε κατοχυρώσει τη γραβιέρα και ένα-δύο άλλα κρητικά προϊόντα.
Ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο ξινόχοντρος, για παράδειγµα, είναι το καλύτερο δείπνο και δεν έχει προστατευόµενη
ονοµασία, που θα µπορούσε να είναι βιοµηχανοποιηµένο τρόφιµο για όλη την Ευρώπη.
Tο ίδιο και η στάκα, για όσους δεν έχουν χοληστερίνη.
Κύριε Πρόεδρε, όµως, δεν φτάνει µόνο η προστατευόµενη
ονοµασία προέλευσης. Ξέρεις πολύ καλά από εκεί που είσαι ότι
έχουµε δεκάδες τυροκοµεία, τα οποία δεν µπορούν να συντονιστούν µεταξύ τους. Τι εξωστρέφεια µπορούν να έχουν, αφού
είναι µικρές οι ποσότητες, υψηλές οι τιµές και ταυτόχρονα υπάρχει ανοµοιογένεια στα προϊόντα; Δεν θα έπρεπε να γίνει µια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κλάδου, να αποκτήσει µέγεθος,
βιωσιµότητα, για να µπορεί να τροφοδοτήσει ξένες αγορές; Ούτε
µια αλυσίδα ντελικατέσεν στη Γερµανία ή στη Γαλλία δεν µπορεί
να στηριχθεί σε προϊόντα υψηλής ποιότητας δικά µας, δεν
έχουµε την απαιτούµενη ποσότητα και ενοποιήµενη τυποποίηση.
Να, λοιπόν, που χρειαζόµαστε το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, ανάπτυξης για να ευθυγραµµίσουµε τα κίνητρα του κράτους, των τραπεζών, του ΕΣΠΑ, του –υποτιθέµενου- Επενδυτικού
Ταµείου και να στηρίξουµε αυτήν την ανασυγκρότηση των κλάδων.
Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε –το γνωρίζετε πολύ καλά,- δεν
έχουµε µόνο τα προβλήµατα της παραγωγής ή της προστατευόµενης ονοµασίας. Έχουµε και πέµπτη φάλαγγα εντός µας, στην
ίδια την Κρήτη, στα ίδια τα νησιά.
Είπε ο Μπόλαρης πριν ότι στο εξωτερικό έχουν το τυρί αυτό
το αγελαδινό δεκάτης κατηγορίας. Αυτό είναι ασβέστης. Αυτό
δεν τρώγεται. Το έχεις δει. Είναι σαν ασβέστης.
Στα ξενοδοχεία της Κρήτης –γελάει ο Αυγενάκης, που το
ξέρει- τι αγώνα θα κάνουµε για να πείσουµε να µπει τυρί κρητικό
κανονικό; Παίρνει ο Ολλανδός αυτό το πλαστικό τυρί, που µόλις
το βγάζεις από ψυγείο γίνεται σαν ασβέστης, και σου λέει: «Αυτό
στην Ολλανδία δεν το τρώω. Μου το φέρνεις εδώ να το φάω,
στην Κρήτη;».
Να, λοιπόν, που χρειάζεται να κάνουµε αυτόν τον αγώνα και
για τον ελληνικό προϊόν και για το ελληνικό τυρί. Πώς µιλάµε για,
διατροφικό, τουρισµό; Με αυτόν τον ασβέστη που λέγεται «τυρί»,
που βάζουν σ’ ένα µεγάλο ποσοστό τα ξενοδοχεία; Αυτή είναι η
σκληρή πραγµατικότητα. Έχω την εντύπωση, όµως, ότι µιλάµε
σε ώτα µη ακουόντων.
Το χειρότερο Υπουργείο της Κυβέρνησης από κάθε άποψη σε
αυτά τα θέµατα είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν υπάρχει χειρότερο Υπουργείο σε αυτήν την Κυβέρνηση από το Υπουργείο
Ανάπτυξης. Έχει χάσει την επαφή µε την πραγµατικότητα. Κρίµα
στα δύο «-άκης». Πρέπει να τα σβήσετε τα «-άκης» από τα ονόµατά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Μία διόρθωση: Είµαι από τη Χίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κουράκος.
Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ από τη θέση σας. Έχετε τρία
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ: Αφού ήρθα τώρα, κύριε Πρόεδρε!
Κύριε Υπουργέ, σπέρνετε ανέµους, θα θερίσετε θύελλες. Οι
αγρότες βγήκαν στους δρόµους, γιατί τους οδηγείτε στην απόγνωση και στην εξαθλίωση µε την άδικη φορολόγηση και µε την
επιµήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος.
Το θέµα της ελληνικής φέτας για πολλούς µπορεί να µην αποτελεί θέµα πρώτης προτεραιότητας, δείχνει όµως τη νοοτροπία
µε την οποία αντιµετωπίζουν οι κυβερνώντες την τύχη της χώρας
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µας. Ξεπουλάτε τα πάντα. Μην προσπαθείτε ως Κυβέρνηση,
κύριε Υπουργέ, να κρυφτείτε πίσω από τεχνικά επιχειρήµατα. Η
ουσία είναι µια και δεν αλλάζει: Ξεπουλάτε τους Έλληνες κτηνοτρόφους και αγρότες. Ξεπουλάτε ένα προϊόν που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην αγροτική και κτηνοτροφική ιστορία της χώρας,
τη φέτα. Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Είναι ντροπή για την Κυβέρνηση. Είναι ντροπή για τον ελληνικό λαό.
Οι Καναδοί κτηνοτρόφοι προσπαθούν εδώ και καιρό να πουλήσουν λευκό τυρί µε την ονοµασία «ελληνική φέτα». Καθώς είναι
δύσκολο να παρακαµφθεί η ετικέτα της Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, θα αρκεστούν στο απλούστερο να πωλούν
το τυρί ως σκέτη «φέτα». Πρώτη αντίδραση στο άκουσµα της είδησης είναι «δεν γίνονται αυτά». Η ονοµασία προέλευσης ορίζει
αυστηρά τη γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται ένα προϊόν. Οι Καναδοί, όµως, προχωρούν σε µία εµπορική συµφωνία µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε την οποία το καναδικό τυρί
θα υφαρπάξει το ελληνικό όνοµα. Η συµφωνία δεν έχει κλείσει,
αλλά έχει µπει σε δύσκολο δρόµο για την Ελλάδα. Η πρώτη απόφαση ελήφθη το Σεπτέµβριο από το Κολέγιο των Επιτρόπων στις
Βρυξέλλες.
Τα πράγµατα έχουν ως εξής: Ο ευρωπαϊκός Βορράς θέλει να
σπρώξει τη βιοµηχανική του πραµάτεια προς την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, οπότε θυσιάζει τις ονοµασίες προέλευσης του
Νότου. Εκτός από τη φέτα χαρίζει και την ιταλική γκοργκοντζόλα.
Οι Καναδοί βάσει της συµφωνίας θα µπορούν να παράγουν τυριά
και να τα διαθέτουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Η συµφωνία συζητήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στο τέλος Σεπτεµβρίου. Εκεί δόθηκε
µάχη από τους Ευρωβουλευτές µε αµφίβολα αποτελέσµατα. Η
τελική έγκριση δόθηκε στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας το
Νοέµβριο και έχασε η Κυβέρνηση.
Να σηµειώσουµε ότι οι διαβουλεύσεις έγιναν στα µουλωχτά,
χωρίς να τις αντιληφθεί η Επίτροπος Μαρία Δαµανάκη, χωρίς να
δράσει ο Υπουργός Γεωργίας, χωρίς να αναµειχθούν τα στελέχη
του Υπουργείου Οικονοµικών και Ανάπτυξης και ιδιαίτερα του
Υπουργείου Εξωτερικών. Έχουµε όλοι µερίδιο ευθύνης. Ο καλός
πολιτικός είναι καλός και στο παρασκήνιο, όχι µόνο στα µικρόφωνα. Εµείς αντί να ενώνουµε τις δυνάµεις µας για την πατρίδα,
το λαό, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, γιατί είναι εθνική
ανάγκη η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα, οι ξένοι ζουν το
όνειρο, η Κυβέρνηση σας παριστάνει το νυχτοφύλακα, όπως
έλεγε ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς.
Να αναφέρουµε µία ακόµη παράµετρο τελειώνοντας. Το θέµα
έφερε προς συζήτηση ο Βέλγος Επίτροπος αρµόδιος για τα θέµατα εµπορίου κ. Κάρελ Ντε Χουχτ, ξέρετε, από την χώρα που
παράγει τυριά αποµίµησης. Ας κάνουµε, λοιπόν, µία προβολή
στο µέλλον κλείνοντας. Θα διεκδικήσουν κι άλλοι τη χρήση του
ονόµατος «φέτα».
Σήµερα µε βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
δεν επιτρέπεται σε κανέναν η χρήση της λέξης «φέτα» ούτε
άµεσα ούτε έµµεσα. Δεν µπορεί, δηλαδή, να πωληθεί τυρί τύπου
«φέτας». Αν επιτραπεί, όµως, στον Καναδά, θα ακολουθήσουν
και άλλες τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία και κατόπιν το Βέλγιο,
η Δανία, η Γερµανία και η Ολλανδία. Αυτό είναι το µόνο βέβαιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μία τελευταία λεπτοµέρεια, κύριε Υπουργέ. Το λευκό τυρί δεν
είναι πάντα φέτα. Παράγεται από άλλα γάλατα. Εσείς βαφτίζετε
την κατσίκα και την αγελάδα πάνω-κάτω το ίδιο ζώο. Τα αποτελέσµατα θα είναι αντίστοιχα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μηταράκης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνώ µε τους επερωτώντες Βουλευτές ότι η φέτα
είναι ναυαρχίδα των ελληνικών εξαγωγών και δίνουµε τεράστια
σηµασία ως Κυβέρνηση στα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, δηλαδή,
Προϊόντα Ονοµασίας Προελεύσεως και Προϊόντα Γεωγραφικής
Ένδειξης.
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Ένας από τους επερωτώντες Βουλευτές είπε ότι υπάρχουν
τρία σηµαντικά προϊόντα. Υπάρχουν εκατό ελληνικά προϊόντα
ΠΟΠ. Υπάρχει ο κρόκος Κοζάνης, η µαστίχα Χίου. Υπάρχουν
πάρα πολλά προϊόντα στα οποία η χώρα µας δίνει ιδιαίτερη σηµασία. Αποτελούν µία συλλογική περιουσία του ελληνικού και ευρωπαϊκού λαού. Αλλά νοµίζω ότι σήµερα είναι ευκαιρία να
ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα, γιατί ακούστηκαν πολλές
υπερβολές. Ακούστηκαν µισές αλήθειες και πολλές φορές οι
µισές αλήθειες είναι χειρότερες από τα ψέµατα.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η προστασία των προϊόντων ΠΟΠ
είναι πάγια θέση της Ελλάδος, αλλά και προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας και εµού προσωπικά ως Προέδρου του Συµβουλίου Υπουργών Εξωτερικού Εµπορίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως τόνισα και την προηγούµενη βδοµάδα στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερωτήσεις στην αρµόδια Επιτροπή Διεθνούς Εµπορίου του Ευρωκοινοβουλίου.
Για τον λόγο αυτό θα συγκαλέσουµε ένα άτυπο Συµβούλιο
Υπουργών στις 27 και 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, πέρα από το
τυπικό εξαµηνιαίο Συµβούλιο, στο οποίο βασικό θέµα συζήτησης
θα αποτελέσουν η συµφωνία ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
οποία αναφερθήκατε και η ενίσχυση της προστασίας των προϊόντων ΠΟΠ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάς,
εκµεταλλευόµενη το προνόµιο της Προεδρίας, επέβαλε αυτό ως
θέµα στο Συµβούλιο Υπουργών και θέλω να ξέρετε ότι η Ελλάδα
είναι στην πρώτη γραµµή αυτής της συζήτησης στην Ευρώπη,
όχι µόνο σήµερα, αλλά διαχρονικά.
Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση µε δύο απαραίτητες διευκρινίσεις και µία πολύ σηµαντική παρατήρηση. Πρώτη διευκρίνιση: Τα προϊόντα ΠΟΠ αναγνωρίζονται σήµερα µόνο εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι µία πραγµατικότητα, µία αλήθεια η οποία δεν τονίστηκε από τους επερωτώντες Βουλευτές.
Υπάρχουν συµφωνίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει
σχετικός κανονισµός, υπάρχουν σχετικές τελεσίδικες αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δηµιουργείται, λοιπόν, ένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο, το οποίο καλύπτει πλήρως την Ελλάδα εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι συµφωνίες, όµως, αυτές δεν ισχύουν εκτός. Ήδη, επειδή
κάποιοι ανέφεραν τη φράση «θα παραχωρήσει η χώρα µας το δικαίωµα να παράγουν τρίτες χώρες φέτα», δεκάδες χώρες παράγουν φέτα και καµµία ευρωπαϊκή ή διεθνής συµφωνία δεν τους
εµποδίζει να το κάνουν κι ούτε ζητάνε την αναγνώριση της Ελλάδος. Μιλάω για αγορές όπως ο Καναδάς, παραδείγµατος
χάριν, ο οποίος έχει δεκαετίες, δυστυχώς, παράδοσης παραγωγής φέτας. Σε χώρες µε τις οποίες υπάρχουν συµφωνίες, εκεί
υπάρχει προστασία και αυτό είναι το σηµαντικό.
Η Ευρώπη προσπαθεί να επιβάλει στις τρίτες χώρες το δικό
µας σύστηµα αξιών. Προσπαθούµε. Παραδείγµατος χάριν, στον
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008
έθεσε το θέµα της πολυµερούς προστασίας των προϊόντων ονοµασίας προέλευσης. Όµως, απέναντί µας βρέθηκαν δεκάδες
χώρες, οι οποίες διαφωνούν µε το ευρωπαϊκό σύστηµα κατοχύρωσης. Η Ελλάδα συνεχίζει τις προσπάθειές της και τον Δεκέµβριο στην πρόσφατη υπουργική συνδιάσκεψη του ΠΟΕ ήµασταν
µία από τις πολύ λίγες χώρες που έθεσαν αυτό το θέµα στην
Ολοµέλεια. Το έθεσα προσωπικά ο ίδιος στη δικιά µου οµιλία,
παρ’ ότι από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου ως θέµα δεν
είχε τεθεί στην ηµερήσια διάταξη.
Θα ήθελα να τονίσω ότι στην Ινδονησία, επειδή γράφτηκαν και
πολλά δηµοσιεύµατα στον ελληνικό Τύπο, η χώρα µας, δυστυχώς, για οικονοµικούς λόγους εκπροσωπήθηκε από µία πενταµελή αντιπροσωπεία, ενώ η Ευρώπη πήγε µε εβδοµήντα, η
Γερµανία µε τριάντα, η Γαλλία µε είκοσι δύο, η Πορτογαλία µε
δώδεκα ειδικούς ανθρώπους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια όλων
των συνεδριάσεων προσπαθούσαν να επιβάλουν τα συµφέροντα
των δικών τους χωρών.
Μετά, λοιπόν, τη στασιµότητα που υπάρχει στον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου ο µόνος δρόµος που αποµένει, αν θέλουµε
να κατοχυρώσουµε την ελληνική φέτα και τα άλλα προϊόντα παγκοσµίως, είναι η συνοµολόγηση διµερών εµπορικών και επενδυτικών συµφωνιών µε σηµαντικούς εταίρους, όπου θα καλύπτεται
όλο το φάσµα των εµπορικών σχέσεων.
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Σήµερα, τρέχουσα πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
να διαπραγµατεύεται αρχικά έναν κατάλογο προϊόντων, τα οποία
έχουν τη µεγαλύτερη εµπορική σηµασία για τα κράτη-µέλη και τα
οποία έχουν τη µεγαλύτερη δυνατότητα εξαγωγών, όπως η φέτα,
το ούζο, οι ελιές Καλαµάτας, ο οίνος Σάµου, η ρετσίνα, η µαστίχα
Χίου. Στη συνέχεια, σε κάθε ευκαιρία επαναδιαπραγµάτευσης
προσπαθούµε να αυξήσουµε αυτόν τον κατάλογο, θυµίζοντας ότι
στην Ευρώπη υπάρχουν χίλια διακόσια προστατευόµενα προϊόντα.
Το δεύτερο σηµαντικό που θέλω να διευκρινίσω είναι ότι η αρµοδιότητα της κοινής εµπορικής πολιτικής σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας είναι αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, για την οποία, φυσικά, ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και από τα κράτη-µέλη.
Θα ήθελα, τέλος, να κάνω µία παρατήρηση αρκετά σηµαντική
για να βάλουµε στόχους ως χώρα τι θέλουµε να πετύχουµε στις
διεθνείς µας εµπορικές συµφωνίες.
Σήµερα, το 85% των ελληνικών εξαγωγών φέτας είναι εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί που έχουµε την πλήρη προστασία και
που χάρη στους αγώνες ελληνικών κυβερνήσεων πέτυχε η φέτα.
Στις υπόλοιπες αγορές του κόσµου όµως η Ελλάδα, απ’ ό,τι φαίνεται από τα νούµερα, δεν έχει καταφέρει να εξάγει. Στον Καναδά εξάγουµε µόνο το 1,4% της ελληνικής παραγωγής, στη
Σιγκαπούρη ένα πολύ µικρότερο ποσοστό, διότι σ’ αυτές τις αγορές η Ελλάδα δεν έχει καµµία προστασία, έχουµε περιορισµένο
συγκριτικό πλεονέκτηµα και κατά συνέπεια –να το πω απλά να
το καταλάβετε- χάνουµε τη µάχη στο ράφι.
Αυτό που προσπαθούµε, λοιπόν, µε τις εµπορικές συµφωνίες
είναι να αλλάξουµε τα δεδοµένα, να δώσουµε καλύτερη ευκαιρία
στον Έλληνα εξαγωγέα να βγει στις διεθνείς αγορές.
Ο στόχος, λοιπόν, της χώρας µας ποιος είναι; Είναι διττός.
Πρώτον, είναι η κατοχύρωση του ονόµατος, η µάχη επί της
αρχής, όπως θα την πω και κατά δεύτερον, το πρακτικό, το συγκεκριµένο που ζητάει ο Έλληνας παραγωγός είναι να τον βοηθήσουµε να αυξήσει τις εξαγωγές του, να του δώσουµε µια
καλύτερη ευκαιρία. Αυτό το καταπληκτικό ελληνικό προϊόν, που
όλοι στη Ευρώπη ξέρουµε και αναγνωρίζουµε, θέλουµε να το
βγάλουµε και στις µεγάλες αγορές του κόσµου, στην Αµερική,
στην Ασία.
Θα ήθελα να πω ότι το 2013, παρά τα πολύ πεσιµιστικά που
ακούστηκαν από επερωτώντες Βουλευτές, µέσα σε ένα εντεκάµηνο αυξήσαµε κατά 3,4% την ποσότητα τυριών που εξάγουµε
και κατά 5% περίπου τις τιµές που πετυχαίνουµε ανά τόνο στην
εξαγωγή τυριού. Και επειδή αναφέρθηκε συγκεκριµένα η Γερµανία, εκεί η αύξηση κατ’ αξία ήταν 37% µέσα στο 2013. Άρα, ο Έλληνας παραγωγός µπορεί, όταν εµείς του δώσουµε τη
δυνατότητα.
Να µιλήσουµε, λοιπόν, συγκεκριµένα: Τι έγινε µε τον Καναδά;
Κατ’ αρχάς, η έναρξη των διαπραγµατεύσεων έγινε το 2009 και
διαχρονικός στόχος και της ευρωπαϊκής και της ελληνικής πλευράς ήταν η αύξηση των εµπορικών σχέσεων, ειδικά των εξαγωγών µας, µε παράλληλη διατήρηση των δικών µας κεκτηµένων
στη δικιά µας αγορά.
Να το πω πάλι απλά: Προσπαθήσαµε να κερδίσουµε τα περισσότερα στη δικιά τους αγορά, παραχωρώντας τα λιγότερα στη
δικιά µας αγορά. Και για να συντονίσουµε την παρέµβασή µας
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δουλέψαµε συστηµατικά τα
συναρµόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανάπτυξης και
Εξωτερικών, καθώς και οι εκπρόσωποι των τριών υπουργείων
στη µόνιµη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ειδικά µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχαµε µια
αµφίδροµη επικοινωνία, κοινοποιώντας εκατέρωθεν αλληλογραφία, ώστε να είµαστε συντονισµένοι σε αυτήν τη µάχη.
Μάλιστα, µπροστά στην αγωνία µας για µια θετική εξέλιξη,
κατά κάποιο τρόπο παραβιάσαµε και τη Συνθήκη Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρώντας ως Ελλάδα σε διµερή διαβήµατα προς τον Καναδά, παρ’ ότι κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται
στην ευρωπαϊκή διαπραγµατευτική τακτική. Η Ελλάδα, όµως,
έκανε συγκεκριµένα διαβήµατα προς την καναδική πλευρά, τονίζοντας τη σηµασία να συµπεριληφθεί η φέτα στην τελική συµφωνία.
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Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσαυτάρης κι εγώ σε ξεχωριστές ευκαιρίες καταθέσαµε διαβήµατα προς τον Καναδό
Πρέσβη στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης,
απεύθυνε τον Οκτώβριο του 2012 επιστολή προς τον οµόλογό
του στον Καναδά, τον κ. Φαστ, στον οποίο επισηµαίνεται ότι η
ελληνική πλευρά θεωρεί προαπαιτούµενο την επίτευξη ικανοποιητικής λύσης, όσον αφορά την προστασία της ελληνικής φέτας.
Σε ό,τι µε αφορά, το ζήτηµα επίλυσης του θέµατος προστασίας της ελληνικής φέτας και του συνόλου των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων το έθεσα µετ’ επιτάσεως και επιµονής κατά
τις συνόδους του Συµβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και το Νοέµβριο του 2012 και τον Ιούνιο του 2013 και στο
άτυπο συµβούλιο του Δουβλίνου του 2013.
Μετά από την ολοκλήρωση του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της 14ης Ιουνίου υποβλήθηκαν εκ νέου µετά από οδηγίες µου σχετικά διαβήµατα της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης
του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε
ιδιαίτερη αναφορά στην επίτευξη συµφέρουσας συµφωνίας για
την Ελλάδα στο θέµα της φέτας. Και θα ήθελα να τονίσω, όπως
ήδη γνωρίζετε, ότι τον Οκτώβριο του 2013 στο ανώτατο πολιτικό
επίπεδο η Ελλάδα έθεσε το θέµα της φέτας προς τον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Μπαρόζο, ο οποίος ενηµερώθηκε ενδελεχώς σχετικά µε τις ανησυχίες της Ελλάδας. Σε µία
προσπάθεια δε να πιέσει τα πράγµατα, συµπεριέλαβε τη φέτα,
µαζί µε την ιταλική γκοργκοντζόλα στο γεύµα που παρέθεσε
στον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κ. Χάρπερ.
Σε όλη αυτήν την προσπάθεια ήµασταν σε διαρκείς επαφές µε
τους Έλληνες εξαγωγείς, διευκρινίζοντας τις θέσεις της ελληνικής πλευράς, αντιλαµβανόµενοι και την αγωνία της αγοράς.
Τέλος, τον Οκτώβριο του 2013, λίγο πριν οριστικοποιηθεί η πολιτική συµφωνία και σε µια τελική προσπάθεια για το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα, πήγα στις Βρυξέλλες και έθεσα εκ νέου το
θέµα σε σειρά επαφών που είχα και µε τον αρµόδιο Επίτροπο,
τον κ. Κάρελ ντε Χούχτ και µε τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εµπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον καθηγητή
κ. Μορέιρα.
Ας ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, τι διεκδικήσαµε και τι πετύχαµε,
συγκεκριµένα. Και θα σας πω αυτά που σας είπα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, όταν µε καλέσατε: Με τη συµφωνία του Καναδά, η
κατοχύρωση των ελληνικών θέσεων και η προστασία των ελληνικών προϊόντων προέλευσης είναι ξεκάθαρη και αδιαµφισβήτητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχύρωσε από τα χίλια διακόσια
ευρωπαϊκά προϊόντα τα εκατόν σαράντα πέντε. Τα εκατόν είκοσι
πέντε µε πλήρη προστασία σαν να βρισκόµαστε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και είκοσι προϊόντα µε αυξηµένη προστασία.
Από αυτά τα εκατόν είκοσι πέντε προϊόντα δεκαπέντε είναι ελληνικά, άνω του 10%, στην Ευρώπη των είκοσι οκτώ.
Όταν ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις το 2009, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή συµπεριέλαβε µόνο τρία ελληνικά προϊόντα στην αρχική λίστα, τη φέτα, την ελιά Καλαµάτας και τη µαστίχα Χίου.
Αυτή η αρχική λίστα των τριών αυξήθηκε σε δεκαέξι στο τελικό
κείµενο, σύµφωνα µε πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε να µπουν
δεκαέξι προϊόντα στην τελική λίστα και µε τις διαπραγµατεύσεις
που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέτυχε να συµπεριλάβει και
τα δεκαέξι.
Ειδικά για τη φέτα οι ισχυρισµοί περί µη κατοχύρωσης των ελληνικών δικαιωµάτων είναι παντελώς αστήριχτοι, γιατί στο δικό
µας γήπεδο, µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και παραµένει και δεν αµφισβητείται από κανέναν η πλήρης κατοχύρωση.
Δεν έχει γίνει καµµία παραχώρηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην
οποία εξάγουµε το 85% της ελληνικής παραγωγής η ονοµασία
«φέτα» είναι αποκλειστικά ελληνικό προνόµιο, όπως έχει κατοχυρωθεί µε τις τελεσίδικες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Στον Καναδά θα υπάρξουν ειδικές µεταβατικές διατάξεις για
αυτούς που ήδη παράγουν. Σας θυµίζω ότι στον Καναδά -καλώς
ή κακώς- υπάρχει τοπική παραγωγή και από πολύ µικρούς παραγωγούς εδώ και δεκαετίες και σας θυµίζω –πάλι καλώς ή κακώςότι πολλοί από τους παραγωγούς που ξεκίνησαν την παραγωγή
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«φέτας» στον Καναδά ήταν Έλληνες µετανάστες που προ δεκαετιών πήγαν στον Καναδά, γνώριζαν πώς να παράγουν φέτα και
αυτό έκαναν για να ζήσουν τις οικογένειές τους.
Ο Καναδάς, λοιπόν, δέχθηκε επί της αρχής να κατοχυρώσει τη
φέτα ως ελληνικό προϊόν ονοµασίας προέλευσης. Και αυτό δεν
ήταν καθόλου εύκολο. Και αυτό είναι το σηµαντικό, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, ότι επί της αρχής ο Καναδάς αποδέχεται και
υπογράφει µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ονοµασία «φέτα» είναι
ελληνικό προστατευόµενο προϊόν. Αυτό είναι κάτι που σήµερα
δεν ισχύει, είναι κάτι που παλιότερες συµφωνίες που είχε η Ελλάδα µε τον Καναδά δεν είχαν συµπεριλάβει. Άρα, κερδίζουµε
µία πάρα πολύ σηµαντική µάχη, τη µάχη της κατοχύρωσης της
ονοµασίας της φέτας, γιατί για δεκαετίες η αγορά ήταν ανεξέλεγκτη.
Αυτοί που ήδη παράγουν «φέτα» στον Καναδά θα υποχρεωθούν να αφαιρέσουν οτιδήποτε προσδίδει ελληνικότητα στο προϊόν, γιατί σήµερα ο Έλληνας παραγωγός στο σουπερµάρκετ
πρέπει να ανταγωνιστεί την καναδική φέτα, η οποία παρουσιάζεται ως ελληνική. Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο Έλληνας έχει µικρότερη, έχει δασµούς και έχει και τα έξοδα
µεταφοράς, είχε ένα φυσικό µειονέκτηµα στο ράφι. Αυτό το µειονέκτηµα στο ράφι αποσύρεται. Θα υπάρχει εµφανής ονοµασία
προελεύσεως για τα τοπικά προϊόντα, για ό,τι είναι καναδέζικο
και η αγορά κλείνει. Κανείς νέος παραγωγός δεν θα µπορεί να
µπει στην αγορά του Καναδά ισχυριζόµενος ότι το προϊόν του
είναι «φέτα», γιατί η φέτα, όπως είπα και πριν, πλέον κατοχυρώνεται ως ελληνικό προϊόν.
Επίσης, σε περίπτωση παραβίασης από Καναδούς παραγωγούς της εν λόγω συµφωνίας, το ίδιο το καναδικό Υπουργείο Εµπορίου δεσµεύεται να επιβάλλει µε τους δικούς του
επιθεωρητές, χωρίς τεράστια δικαστικά έξοδα για τους Έλληνες
παραγωγούς, την τήρηση της συµφωνίας στον Καναδά. Φυσικά,
η Ελλάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Aντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της ελληνικής Πρεσβείας θα παρακολουθεί την αγορά.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι οι καναδικές επαρχίες –σας θυµίζω ότι ο Καναδάς είναι οµόσπονδο κράτος- αποδέχονται την
εν λόγω συµφωνία και θα επιβάλλει και η ίδια η πρωτεύουσα την
τήρηση της συµφωνίας, ώστε να µην κινδυνεύει αυτή η συµφωνία
να γίνει µπαλάκι µεταξύ της πρωτεύουσας του Καναδά και των
επαρχιών.
Το πιο σηµαντικό είναι ότι διπλασιάζονται οι ποσότητες ευρωπαϊκών τυριών και ελληνικής φέτας που µπορούν να πάνε στον
Καναδά χωρίς δασµούς από το 4% στο 8%.
Άρα, µετά από αυτήν τη συµφωνία τι συµβαίνει για την Ελλάδα; Κερδίζουµε επί της αρχής, κατοχυρώνεται το όνοµά µας,
επιβεβαιώνεται η ελληνικότητα της φέτας, παραµένει, φυσικά,
κλειστή η ευρωπαϊκή αγορά, δεν µπαίνει κανείς στην Ευρώπη και
πλέον µε τις µεταβατικές διατάξεις που αποδέχονται οι Καναδοί
το πολύ µικρό ποσοστό εξαγωγών -1,4%- που έχει η χώρα µας
στον Καναδά έχει µια µεγάλη ευκαιρία να αυξηθεί.
Αυτός είναι ο στόχος αυτής της Κυβέρνησης, πρώτον, να κατοχυρώσει το όνοµα και δεύτερον, να αυξήσει τις ελληνικές εξαγωγές.
Σας θυµίζω ότι την ίδια συµφωνία δέχτηκαν και οι άλλες χώρες
που παράγουν τυριά, χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, που ξέρετε
ότι έχουν ένα µεγάλο αγροτικό κλάδο και έχουν και κυβερνήσεις,
όπως και η Ελλάδα, που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή.
Αυτές οι χώρες δέχτηκαν αυτήν τη συµφωνία µε τους ίδιους
όρους και αν θέλετε δεν τα κατάφεραν και όλα. Για παράδειγµα,
η περίφηµη παρµεζάνα, που όλοι ξέρουµε ως ιταλικό προϊόν, δεν
αναγνωρίστηκε από τον Καναδά. Δεν µπήκε στην τελική συµφωνία. Επαναλαµβάνω: από τα χίλια διακόσια ευρωπαϊκά προϊόντα
µπήκαν µόνο εκατόν σαράντα πέντε και πάνω από το 10% αυτών
των προϊόντων είναι τα ελληνικά.
Θα ήταν καλύτερα χωρίς συµφωνία; Κάποιοι το ανέφεραν
αυτό. Ας το εξετάσουµε για µισό λεπτό. Χωρίς συµφωνία, εάν
βγει το όνοµα «φέτα» από τη συµφωνία, σηµαίνει ότι στην τελική
λίστα που αναδέχεται ο Καναδάς, η ίδια η Ευρώπη λέει ότι η φέτα
πλέον δεν είναι προστατευµένο προϊόν. Το αποσύρουµε µόνοι
µας. Δηλαδή παραδεχόµαστε από µόνοι µας ότι η φέτα δεν είναι
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ΠΟΠ, γιατί δεν είναι στη λίστα µε τον Καναδά.
Η Ευρώπη, κύριε συνάδελφε, θα κατοχυρώσει εκατόν σαράντα
πέντε προϊόντα. Εάν εµείς βγάλουµε το δικό µας, θα κατοχυρώσει εκατόν σαράντα τέσσερα. Μην νοµίζετε ότι θα στεναχωρηθούν πολύ στην Ευρώπη, εάν εσείς βγάλετε την ελληνική φέτα.
Οι Καναδοί παραγωγοί θα είναι πολύ χαρούµενοι που πλέον δεν
θα έχουν το νοµικό εµπόδιο της ελληνικής αναγνώρισης.
Κερδίσαµε επιθετικά. Κερδίσαµε παραχωρήσεις της καναδικής
πλευράς στη δική τους αγορά, χωρίς να παραχωρήσουµε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, τίποτα στη δική µας. Σε κάθε συµφωνία
κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Εδώ σε αυτήν τη συµφωνία που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δώσαµε τίποτα µέσα στην Ευρώπη
για να πάρουµε αρκετά µέσα στον Καναδά.
Η ουσία είναι ότι αυξάνουν οι πιθανότητες ελληνικών εξαγωγών. Είπαν κάποιοι συνάδελφοι ότι υπάρχει κίνδυνος να πουλάνε
φέτα σε τρίτες χώρες. Μα πουλάνε φέτα σε τρίτες χώρες, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι. Όσο η Ελλάδα, η Ευρώπη δεν έχουν κατοχυρώσει µε διµερείς συµφωνίες το όνοµα «φέτα» σε άλλες
χώρες, θα πουλάνε.
Πρόσφατα διάβασα ένα δηµοσίευµα που ανέφερε ότι η Ελλάδα κέρδισε δίκες στην Τουρκία και στη Νότια Κορέα. Σωστό.
Η Ευρώπη έχει συµφωνίες µε την Τουρκία και τη Νότια Κορέα.
Δεν έχουµε κερδίσει καµµία δίκη –και παρακαλώ να µε διορθώσετε- σε χώρες µε τις οποίες δεν έχουµε ευρωπαϊκές συµφωνίες.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Με την Τουρκία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Ακριβώς, γιατί έχουµε συµφωνία. Η Ευρώπη έχει τη συµφωνία τελωνειακής σύνδεσης µε την Τουρκία
που δεσµεύει την Τουρκία να εφαρµόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς στο έδαφός της. Και αναγνώρισαν τώρα και αυτοί
τουρκικά προϊόντα στην Ευρώπη. Το διαβάσατε πρόσφατα. Οι
συµφωνίες κατοχύρωσαν τον µπακλαβά ως τουρκικό προϊόν
στην ευρωπαϊκή αγορά. Το ίδιο ισχύει και για την ελιά Καλαµάτας
η οποία παραµένει Προστατευµένη Γεωγραφική Ένδειξη και
προστατεύεται πλήρως, όπως προστατεύεται, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ισχύει
και για την ελιά Καλαµάτας.
Αναφέρθηκε το θέµα της Σιγκαπούρης. Στη Σιγκαπούρη –
επειδή διάβασα για µία περιβόητη βόµβα του κ. Χουντή περί µίας
συµφωνίας αντίδρασης των Σιγκαπουριανών στη συµφωνίαπράγµατι οι τοπικοί εισαγωγείς έχουν διαµαρτυρηθεί στο δικό
τους Υπουργείο Εµπορίου ότι δεν πρέπει να περιληφθεί η φέτα
στην τελική συµφωνία Σιγκαπούρης-Ευρωπαϊκής Ένωσης για να
συνεχίσουν να πουλάνε χωρίς δεσµεύσεις. Αυτό είναι κάτι που η
Ευρώπη δεν δέχεται. Και όπως τόνισε και στις 21 Ιανουαρίου,
στη συνάντηση που είχα µαζί του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, φυσικά η Ευρώπη δεν επηρεάζεται από τις δηµόσιες διαβουλεύσεις
των αντισυµβαλλόµενων µερών. Μόνο µε την επίτευξη συµφωνίας θα µπορέσει η Ευρώπη να πετύχει την κατοχύρωση των προϊόντων.
Στη δευτερολογία µου θα δώσω έµφαση στις δράσεις που
πραγµατοποιούνται σήµερα για την προώθηση των ελληνικών τυριών στο εξωτερικό, γενικά δράσεις της ελληνικής Κυβέρνησης,
του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθηση των ελληνικών
εξαγωγών. Τόνισα πριν ότι από το 2013 αυξήθηκαν οι ελληνικές
εξαγωγές κατά 4%. Αυξήθηκαν οι εξαγωγές ελληνικών τυριών,
εάν λάβουµε υπ’ όψιν και την τιµή συν την ποσότητα, 18%.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω ότι είναι
πολύ θετικές οι αναφορές στον Όµηρο, όµως προσωπικά –και
όχι µόνο λόγω της αλεξανδρινής καταγωγής µου- θα πάω και σε
έναν άλλο ποιητή, πιο σύγχρονο από τον Όµηρο, στον Καβάφη,
τον ποιητή που µας προτρέπει να µην κουβαλάµε Λαιστρυγόνες
και Κύκλωπες στην ψυχή µας, που µας καλεί να αξιολογούµε τις
καταστάσεις ψύχραιµα και ρεαλιστικά µε συγκεκριµένους στόχους.
Οι συγκεκριµένοι στόχοι είναι: πρώτον, η κατοχύρωση του ονόµατος «φέτα» εκτός Ευρώπης που –το τονίζω- σήµερα δεν είναι
κατοχυρωµένο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως έγινε στον
Καναδά, όπως θα γίνει και στη Σιγκαπούρη. Δεύτερον, η αύξηση
των ελληνικών εξαγωγών. Αυτός είναι ο στόχος και αυτόν το
στόχο πετυχαίνουµε και µε αυτήν τη συµφωνία.
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Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στις πρωτολογίες είχα µικρή ανοχή ενός-δύο λεπτών. Στις δευτερολογίες,
όµως, θα είµαστε απολύτως ακριβείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουτσινάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή. Μας λυπήσατε
όλους πραγµατικά µε την προσπάθεια που κάνετε να στρέψετε
τη λογική και να την βάλετε µε το κεφάλι κάτω. Λυπούµαστε γιατί
εκπροσωπείτε τον κτηνοτροφικό πληθυσµό, που σήµερα υποφέρει τα πάνδεινα από τα φορολογικά µέτρα και τις κυβερνητικές
αστοχίες απέναντι στον συµπαθή κλάδο της κτηνοτροφίας. Αντί
να στηρίξουµε αυτόν τον κλάδο που µπορεί να διοχετεύσει τους
θησαυρούς µας στο εξωτερικό, σε τρίτες χώρες, εµείς δυστυχώς
βυσσοδοµούµε απέναντί του.
Συναντήθηκα προχθές άτυπα µε τους κτηνοτρόφους, που είναι
εξαγριωµένοι µε την πολιτική απέναντί τους, όπως και µε το θέµα
της φέτας. Ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας ετοιµάζεται
να κάνει µία παρέµβαση που θα ξεπεράσει τα όρια της πολιτικής
παρέµβασης και µπορεί να οδηγήσει σε δικαστικές καταστάσεις.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ πως µε λίγα λόγια είπατε ότι ενισχύσαµε την προστασία της φέτας, γιατί την παραχωρήσαµε στον
Καναδά να µας την φυλάει σαν κόρη οφθαλµού. Γιατί; Εµείς είµαστε ανίκανοι να την προστατεύσουµε; Η Ευρώπη δεν µπορεί
να την προστατεύσει; Γιατί αυτοί που από χρόνια ήθελαν να διεκδικήσουν δικαστικά τον όρο «φέτα» για τα δικά τους τυριά, που
δεν έχουν καµµία σχέση µε τη φέτα και µε τις συνθήκες µε τις
οποίες γίνεται –τα είπε πολύ καλά ο κ. Κασαπίδης, να µην τα επαναλάβω- σήµερα κατάφεραν να πετύχουν µέσα από τη συµφωνία
µε τον Καναδά να αποτελέσουν τον Δούρειο Ίππο για την ελληνική φέτα και αύριο για το ελαιόλαδο, τις ελιές καλαµών και τα
άλλα δεκαέξι προϊόντα που λέτε. Σίγουρα µε αυτό οι τσέπες των
Ελλήνων παραγωγών θα υποστούν σοβαρές συνέπειες.
Προσπαθείτε να κρύψετε την αλήθεια λέγοντας αστοχίες. Είπατε ότι ο Καναδάς αναγνωρίζει ότι η φέτα είναι προϊόν προστασίας της ονοµασίας προέλευσης. Και επειδή το αναγνωρίζει, του
την παραχωρούµε να τη διοχετεύει σε τρίτες αγορές.
Αν θέλετε να κάνετε εθνική πολιτική, κύριε Υπουργέ, καλέστε
τον Καναδά να κάνει µονάδα στην Ελλάδα, να πάρει το ελληνικό
αιγοπρόβειο γάλα –όχι το αγελαδινό- να κάνει φέτα και να την
εξαγάγει όπου θέλει. Αν θέλετε να πετύχετε πραγµατικά όφελος
για τον Έλληνα κτηνοτρόφο, κάντε αυτήν τη συµφωνία, ώστε να
µπορούµε να τυριά µας να τα εξάγουµε στον Καναδά, όµως
χωρίς να παραχωρήσουµε αυτά τα διαµάντια της ελληνικής υπαίθρου.
Γιατί εδώ, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι καθαρή παραχώρηση.
Μην κοροϊδεύουµε τον κόσµο. Είναι µία παραχώρηση όχι µόνο
της φέτας, αλλά και των άλλων προϊόντων, στα χέρια του Καναδά.
Αν θυµάστε, βγαίνοντας από την επιτροπή, σας είπαµε ότι πρέπει να ασκήσετε βέτο. Εσείς µας είπατε «αν ασκήσω βέτο, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσει ο Καναδάς να εξάγει και να
χρησιµοποιεί τον όρο «φέτα» και τα σύµβολά της προς τρίτες
χώρες». Και σας είπαµε «ας το κάνει παράνοµα». Αν το νοµιµοποιήσουµε, όµως, δεν θα έχουµε κανένα δικαίωµα αύριο να διεκδικήσουµε τη φέτα.
Αυτό κάναµε και µε την Τουρκία, µε την οποία είχαµε συµφωνία µεν, αλλά είχαµε δικαίωµα να της απαγορεύσουµε να χρησιµοποιεί τον όρο «φέτα». Αν, όµως, το νοµιµοποιήσουµε, δεν θα
έχουµε κανένα δικαίωµα να παρέµβουµε και να σταµατήσουµε
τη διαδικασία µε οποιονδήποτε έννοµο τρόπο. Άρα, το παιχνίδι
είναι χαµένο για πάντα.
Ας µην κοροϊδεύουµε τον κόσµο ούτε την ελληνική Βουλή και
ας µιλήσουµε µε ειλικρίνεια. Γιατί ο Έλληνας κτηνοτρόφος δεν
είναι τόσο γραµµατισµένος σαν κι εµάς, αλλά καταλαβαίνει πολύ
περισσότερα από εµάς, γιατί δέχεται τις επιπτώσεις στην τσέπη
του.
Κύριε Υπουργέ, εδώ και είκοσι δύο χρόνια αναγνωρίζουµε
προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη. Τα
προϊόντα έχουν ήδη ξεπεράσει τα εκατό. Είναι τα διαµάντια της
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υπαίθρου.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σήµερα απουσιάζει σκόπιµα και ελέγχεται γι’ αυτήν την απουσία, γιατί ο κύριος Υπουργός εγκαταλείπει αυτόν τον αγώνα στο έλεος του Υπουργείου
Ανάπτυξης, για το οποίο πολύ ορθά µίλησε ο κ. Ανδρουλάκης,
που έχει περισσότερη γνώση και καταλαβαίνει περισσότερα από
εµάς, γιατί έχει µεγαλύτερη εµπειρία.
Δυστυχώς, ο κ. Τσαυτάρης αυτήν τη στιγµή καταγράφεται
στον µαύρο πίνακα της αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής,
γιατί εγκαταλείπει αυτόν τον αγώνα που πρέπει να τον πάρει
επάνω του, γιατί καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι σηµαίνουν τα
προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης για τη χώρα. Είναι τα διαµάντια της υπαίθρου.
Και θα σας έλεγα να διαβάσετε, κύριε Υπουργέ –αναφέρθηκε
σε αυτό και ο κ. Κασαπίδης- την έρευνα που έγινε στη «NEW
YORK TIMES». Αναφέρεται ότι υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και
χρόνια υποεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και των προϊόντων
αυτών. Αναφέρει ότι η φέτα αντιπροσωπεύει το 28% των λευκών
τυριών παγκοσµίως και το λάδι το 4% των ελαίων παγκοσµίως
και είναι αυτά τα προϊόντα -χωρίς να αναφέρεται στα άλλα καθόλου- τα οποία µπορούν πραγµατικά να βγάλουν και τη χώρα
από την κρίση.
Σκεφτείτε µόνο, κύριε Υπουργέ, ότι το παρθένο ελαιόλαδο,
που υπάρχει µόνο στην Ελλάδα και καθόλου στην Ισπανία και την
Ιταλία, σήµερα µπορεί πραγµατικά να εξαχθεί, αν πραγµατικά θέλουµε να το τυποποιήσουµε και να στηρίξουµε τέτοιες πρωτοβουλίες –που δεν το κάνετε, κι αυτή θα ήταν δουλειά να κάνετε
κι εσείς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο
Οικονοµικών κι όλα τα Υπουργεία- για να µπορέσουµε να εξάγουµε το ελαιόλαδο αυτό.
Στην Αµερική το παρθένο ελαιόλαδο κοστολογείται από 15 ως
100 δολάρια το λίτρο. Το ξέρετε. Και τι κάνουµε γι’ αυτό; Αντί να
κάνουµε αυτό λοιπόν, βυσσοδοµούµε εµείς οι ίδιοι την πορεία
αυτής της χώρας, τα προϊόντα αυτά για τα οποία γράφουµε εκθέσεις εδώ στη Βουλή για το πόσο καλός είναι ο αγροτικός τοµέας παραγωγής και τι µπορούµε να κάνουµε σε αυτόν. Αυτά
όµως είναι λόγια κενά περιεχοµένου. Πρέπει λοιπόν να πάµε στην
ουσία.
Θα σας πω ότι τελικά έχουµε εκατόν ένα προϊόντα κι ότι παρά
ταύτα η αξιοποίηση πολλών εξ αυτών τείνει να χαθεί. Για παράδειγµα το κουµ κουάτ, το αβγοτάραχο Μεσολογγίου κι άλλα προϊόντα είναι αδρανοποιηµένα και δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Θα
χαθούν.
Αντί λοιπόν να τα πιάσουµε από το χέρι ένα προς ένα, να στηρίξουµε αυτές τις οµάδες παραγωγών που είναι κοντά στο να
µπορέσουν να τα αξιοποιήσουν, να τα προβάλλουν και να µπορέσουν πραγµατικά να τα κεφαλαιοποιήσουν προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας, κάνουµε το αντίθετο. Να, ποια είναι η δουλειά λοιπόν που έχουµε να κάνουµε. Εκεί, κύριοι Βουλευτές, πρέπει να στοχεύσουµε. Εκεί πρέπει να πονέσουµε, να µατώσουµε
και να τα καταφέρουµε. Δεν έχουµε πια δικαίωµα να αποτύχουµε.
Είναι ο µόνος τοµέας που µας έµεινε και µετά είναι ο τουρισµός,
η καινοτοµία κι όλα τα άλλα. Όµως πρώτα απ’ όλα σε αυτόν τον
τοµέα θα πατήσουµε σήµερα. Δίνει τεράστιες δυνατότητες και
όλοι το οµολογούν.
Υπάρχει αυτήν τη στιγµή µεγάλη ζήτηση αγροτικών προϊόντων
και η Ελλάδα παράγει ποιοτικά προϊόντα. Εκείνο που µένει να κάνουµε είναι να οργανώσουµε αυτήν τη διαδικασία. Δεν µπορούµε
σίγουρα να πάµε όπως πηγαίναµε. Δεν έχουµε συνεταιρισµό.
Έχουµε µεγάλες ευθύνες. Πρέπει να οργανώσουµε ένα σύστηµα
ευέλικτων οµάδων παραγωγών κατά προϊόν, διεπαγγελµατικές
οργανώσεις, αγορές και δηµοπρατήρια, έτσι ώστε να µπορέσουµε τελικά να βγούµε επιθετικά προς τα έξω.
Θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι στην ουσία σήµερα δουλεύετε
για δέκα εταιρείες στον Καναδά, οι οποίες είναι αδελφές ή θυγατρικές γαλλικών, δανικών, βρετανικών και γερµανικών εταιρειών. Και το ξέρετε πολύ καλά. Μη µας πιπιλάτε την «καραµέλα»
περί των πατριωτών που µετανάστευσαν και παράγουν κάποια
φέτα στον Καναδά. Αυτό είναι για το συναίσθηµα. Αυτό δεν έχει
καµµία σηµασία. Αν αυτοί οι πατριώτες θέλουν να παραγάγουν
φέτα, ας έλθουν στην Ελλάδα να την παραγάγουν, ας φέρουν τα
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λεφτά τους εδώ, ώστε να την παράγουν εδώ τη φέτα και να την
εξάγουµε µαζί.
Αυτό όµως που γίνεται σήµερα νοµίζω ότι δηµιουργεί µεγάλη
«τρύπα» σε αυτήν την ιστορία που λέγεται ελληνική φέτα.
Θεωρώ λοιπόν ότι έχουµε πολύ µεγάλο δρόµο µπροστά µας.
Γιατί σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ: πώς θα αντιµετωπίσουµε την
κρίση µε τέτοιες πολιτικές; Πώς θα εξοφλήσουµε το χρέος; Πώς
θα επανεκκινήσουµε την ανάπτυξη, αν δεν έχουµε τέτοιο εθνικό
σχέδιο ανάπτυξης, για το οποίο θα πω λίγο παρακάτω; Πώς θα
αντιµετωπίσουµε την ανεργία η οποία έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, το κοινωνικό έλλειµµα, µε την κατεδάφιση της κοινωνικής συνοχής; Πώς θα αναπληρωθούν όλα αυτά, αν δεν έχουµε
πραγµατικά ένα εθνικό σχέδιο που θα µας δώσει προοπτικές;
Μίλησε ο κ. Κασαπίδης για εκατόν πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας και ένα δισεκατοµµύριο εισοδήµατα. Αυτά είναι πραγµατικότητες. Μπορούµε εύκολα να τα συλλάβουµε, αν σκεφτούµε
ότι υπάρχει µία ζήτηση εξακοσίων χιλιάδων τόνων φέτος σε όλο
τον κόσµο και σήµερα παράγουµε µόνον εκατό χιλιάδες τόνους.
Να, λοιπόν πεδίον δόξης λαµπρόν: να στηρίξουµε αυτήν την
εθνική βιοµηχανία, την αγροτική παραγωγή, να στηρίξουµε τον
Έλληνα κτηνοτρόφο, να φέρουµε νέους µορφωµένους κτηνοτρόφους στην παραγωγή γιατί τα παιδιά θέλουν να µπουν στην
παραγωγή και να δουλέψουν, να καταργήσουµε τα ιστορικά δικαιώµατα τα οποία βυσσοδοµούν αυτή την ιστορία γιατί τα εκµεταλλεύονται κάποιοι που δεν έχουν ούτε στρέµµα γης, να
στηρίξουµε λοιπόν τον Κρητικό, τον Πελοποννήσιο, τον Θεσσαλό
ώστε να µπορέσει να παραγάγει. Τα νέα παιδιά είναι έτοιµα να
το κάνουν αυτό.
Να, λοιπόν πεδίο δόξης λαµπρόν και πρέπει να το κάνουµε.
Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουµε, να µπορέσουµε πραγµατικά να
βγούµε επιθετικά, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρετε ότι τα ΠΟΠ προϊόντα συνολικά όλα µαζί σήµερα αντιστοιχούν περίπου σε εκατόν
πενήντα χιλιάδες τόνους παραγωγής και εξακόσια πενήντα εκατοµµύρια συνολικό εισόδηµα, όταν στην Ευρώπη πολύ κατώτερα
προϊόντα ΠΟΠ της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της
Βρετανίας έχουν πενήντα πέντε δισεκατοµµύρια έσοδα.
Έχουµε, λοιπόν, πολύ µεγάλο δρόµο µπροστά µας και πραγµατικά αξίζει τον κόπο να τον κάνουµε, εάν αγαπάµε αυτήν τη
χώρα και τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Θα ήθελα να πω, όµως, ότι
πρέπει να δούµε µερικά θέµατα. Η υπερφορολόγηση έχει καταστρέψει πια αυτήν την ιστορία. Έχει κτυπήσει τα θεµέλια της παραγωγής. Κανένας δεν µπορεί να καλλιεργήσει, κανένας δεν
µπορεί να εκθρέψει. Πρέπει να δούµε το κόστος παραγωγής.
Έχει αυξηθεί, κύριε Υπουργέ, κατά 64% το κόστος της ενέργειας, κατά 93% οι φόροι, κατά 31% και πλέον οι προµήθειες, οι
ζωοτροφές, τα φάρµακα, τα λιπάσµατα κ.λπ.. Καταλαβαίνετε τελικά ότι έτσι δεν γίνεται πολιτική. Εύκολα πάµε να εισπράξουµε
λογιστικά έσοδα, τα οποία πρέπει να εισπράξουµε και συγχρόνως κτυπάµε και καταστρέφουµε. Δεν ξέρω αν τελικά αυτή η πολιτική στοχεύει κάπου ή είναι σχέδιο άλλων συµφερόντων.
Πρέπει να το δούµε. Επιτέλους, ένα σοβαρό φορολογικό νόµο!
Με τα βιβλία εσόδων-εξόδων, κύριε Υπουργέ και µε τον τρόπο
που γίνεται, νοµίζω τελικά ότι αδικούµε τον Έλληνα αγρότη. Έχω
καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον κ. Μαυραγάνη εδώ και πέντε
µήνες, να συζητήσουµε ακριβώς πώς θα εφαρµοστούν τα βιβλία
εσόδων-εξόδων και ουδέποτε ήρθε στη Βουλή, δεν ήταν έτοιµος.
Ξαφνικά, αιφνιδιαστικά έφερε αυτήν την εγκύκλιο, αυτόν το νόµο
και τον πλάσαρε στην κοινωνία, σε έναν αγρότη ο οποίος αδυνατεί να τον καταλάβει, αδυνατεί να τον εφαρµόσει και του λέει
«κάν’ το, γιατί αλλιώς θα υποστείς πρόστιµα».
Δεν είναι αυτή η πολιτική, η οποία βοηθάει πραγµατικά την
αγροτική οικονοµία. Νοµίζω ότι µε αιφνιδιασµούς και µε εκβιασµούς δεν προκύπτουν θετικές καταστάσεις για την ελληνική
πραγµατικότητα.
Για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, ποιος εξυπηρετείται, µιας και
µιλάτε για καρτέλ; Ξέρετε πολύ καλά ότι από το χωράφι στο ράφι
απολαµβάνουν από 15% µε 20% οι παραγωγοί και το 80% ανήκει
στους µεσάζοντες, στους κοτζαµπάσηδες, στους εµπόρους και
στους µαρκετάδες. Τα καρτέλ, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή βυσσοδοµούν την ελληνική παραγωγή.
Ποιον εξυπηρετεί, κύριε Υπουργέ, για το γάλα, για παράδειγµα
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-που είναι και επίκαιρο- η κατάργηση αιφνιδιαστικά της αγορανοµικής διάταξης µε την οποία το 2010 είχε θεσπιστεί η υποχρεωτική αναγραφή της προελεύσεως του γάλακτος; Ποιον
εξυπηρετεί; Δεν πρέπει να έχουµε µια αγορά διαφανή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Είπε πολύ σωστά ο κ. Ανδρουλάκης ότι οι αγορές τελικά πρέπει να είναι πολιτισµικές, πρέπει να αντανακλούν τον πολιτισµό
µας και την κοινωνία, αλλιώς είναι ζούγκλα οι αγορές, άµα δεν
έχουν πολιτισµό, κοινωνικότητα και διαφάνεια. Επιτέλους, ας
σταµατήσουµε να πιπιλάµε αυτήν την «καραµέλα» υπέρ των
ελεύθερων αγορών και του ελεύθερου ανταγωνισµού, που πραγµατικά αντανακλά ύπουλα συµφέροντα, εξυπηρετεί στοχευµένα
συµφέροντα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν στόχο να ενισχύσουν
την κοινωνία, αλλά τις δικές τους τσέπες.
Πρέπει, λοιπόν, να µιλήσουµε θετικά.
Εγώ θα σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι είχαµε µία συνάντηση -και
θα κλείσω µ’ αυτό- στην Επιτροπή Ελληνογαλλικής Φιλίας µε το
Γάλλο Πρέσβη και µε αφορµή την Ελληνική Προεδρία.
Είναι µία ευκαιρία η Ελληνική Προεδρία, κύριε Υπουργέ, για
να πάρετε πρωτοβουλίες και πιστεύω ότι θα σκεφθείτε πάλι από
την αρχή αυτήν την ιστορία, να τολµήσουµε να κάνουµε το πρέπον. Τι είπε ο κύριος Πρέσβης, όταν βάλαµε το θέµα των ΠΟΠ
προϊόντων και της στήριξης αυτών των προϊόντων; Είπε ότι η
φέτα είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Έτσι ακριβώς είπε: «Εµείς δεν
δεχθήκαµε µε κανέναν τρόπο να διαπραγµατευτούµε το ροκφόρ
τυρί µας».
Το ροκφόρ τυρί στον Καναδά, κύριε Υπουργέ, δεν είναι τελικά
ΠΟΠ προϊόν για την Ευρώπη, δεν είναι ΠΟΠ για τον κόσµο, δεν
έχει την αξία του; Και το ροκφόρ τυρί είναι το ένα πέµπτο της
παραγωγής της φέτας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Θέλω να τελειώσω, λέγοντας κάτι που
έγραψε ο Θουκυδίδης: «Προδότης δεν είναι αυτός που φανερώνει τα µυστικά της πατρίδος του στους εχθρούς, αλλά είναι και
εκείνος που, ενώ κατέχει δηµόσιο αξίωµα, εν γνώσει του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το επίπεδο
ζωής των ανθρώπων επί των οποίων άρχει».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς θίγετε µε την επίκαιρη επερώτησή σας ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα
που αφορά την προστασία του ονόµατος και της προέλευσης
της φέτας και αναµφισβήτητα µου δίνετε την ευκαιρία να αναδείξω τις σηµαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει η Κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός για την
προστασία της ελληνικής φέτας και τις θετικές, εντέλει, επιπτώσεις που έχουν στον κλάδο της κτηνοτροφίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία από τις αδυναµίες που
έχουµε ως κοινωνία είναι η τάση µας να υπερβάλλουµε σε κάθε
τι και κυρίως να κινδυνολογούµε. Συνηθίζουµε δε να θεωρούµε
ότι κάτι είναι ή άσπρο ή µαύρο ή θρίαµβος ή καταστροφή και
άνευ λόγου πολλές φορές και µε ένα λαϊκίστικο πολιτικό λόγο
επιχειρείται µία πολιτική κερδοσκοπίας που επενδύει στην αγωνία και τον πόνο της κοινωνίας.
Αυτό συνέβη –και συµβαίνει- και µε την περίπτωση της φέτας
και της εµπορικής συµφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά
που παρουσιάστηκε από κάποιους ως εκχώρηση της χρήσης του
ονόµατος της φέτας σε τυριά «µαϊµού».
Αυτά, φυσικά, δεν ισχύουν για τον αγαπητό συνάδελφο Βουλευτή Κοζάνης κ. Κασαπίδη, ο οποίος παρακολουθεί µε πολλή

6723

προσοχή το θέµα εδώ και καιρό.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι της Οµάδας των Ανεξαρτήτων
Δηµοκρατικών Βουλευτών, µία ψύχραιµη, ενδελεχής και κυρίως
αντικειµενική εξέταση των σχετικών όρων της συµφωνίας θα κατέληγε στο συµπέρασµα ότι µε τη συγκεκριµένη συµφωνία ενισχύεται η προστασία αυτού του εξαιρετικού ελληνικού
προϊόντος προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ).
Είναι θετική για τα συµφέροντα των Ελλήνων κτηνοτρόφων σε
αντίθεση µε τους Καναδούς κτηνοτρόφους και τυροπαραγωγούς
που δηλώνουν εξοργισµένοι µε την κυβέρνησή τους.
Ξεκαθαρίζω, λοιπόν –για να καταλάβουν και όσοι µας παρακολουθούν αυτήν την ώρα- ότι δεν υπάρχει καµµία χαραµάδα για
πώληση καναδέζικου τυριού ως φέτα στις είκοσι οκτώ χώρεςµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φέτα είναι απόλυτα προστατευόµενη, όπως και όλα τα πιστοποιηµένα προϊόντα
γεωγραφικής ένδειξης και ονοµασίας προέλευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή η προστασία, όµως, δεν δεσµεύει µέχρι σήµερα τρίτες
χώρες, όπως ο Καναδάς, όπου διακινείται τις τρεις τελευταίες
δεκαετίες λευκό τυρί ως ελληνική φέτα µε ελληνικά σήµατα. Με
τη συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Καναδά η ελληνική φέτα κατοχυρώνεται νοµικά και στον Καναδά. Μπαίνουν πλέον περιορισµοί ακόµα και στη διακίνηση λευκού τυριού που πωλούν ως
ελληνική φέτα στο εσωτερικό τους, στην εσωτερική τους αγορά,
κάτι που συµβαίνει µέχρι σήµερα. Στο εξής, όσοι παρήγαγαν
αυτό το τυρί δεν θα µπορούν να βάζουν τον χαρακτηρισµό «ελληνικό» ή να έχουν σύµβολα που παραπέµπουν στην Ελλάδα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βάσει της συµφωνίας επιβάλλεται η
αποµάκρυνση όλων των ελληνικών συµβόλων από τις συσκευασίες τους και απαγορεύεται η χρήση ελληνικών ονοµάτων που
παραπλανούσαν τον καταναλωτή. Για παράδειγµα, η Ακρόπολη
θα πάψει να κοσµεί το καναδέζικο λευκό τυρί. Αντιθέτως, θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφουν τη χώρα προέλευσης του τυριού.
Κατά τη γνώµη µας αυτό το γεγονός συνιστά επιτυχία, καθώς
η προστασία όλων των ΠΟΠ δεν δεσµεύει τρίτες χώρες αλλά
µόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νεοεισερχόµενοι στον χώρο της
παραγωγής λευκού τυριού, πέραν των παραπάνω περιορισµών,
αναγκαστικά αυτήν τη φορά, από εδώ και στο εξής θα τα ονοµάζουν «τύπου φέτα» ή «φέτα style» ή «αποµίµηση φέτας». Αξίζει
δε να αναφέρω ότι σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των δεσµεύσεων θα παρεµβαίνει αυτεπαγγέλτως το Υπουργείο Εµπορίου του Καναδά, για να συµµορφώσει τους παραβάτες, χωρίς
να χρειάζεται οι Έλληνες παραγωγοί να αναλώσουν χρήµατα –
και χρόνο, βεβαίως- γι’ αυτόν τον σκοπό.
Είναι αυτονόητο ότι εντός της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται διά ροπάλου –και το ξεκαθαρίζουµε αυτό και το τονίζουµε- η πώληση καναδέζικου τυριού ως
φέτα, µε όποιον χαρακτηρισµό και αν συνοδεύεται αυτό. Δεν
είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τα νέα για τη συµφωνία προκάλεσαν
έντονες αντιδράσεις στους Καναδούς κτηνοτρόφους –αυτό το
επαναλαµβάνω για δεύτερη φορά, γιατί σας διέφυγε κατά τις τοποθετήσεις σας- διότι εκτός των παραπάνω, θα διπλασιαστούν
από το 4% στο 8% οι ποσοστώσεις των εξαγωγών γαλακτοκοµικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τον Καναδά µε
µηδενικούς δασµούς.
Γι’ αυτήν τη θετική εξέλιξη στη µάχη της φέτας υπήρξε προσωπική παρέµβαση του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά προς τον
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μανουέλ Μπαρόζο.
Εποµένως η αλήθεια είναι ότι µε την εµπορική συµφωνία αλλάζει πλέον το status quo για τη φέτα στον Καναδά και η ταυτότητα της ελληνικής φέτας προστατεύεται περαιτέρω και µαζί της
οι Έλληνες παραγωγοί αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κατοχύρωση των ελληνικών
θέσεων και η προστασία των ελληνικών προϊόντων ονοµασίας
προέλευσης είναι ξεκάθαρη αλλά και αδιαπραγµάτευτη. Αρκεί
να αναφέρω ότι όταν ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις η πρόταση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιελάµβανε µόνο τρία ελληνικά προϊόντα: Φέτα, ελιά Καλαµάτας και µαστίχα Χίου. Πετύχαµε και ανεβάσαµε τα προϊόντα αυτά στα δεκαέξι: Ελαιόλαδο Καλαµάτας,
ελαιόλαδο Κολυµβαρίου Χανίων, ελαιόλαδο Σητείας Λασιθίου,
ελαιόλαδο Λακωνίας, κρόκος Κοζάνης, κεφαλογραβιέρα, γρα-
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βιέρα Κρήτης, γραβιέρα Νάξου, µανούρι, κασέρι, φασόλια γίγαντες Καστοριάς, φασόλια Πρεσπών αλλά και κονσερβολιά Αµφίσσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Στην αγορά του Καναδά για δεκαετίες η κατάσταση ήταν εντελώς ανεξέλεγκτη. Αυτό το γνωρίζουµε όλοι µας ή τουλάχιστον
όσοι έχουν παρακολουθήσει ή όσοι µπήκαν στη διαδικασία να
παρακολουθήσουν την υπόθεση αυτή. Συγκεκριµένα, όποιος
ήθελε χρησιµοποιούσε την ονοµασία «φέτα» ανεξέλεγκτα, χωρίς
κανέναν απολύτως περιορισµό και φυσικά παραπλανούσε τους
καταναλωτές.
Αυτές, όµως, οι πρακτικές µε την εµπορική συµφωνία που
έγινε τελειώνουν. Συνεπώς, ειδικά για τη φέτα, οι ισχυρισµοί περί
µη κατοχύρωσης των ελληνικών δικαιωµάτων είναι παντελώς
αστήριχτοι.
Κλείνοντας, µε δυο λόγια θα ήθελα να πω ότι πετύχαµε, πρώτον, στο δικό µας γήπεδο πλήρη κατοχύρωση χωρίς καµµία παραχώρηση και, δεύτερον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει
µόνο ελληνική φέτα. Κανένας από τους Καναδούς παραγωγούς
δεν έχει δικαίωµα να πουλήσει το προϊόν του σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά µόνο ως λευκό τυρί και όχι ως φέτα, και
µάλιστα χωρίς κανένα σύµβολο, όνοµα ή αναφορά που να παραπέµπει στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Συκεών Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει και σας ευχόµαστε καλή πρόοδο.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Μας βλέπετε σήµερα λίγους εδώ, γιατί κάθε Δευτέρα έχουµε
κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κατά τη διαδικασία αυτή παρίστανται
οι ελέγχοντες Βουλευτές, οι επερωτώντες, και ο Υπουργός ο
οποίος απαντά, καθώς και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε απαράδεκτη την απουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων από τη σηµερινή συζήτηση. Αυτό είναι άλλο ένα
δείγµα της αδυναµίας του να υπερασπιστεί τον αγροτικό χώρο.
Κύριε Υπουργέ, η αναστάτωση που έχει φέρει η Κυβέρνησή
σας µε τις πολιτικές που εφαρµόζει για τους αγρότες έχει ραγίσει την κοινωνική συνοχή της περιφέρειας. Δεν βγαίνουν στους
δρόµους οι αγρότες γιατί έτσι τους αρέσει. Βλέπουν κάθε χρόνο
τη ζωή τους να γίνεται δυσκολότερη και γι’ αυτό αντιδρούν.
Και εσείς µε τη δική σας στάση χειροτερεύετε τα πράγµατα.
Αυτό κάνατε και στο πρόβληµα που συζητάµε. Είστε συνυπεύθυνοι το δικό σας Υπουργείο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ένα δεδοµένο του αγροτικού µας χώρου που δεν έχει προσεχθεί, όχι µόνο από τη δική σας Κυβέρνηση αλλά και από τις
προηγούµενες, είναι ότι έχει ένα µεγάλο εύρος στη δυνατότητα
να παράγει προϊόντα αυξηµένης ζήτησης στην παγκόσµια αγορά
-τα αναφέρατε εσείς προηγουµένως ονοµαστικά, εγώ θα σταθώ
ιδιαίτερα στη φέτα- και εκεί δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, όχι
µόνο από πλευράς διάθεσης αλλά και ιδιαίτερα από πλευράς παραγωγής, για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις µεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν.
Θα πάρω, βεβαίως, ως παράδειγµα τη φέτα. Οι ρυθµοί παραγωγής του αιγοπρόβειου γάλακτος -το ξέρει ιδιαίτερα η ηγεσία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης- δείχνουν πτώση κατά πενήντα χιλιάδες τόνους το χρόνο.
Τι κάνατε, όµως, όσον αφορά τις εξαγωγές; Είπατε προηγου-
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µένως ότι η φέτα αποτελεί τη ναυαρχίδα των εξαγωγών. Όµως,
εσείς µε τις συµπεριφορές σας υπονοµεύετε αυτήν τη δυνατότητα.
Ας δούµε, λοιπόν, τι µας είπατε στην απάντησή σας. Μας είπατε ότι προστατέψατε τη φέτα, αφού στο πλαίσιο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τον
Καναδά, καταφέραµε να του δοθεί η δυνατότητα χρήσης του
ονόµατος «φέτα» στα λευκά τυριά που µέχρι σήµερα έχει παραγωγή. Αυτές οι εγκαταστάσεις, αυτές οι βιοµηχανίες, δηλαδή,
που παράγουν σήµερα φέτα, θα συνεχίσουν.
Ξέρετε ποια είναι σήµερα η παραγωγή της φέτας του Καναδά,
του λευκού τυριού που θέλει να το ονοµάζει ως «φέτα»; Είναι
πολλαπλάσια της παραγωγής που έχει σήµερα η χώρα µας.
Μας είπατε ότι αναγκάστηκε ο Καναδάς να σεβαστεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα προϊόν το οποίο θα
διακινείται εκτός της Ευρωζώνης. Εκεί, λοιπόν, αντιλαµβάνεσθε
τι δυνατότητες υπάρχουν γι’ αυτές τις µονάδες που µέχρι σήµερα παράγουν στον Καναδά το συγκεκριµένο τυρί. Εσείς, λοιπόν, αυτό το θεωρείτε ως επιτυχία.
Δεν έχετε αντιληφθεί, κύριε Υπουργέ –και εκεί είναι το µεγάλο
σας λάθος- ότι η ονοµασία «φέτα» δεν αφορά τη µορφή ενός
συγκεκριµένου προϊόντος. Η ονοµασία αφορά ένα διαφορετικό
προϊόν, ένα προϊόν που συνδέεται µε τη χλωρίδα, το ανάγλυφο
και τις κλιµατικές συνθήκες-ιδιαιτερότητες της χώρας µας. Και
εσείς ήρθατε εδώ να µας πείτε ότι µείνατε ευχαριστηµένος από
τη σχετική διαπραγµάτευση.
Εµείς λέµε ξεκάθαρα ότι η συγκεκριµένη συµφωνία αποτελεί
εξοντωτικό χτύπηµα για ένα προϊόν που ήδη έχει κατακτήσει ηγεµονεύουσα θέση στην παγκόσµια αγορά. Και τις συνέπειες αυτής
της συµφωνίας τις είδαµε αµέσως σε επόµενο χρόνο. Άλλωστε,
δεν αµφισβητήσατε την επιστολή του Υπουργού Εµπορίου της
Σιγκαπούρης, η οποία στάλθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2013 και
µέσα από την οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ανάλογη -ανάλογη µε αυτή που έχει µε τον Καναδά- συµφωνία και µε τη Σιγκαπούρη. Και στην επιστολή αυτή
είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιµοποιεί για µία
ακόµη φορά τη φέτα για τα συµφέροντα βορειοδυτικών εταίρων
µας, παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε και ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης αλλά και εσείς από τη δική σας πλευρά.
Κύριε Υπουργέ, απ’ όλα αυτά φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπουλάει τη φέτα. Εµείς, λοιπόν, αναρωτιόµαστε αν κάτι
τέτοιο δεν πρόκειται να συµβεί στο µέλλον και µε άλλα προϊόντα,
ιδιαίτερα όταν φτάνουµε ουσιαστικά στο σηµείο να ερωτάται η
ελληνική πλευρά εκ των υστέρων. Έχετε τεράστια ευθύνη γιατί
πραγµατικά έχετε υποστεί µία στρατηγική ήττα µε ανυπολόγιστες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις για τη
χώρα µας.
Βέβαια, η συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά έχει
απλώς µονογραφεί και δεν έχει ακόµη υπογραφεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι το θέµα θα το διαχειριστεί η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει µετά τις εκλογές. Άρα, λοιπόν, υπάρχει µία
ελάχιστη πιθανότητα να παρέµβετε πριν ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση. Δεν έχει χαθεί οριστικά η ευκαιρία. Άρα, λοιπόν, έχετε
την τελευταία ευκαιρία για να αποδείξετε έστω µία ελάχιστη αποτελεσµατικότητα σε έναν χώρο για τον οποίο πραγµατικά όλοι
έχουµε συµφωνήσει σε αυτήν την Αίθουσα ότι είναι ο µοναδικός
που µπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και
Βουλευτής Κέρκυρας κ. Αγγελική Γκερέκου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η επίκαιρη επερώτηση είναι µια εθνική
προσπάθεια Βουλευτών διακοµµατικής τοποθέτησης. Και αυτό
έχει πολύ µεγάλη σηµασία.
Δυστυχώς, δεν γίναµε σοφότεροι από όσα, τουλάχιστον µέχρι
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τώρα, έχουµε ακούσει σε αυτήν την Αίθουσα. Και επιτρέψτε µου
να το πω, γιατί ήµουν πολύ κοντά σε αυτήν την προσπάθεια από
την πρώτη στιγµή, ακριβώς γιατί είναι εθνική και διακοµµατική.
Ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος θα προσπαθήσω να βάλω
ένα πλαίσιο σύµφωνα µε αυτά που έχουν ακουστεί και σύµφωνα
µε αυτά που γνωρίζουµε µέχρι σήµερα.
Κύριε Υπουργέ, η όλη συζήτηση για την προστασία της φέτας
στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών, όπως αυτή µεταξύ Καναδά και
Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαντάζοµαι ότι θα πρέπει να γίνεται στο
εξής πλαίσιο, όπως και εσείς εξάλλου το είπατε: Στην ανάγκη να
αξιοποιηθούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα της οικονοµίας µας, της
χώρας µας.
Όλοι µιλούµε για ανάπτυξη. Μιλήσατε κι εσείς για εξωστρέφεια της οικονοµίας, για εξαγωγές, για ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα που θα αυξήσει το αγροτικό εισόδηµα, θα
δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και θα συγκρατήσει ανθρώπους
στην περιφέρεια.
Σε αυτούς, λοιπόν, τους στόχους, στα αγροτοδιατροφικά προϊόντα που έχουν αναγνωριστεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, όπως η φέτα,
έχουµε τεράστια περιθώρια συµβολής. Και εδώ συµφωνούµε
όλοι.
Η Ελλάδα δεν έχει βιοµηχανίες. Η βιοµηχανία της, πέρα από
το τουριστικό της προϊόν, την τουριστική της οικονοµία, βιοµηχανία, είναι αυτό που παράγει η ίδια της η φύση, η ίδια της η γη
-και αυτό δεν πρέπει να ξεχνάµε- άρα και τα προϊόντα της.
Η κατακόρυφη αύξηση ζήτησης της φέτας σε αγορές όπως η
Ουκρανία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και οι ΗΠΑ, είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι έχουµε στα χέρια µας έναν ακόµα ανεκµετάλλευτο θησαυρό. Υπάρχει διεθνής ζήτηση η οποία µπορεί
να είναι και πέντε φορές µεγαλύτερη από την ποσότητα που εξάγεται σήµερα, αρκεί να δηµιουργήσουµε εµείς εδώ τις προϋποθέσεις.
Αυτόν, λοιπόν, τον θησαυρό πρέπει να τον περιφρουρήσουµε.
Φανταστείτε πόσες θέσεις εργασίας µπορούµε να δηµιουργήσουµε σε αυτές που ήδη έχουµε, που µπορούµε να τις τριπλασιάσουµε τουλάχιστον.
Η ίδια η παραγωγική διαδικασία της φέτας και άλλων προϊόντων ΠΟΠ µπορεί να τροφοδοτήσει αγροτουριστικές δραστηριότητες. Ακόµη, ως εµβληµατικό προϊόν της ελληνικής διατροφής
µπορεί να αποτελέσει µια ατµοµηχανή του γαστρονοµικού τουρισµού, πέραν όλων των άλλων.
Τι κάνουµε, λοιπόν, για την προστασία των ΠΟΠ και ειδικά της
φέτας που συζητάµε αυτήν τη στιγµή; Πώς διαχειριζόµαστε τις
επιθετικές κινήσεις των ανταγωνιστών µας; Η Ιταλία γιατί δεν
δέχθηκε να µπει στη λίστα η παρµεζάνα; Η Γαλλία γιατί δεν δέχθηκε να µπει στη λίστα το ροκφόρ; Φαντάζοµαι όχι για λόγους
εσωστρέφειας. Είναι γνωστό ότι και η γειτονική Τουρκία και ο οικονοµικός κολοσσός που λέγεται Κίνα προσπαθούν να κατοχυρώσουν για λογαριασµό τους το όνοµα «φέτα», ώστε να µπορούν
να την παράγουν και να τη διαθέτουν στις διεθνείς αγορές.
Από ό,τι γνωρίζω αυτές οι ενέργειες, βέβαια, τουλάχιστον
προς το παρόν, έχουν µπλοκαριστεί νοµικά. Υπενθυµίζω ότι στις
διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για τη
σύναψη Συµφωνίας Προστασίας Γεωγραφικών Ενδείξεων και
στην προτεινόµενη κοινοτική σύντοµη λίστα ονοµασιών έχει συµπεριληφθεί και το «ΠΟΠ φέτα».
Είναι, εποµένως, σαφές ότι χρειάζεται µια επιθετική στρατηγική προώθησης και πάνω απ’ όλα προστασίας της φέτας σε µεγάλες αγορές, αλλά και σε χώρες µε έντονο το οµογενειακό
στοιχείο, όπου η φέτα έχει ήδη δυναµική παρουσία. Και οι προβλέψεις διµερών συµφωνιών, όπως αυτή µεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Καναδά για την ΠΟΠ και το «ΠΟΠ φέτα», αναµφίβολα επηρεάζουν την εθνική στρατηγική προώθησης και προστασίας του προϊόντος.
Παράλληλα, βεβαίως, ήδη έχει ακουστεί ότι υπάρχει εδώ και
το αίτηµα από πλευράς Σιγκαπούρης. Υπήρξε πριν από ένα
χρόνο και ακόµα συζητείται. Και αυτοί διεκδικούν βεβαίως.
Άρα, στην ουσία, ανοίγουµε τον ασκό του Αιόλου και για άλλες
χώρες και για άλλα ΠΟΠ προϊόντα. Και περί αυτού κυρίως πρόκειται.
Ποια είναι, λοιπόν, τα επιχειρήµατα που ακούστηκαν και εδώ
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από εσάς -και οφείλω να πω ότι δεν έχουν αλλάξει από τότε που
τοποθετηθήκατε στην επιτροπή, δηλαδή πραγµατικά, δεν γίναµε
σοφότεροι, όπως είπα και προηγουµένως µε όλα αυτά που έχουν
µεσολαβήσει, µε τις παραβάσεις που έχουν γίνει από τους συναδέλφους και από όλους εδώ- που προβάλλετε ως θετικά;
Πρώτον, θα σταµατήσει, όπως λέτε, η χρήση όλων εκείνων των
παραπλανητικών συµβόλων στις συσκευασίες των λευκών τυριών καναδικής προέλευσης που αποκαλούνται «φέτα».
Επίσης, καθίσταται υποχρεωτική η ευδιάκριτη αναγραφή της
προέλευσης του γάλακτος ως καναδικού.
Τρίτον, διπλασιάζετε από το 4% στο 8% το ποσοστό των τυριών που µπορούν να εισαχθούν αδασµολόγητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Καναδά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να
εξάγουµε περισσότερη ελληνική φέτα.
Και πώς θα εξάγουµε περισσότερη ελληνική φέτα αν δεν
έχουµε πολιτικές, πραγµατικά, προώθησης και κινητροποίησης
για να παράξουµε περισσότερη ελληνική φέτα;
Περί αυτού πρόκειται, λοιπόν, το θέµα µας όσον αφορά τη
φέτα στην Ελλάδα.
Ποια είναι, όµως, τα προβλήµατα που δεν επιλύει αυτή η συµφωνία και δεν ακούστηκαν, κύριε Υπουργέ;
Πρώτα απ’ όλα, διατηρείται το δικαίωµα των υφιστάµενων παραγωγών να κάνουν χρήση του όρου «φέτα» στην καναδική
αγορά. Η χρήση διευκρινίσεων ότι πρόκειται για αποµίµηση
φέτας, «τύπου φέτας», ότι προσιδιάζουν σε φέτα κ.λπ., αφορά
µόνο τους νέους παραγωγούς. Επίσης, είναι πολύ σηµαντικό η
χρήση του όρου «φέτα» να εξακολουθήσει να γίνεται και σε τυριά
που παράγονται, κυρίως, από αγελαδινό γάλα.
Ακαθόριστο παραµένει, επίσης, εάν θα υπάρξει και ποια θα
είναι η µεταβατική περίοδος κατά την οποία θα αποσυρθούν τα
καναδικά λευκά τυριά, που µας λέτε ότι έχουµε πετύχει, µε παραπλανητικές σηµάνσεις.
Ήδη από τα παραπάνω προκύπτουν µια σειρά από ερωτήµατα: Δεν εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του
καταναλωτή από τυριά «τύπου φέτα», δεδοµένου ότι ο όρος
«φέτα» µπορεί να έχει προβεβληµένη αναφορά στη συσκευασία,
υποβαθµίζοντας αντίστοιχα τη λέξη «τύπου», όπως και σε πολλά
άλλα προϊόντα που γνωρίζουµε;
Μπορεί η χρήση του όρου «φέτα» αυτή καθεαυτήν να αναπαραχθεί από τους υφιστάµενους εγχώριους παραγωγούς; Δεν
είναι εύλογο, τουλάχιστον, να αναπαραχθεί ο χαρακτηρισµός του
«λευκού τυριού», που προέρχεται, κυρίως, από αγελαδινό γάλα
ως φέτα; Δεν καταλαβαίνω, γιατί τόσο µεγάλη επιθυµία και σχεδόν επιβολή; Γιατί, λοιπόν, δεν χρησιµοποιείται ο όρος «λευκό
τυρί», αλλά πάµε στον όρο «φέτα» σώνει και καλά από την καναδική αγορά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Παρακαλώ πολύ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι πότε θα µπορούν να χρησιµοποιούνται σύµβολα που
παραπληροφορούν τον καταναλωτή στον Καναδά για την ελληνικότητα ενός προϊόντος που δεν έχει καµµία σχέση µε την ελληνική φέτα; Θα διασφαλίσει η καναδική κυβέρνηση την τήρηση
των όρων της συµφωνίας σε όλες τις επαρχίες της χώρας, οι
οποίες, κύριε Υπουργέ –σηµειωτέον- έχουν διοικητική αυτοτέλεια
και ενίοτε διαφοροποιούµενο νοµικό πλαίσιο; Πώς θα προστατευτεί αυτό; Τελικά, υπάρχει περιθώριο πολιτικής διαπραγµάτευσης ή απλώς σήµερα συζητάµε και αναµένουµε µόνο τις νοµικές
διατυπώσεις;
Θα σας κάνω την εξής ερώτηση σε σχέση µε το βέτο, που θέλουµε να εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια, για να µπορέσουµε
ως χώρα να σώσουµε την εθνική µας αξιοπρέπεια αυτήν τη
στιγµή τουλάχιστον όσον αφορά το συγκεκριµένο προϊόν:
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι υπερβολική η ανησυχία όλων όσων
εκτιµούν ότι αυτή η συµφωνία µπορεί να αποτελέσει πρόκριµα
για το περιεχόµενο άλλων σχετικών συµφωνιών, εγείροντας αντίστοιχες διεκδικήσεις από άλλες χώρες; Θα ανοίξει ο ασκός του
Αιόλου και για άλλες χώρες και για άλλα προϊόντα.
Εποµένως φαίνεται ότι έχουµε µπει σε µία διαδικασία που
απαιτεί, κύριε Υπουργέ, από την πλευρά µας υψηλή εγρήγορση,
συντονισµένες κινήσεις µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας, για
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να πετύχουµε την πλήρη προστασία της φέτας στο πολυµερές
εµπορικό σύστηµα και γενικότερα των προστατευόµενων προϊόντων µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω.
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να χρησιµοποιηθεί από την ελληνική
πλευρά η διαδικασία άσκησης βέτο. Τι θα κάνετε σε σχέση µε
αυτό; Έχετε τη βούληση; Έχουµε το περιθώριο; Πιστεύω ότι το
έχουµε. Και πρέπει να φανεί ότι το έχουµε. Πρέπει εµείς ως χώρα
αυτήν τη στιγµή να µπορέσουµε να το βάλουµε στο τραπέζι.
Τελειώνοντας λέω ότι αυτή η κίνηση έχει έναν υψίστης σηµασίας συµβολικό χαρακτήρα, για να δώσουµε ένα µήνυµα, ότι
«ναι, στην Ελλάδα ο πρωτογενής τοµέας και η δηµιουργική Κυβέρνηση είναι στην προτεραιότητα των πολιτικών µας». Αν αυτό
δεν συµβεί, δεν θα δοθεί το σωστό µήνυµα προς τους αγρότες
µας, προς τους ανθρώπους της υπαίθρου και στους νέους αγρότες που θέλουµε να προσελκύσουµε, για να µπορέσουµε να στηρίξουµε την οικονοµία µας στον πρωτογενή τοµέα, σε
συνδυασµό µε τον τουρισµό µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ πάρα πολύ όσο είναι δυνατόν
να µην ξεφεύγουµε από τον χρόνο που προβλέπεται από τον Κανονισµό.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μακρή.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θλίψη και οργή είναι τα συναισθήµατα που εύλογα γεννιούνται
σε κάθε Έλληνα τόσο για την αποτυχία της συγκυβέρνησής σας
να διαφυλάξει το αυτονόητο, όσο και για τη διαπίστωση ότι οι
κυβερνώντες, υποτιµώντας τη νοηµοσύνη του, προσπαθούν να
τον πείσουν ότι δεν κατάλαβε καλά, προσπαθούν να τον πείσουν
ότι δεν κατάλαβε πως χάσατε τη µάχη της διαπραγµάτευσης για
την ελληνικότητα της φέτας.
Ωστόσο και καταλαβαίνουµε και καθυστερηµένοι δεν είµαστε.
Καθυστερηµένες φαίνεται να είναι οι αντιδράσεις σας. Καθυστερηµένα αποδεικνύονται τα πολιτικά αλλά και τα διαπραγµατευτικά σας αντανακλαστικά. Ο ελληνικός λαός φηµίζεται για την
οξύτητα του πνεύµατός του, αλλά και για την αντίληψη της αναποτελεσµατικότητας πολλών εκ των κυβερνήσεών του, οι οποίες
έχουν µέχρι σήµερα φανεί πολλές φορές κατώτερες των περιστάσεων.
Κατώτερη των περιστάσεων φαίνεται, βέβαια, να είναι και η
σηµερινή Κυβέρνηση, η οποία εµφανίζεται ανίκανη να προστατέψει ουσιαστικά την ονοµασία προέλευσης και τον γεωγραφικό
προσδιορισµό του τυριού που ονοµάζεται «φέτα».
Δεν είναι η πρώτη φορά που από την πολιτική ανικανότητα των
κυβερνήσεών σας διακυβεύονται χιλιάδες θέσεις εργασίας και
τίθεται σε κίνδυνο το σύνολο του κτηνοτροφικού κλάδου της
χώρας.
Θυµίζουµε ότι η αντιληπτική οξύτητα του πολιτικού προσωπικού και η διαπραγµατευτική ικανότητα των Υπουργών των κοµµάτων σας είχαν οδηγήσει στη διαγραφή της φέτας από τα
προϊόντα µε προστατευµένη ονοµασία προέλευσης από τον κανονισµό 1070/1999.
Οι κυβερνήσεις της Μεταπολίτευσης δεν µπορούσαν να υπερασπιστούν ούτε το αυταπόδεικτο και τα λάθη τους είχαν οδηγήσει στην καταστροφική για την εθνική οικονοµία απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 16 Μαρτίου του 1999.
Ευτυχώς, βέβαια, για την Ελλάδα οι συντονισµένες ενέργειες
της Δηµόσιας Διοίκησης αφύπνισαν την πολιτική ηγεσία και απέφεραν τον κανονισµό 1829 της 14ης Οκτωβρίου 2002 για την τροποποίηση του παραρτήµατος του κανονισµού 1107/1996
αναφορικά µε την ονοµασία «φέτα», Κανονισµό που µαζί µε την
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου του
2005, το οποίο συνδίκασε τις υποθέσεις C465/02 και C466/02
βάσει των οποίων απορρίφθηκαν οι προσφυγές της Δανίας και
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της Γερµανίας και διατηρήθηκε η προστατευόµενη ονοµασία
προέλευσης της φέτας. Αποτελούσαν όπλα της κυβέρνησης για
την προστασία της.
Είχατε, λοιπόν, το νοµοθετικό πλαίσιο για να πείσετε εύκολα
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τον Καναδά στην απαγόρευση του όρου «φέτα» για το λευκό τυρί του, αλλά δεν το κάνατε. Και το ερώτηµα είναι, γιατί;
Μην ισχυριστείτε -όπως σπεύσατε στην ειδική συνεδρίαση της
Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου- ότι ο Καναδάς δεν δέχεται
όρους προστασίας γεωγραφικών προσδιορισµών και προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης. Δεν σας πιστεύουµε, καθώς
σας διαψεύδουν τα ίδια τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η οποία σε εµπιστευτικό έγγραφό της αναφέρει ότι οι γεωγραφικοί προσδιορισµοί δεν είναι άγνωστοι στον Καναδά, καθώς
τους έχει ήδη αποδεχθεί στη συµφωνία του µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση για το κρασί, αλλά και τα οινοπνευµατώδη ποτά.
Σας καταθέτουµε από τη 15 Οκτωβρίου 2012 έγγραφο µε θέµα
«European Union Canada Comprehensive Economic and Trade
Agreement-state of play», το οποίο ενώ η επιτροπή το χαρακτήριζε εµπιστευτικό, οι Καναδοι το αναρτούσαν σε ιστοσελίδες του
ηλεκτρονικού τους τύπου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τελικά, µπορούσαµε να πετύχουµε προστασία του γεωγραφικού προσδιορισµού της φέτας, ναι ή όχι;
Τη στιγµή που υπάρχει προηγούµενο που θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί υπέρ µας, το ερώτηµα που τίθεται είναι ποιος
µας λέει ψέµατα. Εσείς ή οι γραφειοκράτες της επιτροπής; Ίσως
ισχυριστείτε ότι η επιτροπή δεν µπορούσε να εξασφαλίσει την
ελληνικότητα της φέτας. Σας θυµίζουµε, όµως, ότι το έκανε σε
συµφωνίες της µε τις τρίτες χώρες. Παράδειγµα αυτού αποτελεί
η συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δηµοκρατίας της Μολδαβίας, σχετικά µε την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων γεωργικών προϊόντων αλλά και τροφίµων. Λεπτοµέρειες υπάρχουν στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο φύλλο µε αριθµό L010 της 15ης Ιανουαρίου του 2013.
Άρα ένα συµπέρασµα µένει: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε
θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ονοµασίας
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων, µεταξύ των οποίων η
φέτα αλλά και οι ελιές Καλαµών. Προτεραιότητα της επιτροπής
φαίνεται ότι ήταν η αναγνώριση από τον Καναδά λίστας προδιαγραφών για τα αυτοκίνητα, γεγονός που θα ωφελήσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων στον Καναδά. Διαβάζουµε για του
λόγου το αληθές από τη σχετική ιστοσελίδα της επιτροπής τα
κύρια οφέλη της συµφωνίας. Καταθέτω για τα Πρακτικά σχετική
εκτύπωση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο εταίρος σας, δηλαδή, της
τρόικας, που µαζί, υποτίθεται, ότι σώζετε τη χώρα µας, έθεσε
σαν προτεραιότητα την εξασφάλιση των συµφερόντων των κρατών-µελών του Βορρά φροντίζοντας για τις εξαγωγές τους και
έβαλε σε δεύτερη µοίρα αγροτικά προϊόντα του Νότου.
Βέβαια, δεν µας εκπλήσσει αυτή η συµπεριφορά. Για τους ίδιους λόγους δεν είναι που κατέστρεψε την ελληνική οικονοµία;
Για να σώσει τις τράπεζες των κρατών του Βορρά, για να σωθεί
το ευρώ και η Ευρωζώνη, όπως δηλώνουν οι ίδιοι. Να τους χαίρεστε τους εταίρους σας!
Τέλος, δεν θα άξιζε ούτε στη συγκυβέρνησή σας να ισχυριστείτε, όπως πράξατε ήδη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, ότι ο Καναδάς θα πουλούσε σε τρίτες
χώρες ούτως ή άλλως τυρί µε το όνοµα «φέτα» και εσείς πετύχατε να µην το πουλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πιστεύουµε ότι καταλαβαίνετε ότι αν αποδεχθείτε τη συµφωνία στο Συµβούλιο της Ευρώπης -κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό
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µόνο- και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη φέρετε στην ελληνική Βουλή για κύρωση, θα έχετε δηµιουργήσει τετελεσµένο
προκειµένου κι άλλες χώρες να κάνουν εµπόριο λευκού τυριού
και να το ονοµάζουν «φέτα», βάζοντας επάνω την Ακρόπολη,
τσολιάδες ή ακόµα και την ελληνική σηµαία και γράφοντας µε
αδιάκριτα γράµµατα ότι δεν είναι ελληνικό προϊόν. Το µόνο που
πετύχατε είναι να µη µας πουλά ο Καναδάς τυρί που θα το ονοµάζει «φέτα» και θα το τοποθετεί στα ράφια των ελληνικών καταστηµάτων τροφίµων.
Σας καλούµε, λοιπόν, να φέρετε το θέµα στο Συµβούλιο της
Ευρώπης, όσο έχουµε ακόµα την Προεδρία και να πιέσετε να αλλάξει η συµφωνία, προκειµένου να διασφαλίσετε την ελληνικότητα των ελληνικών προϊόντων. Μη χάσετε και αυτήν την
ευκαιρία. Έχουµε τη δυνατότητα να πετύχουµε το ελάχιστο,
µέσω της πολυδιαφηµιζόµενης Προεδρίας, για την οποία οι δοκιµαζόµενοι σήµερα Έλληνες φορολογούµενοι πληρώνουν.
Κύριε Υπουργέ, η Προεδρία δεν υπάρχει µόνο για να κάνει
«φιέστες» ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος, ούτε για να σπαταλώνται άδικα χρήµατα σε ταξιδάκια Υπουργών και συµβούλων
τους. Εκµεταλλευτείτε την για το κοινό καλό και όχι για επικοινωνιακούς λόγους εντυπωσιασµού. Εάν δεν µπορείτε να το κάνετε εσείς, φοβούµενοι ότι θα στεναχωρήσετε τους εταίρους
σας, την τρόικα ή τους εντολείς σας στη Γερµανία ή εάν ακόµη
φοβάστε ότι δεν µπορείτε, ελάτε να σας δείξουµε εµείς τις βασικές αρχές της διαπραγµάτευσης. Ξυπνήστε, πριν µας αλώσουν
ακόµη και την ελληνικότητα της σηµαίας µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για εµάς το θέµα της εν λόγω συµφωνίας δεν είναι απλά θέµα
λανθασµένης πολιτικής επιλογής αλλά κρύβονται συµφέροντα
από πίσω, διότι στα γραφεία των Βρυξελλών και του Στρασβούργου δεν υπάρχει καθόλου διαφάνεια, υπάρχει πολύ µεγάλη διαφθορά. Ξέρουµε όλοι ότι στη χώρα µας έπεσαν πάρα πολύ
χοντρές µίζες. Τα πραγµατικά όµως κολοσσιαία ποσά πέφτουν
στο Στρασβούργο.
Τώρα που παίρνουµε και εµείς πληροφορίες για το Ευρωκοινοβούλιο και τα καµώµατα των λόρδων των Βρυξελλών, µαθαίνουµε ότι οι πολυεθνικές πλησιάζουν τους γραφειοκράτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εξαγοράζουν µε τεράστια ποσά,
προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα εµπορικά τους συµφέροντα.
Να µην πιστεύει, εποµένως, ο κόσµος ότι υπάρχει µια καθαρή και
έντιµη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί γίνεται το µεγάλο ξεπούληµα, µακριά από τα αδιάκριτα βλέµµατα των Ευρωπαίων πολιτών που
δεν µαθαίνουν τι γίνεται.
Θεωρούµε δεδοµένο ότι κάποιοι πήραν πολλά χρήµατα και ξεπουλούν τώρα ένα γνήσιο ελληνικότατο προϊόν, τη φέτα. Ο
αγροτικός πληθυσµός, η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων -και όχι
µόνο- βοούν για την επικύρωση της οικονοµικής και εµπορικής
συµφωνίας µεταξύ ενωµένης Ευρώπης και Καναδά, µε την οποία
τίθεται σε αµφιβολία ο θεσµός του µονοπωλίου χρήσης ονοµασιών ορισµένων Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, τα οποία αποτελούν στοιχεία της ελληνικής
παράδοσης.
Πρόκειται για µια απόφαση που θίγει τόσο το εµπόριο της
φέτας όσο και άλλων προϊόντων, όπως, παραδείγµατος χάριν,
τις ελιές Καλαµών. Με τη συµφωνία αυτή ουσιαστικά εκχωρείτε
τα ονόµατα των ελληνικών προϊόντων θίγοντας τα ελληνικά συµφέροντα. Ενώ, λοιπόν, η χώρα µας κατάφερε µετά από πολυετή
και σκληρότατο αγώνα να κατοχυρώσει τη φέτα ως προϊόν Προστατευµένης Ονοµασίας Προέλευσης που µπορεί να παράγεται
αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα, εσείς µε τη συµφωνία αυτή
επιτρέπετε στον Καναδά να παραπλανά το παγκόσµιο καταναλωτικό κοινό, πουλώντας προϊόντα φέτας συνοδευόµενα µε τις
εκφράσεις «τύπος», «είδος» και «αποµίµηση», οι οποίες θα είναι
γραµµένες µε τόσο µικρά στοιχεία που δεν θα τα προσέχει κανείς. Δηλαδή, θα είναι πάνω στη συσκευασία µε µεγάλα, κεφαλαία γράµµατα η λέξη «ΦΕΤΑ» και µε µικρά γράµµατα θα
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αναγράφεται «τύπου φέτας».
Αυτά τα προϊόντα ούτε καν θα παράγονται από αιγοπρόβειο
γάλα, καθιστώντας έτσι εν δυνάµει οποιοδήποτε άσπρο τυρί σε
φέτα, κάτι το οποίο δεν ισχύει, εφόσον ξέρουµε ότι η φέτα παράγεται από αιγοπρόβειο γάλα και µόνο και µάλιστα από αιγοπρόβατα ελευθέρας βοσκής και όχι σταβλισµένα, όπως επίσης
και από κάποιες παραδοσιακές φυλές ελληνικών και µόνο αιγοπροβάτων που δεν έχουν καµµιά σχέση µε τις άλλες φυλές,
όπως, παραδείγµατος χάριν, τις γαλλικές, τις γερµανικές και τις
ισπανικές.
Εγώ ο ίδιος ήµουν παραγωγός και είµαι πολύ περήφανος γι’
αυτό. Έφτιαχνα φέτα, οι γονείς µου ακόµα διατηρούν αιγοπρόβατα και συνεχίζουν να παράγουν φέτα. Ξέρω πολύ καλά ότι
φέτα µε φέτα έχει µεγάλη διαφορά. Είναι η µέρα µε τη νύχτα.
Άλλο φέτα και άλλο λευκό τυρί. Αντί, λοιπόν, να προστατεύσετε
και να εκµεταλλευτείτε αυτό το µοναδικής διατροφικής αξίας
γέννηµα της ελληνικής φύσης, εσείς χωρίς να ντρέπεστε αδιαφορείτε για τη µοίρα των Ελλήνων κτηνοτρόφων της ηπειρωτικής
Ελλάδος και της Λέσβου και δεν τους προστατεύετε από τις διάφορες «µαϊµούδες» που θα κυκλοφορούν σε µια τεράστια παγκόσµια αγορά των επτά δισεκατοµµυρίων καταναλωτών. Για µία
ακόµα φορά φανήκατε ανίκανοι και «λίγοι» να προστατεύσετε τα
ελληνικά συµφέροντα και πιο συγκεκριµένα τους Έλληνες κτηνοτρόφους.
Για να ξέρετε, σας λέω ότι οι Έλληνες παραγωγοί για το ίδιο
θέµα µε την Τουρκία προσέφυγαν στα τουρκικά δικαστήρια και
κέρδισαν την υπόθεση, όµως εσείς, µετά τη συµφωνία που κάνατε µε την Ενωµένη Ευρώπη, στερείτε από τους Έλληνες παραγωγούς το δικαίωµα να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο.
Επιτέλους, θέλουµε µια συγκεκριµένη απάντηση γι’ αυτήν την
εθνική προδοσία. Ποιος είναι υπεύθυνος; Εσείς, κύριε Υπουργέ,
ή ο κ. Τσαυτάρης ή µήπως και οι δύο; Μέχρι τώρα έχουµε το φαινόµενο ο ένας να αποδίδει τις ευθύνες στον άλλο. Περιµένουµε
µια σαφή απάντηση και ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι το λιγότερο
που έχουν να κάνουν είναι να παραιτηθούν και να πάνε στα σπίτια
τους.
Αυτό που συµβαίνει µε εσάς τους κυβερνώντες εδώ στην Ελλάδα είναι «άνω ποταµών». Ενώ η χώρα µας βρίσκεται σε βαθιά
ύφεση και η ανεργία «καλπάζει», ενώ είχαµε τα περιθώρια να κατακλύσουµε την παγκόσµια αγορά µε φέτα που κατ’ εκτίµηση θα
έφτανε τους εξακόσιους χιλιάδες τόνους ετησίως, εσείς ανοίξατε την «κερκόπορτα», επιτρέποντας την κυκλοφορία προϊόντων «µαϊµού» φέτας. Βάζουµε τα χέρια µας και βγάζουµε τα
µάτια µας µόνοι µας, κύριοι.
Όσο για σας, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της
Αριστεράς γενικότερα που τόσο «σκίζεστε και κόπτεσθε» για την
επονοµασία της φέτας, θα ήταν καλό να ενδιαφερθείτε στο ελάχιστο και για την ονοµασία της Μακεδονίας µας, για την οποία
δεν σας βλέπουµε να αντιδράτε και τόσο πολύ.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ.
Θωµάς Ψύρρας.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από τη στιγµή που η φέτα κατοχυρώθηκε ως ΠΟΠ, άρχισαν οι
δικαστικοί αγώνες µε χώρες που παρήγαγαν µεγάλες ποσότητες
άσπρου τυριού. Το 2005 η Ελλάδα δικαιώθηκε, όµως στη διεθνή
αγορά δεν µπορεί να προστατεύσει το προϊόν της. Τα ράφια σε
Ηνωµένες Πολιτείες και Αυστραλία κατακλύζονται από ξένα
άσπρα τυριά που ουσιαστικά πλήττουν το ελληνικό προϊόν.
Στις διαπραγµατεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τρίτες
χώρες στο πλαίσιο της συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου τέθηκε
το ζήτηµα της φέτας µε τη Σιγκαπούρη και προϊόντων ΠΟΠ εν
συνεχεία µε το Βιετνάµ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Στην
εµπορική συµφωνία µε τον Καναδά οι Κεντροευρωπαίοι έκαναν
παραχωρήσεις προς τους Καναδούς στον γεωργικό τοµέα προκειµένου να αποσπάσουν παραχωρήσεις σε δικά τους προϊόντα,
εκεί που είχαν συµφέρον. Εκεί έγινε το «παζάρι». Τελικά το καναδέζικο τυρί δεν µπορεί να έλθει ως φέτα στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι Καναδοί κατοχυρώνουν το δικαίωµα

6728

όσοι µέχρι σήµερα παρήγαγαν λευκό τυρί και το πουλούσαν σαν
ελληνική φέτα µε ελληνικά σύµβολα, να µη χρησιµοποιούν το χαρακτηρισµό «ελληνική» ή ελληνικά σύµβολα και υποχρεώνονται
να αναγράφουν τη χώρα προέλευσης. Όσοι Καναδοί µπουν από
εδώ και πέρα στον χώρο της παραγωγής, το λευκό τυρί τους θα
ονοµάζεται «τύπου φέτα» µε τους προσδιορισµούς «kind»,
«type», «style», «imitation» κ.λπ..
Οι Ηνωµένες Πολιτείες, όµως, δυσανασχετούν µε τους ευρωπαϊκούς περιορισµούς στα µεταλλαγµένα και πάνω σ’ αυτήν τη
βάση εκβιάζουν και δεν αναγνωρίζουν τους γεωγραφικούς προσδιορισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η φέτα στις επικείµενες διαπραγµατεύσεις µε τις ΗΠΑ αντιµετωπίζει τον κίνδυνο
«νόµιµης» αντιγραφής από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη Σύνοδο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου στην Ινδονησία η ελληνική παρουσία ήταν αναιµική, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός. Στην οµιλία του ο κύριος Υπουργός δεν ανέφερε
καν τη λέξη «φέτα». Απλώς έθεσε το ζήτηµα αναγνώρισης των
ΠΟΠ στην Ολοµέλεια.
Κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε να µας δίνατε πληροφορίες για τις
επαφές που έγιναν σε διµερές επίπεδο στο πλαίσιο της Ολοµέλειας.
Εποµένως η Ελλάδα κινδυνεύει αυτό που κέρδισε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να το χάσει σε διεθνές. Είµαστε, βέβαια, στη µέση
µιας διαπραγµάτευσης, γι’ αυτό πρέπει τώρα, στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας, να ασκηθεί µία πολιτική µε στόχους να
µην αλλοιωθεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη
φέτα, να επεκταθεί η κατοχύρωσή της µέσω σύναψης πολυµερών και διµερών συµφωνιών, να συγκροτηθεί ελεγκτικός µηχανισµός για εντοπισµό τυριών που διακινούνται ως δήθεν φέτα και
να συσταθεί διεπαγγελµατική οργάνωση που να χειρίζεται τα αντίστοιχα θέµατα.
Κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συζήτηση δεν έλειψαν οι
υπερβολές. Εκείνο που δεν συζητήθηκε είναι η ουσία του προβλήµατος. Μιλάµε για ελληνική φέτα. Σύµφωνα µε τον ορισµό,
πρέπει να παράγεται από γάλα πρόβειο ή µείγµα µε γίδινο από
φυλές παραδοσιακά εκτρεφόµενες και η διατροφή τους να βασίζεται στην ντόπια χλωρίδα.
Εµείς µιλάµε γι’ αυτήν τη φέτα; Γιατί πολύ συχνά αυτό που
εµείς παράγουµε τυρί είναι. Φέτα είναι; Θα θέσω µια σειρά από
υπονοµευτικά ερωτήµατα. Τα πρόβατα και τα κατσίκια ανήκουν
σε εγχώριες φυλές ή εισάγουµε ζώα από το εξωτερικό, πρόβατα
Λακόν κ.λπ.; Εισάγουµε γάλα από τις γειτονικές χώρες, κυρίως
από τα Βαλκάνια, ναι ή όχι; Εισάγουµε ναι ή όχι ζωοτροφές; Εισάγουµε καλλιέργειες για την τυροκόµιση;
Ας απαντήσουµε µε το χέρι στην καρδιά: Για ποια παραδοσιακά τυριά µιλάµε; Πού ακριβώς έγκειται η ιδιαιτερότητά τους;
Ή µήπως µπορούν να παραχθούν σε οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, οπότε ανοίγουµε τον ασκό του Αιόλου;
Αν θέλουµε, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, αύριο να µη βρεθούµε
µπροστά σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες και στην ευρωπαϊκή
αγορά –και το τονίζω- πρέπει να µπούµε σε δρόµο µεταρρύθµισης της κτηνοτροφίας. Χρειάζεται να εφαρµόσουµε οριζόντια
µέτρα σε όλη την επικράτεια, να σχεδιάσουµε την ανάπτυξη και
τα παραδοτέα ανάλογα µε την περιοχή. Τα ντόπια προϊόντα
έχουν τη δυνατότητα να είναι υψηλής ποιότητας. Όµως αυτό δεν
αποδεικνύεται σήµερα.
Το σύστηµα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί από την αρχή σε
νέες βάσεις. Οι παραγωγοί να προστατεύσουν τους εαυτούς
τους και να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Οι µεταποιητές
και οι έµποροι να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις. Οι επιστήµονες να αναπτύξουν και να εγκαταστήσουν συστήµατα ποιότητας και υγιεινής από το στάβλο µέχρι το τραπέζι.
Η λειτουργία του συστήµατος βεβαίως της κτηνοτροφίας είναι
πολυδιάστατη. Απαιτεί διαρκή διάχυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, υπηρεσίες υποστήριξης, τεχνική υποδοµή στην ενδοχώρα, εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης των φυσικών πόρων,
διαχείριση των προϊόντων που παράγονται.
Χρειάζεται να υπάρξουν αδειοδοτήσεις «one stop shop», έτσι
ώστε να µπορεί ο κτηνοτρόφος να παίρνει πληροφορίες από ένα
µόνο γραφείο. Χρειάζεται εκπόνηση σχεδίων για σταβλικές εγκαταστάσεις από διεπιστηµονική οµάδα σε συνεργασία µε τον
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κτηνοτρόφο και χωρίς δεσµευτική εφαρµογή. Χρειάζεται εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων αναπαραγωγής, όπως µεταφορά εµβρύων, in vitro γονιµοποίηση, προµήθεια φυλοπροσδιορισµένου
σπέρµατος. Χρειάζεται να δηµιουργήσουµε πυρήνες καθαρών
φυλών για τη διάθεση γενετικού υλικού.
Όταν, λοιπόν, δηµιουργήσουµε πολυφυτικούς λειµώνες, όταν
αυξήσουµε την παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών και δηµητριακών, όταν βελτιώσουµε και διαχειριστούµε τους βοσκότοπους, τότε να είµαστε βέβαιοι ότι η φέτα και τα άλλα µας
προϊόντα δεν θα κινδυνεύουν, γιατί θα έχουµε διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων µας, θα µπορούµε να αναδείξουµε πειστικά την ποιότητα της ελληνικής φέτας, να
αναδείξουµε τον βιολογικό της χαρακτήρα και τότε η φέτα ουσιαστικά θα είναι αυτοπροστατευµένη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώντας, θέλουµε να χαιρετίσουµε τους χιλιάδες µικροµεσαίους αγρότες που βγαίνουν µε τα τρακτέρ στους δρόµους, δίνοντας ακόµα µια σκληρή µάχη ενάντια στην αντιαγροτική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ελληνικών κυβερνήσεων
και των µονοπωλίων.
Οι µικροί και µεσαίοι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, µάχονται για
την επιβίωσή τους, αντιστέκονται στη φορολογική επιδροµή που
εξαπέλυσε εναντίον τους η συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η οποία τους οδηγεί γρηγορότερα στο ξεκλήρισµα. Παλεύουν να κρατήσουν τα σπίτια τους, τα χωράφια
τους, το βιος τους που επιχειρούν να αρπάξουν η εφορία και η
τράπεζα. Αντιδρούν στην επίθεση χαρατσώµατος που αποδεκατίζει το πενιχρό εισόδηµά τους. Αγωνίζονται για να µπορούν να
καλλιεργούν τη γη τους και να εκτρέφουν τα ζώα τους, εξασφαλίζοντας εισόδηµα για αξιοπρεπή ζωή.
Το ΚΚΕ στέκεται και τώρα, όπως και πάντα, στο πλευρό της
αγωνιζόµενης µικροµεσαίας αγροτιάς. Στηρίζει τα δίκαια ζωτικά
αιτήµατα του αγώνα της. Η κοινή πάλη, η συµµαχία µε την εργατική τάξη θα δώσει δύναµη και προοπτική σ’ αυτόν τον αγώνα.
Καλούµε τους αγρότες να σκεφτούν τις θέσεις και τη στάση των
άλλων κοµµάτων και να βγάλουν συµπεράσµατα.
Η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ φορτώνει καθηµερινά και νέα βάρη στις πλάτες της φτωχής και µεσαίας
αγροτιάς, για να τους ξεπαστρέψει µια ώρα αρχύτερα. Στον ίδιο
τορό στήριξης της πολιτικής ξεκληρίσµατος της µικροµεσαίας
αγροτιάς κινούνται και τα άλλα κόµµατα του ευρωµονόδροµου
και ο ΣΥΡΙΖΑ, που στα λόγια εµφανίζεται ότι τάχα ενδιαφέρεται
για τα µεγάλα αγροτικά προβλήµατα και συµπάσχει µε τα βάσανα των φτωχών αγροτών, αλλά στην πραγµατικότητα βρίσκεται στη µεριά των εκµεταλλευτών των αντιπάλων τους. Λέει ότι
στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά επί της ουσίας επιχειρεί να τις αποπροσανατολίσει, να τις υπονοµεύσει. Και το είδαµε κι εδώ σήµερα, κύριοι όλων των κοµµάτων, που δεν
βρήκατε µια κουβέντα να πείτε για την αγωνιζόµενη αγροτιά.
Επίσης, θέλουµε να καταγγείλουµε, κύριε Υπουργέ, την επιχείρηση τροµοκράτησης των αγωνιζόµενων αγροτών, την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στα µπλόκα της Νίκαιας, στο µπλόκο
Μαραθιάς στην Ηλεία. Και ζητάµε τώρα άµεσα να αφεθούν ελεύθεροι ο γραµµατέας της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
Ηλείας, ο Δηµοτικός Σύµβουλος Πύργου µε τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο Περιφερειακός Σύµβουλος Δυτικής Ελλάδας µε τη
Λαϊκή Συσπείρωση.
Δεν πρόκειται, κύριοι, να κάµψετε το αγωνιστικό φρόνηµα της
αγωνιζόµενης φτωχής αγροτιάς, γιατί ο αγώνας της είναι για το
δίκιο, είναι αγώνας επιβίωσης, δεν τους σταµατούν και δεν τους
σταµάτησαν τα «αγροτοδικεία» που στήσατε σε όλη τη χώρα.
Όλα αυτά που ανέφερα δεν είναι άσχετα µε το θέµα της
φέτας, του ελληνικού τυριού, που τα χαρακτηριστικά του το κάνουν περιζήτητο και γι’ αυτό οι επιχειρηµατικοί όµιλοι το βάζουν
στο στόχαστρο, αφού εγγυάται κερδοφορία εκατοντάδων εκατοµµυρίων. Δεν θα αναφέρω τι σηµαίνει η φέτα και τι ξεχωριστό
έχει. Το έχουν κάνει οι προηγούµενοι οµιλητές.
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Δεν µπορώ όµως να αποφύγω τον πειρασµό να πω ότι η επερώτηση των Βουλευτών περιγράφει ακριβώς τη ζούγκλα του καπιταλιστικού συστήµατος, την κυριαρχία των επιχειρηµατικών
συµφερόντων και τη στήριξη που έχουν από τις κυβερνήσεις, και
την κοροϊδία της σηµερινής συγκυβέρνησης, για να υποστηρίξουν
συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που έχουν µονάδες –
Έλληνες– και στον Καναδά και στα Βαλκάνια, υπονοµεύοντας
έναν ολόκληρο κλάδο, αυτόν την κτηνοτροφίας, που έχει τόσο
ανάγκη η χώρα, για να αναπτύξει και να καλύψει τις σύγχρονες
διατροφικές λαϊκές ανάγκες, µε υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα, όπως είναι τα ζωοκοµικά. Μπρος στο κέρδος του καπιταλιστή, καταστρέφετε παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Ωστόσο, δεν µπορούµε να αποφύγουµε να µην αναδείξουµε
τις αυταπάτες που καλλιεργούν τα άλλα κόµµατα, ότι δήθεν
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να υπάρχουν λύσεις. Όχι.
Γιατί αυτήν τη στιγµή δεν είναι µόνο η Κοινή Αγροτική Πολιτική,
είναι και η Κοινή Εµπορική Πολιτική, που κάθε χώρα την παραδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση,
αυτή η λυκοσυµµαχία, υπηρετεί τα συµφέροντα των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων.
Λύση και ανάπτυξη που συµφέρει το λαό και τη χώρα είναι η
αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο σχεδιασµός φιλολαϊκής οικονοµίας, µε εργατική, µε λαϊκή εξουσία. Έτσι θα εξυπηρετούνται οι ανάγκες και θα διασφαλίζεται η λαϊκή ευηµερία.
Μήπως η έκθεση του ΟΟΣΑ, αυτού του ιµπεριαλιστικού οργανισµού, που τον έπιασε ο πόνος για τις στρεβλώσεις που δήθεν
κρατούν την ελληνική αγορά ακριβή -και αναφέρεται σε νοµοθετικούς περιορισµούς που κρατάνε ψηλά τις τιµές- δεν είναι παρά
µόνο το άλλοθι, για να πάρουν µια σειρά µέτρα η συγκυβέρνηση,
µέτρα αγριότητας και φτώχειας για το λαό, ώστε να διασφαλίσει
νέα προνόµια στο µονοπωλιακό κεφάλαιο που αφορά το γάλα,
το ψωµί, το λάδι και τα φάρµακα;
Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω ότι τα βάσανα των φτωχών αγροτών δεν έχουν τέλος. Αναφέροµαι στο µεγάλο σκάνδαλο, που
δεν είπε κανείς σας κουβέντα, για το ΟΣΔΕ, για τη φωτογραφική
διάταξη, ώστε ένας συγκεκριµένος να πάρει τα δικαιώµατα και
την αµοιβή των δηλώσεων και τον έλεγχο του ΟΣΔΕ, επιβαρύνοντας τους αγρότες, διαλύοντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, µε
ένα σµπάρο, να έχουµε δυο τρυγόνια. Απολύετε µαζικά από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ εκατοντάδες εργαζόµενους, όπως απαιτεί η τρόικα,
και η συγκυβέρνηση ταυτόχρονα χαρατσώνει τους αγρότες.
Θα ήθελα καταλήγοντας, κύριε Υπουργέ, να αναφέρω ότι αυτή
η πολιτική σας ανοίγει την όρεξη σε κάποια αρπακτικά –και αναφέροµαι στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στις ενώσεις- που απαιτούν σήµερα από
τους αγρότες να υπογράψουν δηλώσεις για εξουσιοδοτήσεις,
έτσι ώστε να µπορούν να µπαίνουν στους λογαριασµούς και να
αρπάζουν ποσά ακόµη και µετά το θάνατό τους.
Βέβαια, αυτό το καταγγείλαµε και στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης, το καταγγέλλουµε και σε εσάς. Παρ’ ότι η Κυβέρνηση λέει ότι αυτό είναι παράνοµο, δεν κάνετε απολύτως τίποτα.
Απεναντίας, σιγοντάρετε αυτά τα αρπακτικά που συνεχίζουν να
ξετινάζουν τους λογαριασµούς των αγροτών χωρίς να επεµβαίνει
και ο εισαγγελέας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Καταθέτουµε στα Πρακτικά αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις
που ζητούν να υπογράψουν οι αγρότες και ζητάµε να πάρει θέση
η Κυβέρνηση τώρα, να δοθούν και στον κύριο Υπουργό για να
απαντήσει στη δευτερολογία του.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μωραΐτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από τη µεριά µας καλούµε τους φτωχοµεσαίους αγρότες να
µην υπογράψουν αυτήν την απαράδεκτη δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, τελειώσαµε µε τις πρωτολογίες και εισερχόµαστε στο στάδιο των δευτερολογιών. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, όπως είπα
και προηγουµένως, στις δευτερολογίες τουλάχιστον να τηρήσουµε το χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κασαπίδης.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, περισσότερο ανήσυχος είµαι µετά την οµιλία
σας και µετά την οµιλία του αγαπητού συναδέλφου, του Λευτέρη
Αυγενάκη.
Θεωρώ ότι δεν σας έχουν πληροφορήσει σωστά. Θεωρώ ότι
δεν αντιλαµβάνεστε το µέγεθος του ζητήµατος που θα προκύψει
για τη χώρα. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει αισθητό –ούτε καν το έχετε
συζητήσει µέσα σε κάποιο Υπουργικό Συµβούλιο- ούτε το πρόβληµα που πρόκειται να δηµιουργηθεί ούτε και η προοπτική που
απεµπολούµε.
Θα ξεκινήσω µε το πρόβληµα. Εφόσον τεθεί σε εφαρµογή
αυτή η συµφωνία από το 2015 και µετά και καταρτιστούν οι τρίτες χώρες –κατ’ αρχάς µέσω του Καναδά ή και της Αµερικής µελλοντικά ή και άλλων τρίτων χωρών- που κάνουν τώρα αυτήν την
παραγωγή της «κάλπικης» φέτας, αυτές θα αποθρασυνθούν κυριολεκτικά µε το που θα δουν να επικυρώνουµε εµείς αυτήν τη
συµφωνία και η αγορά των τετρακοσίων χιλιάδων τόνων στις τρίτες χώρες –µεταξύ αυτών και ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Αµερική και άλλες τρίτες χώρες, Ρωσία, Κίνα- θα είναι µια ουτοπία
για την Ελλάδα.
Επίσης, µέσω της πίεσης που ασκείται, όπως σας προανέφερα
και κατέθεσα το έγγραφο του Έλληνα προξένου στη Νέα Υόρκη,
που λέει ότι υπάρχει διεθνής κίνηση πολυεθνικών εναντίον της
προστασίας των ΠΟΠ προϊόντων στη φέτα, αν –ο µη γένοιτοφτάσουµε και σε αυτό, τότε κυριολεκτικά θα ξεκληριστούν οι
κτηνοτρόφοι. Όµως και η απλή επικύρωση της συµφωνίας να
γίνει, για τις τρίτες χώρες αυτοµάτως τα µηνύµατα που θα πάρουν οι επιχειρηµατίες στην αγορά, θα είναι ότι υπάρχει φέτα
διεθνώς και η τιµή του γάλακτος είναι όσο και στη Βουλγαρία.
Ξέρετε ποια είναι η τιµή του αιγοπρόβειου γάλακτος σήµερα
στην Ελλάδα; Είναι περίπου στο 1 ευρώ. Είναι το πιο ακριβό γάλα
στον κόσµο το πρόβειο, γιατί είναι το ποιοτικότερο, βασίζεται στη
µοναδική χλωρίδα και στις αυτόχθονες φυλές, αλλά έχει και το
πιο περιζήτητο τυρί στον κόσµο. Αυτό δεν έγινε κατανοητό!
Αγαπητέ φίλε Λευτέρη, δεν κατανοήσατε στην Κυβέρνηση ότι
αυτήν τη στιγµή κυριολεκτικά το «αεροπλανοφόρο» φέτα –που
είναι µία και είναι ελληνική, δεν είναι η ελληνική φέτα, η φέτα
είναι µια, είναι ελληνική, η γνήσια φέτα είναι ελληνική- αυτό το
«αεροπλανοφόρο» έχει ελληνική σηµαία και εµείς βάζουµε τώρα
τη σηµαία του Καναδά, βάλαµε και τη σηµαία της Σιγκαπούρης,
επίκεινται και άλλες. Θα γίνει µια πολυεθνική! Αυτό θέλουµε;
Αυτό σίγουρα δεν το θέλουµε και δεν το θέλετε ούτε εσείς –και
το πιστεύω- το θέλουν όµως οι µεγάλες πολυεθνικές.
Ποιες είναι; Αυτές που εδρεύουν στον Καναδά, στις οποίες επικυρώνετε τη χρήση του όρου της «φέτας» ευθέως. Αυτό είναι
στην πρώτη παράγραφο. Είναι η «SAPUTO», η µεγαλύτερη βιοµηχανία γαλακτοκοµικών προϊόντων συνεταιριστική στον Καναδά, η δωδέκατη µεγαλύτερη στον κόσµο, µε σαράντα επτά
εργοστάσια σε όλο τον κόσµο. Είναι η «PARMALAT», η µεγάλη
πολυεθνική της Ιταλίας, που έχει αγοράσει µια γαλακτοβιοµηχανία καναδέζικη που έχει δικαίωµα χρήσης του όρου «φέτα» και
εξάγει σε όλο τον κόσµο. Είναι η «AGROPUR», µια συνεταιριστική
εταιρεία µε τριάµισι χιλιάδες µέλη αγρότες. Είναι η «KRAFT», η
µεγαλύτερη πολυεθνική τροφίµων στον κόσµο µε έδρα στην Αµερική και έχει έδρα στον Καναδά και έχει δικαίωµα παραγωγής
φέτας. Είναι η «ARLA», η δεύτερη µεγαλύτερη στον κόσµο, η δανέζική, που έχει κατακλύσει όλο τον κόσµο µε φέτα και το 1999
παρήγαγε εκατόν σαράντα χιλιάδες τόνους φέτας ετησίως.
Σε αυτές, λοιπόν, δίνετε τον όρο «φέτα» ευθέως και δεν τρέχει
τίποτα; Και λέτε ότι κερδίζει η Ελλάδα και χάνει ο Καναδάς; Από
πού προκύπτει αυτό;
Είναι αδιανόητο να φανταστώ ότι αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να
επικυρώσει αυτήν τη συµφωνία. Δεν µπορώ να το χωνέψω, κύριε
Πρόεδρε. Απορώ πώς ανέχονται συνάδελφοι από την Κρήτη, να
δίνει η ελληνική Κυβέρνηση τον όρο «φέτα» στον Καναδά και να
µην ανοίγουµε το φάκελο να µπει και η Κρήτη µέσα ή να µπει και
η Κεφαλλονιά. Η Κεφαλλονιά, η Κρήτη και οι Κυκλάδες, είναι οι
µητροπόλεις της τυροκόµησης στη Μεσόγειο και για λόγους σκοπιµότητας δεν µπήκαν τότε στο φάκελο και τώρα αντί να ανοίγουµε αυτόν το φάκελο, δίνουµε το όνοµα στον Καναδά!
Και τι κάνουµε; Νοµιµοποιούµε την παρανοµία που κάνει ο Κα-
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ναδάς. Αυτό λέµε ότι κατοχυρώνει το ελληνικό ΠΟΠ στον Καναδά; Μάλιστα τους δίνουµε το δικαίωµα και τη νοµιµοποίηση να
λένε και «καναδέζικη» φέτα. Δηλαδή, να λέµε εµείς ότι έχουµε
την ελληνική, ενώ αυτήν τη στιγµή η φέτα είναι µία και είναι µόνο
ελληνική. Αν βάλουµε και το πρόθεµα, τον προσδιορισµό «καναδέζικη» ή «ελληνική», χάσαµε το παιχνίδι. Σπάσαµε το µονοπώλιο.
Βάλαµε τον Καναδά, βάλαµε τις πολυεθνικές.
Κύριε Υπουργέ, σας συµπαθώ, σας αγαπώ αλλά αν το κάνετε
αυτό, εξυπηρετείτε τα συµφέροντά τους. Όποιος το κάνει. Ξέρετε πού εξάγει ο Καναδάς; Σε είκοσι πέντε χώρες. Το λέει το
Προξενείο µας στην Οτάβα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι σηµαντικά στοιχεία και δεν νοµίζω να έρθει ξανά η ευκαιρία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν σας
επιτρέπω. Σας έδωσα παραπάνω χρόνο. Ήταν πέντε λεπτά κανονικά κι έβαλα έξι εκ παραδροµής. Στα έξι θα τελειώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Θα αναφέρω παραδείγµατα τρίτων
χωρών που εισάγουν φέτα κάλπικη από άλλες χώρες. Η Αυστραλία, εισάγει από τη Δανία, από την Περσία, από την Τασµανία. Τι
θα ακολουθήσει, δηλαδή, µετά τον Καναδά. Τα Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα εισάγουν από τη Γαλλία, τη Δανία, την Κύπρο, την Αµερική, τον Καναδά, την Αίγυπτο, από τη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία εισάγει από τριάντα µία χώρες, εκ των οποίων οι
είκοσι τέσσερις είναι εταιρείες εκτός Σαουδικής Αραβίας, επτά
είναι εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι προηγούµενο θα δηµιουργηθεί αν
επικυρώσετε αυτήν τη συµφωνία.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω τις υπογραφές εκατό
συναδέλφων από όλα τα κόµµατα που διαφωνούµε µε την επικύρωση αυτής της συµφωνίας. Το 1/3 της Βουλής διαφωνεί µε
αυτήν την επικείµενη συµφωνία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Καταθέτω τη διαφωνία της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
Ελλάδος µε την εκχώρηση του ονόµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ τελειώνετε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν τελειώνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Καταθέτω και στοιχεία για µία καναδέζικη εταιρεία, η οποία παράγει τυρί µε την ονοµασία «Μακεδονική Φέτα». Μάλιστα, η ίδια εταιρεία έχει κλέψει και την ονοµασία
του τζατζικιού και του γιαουρτιού.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε αυτές τις εταιρείες, λοιπόν, σε αυτές τις πολυεθνικές, εµείς
δίνουµε σήµερα –ελπίζω να µη γίνει ποτέ- τη ναυαρχίδα του παγκόσµιου στόλου των τυροκοµικών προϊόντων και θα επακολουθήσουν τα χειρότερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έγινε απολύτως κατανοητό το περιεχόµενο της οµιλίας σας αλλά θα παρακαλέσω να εφαρµόζετε τον Κανονισµό σε αυτήν την Αίθουσα.
Παρακαλώ πάρα πολύ τελειώνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τελειώνω.
Εύχοµαι, κύριε Υπουργέ, να σας φωτίσει ο Θεός.
Κύριε Πρόεδρε κι εσείς συµβάλλετε µε τις δικές σας δυνάµεις,
τις νοµικές δυνάµεις. Μην ανέχεστε αυτήν την αδικία εις βάρος
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της πατρίδας µας.

(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Χρήστος Αηδόνης, Βουλευτής Δράµας για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κρατήσω µία φράση του κ. Κασαπίδη «σπάτε το µονοπώλιο». Αυτό βγαίνει σήµερα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν χρειάζεται
µεγάλη άσκηση λογικής για να το κατανοήσει κάποιος.
Σε όλον τον κόσµο, λοιπόν, είναι πιστοποιηµένη η ελληνική
φέτα και εσείς δίνετε τη δυνατότητα µέσα από µια εµπορική συµφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον Καναδά, να υπάρχει και
η καναδική φέτα. Αυτό κάνετε.
Στο ερώτηµα που σας έχω θέσει κι εγώ αλλά και η κ. Γκερέκου,
αν θα ασκήσετε βέτο στο δικαίωµα που έχει η Ελλάδα, ήδη έχετε
απαντήσει, κύριε Υπουργέ. Θριαµβολογήσατε εδώ και µας κάνατε πραγµατικά τεράστιες ασκήσεις λογικής. Εγώ κάποια
στιγµή άρχισα να αναρωτιέµαι αν ζω σ’ αυτόν τον κόσµο ή κάπου
αλλού. Όµως, ποτέ δεν υπήρξα υπνοβάτης.
Στην πραγµατικότητα κινήθηκα και δεν υπήρξα ποτέ λαϊκιστής,
όπως υπήρξε προσέγγιση συναδέλφου για αυτούς οι οποίοι καταθέτουν µια αγωνία για ένα τεράστιο πλεονέκτηµα που έχει η
χώρα και το οποίο σήµερα το απεµπολεί.
Σε ό,τι αφορά τις δικές µου ασκήσεις λογικής, θέλω να καταθέσω δύο επιχειρήµατα. Εξακόσιες χιλιάδες τόνοι, είναι η παραγωγή φέτας αυτήν τη στιγµή στην παγκόσµια αγορά –αύριο
µπορεί να είναι ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες, δεν ξέρω τι
µπορεί να γίνει- και η Ελλάδα γι’ αυτό το θέµα θέλει να ασκήσει
βέτο. Το ροκφόρ της Γαλλίας έχει είκοσι χιλιάδες τόνους παραγωγής. Η Γαλλία άσκησε βέτο. Εκείνοι είναι ηλίθιοι και εµείς είµαστε οι έξυπνοι;
Μπορείτε να µου το εξηγήσετε µε τη δική σας άσκηση λογικής
αυτό το πράγµα; Πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα, όταν έχει έναν
υποδεέστερο ετήσιο όγκο παραγωγής, όταν ανοίγει η κουβέντα
των εµπορικών συµφωνιών µε τον Καναδά να λέει ότι «αυτό δεν
θα µου το ακουµπήσετε, αυτό ανήκει σε εµένα και στο λαό µου»;
Εσείς ποιοι είστε; Πώς έχετε το δικαίωµα, λοιπόν, να το χαρίζετε; Δεν µπορώ να καταλάβω, αυτός ο µεγάλος Υπουργός
Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης πού στην ευχή είναι, πού
κρύβεται. Συνεχίζει την παράδοση των Υπουργών που κοιµούνταν στα συµβούλια;
Υπάρχει µια τεράστια ευκαιρία στη χώρα και δεν µπορεί κανείς
να τη χαρίσει και αυτό δεν είναι λαϊκισµός. Μπροστά µας, υπάρχει µια βιοµηχανία που µπορεί να δηµιουργήσει αύριο το πρωί,
αν υπάρχει σωστή οργάνωση και σχέδιο, εκατόν πενήντα χιλιάδες θέσεις εργασίας εντός της διετίας, όταν ξέρουµε ότι η ελληνική οικονοµία µπορεί να δηµιουργήσει µόνο πενήντα χιλιάδες
θέσεις εργασίας µε τους ρυθµούς που τρέχει σήµερα, σε µια Ελλάδα που έχει ξεπεράσει το ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους –δεν
ξέρω πόσοι είναι οι πραγµατικοί άνεργοι, η στατιστική αυτό λέεικαι σε αυτήν την Ελλάδα, λοιπόν, αυτά τα δικαιώµατα δεν µπορείτε εσείς να τα χαρίσετε.
Κλείνω, για να µην υπερβώ το χρόνο γιατί, κύριε Πρόεδρε,
προηγουµένως όντως δείξατε ανοχή.
Το δεύτερο κοµµάτι που έχει να κάνει µε τη λογική είναι το εξής:
Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω, ο Καναδάς που έρχεται να ζητήσει
στις διαπραγµατεύσεις µια εµπορική συµφωνία, είναι εκείνος ο
οποίος βάλλει κατά των συµφερόντων του; Τι λέτε; Πού τα λέτε
αυτά και σε ποιους; Αλλάξτε γρήγορα επιχειρήµατα και στάση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά. Παρακαλώ να
τηρήσετε και εσείς το χρόνο, όπως και ο αµέσως προηγούµενος
συνάδελφος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σέβοµαι απόλυτα την αγωνία όλων των συναδέλφων για
ένα θέµα τόσο σηµαντικό για την ελληνική οικονοµία, για την κτηνοτροφία και τις εξαγωγές. Μου δηµιουργεί όµως θλίψη και οργή
η προσπάθεια παραπληροφόρησης και κινδυνολογίας εκ µέρους
κάποιων όχι όλων φυσικά των οµιλητών.
Θέλω να ξεκαθαρίσω µερικά πράγµατα, γιατί νοµίζω ότι παρ’
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ότι ήµουν συγκεκριµένος και µε στοιχεία, µερικοί συνάδελφοι δεν
αντιλαµβάνονται κάποια πράγµατα.
Πρώτον, δυστυχώς, η Ελλάδα σήµερα δεν έχει µονοπώλιο των
ΠΟΠ και των ΠΓΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσες φορές θέλετε να το πω; Το είπε και ένας εκ των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων. Η Ελλάδα, έχει κατοχυρώσει αυτά τα ονόµατα µόνο εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όποιος
θέλει πουλάει ό,τι θέλει και το λέει «φέτα». Αυτό δεν είναι παράνοµο, γιατί δεν υπάρχει καµµία παγκόσµια συµφωνία που να το
απαγορεύει. Δεν έχουµε προστασία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν έχουµε και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν
έχουµε εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο 15% της ελληνικής φέτας εξάγεται. Αν, λοιπόν, σήµερα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όπως είπατε κάποιοι «βγάλτε τη φέτα», είναι καλύτερο το σηµερινό καθεστώς, ρωτάω γιατί δεν πουλάµε εξακόσιες
χιλιάδες τόνους φέτα; Γιατί έχουµε µόνο 15% της παραγωγής;
Υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Μία απάντηση µπορεί να έχει
να κάνει µε τη γεωργική πολιτική. Μια άλλη απάντηση, όµως, έχει
να κάνει δεδοµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το γεγονός
ότι η προστασία του ονόµατος «φέτα» δεν έχει επιτευχθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Και είναι θετικό για τη χώρα µας, να κατοχυρώσουµε στις περισσότερες αγορές την προστασία του ονόµατος.
Κράτησα δύο λέξεις από τους συναδέλφους. Ο κ. Μουτσινάς
είπε να γίνουµε πιο επιθετικοί. Συµφωνώ. Η κ. Γκερέκου είπε ότι
είναι θησαυρός η φέτα. Συµφωνώ. Πώς το αξιοποιούµε, λοιπόν;
Κλεισµένοι στην ελληνική αγορά ή βγαίνοντας στις αγορές;
Για να βγεις, λοιπόν, στις αγορές, πρέπει να έχεις διµερείς
συµφωνίες να σου κατοχυρώνουν το όνοµα, όπως έχουµε µε την
Τουρκία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Γεωργία, την Αρµενία,
χώρες που αναφέρθηκαν. Τώρα επιδιώκουµε συµφωνία µε τον
Καναδά, τη Σιγκαπούρη, αύριο µε τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Πράγµατι, µιλήσατε για πολυεθνικές. Το δέχοµαι. Νοµίζετε ότι
η Ελλάδα διαπραγµατεύεται σε ένα εύκολο διεθνές περιβάλλον;
Νοµίζετε ότι εκτός Ελλάδος έχουµε µόνο φίλους που τους ενδιαφέρουν µόνο τα δικά µας συµφέροντα και τίποτα άλλο; Ή
µάλλον δίνουµε µια διαρκή µάχη; Και να σας θυµίσω ότι η Νέα
Δηµοκρατία ήταν το κόµµα το οποίο κατοχύρωσε τη φέτα το
2006 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µια που θέλετε να µιλήσουµε και
λίγο πιο πολιτικά.
Τι καταφέραµε µε τη συµφωνία; Κρατάµε τα κεκτηµένα µας
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κερδίζουµε παραχωρήσεις στο
δικό τους γήπεδο. Η πιο σηµαντική παραχώρηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που το αγνοήσατε πολλοί στις δευτερολογίες
σας, είναι ότι επί της αρχής, ο Καναδάς δέχεται επισήµως ότι το
όνοµα «φέτα» είναι ελληνικό προστατευόµενο ΠΟΠ.
Μπορεί να µη συµφωνείτε ακριβώς µε την εφαρµογή, µπορεί
να έχετε διαφωνίες µε τις µεταβατικές διατάξεις αλλά εσείς που
εκφράσατε την αγωνία για το προηγούµενο που δηµιουργείται,
πρέπει να δείτε την αρχή και στην αρχή η Ελλάδα πέτυχε αυτό
που ήθελε να πετύχει.
Σε τρίτες χώρες ήδη µπορούν να εξάγουν όλοι µε το όνοµα
«φέτα». Και αναφέρατε πριν, κύριε Κασαπίδη, πολλά παραδείγµατα, πώς άλλοι πουλάνε φέτα σε ξένες αγορές. Περιγράψατε
το πρόβληµα. Να συζητήσουµε, όµως, ποια είναι η λύση. Η λύση
είναι οι διµερείς συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είπε ο κ. Αυγενάκης ότι οι Καναδοί αντιδρούν. Οι Καναδοί παραγωγοί γάλακτος και τυριού αντιδρούν και πιέζουν την κυβέρνησή τους. Γιατί, άραγε; Μήπως, γιατί µε αυτήν τη συµφωνία, η
Ευρώπη διπλασιάζει την ποσότητα τυριών που µπορούµε να εξάγουµε αδασµολόγητα; Μήπως, το 1,5% µόνο των ελληνικών εξαγωγών φέτας που έχουµε στον Καναδά, θα αυξηθεί ως
αποτέλεσµα αυτής της συµφωνίας και το βλέπουν αυτό οι Καναδοί παραγωγοί και αντιδρούν;
Στα οινοπνευµατώδη –επειδή αναφέρθηκε πριν- ο Καναδάς,
πράγµατι, γνωρίζει την έννοια των ΠΟΠ. Γιατί; Διότι, έχει υπογράψει συµφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τώρα υπογράφει
συµφωνία για τα αγροτικά προϊόντα, που δεν υπήρχε. Και σας
θυµίζω ότι στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, τα οινοπνευµατώδη προστατεύονται. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008 επιδίωξε στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου να κατοχυρώσει τα
ΠΟΠ, αντέδρασαν πάρα πολλές χώρες και στον ΠΟΕ χρειάζεται
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οµοφωνία. Και µία από τις χώρες που αντέδρασε και τελικά δέχθηκε τις ευρωπαϊκές θέσεις, ήταν ο Καναδάς.
Ως προς το θέµα της Σιγκαπούρης. Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις µέσα στην Σιγκαπούρη. Υπήρχε µια δηµόσια διαβούλευση
και οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς στη Σιγκαπούρη διαφωνούν.
Η Ελλάδα, όµως, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θέσει ως απαραίτητο συστατικό της συµφωνίας µε τη Σιγκαµπούρη να συµπεριληφθεί η φέτα.
Με ρωτήσατε για διµερείς επαφές στην Ινδονησία. Μια από τις
πρώτες επαφές που έκανα, ήταν µε τον οµόλογό µου της Σιγκαπούρης και τόνισα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί µια συµφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Σιγκαπούρης, εάν δεν προστατευθεί πλήρως
η ελληνική φέτα.
Μιλήσαµε µόνο για τις συµφωνίες Καναδά και Σιγκαπούρης
και δεν µιλήσαµε γενικότερα για την προσπάθεια αύξησης των
ελληνικών εξαγωγών. Τονίζω -και είπα πριν- ότι στο 2013 αυξήθηκαν κατά 8% οι εξαγωγές ελληνικών τυριών και κατά περίπου
4% συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές.
Ο Οργανισµός Προώθησης Εµπορίου έκανε δεκαοχτώ δράσεις το 2013. Συµµετείχε στις µεγάλες κλαδικές εκθέσεις, όπως
στην Anuga, την Gulfood στη Γερµανία, τη Γαλλία, στα Ηνωµένα
Αραβικά Εµιράτα.
Προχώρησε σε ειδικές προωθητικές ενέργειες, έκανε ειδικές
εκδηλώσεις για τη φέτα. Και το 2014 προγραµµατίζει είκοσι τέτοιες εκδηλώσεις και ειδικά στη SIAL τον Σεπτέµβριο στο Παρίσι,
που είναι η µεγαλύτερη έκθεση του κλάδου στην Ευρώπη. Θα
υπάρχει και ειδική επίδειξη πάνω στα ελληνικά τυριά.
Επιπλέον, ο ΟΠΕ είναι στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων, των ελληνικών συνεταιρισµών για τη δηµιουργία και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών σε σούπερ µάρκετ και
πολυκαταστήµατα του εξωτερικού για να κερδίσουµε τη µάχη
στο ράφι.
Κατατέθηκε σήµερα το νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία της ελληνικής εταιρείας επενδύσεων και εξωτερικού εµπορίου που θα
συζητήσουµε τις αµέσως προσεχείς µέρες στην αρµόδια επιτροπή. Στόχος είναι, η ενίσχυση µε ανθρώπινο δυναµικό του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών. Στόχος µας είναι, η επίτευξη
συνεργειών µεταξύ επενδύσεων και εξαγωγών. Η στόχευση στα
προϊόντα και στις αγορές που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα, δεδοµένα αυτό αναφέρεται και στη φέτα. Και τέλος η καλύτερη συνεργασία µε την αγορά, µε τον ιδιωτικό τοµέα, µε τους
συνεταιρισµούς.
Τρίτον, το ελληνικό σήµα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, προχωρεί
στην κατοχύρωση του ελληνικού σήµατος το οποίο θα είναι προαιρετικό. Αλλά, αναγνωρίζεται από την αγορά και ελπίζουµε να
αναγνωριστεί και από την αγορά στο εξωτερικό. Και είναι κάτι το
οποίο η Ελλάδα θα προσπαθήσει να διαφηµίσει διεθνώς. Διότι,
η µάχη στο ράφι δεν επιτυγχάνεται µόνο µε διεθνείς συµφωνίες.
Οι καταναλωτές είναι απαιτητικοί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πρέπει διαρκώς να κερδίζουµε τη µάχη στο ράφι.
Τέταρτον, η εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές. Προχωράνε
τα είκοσι πέντε βήµατα βελτίωσης του ρυθµιστικού πλαισίου, µε
συγκεκριµένους στόχους. 20% µείωση του κόστους και 50% µείωση του χρόνου που απαιτείται για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων.
Πέµπτον, για τη ρευστότητα. Ο διπλασιασµός των ανά επιχείρηση προβλέψεων από τον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων για την ενίσχυση των εξαγωγών. Η επίτευξη συµφωνίας µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα έχει
1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ επίπτωση στην οικονοµία, µε εξαγωγικές πιστώσεις.
Ειδικά για τη φέτα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει
προχωρήσει σε δύο προγράµµατα συνολικού προϋπολογισµού
6,5 εκατοµµυρίων ευρώ για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και 5 εκατοµµυρίων ευρώ για την αγορά των ΗΠΑ.
Επιπροσθέτως, εγκρίθηκε πρόσφατα ένα πρόγραµµα προώθησης προϊόντων που θα περιλαµβάνει και τη φέτα, αξίας 5,1 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο θα στοχεύει την αγορά των ΗΠΑ, µια
πολύ κρίσιµη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα.
Αναφέρθηκε εδώ για τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις και σας
θυµίζω ότι σύµφωνα µε την ΚΥΑ 2133 του Αυγούστου 2013, είναι
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πλέον δυνατή η σύσταση διεπαγγελµατικών οργανώσεων, που
θα συµβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.
Σχετικά µε τη διεύρυνση του φακέλου ενός προϊόντος ΠΟΠ,
που αναφέρθηκε από κάποιους συναδέλφους, το σχετικό αίτηµα
δεν υποβάλλεται από το Υπουργείο αλλά από τους ίδιους τους
παραγωγούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηµα για να αυξηθεί ο χωρικός ορισµός ενός προϊόντος ΠΟΠ. Αν
υπάρχει ένας τέτοιος φάκελος αναµένουµε να κατατεθεί στο
Υπουργείο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών δεν είναι µία θεωρία. Απαιτεί δύσκολες µάχες και µπορεί
να µην είναι όλοι ευχαριστηµένοι µε αυτές τις µάχες. Οι Καναδοί
παραγωγοί δεν είναι ευχαριστηµένοι µε αυτές τις µάχες και θα
ήθελαν µε κάθε ευκαιρία να υπαναχωρήσει η Ελλάδα, θα ήθελαν
η Ελλάδα να αποσύρει τη φέτα, να µην την αναγνωρίσουµε ως
ΠΟΠ, ώστε να παραµείνει ασύδοτη η διεθνής αγορά, για να συνεχίσει η Ελλάδα να έχει µόνο ένα µικρό κοµµάτι της παγκόσµιας
πίτας, όπως έχει σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνήσαµε όλοι σε αυτήν
την Αίθουσα ότι η Ελλάδα σήµερα δεν έχει το κοµµάτι της αγοράς που της αναλογεί. Πώς, λοιπόν, θα αυξηθεί η αγορά; Ανοίγοντας αγορές, ενισχύοντας αγορές, αναγνωρίζοντας την
ιδιαιτερότητα, το συγκριτικό πλεονέκτηµα των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Ακριβώς αυτό επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο της Κοινής Εµπορικής Πολιτικής. Αυτό στηρίζουµε
και εµείς ως Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας:
«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού
ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Μουτσινάς, για έξι λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε προσοχή. Περίµενα να διαφοροποιήσετε το λόγο σας µε βάση αυτά
που κατατέθηκαν και είχαν και λογική και επιχειρήµατα.
Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως. Γιατί αφού αυτή η συµφωνία
ήταν τόσο καλή, δεν τη φέρατε στο φως της επικαιρότητας στη
Βουλή και στην κοινωνία αλλά έµενε κρυφή –δεν έχει ακόµα µεταφραστεί- και εµείς τη βρήκαµε τυχαία από ένα δηµοσίευµα της
«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ» που έλεγε για την απειλή της φέτας από
αυτήν τη συµφωνία µε τον Καναδά; Έχω εδώ το κείµενο, το
οποίο κατέθεσε και ο κ. Κασαπίδης.
Εποµένως, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιµαρκίας,
κύριε Υπουργέ! Δεν είναι καθαρά τα πράγµατα και δεν θέλετε να
αποκαλυφθούν αυτά στο φως της ηµέρας. Έχετε ευθύνη και
εσείς και η Επίτροπός µας και όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν και
εµπλέκονται µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο σε αυτήν τη συµφωνία.
Είναι ώρα, λοιπόν να µιλήσουµε καθαρά και να ανατρέψουµε
αυτήν τη συµφωνία, διότι δεν συµφέρει κανέναν στη χώρα µας
και κυρίως τους παραγωγούς. Δεν προάγει τα συµφέροντα της
χώρας µας στο εξωτερικό, τουναντίον, παραχωρεί αυτά τα συµφέροντα σε αλλότριους χώρους.
Έγινε σαφές και από την οµιλία του κ. Κασαπίδη, όπως και της
κ. Γκερέκου, ότι εξυπηρετούνταν πολύ µεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες. Εσείς έχετε εµπειρία από την εργασία σας στον Καναδά και εγώ θα απαιτούσα από εσάς, µε την εµπειρία που έχετε
ως στέλεχος σε τέτοιες επιχειρήσεις, να µπορείτε πολύ ασφαλέστερα να προασπίσετε τα εθνικά συµφέροντα στο εξωτερικό.
Όµως νοµίζω τελικά ότι καµµιά φορά, εµείς οι τεχνοκράτες ταυτιζόµαστε περισσότερο µε τη δουλειά µας παρά µε την ουσία της
πολιτικής που έχουµε να ασκήσουµε.
Είστε πολιτικός εδώ, εκ των πραγµάτων, άσχετα αν είστε αιρετός και πρέπει να προασπίσετε αυτά τα συµφέροντα. Δεν το
κάνετε όµως. Αυτό είναι το ένα.
Δεύτερον, εγώ, κύριε Υπουργέ, σε αντίθεση µε τη λογική της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυβέρνησης, διάβασα το αφήγηµα του Πρωθυπουργού του Καναδά, του κ. Χάρπερ, κάποια σηµειώµατα που µας είχαν δώσει
και θα διαβάσω ορισµένες από τις διαπιστώσεις του. Μου έκανε
µεγάλη εντύπωση ότι αυτός ο συντηρητικός κεντροδεξιός άνθρωπος, είχε αναπτύξει τον τρόπο που αντιµετωπίζει η χώρα του
την κρίση, που δεν έχει έρθει ακόµα στον Καναδά, προκαταβολικά και στο δηµόσιο τοµέα, στη λειτουργία του αλλά και στην
παραγωγή και στην οικονοµία. Για να µπορέσει, λέει, να αντιµετωπίσει τη µετά από δέκα χρόνια κρίση που θα εισέλθει και στη
χώρα του, θέλει να ενισχύσει το εµπόριο των εξωτερικών συναλλαγών. Γι’ αυτό έρχεται και κάνει αυτές τις συµφωνίες, και το
οµολογεί εδώ, από την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα. Ο
κύριος Πρωθυπουργός του Καναδά τόνισε κατ’ αρχάς, ότι η συµφωνία µε την ΕΕ είναι ένα βήµα προς τη µεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη εµπορική συµφωνία στην ιστορία του Καναδά, που θα
προσφέρει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στους Καναδούς και
ενάµισι δισεκατοµµύριο νέους πελάτες για τις καναδικές επιχειρήσεις.
Θα σας διαβάσω και µια άλλη παράγραφο. Σηµειώνω ότι οι Καναδοί υπουργοί, έχουν επιδοθεί σε φρενήρη προβολή της CETA
και των πλεονεκτηµάτων της ανά την καναδική επικράτεια, µε έµφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για τη σηµαντικότερη µετά την
NAFTA συµφωνία που έχει υπογράψει ο Καναδάς.
Κατά συνέπεια, πολύ ορθά πράττει ο Καναδάς αλλά δεν πράττουµε ορθά εµείς, κύριε Αυγενάκη. Πρέπει ειλικρινά να σκεφτούµε σοβαρά. Είστε άνθρωπος της παραγωγής, της
αυτοδιοίκησης και ξέρω πολύ καλά τη δράση και τις θέσεις σας.
Μην προασπίζετε µια πολιτική θέση µόνο και µόνο από κοµµατικό
καθήκον. Μην το κάνετε. Εγώ δεν το έκανα ποτέ στην ζωή µου
και είµαι περήφανος γι’ αυτό. Έχω συγκρουστεί και δεν µε λυπεί
που συγκρούοµαι. Με στεναχωρεί που συγκρούοµαι µε φίλους
µου καµµία φορά. Οι φίλοι είναι φίλοι αλλά φιλτάτη η αλήθεια,
όπως λένε. Και πρέπει να το κάνετε, γιατί εσείς είστε και Κρητικός και έχετε αυτόν το χαρακτήρα.
Κύριε Υπουργέ, αυτήν τη στιγµή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
βρίσκονται στο δρόµο. Και δεν βρίσκονται τυχαία επειδή έχουν
διάθεση να βγουν στο δρόµο. Είναι νοικοκυραίοι και αυτοί και θέλουν να προασπίσουν τα νοικοκυριά τους. Κανένας δεν βγαίνει
έτσι στο δρόµο, σας διαβεβαιώνω. Είµαι γεωπόνος, είµαι τριάντα
πέντε χρόνια στην παραγωγή, είµαι κοντά στον ιδρώτα και στο
µόχθο αυτών των ανθρώπων και ξέρω πολύ καλά πώς αισθάνονται και πώς ζουν. Και δεν λέω µεγάλα λόγια, κύριε συνάδελφε,
αλλά πράττω περισσότερα έργα.
Θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι η Ελλάδα έχει µεγάλες
δυνατότητες. Έχω µπει µπροστάρης σε πολλά πράγµατα. Είµαι
από αυτούς που δηµιούργησαν την ανθαγορά στην Αθήνα σαν
Γραµµατέας της Κοινοπραξίας Ανθοκοµικών Συνεταιρισµών Ελλάδος. Στο Βόλο, σαν υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας, σαν
γεωπόνος, βοήθησα να γίνει µια οµάδα παραγωγών –κατ’ αρχάς
δέκα ατόµων και µετά περισσότερων- για τη γαρδένια του Πηλίου, που ήταν χαµένη και πήγαινε στους γύφτους. Η γαρδένια
σήµερα εξάγει εκατοµµύρια φυτά στο εξωτερικό και φέρνει εκατοµµύρια µέσα στη χώρα, µε µια µικρή οµάδα παραγωγών.
Αυτό είναι που πρέπει να φτιάξουµε, κύριε Υπουργέ, σήµερα.
Και εκεί θα ήθελα να µιλήσω. Να µη σταθούµε µόνο σε αυτό που
λέει ο κ. Χαρακόπουλος, ότι αυτή η ντιρεκτίβα του ΟΟΣΑ δεν
είναι πλάκες του Μωυσή. Ούτε το µνηµόνιο είναι πλάκες του
Μωυσή. Επιτέλους, δεν µπορούν να µας επιβάλλουν άλλοι τις
διαθέσεις τους, πρέπει να φτιάξουµε εµείς το κοινωνικό συµβόλαιο, το δικό µας µνηµόνιο µε το λαό και να προασπίσουµε τα
συµφέροντα της κοινωνίας και των παραγωγών. Εκεί πρέπει µαζί
να συνεργαστούµε. Γι’ αυτό και εγώ και άλλοι από τη Νέα Δηµοκρατία, στη συζήτηση για το αγροτικό νοµοσχέδιο αλλά και ο κ.
Κουκουλόπουλος και η κ. Πατριανάκου, είχαµε προτείνει -και
συµφώνησα- να γίνει µια επιτροπή, για να συγκροτήσουµε, να
επεξεργαστούµε και να παρουσιάσουµε ένα εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. Είναι πραγµατικά επίκαιρο να δούµε όλα αυτά
τα ζητήµατα και να συζητήσουµε πιο σοβαρά. Μέχρι τότε, όµως,
θα ήθελα να µπλοκάρουµε τη CETA, να ασκήσουµε βέτο, να µην
προχωρήσει αυτή η συµφωνία και αν έχει θετικά στοιχεία, να τα
υπηρετήσουµε και αν δεν έχει, όπως στη φέτα, να τα αρνηθούµε.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε δικαίωµα τριτολογίας για πέντε λεπτά.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα
έναν εκ των οµιλητών να λέει ότι δεν είπα κάτι καινούργιο στην
Ολοµέλεια αλλά τα ίδια που είπα στην επιτροπή. Εγώ το θεωρώ
θετικό αυτό, γιατί δείχνει µια συνέπεια, µια σταθερότητα. Η συµφωνία δεν έχει αλλάξει από τον προηγούµενο µήνα. Άρα και η
θέση της Κυβέρνησης φυσικά δεν µπορεί να αλλάξει.
Θέλω να απαντήσω σε τρία πράγµατα που αναφέρθηκαν στην
τριτολογία του κυρίου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
Πρώτον, σε αυτό που είπε σχετικά µε τη συµφωνία, δηλαδή να
έρθει στο φως της ηµέρας. Δεν υπάρχει τελικό κείµενο. Τελικό
κείµενο θα υπάρχει το 2015, θα πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πάει στα
κράτη-µέλη, θα ψηφιστεί από τα κράτη-µέλη.
Ακόµα δεν έχει καθαρογραφεί το τελικό κείµενο. Υπάρχει µόνο
µία συµφωνία πολιτικών αρχών, αυτή που βρήκατε στο ίντερνετ,
είναι κείµενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µπορείτε να το
βρείτε.
Θεωρώ ότι µετά από αυτήν την τρίωρη σχεδόν συνοµιλία ακούστηκαν πολλά σηµαντικά πράγµατα για την ελληνική φέτα, αλλά
δεν µπόρεσαν να πείσουν την Κυβέρνηση οι επερωτώντες Βουλευτές ότι θα ήµασταν καλύτερα χωρίς τη συµφωνία απ’ ό,τι είµαστε µε τη συµφωνία. Χωρίς τη συµφωνία, η ελληνική φέτα δεν
αποτελεί ελληνικό µονοπώλιο, παραµένει κατοχυρωµένη στα κλειστά σύνορα της Ευρώπης και αυτό είναι πρόβληµα και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν εξάγουµε, εξάγουµε µόνο 15%.
Η απάντηση, λοιπόν, σε αυτό είναι να επιµείνουµε στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, που επιµένουµε. Αυτό µπορεί να
πάρει άλλα είκοσι µε τριάντα χρόνια περίπου. Φαντάζοµαι ότι
µέχρι τότε όµως µπορούµε να αποφασίσουµε το εξής: Ή ότι θα
πάει χαµένη µία γενιά Ελλήνων κτηνοτρόφων που δεν θα εξάγουν για άλλα τριάντα χρόνια ή ότι θα κάνουµε διµερείς συµφωνίες, που θα µας δώσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε άλλες
αγορές.
Κύριε συνάδελφε, διαβάσατε µια οµιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, που έδειχνε την αγωνία του να υπερασπιστεί τη CETA
-εγώ έτσι το διαβάζω- µια αγωνία, γιατί ο Καναδάς έκανε αρκετές
υποχωρήσεις για να γίνει αυτή η συµφωνία. Ένας από τους κλάδους που είναι δεδοµένο σε όλους τους αναλυτές στην Ευρώπη,
στην Αµερική, στον Καναδά, ότι ο Καναδάς υποχώρησε σηµαντικότατα, ήταν στο θέµα του γάλακτος και των τυριών, ανοίγοντας
την αγορά του στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Κι η Ελλάδα, έχοντας
πάνω από το 10% των ευρωπαϊκών προϊόντων που θα προστατευθούν, ενώ είµαστε ένα από τα είκοσι επτά µέλη -αυτό δείχνει
και τη σπουδαία κληρονοµιά που έχουµε- είµαστε κερδισµένοι
από αυτήν τη συµφωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέρετε από πού θα κριθεί αυτή
η συµφωνία στην πράξη τελικά; Όταν σε δέκα χρόνια, εδώ στη
Βουλή, γίνει µια επίκαιρη ερώτηση για τη φέτα και συγκρίνουµε
τι εξάγουµε σήµερα µε το τι θα εξάγουµε σε δέκα χρόνια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Και τις τιµές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Και τις τιµές, συµφωνώ απόλυτα. Γι’ αυτό
είπα πριν ότι το 2013, που αυξήθηκαν 3,5% οι εξαγωγές τυριού,
αυξήθηκαν και 4,5% οι τιµές του. Είναι θετικό να αυξάνονται,
γιατί µέχρι στιγµής βλέπουµε αύξηση και τιµών και ποσοτήτων
στις ελληνικές εξαγωγές τυριού. Θα κριθούµε, λοιπόν, στην
πράξη, αν σε δέκα χρόνια θα έχουµε περισσότερες ελληνικές
εξαγωγές.
Εγώ, από αυτήν τη συµφωνία θεωρώ ότι ο Έλληνας παραγωΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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γός κατοχυρώνει το όνοµά του, οι Καναδοί δέχονται ότι η φέτα
είναι ελληνικό προστατευµένο προϊόν και ανοίγει µια αγορά µε
περισσότερες αδασµολόγητες ελληνικές εξαγωγές, η οποία
µόνο καλό µπορεί να κάνει στον Έλληνα παραγωγό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουτσινάς για την τριτολογία του.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Για ένα λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα συµφωνούσα απόλυτα µαζί σας, αν δεν
µπορούσε ο Καναδάς να χρησιµοποιήσει τον όρο «φέτα». Απόλυτα! Η φέτα όµως είναι ελληνική, δεν µπορούµε να τη δώσουµε
σε κανέναν.
Αν θέλετε, να σας πω πρακτικά τι πρέπει να κάνουµε. Πρώτον,
να προσβάλουµε στα δικαστήρια άµεσα οποιονδήποτε χρησιµοποιεί το όνοµα «φέτα» στον κόσµο, έχοντας ένα άλλοθι ότι εµείς
προσβάλλουµε και δεν νοµιµοποιούµε.
Δεύτερον, πάµε στον ΠΟΕ και όποτε κριθεί να το πιέσουµε
αλλά να έχουµε εθνική πολιτική. Όταν µου λέτε εσείς ο ίδιος ότι
πήγατε πέντε άτοµα γιατί δεν είχαµε λεφτά να στείλουµε ανθρώπους στον ΠΟΕ, αυτό σηµαίνει τελικά ότι δεν έχουµε στόχους.
Αν, λοιπόν, λυπούµαστε το καρφί, χάνουµε το πέταλο. Εκεί φτάσαµε σήµερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Κι αν χάσουµε;
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Και θα σας πω και το εξής, κύριε
Υπουργέ. Επειδή είµαι γεωπόνος και έχω δηµιουργήσει πολλές
τέτοιες δράσεις -πρακτικές δράσεις όµως, διότι είµαι πρακτικός
άνθρωπος, δεν µπορώ να σταθώ στη θεωρία- θεωρώ ότι αν
έχουµε παραγωγή, -σας διαβεβαιώ γι’ αυτό, επειδή έκανα συνεργασίες και µε την Ολλανδία, µιας και είχα επιχείρηση- αν υπάρχει
παραγωγή και ποιοτικό προϊόν, θα φύγει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας): Έχουµε παραγωγή.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Θέλει όµως µια στοιχειώδη οργάνωση,
δοµική, διεπαγγελµατική οργάνωση, για να τα στηρίξουµε όλα
αυτά.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε, είναι να αποτρέψουµε τον Καναδά και τη Σιγκαπούρη και οποιονδήποτε από τη χρήση του
όρου «φέτα», να προσβάλουµε νοµικά αυτούς που τον χρησιµοποιούν, να έχουµε καλή συνεργασία και να τους πούµε «Ελάτε
στην Ελλάδα να κάνετε επενδύσεις και να παράγετε φέτα κι είµαστε µαζί σας». Σε αυτήν τη λογική εµείς είµαστε θετικοί. Σε
όλα τα άλλα διαφωνούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν 17/17/22-1-2014 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών προς τους
Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εξωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Τουρισµού,
σχετικά µε τη φέτα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τετάρτης 11 Δεκεµβρίου 2013 και ερωτάται το Σώµα
αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς τα
Πρακτικά της Τετάρτης 11 Δεκεµβρίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 22.20’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα
18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

6734
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