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Αθήνα, σήµερα στις 17 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 16-11-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΚΕ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 16
Νοεµβρίου 2021 σε ό,τι αφορά:1 α) την ψήφιση του Σχεδίου Προϋπολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2022 και
β) την έγκριση του Απολογισµού Δαπανών της Βουλής, οικονοµικού έτους 2020 και του παραρτήµατος αυτού (Απολογισµός
2020 των πεπραγµένων του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία) και
2. την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση Κώδικα νοµοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονοµιάς»).
Στο σηµείο αυτό θα γίνει αναφορά στην επέτειο της 17ης Νοεµβρίου για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Σήµερα είναι µια ιστορική ηµέρα µε αφορµή τη συµπλήρωση
σαράντα οκτώ χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το
1973. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέµβριο του ’73 ήταν η
κορυφαία από µια σειρά εκδηλώσεων κατά της χούντας των συνταγµαταρχών και σηµατοδότησε την αρχή του τέλους της επτάχρονης δικτατορίας.
Στις 14 Νοεµβρίου του 1973 κηρύσσοντας αποχή από τα µαθήµατα φοιτητές άρχισαν να συγκεντρώνονται στον προαύλιο
χώρο του Πολυτεχνείου. Κύριο αίτηµά τους ήταν η παιδεία, η
ελευθερία και η δηµοκρατία. Το ολοένα και αυξανόµενο πλήθος
στο Πολυτεχνείο δεν κατέστη δυνατό να κατασταλεί από τις
αστυνοµικές δυνάµεις της δικτατορίας. Τα ξηµερώµατα της 17ης
Νοεµβρίου τη µάχη της καταστολής ανέλαβε ο στρατός της δικτατορίας. Το αποτέλεσµα ήταν νεκροί, πολλοί τραυµατίες και
χιλιάδες συλληφθέντες. Η δικτατορία του Παπαδόπουλου ανετράπη από τον δικτάτορα Ιωαννίδη και στη συνέχεια ακολούθησαν τα τραγικά γεγονότα στην Κύπρο. Η δικτατορία, βέβαια,
κατέρρευσε οριστικά το 1974, οπόταν και επανήλθε το δηµοκρατικό πολίτευµα στη χώρα µας µε επικεφαλής τον Κωνσταντίνο
Καραµανλή.
Σήµερα 17 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα µνήµης του Πολυτεχνείου,
θυµόµαστε τους χιλιάδες νέους που αντιστάθηκαν σθεναρά στο
δικτατορικό καθεστώς και πολέµησαν για ελευθερία, δηµοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, καλύτερη παιδεία και εργασία, µε
όπλα τους την οµοψυχία, τη φιλοπατρία και την αποφασιστικότητα. Το Πολυτεχνείο αποτελεί ορόσηµο στη νεότερη ιστορία

του τόπου µας. Η εξέγερση ήταν µια µαζική και δυναµική εκδήλωση της νεολαίας. Ήταν µια πράξη που ένωσε όλες τις πολιτικές δυνάµεις. Το σύνθηµα «ψωµί, παιδεία, ελευθερία» είχε καθολική αποδοχή. Στο πρόσωπο των φοιτητών εκφράστηκε η ελπίδα ολόκληρου του ελληνικού λαού για την ανατροπή του άνοµου καθεστώτος και την εδραίωση του δηµοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος.
Το µήνυµα του Πολυτεχνείου πρέπει να φτάνει ξεκάθαρο στις
επόµενες γενιές χωρίς κοµµατικές στρεβλώσεις και συνοψίζεται,
βέβαια, στην ανάγκη υπεράσπισης της δηµοκρατίας και των θεσµών της. Το Πολυτεχνείο ως σύµβολο µνήµης µάς υπενθυµίζει
πως τίποτα δεν είναι δεδοµένο και πως η ελευθερία απαιτεί συνεχή εγρήγορση.
Κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις να αντιµετωπίσει.
Διαφορετικές εποχές απαιτούν διαφορετικές θυσίες. Είµαι βέβαιος ότι η σηµερινή νέα γενιά έχει την ψυχή και το όραµα να
παλέψει και να ξεπεράσει τις προκλήσεις των δικών µας καιρών,
για να κτίσει τη ζωή που της αξίζει, πατώντας γερά στα θεµέλια
της δηµοκρατίας και της ελευθερίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο θα λάβει τώρα ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντίνος Τασούλας και στη συνέχεια οι εκπρόσωποι όλων των κοµµάτων της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προσυπογράφω την παρέµβασή σας για τη σηµερινή ιστορική
επέτειο της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου, που είναι κατ’ εξοχήν
έργο της ελληνικής νεολαίας, η κορυφαία αντιστασιακή πράξη
κατά του επταετούς δικτατορικού καθεστώτος.
Ένα επεισόδιο σήµερα το πρωί, το οποίο εµπόδισε αντιπροσωπεία της Βουλής να καταθέσει στεφάνι εντός του χώρου του
Πολυτεχνείου, µε αναγκάζει να καταδικάσω αυτή τη συµπεριφορά κάποιων ανιστόρητων και απαράδεκτων πολιτών, νέων ανθρώπων δυστυχώς, ευτυχώς λίγων, οι οποίοι και έκριναν ότι
έπρεπε να εµποδίσουν την αντιπροσωπεία της Βουλής υπό τον
κ. Αθανασίου, τον Αντιπρόεδρο, να καταθέσει στεφάνι «επικαλούµενοι» λόγους τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας.
Το Πολυτεχνείο είναι ένα σηµαντικό επεισόδιο στην ιστορία
της χώρας και δεν αποτελεί έπαθλο καµµίας δράκας, καµµίας µικρής ή µεγαλύτερης οµάδας, η οποία το διεκδικεί µαινόµενη
εναντίον άλλων οµάδων. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε η εικόνα έξω
από την κυρίως πύλη του Πολυτεχνείου, αυτή που σώριασε κάτω
το τανκ της τυραννίας, είναι αποκρουστική. Γίνεται ένα είδος face
control και διαπληκτίζονται για το ποιος επιτρέπεται και ποιος
δεν επιτρέπεται να µπει σε έναν χώρο δηµόσιου προσκυνήµατος.
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Θα µου πείτε, τέτοια επεισόδια, τέτοιες µικροπρέπειες, τέτοιες
συµπεριφορές αµαυρώνουν την ιστορική βαρύτητα και διαχρονικότητα ενός κορυφαίου γεγονότος; Αµαυρώνουν τη ζωή µας,
αµαυρώνουν την καθηµερινότητά µας, τη διάθεσή µας. Αµαυρώνουν την αισιοδοξία µας για το ότι πρέπει, επιτέλους, να ξεπεράσουµε όλα αυτά που µας καθηλώνουν και να αντικρίσουµε τα
ιστορικά γεγονότα κατάµατα.
Η πρώτη εικόνα που έπεισε την παγκόσµια κοινότητα ότι η Ελλάδα έχει δικτατορία, είναι η εικόνα του ελληνικού Κοινοβουλίου
τα ξηµερώµατα της 21ης Απριλίου του ’67 περικυκλωµένου από
άρµατα µάχης. Και η πρώτη εικόνα που έπεισε την παγκόσµια
κοινότητα ότι στην Ελλάδα απεκατεστάθη η δηµοκρατία, είναι η
εικόνα του Κοινοβουλίου περιβαλλόµενη από δεκάδες χιλιάδες
ενθουσιασµένων πολιτών τα ξηµερώµατα της 24ης Ιουλίου του
’74, που πανηγύριζαν λόγω της επιστροφής του Κωνσταντίνου
Καραµανλή την αποκατάσταση της δηµοκρατίας.
Το Κοινοβούλιο και στη µία και στην άλλη περίπτωση συµβόλιζε τη θλίψη και την αγανάκτηση της κατάργησής του, την ελπίδα και την αισιοδοξία του ξανανοίγµατός του. Και αυτό το
Κοινοβούλιο διά των αντιπροσώπων του αισθάνθηκαν σήµερα κάποιοι ότι δικαιούνται να το εµποδίσουν.
Αισθάνοµαι την ανάγκη να πω ότι η µεγαλύτερη προσβολή που
συνεπάγονται ένα απολυταρχικό καθεστώς και µια απολυταρχική
νοοτροπία, που πολλές φορές υπάρχει και τέτοια νοοτροπία σε
µη απολυταρχικά καθεστώτα, η µεγαλύτερη, λοιπόν, προσβολή
δεν είναι µόνο η παύση της ελευθερίας, η κατάργηση των δικαιωµάτων, η καταπίεση, τα βασανιστήρια -όλα αυτά είναι αποτρόπαια- αλλά µία κορυφαία προσβολή είναι ότι δεν αναγνωρίζουν
αυτοί το δικαίωµα και τη δυνατότητα και την αξιοσύνη σε έναν
λαό να αυτοκαθορίζεται.
Η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα, όπου ο λαός αυτοκαθορίζεται. Όσοι την καταργούν προσβάλλουν τον λαό, γιατί δεν τον θεωρούν άξιο, νοήµονα, επαρκή, δυνάµενο να αυτοκαθορίζεται. Και
όσοι προσβάλλουν το εθνικό Κοινοβούλιο, τη λαϊκή αντιπροσωπεία, αµφισβητούν το δικαίωµα ενός λαού εν δηµοκρατία να αυτοκαθορίζεται. Και αµφισβητούν όχι µόνο το δικαίωµα, αλλά και
την ικανότητα και τη νοηµοσύνη ενός λαού να αυτοκαθορίζεται.
Θέλουν να πάρουν τα ηνία, επειδή θεωρούν ανάξιο τον λαό, ανάξια την αντιπροσωπεία του να αυτοκαθορίζεται.
Η κριτική σε µια δηµοκρατία, αν θέλουµε να είµαστε δηµοκράτες και πιστοί στη δηµοκρατία, είναι ακόµη καλύτερη δηµοκρατία
και όχι µη δηµοκρατία. Η κριτική σε ένα κοινοβούλιο δεν είναι να
εµποδίσεις την αντιπροσωπεία του να καταθέσει στεφάνι, γιατί,
έτσι κι αλλιώς, ο κ. Αθανασίου, ο οποίος ως απόφοιτος της Νοµικής έζησε τότε από κοντά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, και
οι συνάδελφοι που ήταν µαζί του και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων µε δηλώσεις που έγιναν στο Πολυτεχνείο τίµησαν τη
µνήµη.
Η κριτική, λοιπόν, σε µία Εθνική Αντιπροσωπεία δεν είναι να
την προσβάλλεις -γιατί δεν την προσβάλλεις, τον εαυτό σου προσβάλλεις- είναι να φροντίσεις να γίνει ακόµη αξιότερη, να εκπροσωπηθεί από ακόµη αξιότερους. Κι αν µπορείς και εσύ, νέε, που
αµφισβητείς αυτό το πολίτευµα, αµφισβήτησέ το κάνοντάς το
καλύτερο και όχι παριστάνοντας διά της βίας ότι µπορείς -τάχανα το εµποδίσεις.
Από τα ξηµερώµατα της 24ης Ιουλίου του ’74, χάρις και στο Πολυτεχνείο σ’ αυτή την κορυφαία εκδήλωση, η Εθνική Αντιπροσωπεία, το ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ο χώρος όπου εκπροσωπείται
ο ελληνικός λαός, µε τα λάθη, µε τις παραλείψεις και µε τα
σωστά µας. Χρέος µας, έναντι του Πολυτεχνείου και έναντι όσων
αγωνίστηκαν εκεί µέσα και θυσιάστηκαν και κινδύνεψαν, είναι εν
δηµοκρατία, µε τις αντιθέσεις µας και µε τις συνθέσεις µας να
φροντίζουµε για τη βελτίωση της ζωής του ελληνικού λαού,
ακόµη και αυτής της µικρής δράκας των δεκαπέντε - είκοσι οργισµένων νέων που σήµερα δεν προσέβαλαν τη δηµοκρατία,
προσέβαλαν τον εαυτό τους αγνοώντας ότι µε τον τρόπο τους
έθιξαν τον ελληνικό λαό στο πρόσωπο των αντιπροσώπων της
Βουλής.
Το Πολυτεχνείο θα µας καθορίζει, θα µας καθοδηγεί και θα
µας οδηγεί σε διαρκή βελτίωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε πολύ τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.
Όπως προείπα, τον λόγο θα πάρουν τώρα συνάδελφοι Βουλευτές, που έχουν οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των
κοµµάτων.
Πρώτα θα δώσω τον λόγο στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Βασίλειο - Πέτρο Σπανάκη, τον οποίο και καλώ στο
Βήµα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιµούµε σήµερα σε αυτή εδώ
την Αίθουσα της Βουλής των Ελλήνων µία ιστορική µέρα, µία
ηµέρα µνήµης, µία ηµέρα που ανήκει σε όλους, που ανήκει στον
ελληνικό λαό, που είναι µια µέρα ευγνωµοσύνης.
Σαράντα οκτώ χρόνια πριν, στις 17 Νοεµβρίου του 1973, κορυφώνεται η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Είχαν προηγηθεί τον
Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οι δύο καταλήψεις της Νοµικής Σχολής, καθώς και το Κίνηµα του Ναυτικού στις 23 Μαΐου. Λίγους
µήνες µετά, τον Ιούλιο του 1974, η δηµοκρατία επέστρεψε στη
χώρα για πάντα. Δεν πρέπει να ξεχάσουµε ποτέ, είναι καθήκον
µας. ‘Οτι οι αρχές της δηµοκρατίας ταυτίζονται µε την Ελλάδα.
Δανείζοµαι τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου για να περιγράψω
το χρονικό εκείνης της εξέγερσης. «Ωραία παιδιά, µε τα µεγάλα
µάτια σαν εκκλησίες χωρίς στασίδια. Ωραία παιδιά, δικά µας, µε
τη µεγάλη θλίψη των ανδρείων αψήφιστοι, όρθιοι στα Προπύλαια, στον πέτρινο αέρα έτοιµο χέρι, έτοιµο µάτι. Πώς µεγαλώνει
το µπόι, το βήµα και η παλάµη του ανθρώπου».
Σε όλους µας έχουν µείνει χαραγµένοι ανεξίτηλα οι στίχοι της
Κωστούλας Μητροπούλου σε σύνθεση του Μάνου Λοΐζου «Ο
δρόµος είχε τη δική του ιστορία». Έτσι µεγαλώσαµε, αν θέλετε.
Ξέρουµε καλά, όµως, ότι αυτός ο δρόµος είναι διαχρονικός,
όπως άλλωστε και το µήνυµα της επετείου του Πολυτεχνείου.
Τότε σηµατοδοτούσε τον δρόµο για την ελευθερία. Σήµερα χαράσσεται ένας αλλιώτικος δρόµος, ο δρόµος για την ελευθερία
από µία µεγάλη υγειονοµική κρίση µε σοβαρές υγειονοµικές και
οικονοµικές επιπτώσεις. Χαράσσεται ο δρόµος για την ελευθερία
µας από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για ολόκληρο τον πλανήτη, µία
περίοδο δύο σχεδόν ετών όπου κληθήκαµε να διαχειριστούµε µια
πρωτόγνωρη κατάσταση, κληθήκαµε να επανεξετάσουµε τις
προτεραιότητες και τις βεβαιότητες µας, οι αξίες της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και του σεβασµού στα ανθρώπινα δικαιώµατα παραµένουν αδιαπραγµάτευτες.
Τιµούµε και φέτος το Πολυτεχνείο ο καθένας µε τον τρόπο
του. Προστατεύουµε τη δηµόσια υγεία και τη ζωή µας. Εµπιστευόµαστε τους επιστήµονες. Συνεργαζόµαστε όλες οι πολιτικές δυνάµεις για το καλό της πατρίδας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα γνωρίζουµε ότι το µήνυµα του Πολυτεχνείου µεταφέρεται από γενιά σε γενιά, διαµορφώνοντας νέους που σέβονται τη δηµοκρατία, που αγαπούν την
ελευθερία, που αγωνίζονται για πρόοδο και τεχνολογική ανέλιξη,
νέους που ποθούν να ζήσουν σε µια χώρα δηµοκρατική, σε µια
χώρα σύγχρονη, που βρίσκεται σε δρόµο ανάπτυξης, µε σύγχρονη παιδεία, µε κοινωνικό κράτος και εθνικό σύστηµα υγείας,
µε ισονοµία και αξιοκρατία.
Οι νέοι του Πολυτεχνείου τότε µας δίδαξαν ένα σηµαντικό και
ηχηρό µήνυµα, ένα µήνυµα για ενότητα, αδελφοσύνη, συναίνεση.
Είπαν τότε «Όχι στη βία. Τέλος στον διχασµό». Οι νέοι, µαθητές
και φοιτητές ενωµένοι σαν µια γροθιά είχαν ένα µοναδικό κοινό
αγώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τιµούµε σήµερα την κορυφαία
δράση αντίστασης κατά της δικτατορίας. Τιµούµε τη δηµοκρατία
τιµούµε τον κοινοβουλευτισµό. Είναι µεγάλη τιµή να είµαστε
εκλεγµένα µέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου. Τιµή και ευθύνη!
Είναι κοινός µας τόπος η δηµοκρατία, η ελευθερία, η εναντίωση
στον φασισµό και σε κάθε απολυταρχικό καθεστώς πέρα και έξω
από κοµµατικές, πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές.
«Ένα τυραννικό και νόθο καθεστώς µέσα στο οποίο σήπεται
και αυτή η χώρα», έτσι χαρακτήρισε τη δικτατορία των συνταγ-
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µαταρχών ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Μια δικτατορία που
απαγόρευσε µε διάταγµα του στρατού τη µουσική του Μίκη Θεοδωράκη, που βασάνισε άγρια τον αγωνιστή Ανδρέα Λεντάκη.
Σήµερα η Βουλή των Ελλήνων τιµά τους νέους του Πολυτεχνείου. Τιµά τους αγωνιστές και τους αγώνες τους. Τιµά όσους
έχασαν τη ζωή τους και όσους βασανίστηκαν για την ελευθερία.
Κλείνω µε τα λόγια του αείµνηστου Μίκη Θεοδωράκη που εκφώνησε στις 23 Απριλίου του 1967: «Τις καρδιές µας φλογίζει το
πύρινο µίσος για τους τυράννους. Οι καταλύτες του Συντάγµατος, οι βιαστές της δηµοκρατίας, οι εχθροί της ελευθερίας, οι
προδότες του έθνους που πίστεψαν ότι θα γονατίσουν µε τη βία
τον αδούλωτο λαό µας, ας είναι βέβαιοι πως σε λίγο θα τρέµουν
µπροστά στην οργή του γίγαντα ελληνικού λαού. Και τότε δεν θα
βρεθεί γωνιά της ελληνικής γης για να τους κρύψει! Στη χώρα
που γεννήθηκε η δηµοκρατία, πεθαίνουν οι τύραννοι!».
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σπανάκη.
Τον λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα υγειονοµικά,
εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
πράγµατι, σωστά σχολιάσατε τα όσα συνέβησαν πριν λίγη ώρα
στην πύλη του Πολυτεχνείου τόσο απέναντι στους εκπροσώπους
της Βουλής των Ελλήνων όσο και απέναντι στην εκπροσώπηση
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία.
Νοµίζω ότι πράγµατι αν η Βουλή έχει να στείλει ένα µήνυµα
για την εξέγερση του Νοέµβρη -και αυτό µπορούν να το πουν περισσότερο από κάθε άλλον και πριν από κάθε άλλον οι ίδιοι οι
πρωταγωνιστές αυτής της εξέγερσης όσο και αν έχουν ή οποιοσδήποτε και αν έχει την πιο αυστηρή ή και την πιο εύστοχη
ακόµα κριτική στο σύγχρονο ισχύον κοινοβουλευτικό πολίτευµαείναι ότι δεν µπορεί να αγνοηθεί ότι η ιστορία µε τις µεγάλες παρεµβάσεις της ίδιας της κοινωνίας σε τέτοιες στιγµές σαν την
εξέγερση του Νοέµβρη γράφει µεγάλες αλλαγές και µεγάλες κατακτήσεις, που υπερβαίνουν αυτό που ονοµάσατε, κύριε Πρόεδρε, «τρέχουσα πολιτική συγκυρία».
Και µε αυτή την έννοια, δεν µπορεί να αγνοηθεί καθόλου ότι η
χούντα κατάργησε το Κοινοβούλιο και ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου άνοιξε το δρόµο για την επαναλειτουργία του Κοινοβουλίου και τη λειτουργία και την επαναφορά της Κοινοβουλευτικής
Δηµοκρατίας, µε ανοιχτούς πάντα τους ορίζοντες, της ακόµα και
διαρκώς πιο ουσιαστικής νοηµατοδότησης και κατάκτησης της
πραγµατικής ιδέας µιας δηµοκρατικής κοινωνίας µε ισότητα, δικαιοσύνη και µε ελευθερία όλων, χωρίς διάκριση και χωρίς αποκλεισµούς.
Η στόχευση η διαρκής, που είναι µήνυµα του Νοέµβρη, δεν
µπορεί να δηµιουργήσει δικαιώµατα σε κανέναν να επιλέξει ιδιοκτησιακά σε ποιον ανήκει το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο ανήκει
στη γενιά που το έκανε. Το Πολυτεχνείο ανήκει στην ελληνική
ιστορία και στην προοπτική αυτής της κοινωνίας, αυτού του λαού
και αυτής της πατρίδας. Και από αυτή την άποψη, έτσι νοµίζω
πρέπει να σταθεί το ελληνικό Κοινοβούλιο απέναντι σε τέτοια γεγονότα, χωρίς να τα αναβαθµίζουµε και να τα µεγαλοποιούµε,
αλλά και χωρίς να τα εντάσσουµε και εµείς στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία.
Επιτρέψτε µου µετά από αυτή την εµβόλιµη αναγκαστική παρέµβαση να µπω, από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία και του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, στην τιµή των κοµµάτων
και του ελληνικού Κοινοβουλίου στην εξέγερση του Νοέµβρη σαράντα οκτώ χρόνια πριν.
Είναι αξιοθαύµαστη και διδακτική η ανθεκτικότητα αυτής της
επετείου. Σαράντα οκτώ χρόνια µετά τον Νοέµβρη του ’73, οι
µέρες του Πολυτεχνείου ζωντανεύουν ξανά, συγκινούν και κινητοποιούν, ανακαλούν µνήµες και καλλιεργούν ελπίδες, δίνουν τη
σκυτάλη σε νέους κοινωνούς της εξέγερσης. Μπορεί οι τότε
µάρτυρες και οι πρωταγωνιστές να λιγοστεύουν γιατί υπόκεινται
στη φθορά του χρόνου, η µνήµη όµως αντιστέκεται και γίνεται
συλλογικό βίωµα, στόµα µε στόµα, γενιά µε γενιά.
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου σαράντα οκτώ χρόνια µετά δεν
έχει ανάγκη από µύθους. Η δύναµη και η δυναµική της είναι η
αλήθεια, η αυθεντικότητα και η απουσία σκοπιµότητας. Είναι αυθεντική και ανυπόκριτη, όπως κάθε τέτοια γνήσια εξέγερση. Γι’
αυτό και το Πολυτεχνείο έχει την ανθεκτικότητα στον χρόνο,
χωρίς ούτε να φθείρεται ούτε να γίνεται µουσειακό είδος ούτε
φυσικά να πλαστογραφείται ούτε να χρειάζονται υπερβολές για
να συγκινεί, παρ’ όλο που τέτοιες προσπάθειες από πολλές πλευρές διαρκώς γίνονται. Αποτυγχάνουν όµως. Δεν είναι τυχαίο ότι
δεν έχει πρόσωπα ήρωες αυτό το τεράστιας ιστορικής σηµασίας
συµβάν, ενώ υπήρχαν πρόσωπα ήρωες, όπως υπήρχαν και νεκροί.
Απ’ αυτή την άποψη είναι αξιοσηµείωτη η συσχέτιση του πώς
το Πολυτεχνείο ζει, ενώ δεν διδάσκεται. Η ιστορία µας, πλούσια
σε τεράστιας σηµασίας γεγονότα όχι µόνο από άποψη ηρωισµού, αλλά και από άποψη µεγάλων και σύγχρονων τοµών, αλλαγών, σε κάθε ιστορική συγκυρία, διδάσκεται στα σχολεία.
Όµως, µε τον τρόπο που διδάσκεται, πιο συχνά χάνεται η ουσία
των ιστορικών γεγονότων. Το ίδιο λίγο-πολύ συµβαίνει και µε τον
τρόπο που το επίσηµο κράτος οργανώνει -και καλά κάνει- τις
εθνικές επετείους ως τιµή και ως ευκαιρία τόνωσης του φρονήµατος και της εθνικής συσπείρωσης.
Το Πολυτεχνείο ως ιστορικό συµβάν δεν διδάσκεται στα σχολεία. Την επέτειο δεν την αναλαµβάνει το επίσηµο κράτος. Την
οργανώνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που του ανήκει ο χώρος της θυσίας και του αγώνα συµβολικά και πραγµατικά. Την αναλαµβάνει η οδός Πατησίων, το
κέντρο της Αθήνας µέχρι τους Αµπελόκηπους, µέχρι το Σύνταγµα, µέχρι την Πλατεία Βάθη, µέχρι τα Πατήσια, όλοι αυτοί οι
χώροι που εκτός από τον χώρο του Πολυτεχνείου, ήταν χώροι
εξέγερσης, ιδίως την τρίτη µέρα των µεγάλων γεγονότων.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η ιστορική σηµασία αυτής της επετείου δεν
µεταφέρεται στη νέα γενιά ως µάθηµα. Μεταφέρεται ως βίωµα,
αφήγηση, µαρτυρία από στόµα σε στόµα, από γενιά σε γενιά,
από εποχή σε εποχή. Γι’ αυτό και αποκτά αυτή την ανθεκτικότητα
απέναντι στον χρόνο. Όταν το βίωµα µεταφέρεται µε αυτόν τον
θαυµαστό τρόπο, οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι, ακόµα κι αν δεν
ταυτίζονται µε τους πρωταγωνιστές, µε τα πρόσωπα, κάνουν την
ιστορία δική τους.
Το στρατηγικό τρίπτυχο του Πολυτεχνείου συµπυκνώθηκε σε
αυτό το περίφηµο «ψωµί – παιδεία - ελευθερία». Είναι λογικό γιατί
η νέα γενιά την υγεία δεν την έβαζε ποτέ βιωµατικά στην πρώτη
της προτεραιότητα, γιατί έχει τη ζωή µπροστά της.
Όµως πράγµατι αυτό το διαρκές και διαχρονικό στρατηγικό
αίτηµα είναι πανίσχυρο και σήµερα, όπως ήταν και πέρσι και πρόπερσι, όπως θα είναι και του χρόνου, αλλά επιτέλους πρέπει να
δικαιωθεί και να είναι και τετράπτυχο, «ψωµί- παιδεία – υγεία –
ελευθερία», ανθεκτικό, επίκαιρο, που διαµορφώνει όρους της
ιστορικής οικειότητας, που νιώθει κάθε γενιά µε το γεγονός. Γίνεται και δικό της συµβολικό φορτίο, µε το οποίο αναµετράται
µε το παρελθόν, µε το παρόν και µε το µέλλον.
Ανεξάρτητα µε την πορεία και τις επιλογές που θα ακολουθήσει κάθε άνθρωπος στο µέλλον, είναι βέβαιο -το έχουµε δει και
στην πράξη- ότι θα κρατήσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του η
συγκίνηση που ένιωσε όταν σαν παιδί και σαν έφηβος έγινε κοινωνός των µηνυµάτων αυτής της εξέγερσης, ακόµα και όταν
άφησε το δικό του λουλούδι, συνοδευόµενος από τους γονείς ή
τους συµµαθητές του στο µνηµείο του Πολυτεχνείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν γραφτεί πολλά για το Πολυτεχνείο και έχουν ειπωθεί ακόµα περισσότερα. Τα γραπτά και
τα λόγια, όσα κι αν είναι, δεν µπορούν να εξαντλήσουν το νόηµα
και τη σηµασία αυτής της µεγάλης εξέγερσης. Αυτό δίνει την
υποχρέωση και στην ελληνική Βουλή να τιµά κάθε χρόνο αυτή
τη µέρα, όχι ως ευκαιρία εκφώνησης τυπικών πανηγυρικών, αλλά
ως ευκαιρία στοχασµού, ως ευκαιρία ανάδειξης νοηµάτων της
ξεχωριστής σηµασίας αυτού του ιστορικού γεγονότος.
Ας τιµήσουµε, λοιπόν, ως Βουλή των Ελλήνων αυτή τη µέρα
όπως της αξίζει, µε λόγο βαθύ, λιτό και ταυτόχρονα ταπεινό,
λόγο προσδοκίας, λόγο που αναδεικνύει το πιο σηµαντικό, ότι
δηλαδή ενώ το Πολυτεχνείο είναι ιστορικά απόλυτα δικαιωµένο
και οι κατακτήσεις του πολύ µεγάλες, οι στρατηγικοί στόχοι του,
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«ψωµί – παιδεία – υγεία – ελευθερία», παραµένουν σε µεγάλο
βαθµό και κάποιες στιγµές τραγικά αδικαίωτοι και προκαλούν γι’
αυτόν τον λόγο κάθε γενιά για τα δικά της πολυτεχνεία.
Άλλωστε, µην ξεχνάµε ότι το έχει προσδιορίσει ως µια σοφή
διατύπωση βάσιµης ελπίδας ο Έρικ Χοµπσµπάουµ, ιστορικός και
φιλόσοφος, «Ο µόνος βέβαιος νόµος της ιστορίας είναι η έκπληξη».
Τιµή στους πρωταγωνιστές της εξέγερσης!
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Δρίτσα.
Τον λόγο έχει εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του
Κινήµατος Αλλαγής ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Μιχάλης Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία παίζει αρκετές φορές
περίεργα παιχνίδια, επιταχύνει ή επιβραδύνει τον πολιτικό χρόνο,
αναδεικνύει ή επιχειρεί να παραγκωνίσει τον λαϊκό παράγοντα
ως διαµορφωτή της πορείας της, δηµιουργεί γενιές ηρωικές και
σύµβολα σεβαστά και αναγνωρίσιµα, ιδιαίτερα σε µια χώρα όπου
η οµαλότητα ήταν η εξαίρεση και όχι ο κανόνας στη σύγχρονη
ιστορία µας. Γιατί κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που τιµούµε σήµερα, ξεκίνησε η αλλαγή υπέρ της δηµοκρατικής οµαλότητας που βιώνουµε τα τελευταία πενήντα σχεδόν χρόνια, τα
καλύτερα και πιο δηµιουργικά χρόνια της χώρας, παρά τις κρίσεις που βιώσαµε και βιώνουµε, παρά τις διαφωνίες, παρά τις
όποιες εντάσεις.
Το Πολυτεχνείο ως ιστορικό γεγονός αλλά και µε ό,τι αντιπροσωπεύει σε πολιτικό ή εθνικό επίπεδο τέθηκε στο στόχαστρο
όσων θέλουν να διαγράψουν την ιστορική συλλογική µνήµη και
να ξαναγράψουν την ιστορία, όλων όσοι βολεύονται µε πάσης
φύσεως υλικά στις Κοινοβουλευτικές τους Οµάδες, έστω κι αν
όψιµα φόρεσαν το κοστούµι του κοινοβουλευτισµού.
Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι δεν υπήρξαν νεκροί στην εξέγερση
του Πολυτεχνείου.
Οι συγγενείς, όµως, του Διοµήδη Κοµνηνού, του Βασίλη Φάµελλου, της Αικατερίνης Αργυροπούλου, του Γιώργου Γεριτσίδη,
του Μάρκου Καραµανή, της Βασιλικής Μπεκιάρη, της Τόριλ
Μαργκρέτα Ένγκελαντ και των δεκάδων άλλων που σκοτώθηκαν
από επίορκους κρατικούς ή σε µανιώδη κατάσταση παρακρατικούς µηχανισµούς εκείνες τις µέρες της δόξας και του τρόµου,
είναι ακόµα εδώ κοντά µας και µας τους θυµίζουν. Η παρουσία
και η µνήµη τους είναι αναγκαία, γιατί είναι αποτρεπτική για
όλους όσοι διαπράττουν την ύβρη της αµφισβήτησης, προσπαθώντας να σκοτώσουν για δεύτερη φορά -αυτή τη φορά σε επίπεδο µνήµης- ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για τη
δηµοκρατία.
Η προσπάθεια συκοφάντησης συνεχίστηκε µε την άκριτη δαιµονοποίηση της γενιάς του Πολυτεχνείου για όλα τα δεινά που
έχουν συµβεί στη χώρα. Συκοφαντήθηκε µια ολόκληρη γενιά ανθρώπων µε προσφορά στην πολιτική, κοινωνική και οικονοµική
ζωή του τόπου, την επιστήµη, τις τέχνες και τα γράµµατα, ανθρώπων που βεβαίως έκαναν λάθη, όπως δικαιούνται να κάνουν
όλοι ανεξαιρέτως, αλλά δεν δολοφόνησαν, δεν εξόρισαν, δεν τυράννησαν, δεν έχασαν τη µισή Κύπρο.
Όλες αυτές οι προσπάθειες εντάσσονται στη στρατηγική κάποιων να µειώσουν την εµβέλεια ενός µεγαλειώδους ιστορικού
γεγονότος, να µας κάνουν να ξεχάσουµε τον τρόπο µε τον
οποίον ήρθε η δικτατορία, να µας κάνουν να ξεχάσουµε τα ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που προηγήθηκαν της δικτατορίας,
την εσκεµµένη πολιτική ανωµαλία, την ωµή παραβίαση της λαϊκής κυριαρχίας από το Παλάτι και τους παρακρατικούς, αλλά και
τους βολικά πρόθυµους να συνδράµουν αυτές τις εξωδηµοκρατικές δυνάµεις, να µας κάνουν να ξεχάσουµε ότι νέοι άνθρωποι
ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη µάχη και αντιστάθηκαν, σηµατοδοτώντας την αρχή του τέλους της δικτατορίας, µια µάχη µε
αιχµή τους φοιτητές ενάντια σε ένα απολυταρχικό καθεστώς που
ήρθε από τον δρόµο που του έστρωσαν οι υποτιθέµενα καλές
προθέσεις των αποστατών της Κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου.
Από άκρη σε άκρη της γης, από το πανεπιστήµιο του Κεντ του

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ηνωµένου Βασιλείου µέχρι το Πολυτεχνείο, εδώ, λίγο πιο πέρα,
οι γενναίες φωνές των φοιτητών ενώθηκαν, ζητώντας δηµοκρατία, συλλογικότητα και ελευθερία, για να εισπράξουν αρχικά απαξίωση, έπειτα βία και τελικά, εν ψυχρώ δολοφονίες. Πάλεψαν,
ωστόσο και κέρδισαν την ελπίδα για το αύριο, το δικό µας σήµερα, το δικαίωµα για ένα καλύτερο µέλλον, το δικό µας τώρα.
Το Πολυτεχνείο, η εξέγερση της Νοµικής, ένα δηµοκρατικό
ροδοχάραµα µέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι και όσες πράξεις αντίστασης προηγήθηκαν αποτελούν ορόσηµο για τη νεότερη πολιτική ιστορία µας. Ανήκουν σε όλους τους Έλληνες και σε όλους
όσοι αγωνίζονται για τη δηµοκρατία και την ελευθερία. Και προφανώς, δεν ανήκουν σε όσους µε αντικοινοβουλευτικές και αντιδηµοκρατικές πρακτικές, όπως αυτές που είδαµε σήµερα, θεωρούν ότι περιφρουρούν την έννοια και τις αξίες της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου. Διότι κανείς δεν µπορεί να εµποδιστεί να αποτίσει φόρο τιµής στους αγωνιστές µιας λαϊκής εξέγερσης που
ήταν η απαρχή της δηµοκρατίας και της ελευθερίας στη χώρα
µας.
Διότι είναι πολύ σηµαντικό να θυµόµαστε ότι η αρχή του τέλους της χούντας ήρθε µέσα από την κινητοποίηση χιλιάδων
ανώνυµων, ως επί το πλείστον, αγωνιστών, που έκαναν το χρέος
τους απέναντι στην πατρίδα και στη δηµοκρατία, στην πατρίδα
που γέννησε τη δηµοκρατία, ανθρώπων που συνοµίλησαν µε την
ιστορία και έγραψαν πράγµατι ιστορία. Διότι ούτε η πατρίδα,
αλλά ούτε η δηµοκρατία χαρίζονται. Άλλωστε, η δηµοκρατία
είναι θέµα µόνιµου αγώνα, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και η δική µας δηµοκρατία άντεξε στα δύσκολα χρόνια
της κρίσης, αντέχει στα χρόνια της πανδηµίας και έτσι, είναι ωριµότερη από ποτέ, γιατί µε τις δυσκολίες δυναµώνει.
Ακόµα και σήµερα, όµως, υπάρχουν δυνάµεις που θέλουν να
φέρουν τη δηµοκρατία στα µέτρα τους, να την καταστήσουν
ελεγχόµενη, να την καθυποτάξουν σε εξωθεσµικά κέντρα. Και
εδώ ακριβώς είναι το χρέος της δικής µας γενιάς: Να δίνουµε
µόνιµα το παρών στον αγώνα για πραγµατική εµβάθυνση της δηµοκρατίας, διαφυλάσσοντας την παρακαταθήκη και τη βαριά
κληρονοµιά που άφησαν οι χιλιάδες αγωνιστές εκείνης της περιόδου.
Παίρνουµε, λοιπόν, σήµερα τη σκυτάλη από αυτούς και συνεχίζουµε στα χνάρια τους, γιατί η πορεία για ανεξαρτησία, η πορεία για λαϊκή κυριαρχία, η πορεία για κοινωνική δικαιοσύνη και
αλληλεγγύη, κυρίως η πορεία για δηµοκρατία, είναι ένας δρόµος
δύσκολος, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόµος και αυτόν τον δρόµο
συνεχίζουµε να τον ανοίγουµε περπατώντας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατρίνη.
Τον λόγο έχει εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο Βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο ηρωικός φοιτητικός και εργατικός λαϊκός ξεσηκωµός πριν από σαράντα οκτώ χρόνια στο Πολυτεχνείο υπήρξε το αποκορύφωµα της αντιδικτατορικής πάλης
λαού και νεολαίας. Το ΚΚΕ τιµά τους αγώνες όσων όρθωσαν το
ανάστηµά τους κατά της δικτατορίας, κοµµουνιστές και όλους
τους άλλους ριζοσπάστες αγωνιστές που ήλθαν αντιµέτωποι µε
τη φρίκη των βασανιστηρίων στα µπουντρούµια της ΕΑΤ-ΕΣΑ,
που κλείστηκαν στις φυλακές και τις εξορίες, που υπέστησαν
κάθε µορφής δίωξη, καθώς και την αγωνιζόµενη νεολαία, τους
φοιτητές και τους σπουδαστές της αντι-ΕΦΕΕ.
Η ιδιαίτερη σηµασία του Πολυτεχνείου έγκειται στο ότι ο φοιτητικός ξεσηκωµός συγκέντρωσε άµεσα την ενεργητική αλληλεγγύη χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων και άλλων λαϊκών δυνάµεων
στα σηµαντικότερα αστικά κέντρα, υιοθετώντας µάλιστα ως
µορφή πάλης τη µάχη του άοπλου λαού ενάντια στους ένοπλους
µηχανισµούς του αστικού κράτους. Ο ξεσηκωµός του Πολυτεχνείου, αν και βάφτηκε στο αίµα, ενταφίασε όµως οριστικά τα
σχέδια της λεγόµενης φιλελευθεροποίησης της χούντας που
γνώριζαν τη στήριξη ή την ανοχή αστικών και οπορτουνιστικών
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πολιτικών δυνάµεων. Συνέβαλε µαζί µε το µετέπειτα πραξικόπηµα στην Κύπρο και την τουρκική εισβολή που ακολούθησε στη
µετάβαση από τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία του Ιούλη του 1974.
Το πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου 1967 και η στρατιωτική δικτατορία, παρ’ όλο που επιχειρείται να παρουσιάζεται από µέρος
του αστικού πολιτικού κόσµου ως έργο κάποιων αφρόνων αξιωµατικών ή ως αποτέλεσµα του κράτους της δεξιάς και άλλα,
υπήρξε µια από τις πολλές µορφές της εξουσίας του κεφαλαίου
που επιλέγεται ανάλογα µε τις εκάστοτε προτεραιότητες και τις
ανάγκες της αστικής τάξης σε σχέση µε τον εγχώριο και διεθνή
συσχετισµό και πάντα µε στόχο τη θωράκιση και τη διαιώνιση της
εξουσίας της.
Έτσι και η δικτατορία δεν έγινε µε σκοπό την πάταξη της αναρχίας και την αντιµετώπιση του κοµµουνιστικού κινδύνου. Αυτά
ήταν τα προσχήµατα. Έγινε και επιβλήθηκε ώστε να ξεπεραστούν προβλήµατα και αντιθέσεις που ήταν οξυµένα µέσα στους
κόλπους του αστικού συστήµατος των κοµµάτων της εποχής και
τα στοιχεία κόπωσης που παρουσίαζαν στην ικανότητά τους να
χειραγωγούν, να ενσωµατώνουν τις εργατικές λαϊκές µάζες,
αλλά και τις ανάγκες αναµόρφωσης δοµών και µηχανισµών του
αστικού κράτους, γιατί η δικτατορία µπορεί να απαγόρευσε τη
λειτουργία των τότε νόµιµων κοµµάτων, να έκλεισε το Κοινοβούλιο, να συνέλαβε ή να φυλάκισε προσωρινά και αστούς πολιτικούς, όµως υπηρέτησε µε τον καλύτερο τρόπο εκείνη την περίοδο τα συνολικά συµφέροντα της αστικής τάξης.
Παράλληλα, η πείρα τόσο από τη δικτατορία όσο και διαχρονικά από την εγχώρια και διεθνή ιστορία καταδεικνύει πως ο αντικοµµουνισµός πήγαινε πάντοτε χέρι-χέρι µε τη συνολικότερη
επίθεση στις ελευθερίες, τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις του
εργαζόµενου λαού. Εξάλλου, ο αντικοµµουνισµός, που αποτέλεσε την επίσηµη ιδεολογία της χούντας και η καταστολή του εργατικού λαϊκού κινήµατος, υπήρξαν συνολικότερα χαρακτηριστικά του µεταπολεµικού αστικού συστήµατος, ενώ στις µέρες
µας ο αντικοµµουνισµός οξύνεται και πάλι µε κάθε τρόπο και
µέσο από το Βήµα της Βουλής, µέσα από τις στήλες του αστικού
τύπου, µε την εγκληµατική δράση νεοναζιστικών συµµοριών, µε
την ανιστόρητη εξίσωση κοµµουνισµού-φασισµού.
Σαράντα οκτώ χρόνια µετά και τα συνθήµατα από τον ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου για «ψωµί-παιδεία-ελευθερία», «έξω το
ΝΑΤΟ» «έξω οι ΗΠΑ» παραµένουν πάντα επίκαιρα. Αποτελούν
συνδετικό κρίκο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου µε τους σύγχρονους αγώνες και είναι βασικό κριτήριο για την ειλικρίνεια και
τη συνέπεια κάθε πολιτικής δύναµης απέναντι στο Πολυτεχνείο.
Ο εορτασµός του Πολυτεχνείου µπορεί να αποτελέσει έναν
ακόµα κρίκο στην εργατική λαϊκή πάλη για µόρφωση και εργασία
µε ανθρώπινες συνθήκες, για µέτρα προστασίας της υγείας και
της ζωής του λαού, για εισόδηµα και αξιοπρεπή ζωή, εναντίωση
σε κάθε αντεργατικό, αντιλαϊκό νόµο, για καταδίκη του ιµπεριαλισµού και απεµπλοκή της χώρας µας από τις διακρατικές ιµπεριαλιστικές ενώσεις, για καµµία συµµετοχή στις σχεδιαζόµενες
ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις. Εξάλλου, ό,τι κέρδισε διαχρονικά ο
εργαζόµενος λαός το κέρδισε ακολουθώντας τον δρόµο του
αγώνα, κόντρα στις καπιταλιστικές κυβερνήσεις και την εργοδοσία.
Η ίδια η ιστορία της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και σε όλον
τον κόσµο δείχνει ότι όσο υπάρχει εκµετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο τίποτα δεν χαρίζεται από την εκάστοτε άρχουσα εκµεταλλεύτρια τάξη, αντίθετα κατακτιέται µε αγώνες ενάντια στους
εκµεταλλευτές την οικονοµική κυριαρχία και την πολιτική εξουσία
τους.
Το Πολυτεχνείο µάς κληροδότησε µεγάλες αξίες, την αφοβία,
την τόλµη, την αυτοθυσία απέναντι σε ισχυρούς κατασταλτικούς
τροµοκρατικούς µηχανισµούς της αστικής τάξης, αλλά και την
πίστη στη δύναµη του οργανωµένου κινήµατος που γεννά τον
ατοµικό και συλλογικό ηρωισµό. Πάνω από όλα µας κληροδότησε την ασυµβίβαστη, αδιάλλακτη στάση απέναντι σε κάθε
µορφή αυταρχικής και δικτατορικής διακυβέρνησης και συγχρόνως άφησε ανοιχτούς λογαριασµούς για τον λαό, στόχους και
αιτήµατα που έµειναν ανεκπλήρωτα.
Δικαιολογηµένα, λοιπόν, τιµάµε την επέτειο του Πολυτεχνείου,
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διδασκόµαστε, βγάζουµε συµπεράσµατα και αντλούµε δύναµη
για την οργάνωση και ανάπτυξη ενός πανίσχυρου εργατικού και
λαϊκού κινήµατος µε τη µαζική συµµετοχή της νεολαίας στις
πρώτες γραµµές απέναντι στα µονοπώλια έως την ανατροπή της
δικτατορίας του κεφαλαίου, για µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαµπρούλη.
Τον λόγο τώρα έχει, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Ελληνικής Λύσης, ο συνάδελφος Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξέγερση του Πολυτεχνείου,
η οποία έλαβε χώρα µεταξύ της 14ης και της 17ης Νοεµβρίου του
1973 αποτελεί έναν πολιτικό θρύλο της νεότερης Ελλάδας, ο
οποίος σηµάδεψε τη συλλογική µας συνείδηση µε την απήχηση
που είχε ως η Αντίσταση απέναντι σε ένα επαίσχυντο απολυταρχικό καθεστώς.
Η εξέγερση, µε την τραγική κατάληξή της, συνετέλεσε στις
εξελίξεις που οδήγησαν στην πτώση της χούντας, µε την αλλαγή
ηγεσίας αρχικά, ενώ δυστυχώς µετά µε την τραγωδία της Κύπρου. Τελικά συνέβη ό,τι είχε προβλέψει ο µεγάλος Έλληνας της
γενιάς του ’30, ο Γεώργιος Σεφέρης, ο οποίος είχε πει τα εξής
λίγο πριν τον θάνατό του: «Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν
πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή µπορεί να µοιάζει εύκολη, όµως, η τραγωδία παραµένει, περιµένει, αναπότρεπτη στο
τέλος. Το δράµα αυτού του τέλους µάς βασανίζει συνειδητά ή
ασυνείδητα όπως στους παµπάλαιους χορούς του Αισχύλου.
Όσο µένει η ανωµαλία τόσο προχωρεί το κακό. Βλέπω µπροστά
µου τον γκρεµό, όπου µας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον
τόπο. Αυτή η ανωµαλία πρέπει να σταµατήσει. Είναι εθνική επιταγή». Δυστυχώς, δεν εισακούστηκε.
Συνεχίζοντας, η 17η Νοέµβρη έχει παραµείνει επίσης ως παρακαταθήκη ή έµπνευση για πράξεις βίας, για πολιτικές καριέρες
και για κοµµατικές τελετουργίες. Δεν θα ασχοληθούµε όµως,
εδώ ούτε µε αυτά ούτε µε ερµηνείες και µε παρερµηνείες σχετικά µε το ποιος ήταν µέσα στο Πολυτεχνείο και ποιος δεν ήταν.
Η αιτία είναι το ότι εκτός από τα ιστορικά γεγονότα, η 17η Νοέµβρη αποτελεί µια έκφραση αντίδρασης από τις πολλές που έχει
να επιδείξει η ελληνική ιστορία, καθώς επίσης ο αντιδικτατορικός
αγώνας, όπως η κατάληψη της Νοµικής κ.λπ..
Οι νέοι δε της εξέγερσης του Πολυτεχνείου µπορεί σήµερα να
είναι µεσήλικες, στελέχη του πολιτικού και του επιχειρηµατικού
γίγνεσθαι, άλλοι περισσότερο σηµαντικοί και άλλοι περισσότερο
ριζοσπάστες, ενώ η χούντα φαίνεται εξωπραγµατική, µια θλιβερή
ανάµνηση θα λέγαµε µε τα σηµερινά δεδοµένα.
Εν τούτοις, µπορεί τα πρόσωπα και οι συνθήκες να αλλάζουν,
αλλά οι καταστάσεις συχνά µένουν οι ίδιες, αλλάζοντας µόνο τον
τρόπο εκδήλωσής τους. Ειδικότερα, το απολυταρχικό καθεστώς
του τότε ίσως έχει µετασχηµατιστεί στο σηµερινό του περιορισµού των συνταγµατικών ελευθεριών µας για λόγους ασφάλειας
της δηµόσιας υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, πολλές τραγωδίες έχουν συντελεστεί στο όνοµα του γενικού καλού, ενώ,
όταν ο φασισµός παίρνει µία νέα µορφή, νόµιµη ίσως, αυτή της
περιστολής της ελευθερίας µας, δύσκολα τολµάει κανείς να τον
αντικρούσει.
Υπενθυµίζουµε, εδώ, πως ο Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης
των Συνταγµαταρχών, ο πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
Κωνσταντίνος Κόλλιας είχε πει τα εξής στο διάγγελµά του: «Η
επέµβασις αυτή βεβαίως αποτελεί εκτροπή εκ του Συντάγµατος,
αλλά η εκτροπή αυτή ήτο επιβεβληµένη διά την σωτηρία της πατρίδος». Ο δε δικτάτορας Παπαδόπουλος είχε δηλώσει στην
πρώτη του συνέντευξη πως ο σκοπός του ήταν η διάσωση της
Ελλάδας, χρησιµοποιώντας, ίσως όχι τυχαία, ιατρικούς παραλληλισµούς. Όπως είχε πει «Βρισκόµαστε ενώπιον ενός ασθενούς,
ο οποίος βρίσκεται επί της χειρουργικής κλίνης». Ο δε Ελύτης,
τα ποιήµατα του οποίου µελοποιηµένα από τον Μίκη Θεοδωράκη
στόλισαν και την εξέγερση του πολυτεχνείου, είχε γράψει τα
εξής: «Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ρχεται µεταµφιεσµένη
κάτω από άνοµες συµµαχίες και προσυµφωνηµένες υποδουλώ-

2194

σεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά
για µεθοδευµένη και οιονεί επιστηµονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισµό του. Για την ατίµωση του».
Εποµένως, δεν θα πρέπει να βλέπουµε στατικά την 17η Νοέµβρη, όπως άλλωστε όλες τις άλλες εθνικές επετείους. Μπορεί
στους παλαιότερους να έχει ξεθωριάσει, µπορεί στους σηµερινούς νέους να φαίνεται µακρινή µέσα από τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες και τα βίντεο της εποχής. Όµως, τα αιτήµατα, ο
παλµός υπάρχουν ακόµη και σήµερα, ενώ θα υπάρχουν και στο
µέλλον. Είναι τα αιτήµατα για ψωµί, παιδεία, ελευθερία, που
υπήρχαν και τότε, ενώ αναβίωσαν το 2010, µε το έγκληµα των
µνηµονίων. Αιτήµατα για ένα καλύτερο µέλλον δικό µας, των παιδιών µας και της πατρίδας µας που χάθηκε µε την υποθήκευση
της Ελλάδας στους δανειστές της για ενενήντα εννέα χρόνια.
Είναι η ανάκτηση αυτών που συνόψισε ο Μίκης Θεοδωράκης,
το 2015, µε τα εξής λόγια του: «Πρώτον, η παράδοση της εθνικής
µας κυριαρχίας στους ξένους. Δεύτερον, η καθολική δέσµευση
της δηµόσιας περιουσίας της χώρας µας και τρίτον, η απαγόρευση άσκησης εθνικής οικονοµικής και εξωτερικής πολιτικής».
Μ’ αυτά τα λόγια του Μίκη Θεοδωράκη, µε το διαχρονικό αίτηµα
για δηµοκρατικές ελευθερίες, καθώς επίσης µε την υποχρέωση
ανάκτησης εκ µέρους µας της οικονοµικής µας ανεξαρτησίας,
χωρίς την οποία είναι αδύνατον να υπάρχει εθνική κυριαρχία, τιµούµε τον αγώνα των αγνών νέων και όλων των Ελλήνων πολιτών
στο Πολυτεχνείο. Τιµούµε, ιδιαίτερα, τους νεκρούς και τα άλλα
θύµατα του Πολυτεχνείου στον αγώνα τους για τη δηµοκρατία,
για ψωµί, παιδεία, ελευθερία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Βιλιάρδο.
Τον λόγο τώρα έχει, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΜέΡΑ25, η συνάδελφος Βουλευτής κ. Φωτεινή Μπακαδήµα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή µέρα είναι µια µέρα
µνήµης, µια µέρα σεβασµού, µια µέρα αναγνώρισης της σηµασίας του αγώνα. Συµπληρώνονται σαράντα οκτώ χρόνια από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου, από τη µέρα εκείνη που έδωσε τη
χαριστική βολή και οδήγησε τη χούντα εκεί που της έπρεπε και
έδωσε τέλος στη µαύρη επταετία.
Με το µήνυµα των φοιτητών και των µαθητών του ελληνικού
λαού, το 1973, για «ψωµί - παιδεία - ελευθερία» να καθίσταται
στις µέρες µας πιο επίκαιρο από ποτέ, τιµούµε τόσο τους εξεγερµένους του Πολυτεχνείου, όσο και τους σηµερινούς αγωνιστές για αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.
Ποιοι είναι αυτοί οι σηµερινοί αγωνιστές; Είναι οι διανοµείς της
«eFOOD» και της «WOLT», είναι οι εργαζόµενοι της «COSCO»,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οι οποίοι κερδίζοντας µια πρώτη µάχη κόντρα στον Κινέζο αποικιοκράτη συνεχίζουν τον αγώνα τους. Είναι η νεολαία µας που
απαιτεί βαθιά µόρφωση και όχι µηχανιστικού τύπου εκπαίδευση.
Είναι οι νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό. Είναι όλοι εκείνοι
οι άνθρωποι που εργάζονταν στα σουπερµάρκετ, οι ντελιβεράδες, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι από την πρώτη στιγµή από όποιο
µετερίζι κι αν βρίσκονται είναι δίπλα σε όλους µας και βοηθούν
είτε σώζοντας ζωές, όταν µιλάµε για νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό, είτε βοηθώντας κρατώντας τα καταστήµατα των ειδών
πρώτης ανάγκης, κατά την πρώτη περίοδο της πανδηµίας αλλά
και γενικότερα, ανοιχτά ώστε να µπορούµε όλοι εµείς να αγοράζουµε τα αγαθά που χρειαζόµαστε. Ειδικά οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό σώζουν τις ζωές συµπολιτών µας λειτουργώντας κόντρα στην κυβερνητική απαξίωση του ΕΣΥ. Τελευταίοι είναι οι αγωνιστές και όλοι εκείνοι οι ακτιβιστές που σώζουν
πρόσφυγες κόντρα σε ένα κάθε µέρα και περισσότερο ξενοφοβικό κράτος. Ευτυχώς για την κοινωνία µας, η λίστα των αγωνιστών της καθηµερινότητας µακραίνει καθηµερινά µε νέους
ανθρώπους να προστίθενται σ’ αυτή.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πάντοτε όποτε χρειάστηκε αντιστάθηκαν και εναντιώθηκαν σε όλες τις απειλές, σε όλα εκείνα
που έπληξαν και πλήττουν όποια µορφή και αν λάβουν σε κάθε
χρονική περίοδο της µακραίωνης ιστορίας µας τη δηµοκρατία,
την παιδεία, την αυτοδιάθεση και την ελευθερία.
Η γενιά του Πολυτεχνείου, οι αγωνιστές για «ψωµί - παιδεία ελευθερία» συµβολίζουν τη διαχρονική δυνατότητα του λαού µας
να πάρει την τύχη του στα χέρια του και ακηδεµόνευτος να αποβάλει την εξάρτηση, την υποτέλεια και κυρίως τον φόβο. Αυτούς
τιµούµε σήµερα, τιµώντας όλους τους ήρωες της καθηµερινότητας, τηρώντας τη βεβαιότητα πως όσο βαρύ και αν είναι το φορτίο της αντίστασης του αγώνα και της ανυπακοής ο λαός µας θα
είναι πάντα έτοιµος, σαν έτοιµος από καιρό, να αγωνιστεί για ένα
καλύτερο, ελεύθερο αύριο για το καλύτερο µέλλον που χρωστάµε στις επόµενες γενιές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Μπακαδήµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η αναφορά στην
επέτειο της 17η Νοεµβρίου για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Θα παρακαλούσα στο σηµείο αυτό να τηρήσουµε ενός λεπτού
σιγή στη µνήµη των αγωνιστών και των θυµάτων του Πολυτεχνείου και της δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία τους η µνήµη!
(Χειροκροτήµατα)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, ο κ. Στυλιανός Ιωάννης Κουτνατζής, µας ενηµερώνει ότι θα συζητηθούν οι υπ' αριθµόν 173/12-11-2021,
180/15-11-2021 και 181/15-11-2021 επίκαιρες ερωτήσεις, οι
οποίες θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τον κ. Γεώργιο Στύλιο, και οι υπ’ αριθµόν
182/15-11-2021 και 188/15-11-2021 επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Ξεκινάµε τη συζήτηση µε την πρώτη µε αριθµό 173/12-11-2021
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Περικλή Μαντά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Προστασία κορινθιακής
σταφίδας».
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι η πανδηµία έχει πλήξει σηµαντικά τους τελευταίους δεκαοκτώ µήνες βασικές οικονοµικές
δραστηριότητες στον τόπο µας και, βέβαια, έχει πλήξει σηµαντικά και τον πρωτογενή τοµέα. Πολλά προϊόντα µας πιέστηκαν
οικονοµικά, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί µας να έρθουν σε δύσκολη κατάσταση.
Η Κυβέρνησή µας και το Υπουργείο σας όλο αυτό το διάστηµα
στάθηκε δίπλα στους παραγωγούς µε ένα πρωτοφανές πρόγραµµα στήριξης πολλών εκατοµµυρίων ευρώ για την πλειονότητα των προϊόντων τα οποία δοκιµάστηκαν. Και µε ενισχύσεις
τόσο σε παραγωγούς όσο και µε άλλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταφέρατε να κρατήσετε όρθια σηµαντικά
κοµµάτια της πρωτογενούς παραγωγής σε ολόκληρη τη χώρα.
Η σταφίδα, αυτό το εµβληµατικό προϊόν µεγάλης και υψηλής
διατροφικής αξίας, για την ιστορικότητα του οποίου δεν χρειάζεται να σας πω, δέχτηκε σηµαντικές πιέσεις λόγω της πανδηµίας
και του κλεισίµατος των αγορών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό εξαγώγιµο. Συγκεντρώθηκε σε µεγάλες ποσότητες, µε αποτέλεσµα
να µην µπορεί να βγει στις αγορές και να γίνουν οι εξαγωγές.
Τις ποσότητες αυτές κατά κύριο λόγο τις κατείχε και τις κατέχει ακόµη η Παναιγιάλειος Ένωση, µία ένωση συνεταιριστική, η
οποία είναι πρωτοπόρα σε όλη τη διαδικασία της σταφίδας και η
οποία έχει συµβάλει σηµαντικά τα τελευταία δέκα χρόνια στην
ανάπτυξη του προϊόντος και την ανάκτηση της θέσης του στην
παγκόσµια αγορά.
Από τον Μάιο µήνα έχουµε προειδοποιήσει το Υπουργείο ότι
αυτή η υπερσυγκέντρωση του αποθέµατος θα δηµιουργήσει σηµαντικό πρόβληµα στην εσοδεία του 2021, δηλαδή το καλοκαίρι
που µας πέρασε, διότι, όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι, θα είναι το
εφαλτήριο ώστε οι τιµές να εξευτελιστούν, να πέσουν κάτω από
την τιµή κόστους και οι παραγωγοί µας να έρθουν σε δύσκολη
κατάσταση.
Στις 14 Ιουνίου σας κατέθεσα ερώτηση: «Τι έχει σκοπό να κάνει
η Κυβέρνηση και πώς θα στηρίξει το προϊόν;». Δεν έλαβα απάντηση. Στις 23 Ιουνίου προγραµµατίσατε µια τηλεδιάσκεψη µε εµπλεκόµενους φορείς όπου συµµετείχαν περιφερειάρχες, Βουλευτές, συνεταιρισµοί, παραγωγοί και εκεί το Υπουργείο έθεσε
το ζήτηµα ότι δεν µπορεί να προβεί σε πρόγραµµα απόσυρσης
του αποθέµατος, διότι δεν το προβλέπει η Ευρώπη και ότι κάποια
στιγµή θα έρθουν ενισχύσεις στους παραγωγούς.
Το πρόβληµα συνεχώς διογκωνόταν. Στις 16 Ιουλίου σε συνάντηση µε την Παναιγιάλειο Ένωση ο Υπουργός -δεσµεύτηκαν τα
δύο µέρη και αναγνώρισαν ότι υπάρχει όντως πρόβληµα- ζήτησε
από την Παναιγιάλειο να καταθέσει δύο στοιχεία: Πρώτον να
αποδείξει ότι τα αποθέµατα υπάρχουν, όπως και έγινε µε ορκωτό
λογιστή και δεύτερον τους ζήτησε µια γνωµοδότηση νοµική που
να αποδεικνύεται ότι µπορεί το Υπουργείο να προβεί σε πρόγραµµα απόσυρσης.
Τέλος Ιουλίου του 2021 η Παναιγιάλειος Ένωση κατέθεσε και
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τα δύο στοιχεία αυτά. Η δέσµευση του Υπουργείου ήταν ότι θα
επανέλθει προκειµένου να δει ακριβώς τι έχει συµβεί και πώς
µπορεί να βοηθήσει. Και φτάνουµε στις 5 Νοεµβρίου του 2021,
λίγες µέρες πριν, παραµονή του συλλαλητηρίου που είχαν αποφασίσει οι αγρότες µας απ’ όλη τη δυτική και νότια Πελοπόννησο
να διαµαρτυρηθούν, να βγει µια ανακοίνωση από το Υπουργείο
που λέει τελικά ότι το Υπουργείο αποφάσισε να στείλει αίτηµα
στην ευρωπαϊκή επιτροπή προκειµένου να ζητήσει ένα πρόγραµµα απόσυρσης για το συγκεκριµένο προϊόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το διάστηµα µε δηλώσεις του ο
Υπουργός στις 13 Ιουλίου, στις 7 Σεπτεµβρίου, στις 14 Σεπτεµβρίου, δήλωνε µέσα από τη Βουλή αλλά και σε δηµόσιες συνεντεύξεις του ότι το πρόγραµµά του αποθέµατος δεν είναι εµπορικό ζήτηµα στο οποίο δεν µπορεί να εµπλακεί το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι εµείς στηρίζουµε τους παραγωγούς.
Τέλος πάντων µε κάθε τρόπο προσπαθούσε να βγάλει από τις
υποχρεώσεις του Υπουργείου το ζήτηµα της απόσυρσης των
αποθεµάτων, παρ’ όλο που η γνωµοδότηση που σας καταθέσαµε
λέει ότι µόνο απόσυρση µπορείτε να κάνετε και τίποτε άλλο για
να σωθεί το προϊόν. Έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο αυτή τη
στιγµή που µιλάµε στο οποίο το Υπουργείο δείχνει ότι έχει έρθει
σε αυτή τη στάση.
Αλλά θα ήθελα σας παρακαλώ να µας πείτε τι τελικά έχει αποφασίσει το Υπουργείο, ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα και τι πιθανότητες έχουµε όλη αυτή η δουλειά που κάνετε µε την ευρωπαϊκή επιτροπή για πρόγραµµα απόσυρσης αν θα ισχύσει και
πότε ακριβώς θα ισχύσει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Στύλιος για να απαντήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε για το συγκεκριµένο θέµα ξέρετε πολύ καλά
το έχουµε κουβεντιάσει και µαζί και προσωπικά και ο Υπουργός
ο κ. Λιβανός έχει µιλήσει επανειληµµένα όπως και εσείς αναφέρατε. Και εγώ πριν από κάποιες µέρες ήµουν εδώ στη Βουλή και
απάντησα σε άλλη ερώτηση Βουλευτή της Αντιπολίτευσης.
Θέλω λοιπόν να θυµίσω κάποια στοιχεία που είχα δώσει τότε
στον Βουλευτή αυτόν που δείχνουν έµπρακτα ότι το Υπουργείο
µας στηρίζει τους παραγωγούς και στηρίζει και την σταφίδα. Λέω
και ξαναθυµίζω τα εξής: Οι παραγωγοί σταφίδας έχουν λάβει
ήδη ενίσχυση µέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών συνολικού
ύψους άνω των 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι ένα καλό ποσό.
Επίσης µέσω της συνδεδεµένης ενίσχυσης στον τοµέα της καλλιέργειας της κορινθιακής σταφίδας έχει καταβληθεί σε πεντέµισι περίπου χιλιάδες παραγωγούς το ποσό των 4 εκατοµµυρίων
ευρώ περίπου.
Επιπλέον η Παναιγιάλειος Συνεταιριστική Ένωση µέσω των
επιστρεπτέων προκαταβολών και ενισχύσεων λόγω COVID για
το 2020 έχει πάρει µία στήριξη 820 χιλιάδων ευρώ. Αυτά είναι τα
χρήµατα τα οποία έχουν δοθεί συγκεκριµένα για την σταφίδα
µέχρι τώρα.
Επίσης ξέρετε ότι το Υπουργείο δεν µπορεί να δώσει χρήµατα
παρά µόνο στους παραγωγούς και έχουµε φροντίσει να υπάρχουν χρήµατα ούτως ώστε εάν µπορούµε να δοθούν στους παραγωγούς διότι θέλουµε να ενισχύσουµε τους παραγωγούς.
Αυτό γίνεται και για έναν επιπλέον λόγο, διότι για να µπορέσουν
να δοθούν τα χρήµατα και να είναι µία νόµιµη πληρωµή θα πρέπει
να έχουµε έγκριση από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Άρα λοιπόν
εµείς έχουµε φροντίσει να υπάρχει ένα ποσό στην άκρη το οποίο
όµως για να το διαθέσουµε και να πάει στους παραγωγούς θα
πρέπει να έχουµε έγκριση της ευρωπαϊκής επιτροπής.
Επιπλέον ξέρετε ότι ξεκινάει η περίοδος των Χριστουγέννων
όπου ανοίγει η αγορά και αναµένουµε το επόµενο διάστηµα να
έχουµε θετικές κινήσεις από την αγορά.
Εάν εµείς αυτή τη στιγµή προαναγγείλουµε χωρίς να έχουµε
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µια συγκεκριµένη χρηµατοδότηση, ξέρετε ότι στο τέλος θα πιεστεί περισσότερο ο παρα-
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γωγός. Το πρόβληµα το γνωρίζουµε και το έχουµε πει σε όλους
τους τόνους και σε όλα τα φόρα όπου υπάρχουν επίσηµες διαδικασίες.
Επιπλέον σε σχέση µε την απόσυρση, που θέσατε, έχουν γίνει
ανακοινώσεις και παλαιότερα από το Υπουργείο µας και πρόσφατα από τον Υπουργό στην επίσκεψή του στην Μυτιλήνη, όπου
άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο, αλλά και πάλι και εκεί θα πρέπει
να πάµε σε µία εξαίρεση. Αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθω στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Μαντά, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι γενικές στηρίξεις που µου αναφέρατε για
τη σταφίδα προφανώς και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό
όµως τις έχουν πάρει όλοι οι παραγωγοί για όλα τα προϊόντα και
για προϊόντα ακόµα που ήρθαµε ενισχυτικά λόγω της πανδηµίας
και λόγω του COVID να ενισχύσουµε. Άρα δεν είναι επιχείρηµα
ότι, επειδή έχουν πάρει επιστρεπτέες προκαταβολές οι αγρότες,
δεν πρέπει να στηρίξουµε τη σταφίδα ως προϊόν λόγω COVID.
Διότι επιστρεπτέες προκαταβολές έχουν πάρει και οι ελαιοπαραγωγοί, που πήραν έξτρα χρήµατα, έχουν πάρει και οι πατατοπαραγωγοί, οι καρπουζοπαραγωγοί και όλα τα προϊόντα, τα οποία
πολύ καλά κάνατε και στηρίξατε στη διάρκεια της πανδηµίας και
σώσαµε τους παραγωγούς και τις καλλιέργειές τους.
Δεύτερον, για να καταλάβουµε, νοµίζω ότι περισσότερο µας
µπλέξατε σήµερα. Εγώ ξέρω ότι παρ’ όλο που δεν είναι δική σας
αρµοδιότητα προσπαθείτε βεβαίως να απαντήσετε από πλευράς
του Υπουργείου. Τελικά ποια είναι η απόφαση του Υπουργείου;
Ζητάµε πρόγραµµα απόσυρσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
θα πάµε να ενισχύσουµε τους παραγωγούς; Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα.
Ο Υπουργός εχθές έβγαλε δελτίο Τύπου και είπε στην Ευρώπη
στους οµολόγους του ότι «ζητώ πρόγραµµα απόσυρσης, να
ενεργοποιήσει τη ρήτρα απόσυρσης, να αποσύρουµε αυτό το
απόθεµα για να µπορέσει η τιµή του παραγωγού να έρθει στα
σωστά επίπεδα». Θα το στηρίξουµε αυτό;
Και θέλω να πω το εξής: Μετά από έξι µήνες ζητάµε από την
Ευρώπη πρόγραµµα απόσυρσης. Γιατί δεν το κάναµε το προηγούµενο εξάµηνο; Η απάντηση αυτού του αιτήµατος από την
Ευρώπη στο Υπουργείο θα έρθει σε δύο µε τρεις µήνες από σήµερα. Και εγώ σας λέω ότι έρχεται η Ευρώπη τον Ιανουάριο και
λέει ενεργοποιήστε πρόγραµµα απόσυρσης. Τι θα αποσύρουµε;
Ξέρετε ότι αυτή τη στιγµή που µιλάµε το προϊόν δεν έχει τιµή,
έχει µηδέν; Δεν µπορεί να πουλήσει ο παραγωγός, τυποποιητής
ιδιώτης και η ένωση δεν δίνουν τιµή στον παραγωγό. Από 1,60
πέρσι φέτος πουλήθηκε µέσο όρο στα 0,80 λεπτά µε 0,90 λεπτά,
δηλαδή κάτω από το κόστος. Ποια αγορά να ανοίξει και ποιος θα
αποζηµιωθεί; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη όλης αυτής της διαδικασίας;
Κύριε Υπουργέ, µία είναι η λύση και σας την έχουµε δώσει στη
γνωµοδότηση που σας έχουµε καταθέσει. Πρόγραµµα απόσυρσης µε εθνικούς πόρους και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απολύτως νόµιµο και από το εθνικό µας δίκαιο και
από Ενωσιακό Δίκαιο. Λύνει το πρόβληµα αύριο το πρωί µε τις
λιγότερες δυνατές απώλειες. Κρατάµε όρθιους τους παραγωγούς, κρατάµε όρθιες τις συνεταιριστικές ενώσεις, στηρίζουµε
όποιον έχει το απόθεµα και ταυτόχρονα λύνουµε το πρόβληµα
δια παντός και για την επόµενη χρονιά.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, αν έρθετε και ενισχύσετε την τιµή
στον παραγωγό, λύνεται εν µέρει το πρόβληµα γιατί του χρόνου
ή τιµή του προϊόντος θα ξεκινήσει από την ήδη καταβαραθρωµένη φετινή τιµή. Η µόνη λύση είναι πρόγραµµα απόσυρσης από
εθνικούς πόρους µε κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Είναι απολύτως νόµιµο τόσο σε µας όσο και στο Ενωσιακό Δίκαιο. Δείτε, σας παρακαλώ, και πείτε µου τι σκοπεύετε τελικά να
κάνετε, για να µπορούµε να ενηµερώσουµε και τους αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαντά.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίµων): Κύριε Μαντά, καταλαβαίνω το θέµα το οποίο θέτετε
και καταλαβαίνω και την ανάγκη που υπάρχει στον κόσµο, στους
παραγωγούς και στην ένωση να γνωρίζουν τι µέλει και τι ακριβώς
πρέπει να συµβεί. Είναι όπως το είπατε.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά το δελτίο Τύπου που εξέδωσε
χθες το Υπουργείο µας διότι ήταν σε εξέλιξη σύνοδος των
Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν σε
µια σειρά από συγκεκριµένα ζητήµατα που αφορούν άλλους τοµείς που είναι στην επικαιρότητα για το Υπουργείο µας και για
την παραγωγική διαδικασία της χώρας µας έθεσε το θέµα ο
Υπουργός και έθεσε και συγκριµένα το ζήτηµα της σταφίδας.
Σας διαβάζω, λοιπόν, ακριβώς τι λέµε στο δελτίο Τύπου και το
καταθέτω και στα Πρακτικά, για να µπορέσουν και µέσα από την
Βουλή να ενηµερωθούν οι παραγωγοί. Ο Υπουργός, λοιπόν, «χαρακτήρισε εµβληµατικό προϊόν για την Ελλάδα τη µαύρη κορινθιακή σταφίδα, µε µεγάλη ιστορική αλλά και διατροφική αξία και
πρόσθεσε ότι η κατακόρυφη µείωση των πωλήσεων της HORECA λόγω πανδηµίας σε συνδυασµό µε τη µείωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος από τους παραδοσιακούς αγοραστές του
προϊόντος, όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα στην κατάσταση της εν λόγω αγοράς µε επακόλουθο τη συσσώρευση αδιάθετων αποθεµάτων και τη δεινή
θέση των παραγωγών».
Αυτό το καταθέτω στα Πρακτικά, να ξέρετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Ο κανονισµός είναι ξεκάθαρος και σαφής. Διαφωνώ µε αυτό
που είπατε, ότι είναι νόµιµη η απόσυρση. Άρα, ο Υπουργός έθεσε
το θέµα και ζητάει να κάνουµε εξαίρεση στον κανονισµό. Αναµένουµε, λοιπόν, την εξέλιξη αυτή και εµείς δεσµευόµαστε ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αυτές οι διαδικασίες να τρέξουν
γρήγορα και να έχουµε το συντοµότερο δυνατόν τις απαντήσεις
και όχι να φύγουµε πολύ πίσω και να πάµε να µεταθέσουµε το
πρόβληµα στην επόµενη χρονιά.
Το κατέθεσα στα Πρακτικά. Προς το παρόν δεν έχω να πω κάτι
άλλο. Αναµένουµε την απάντηση για το συγκεκριµένο ζήτηµα και
πάντοτε έχουµε δηλωµένη και ξεκάθαρη τη θέση µας ότι υπάρχουν χρήµατα τα οποία µπορούµε να διαθέσουµε -και θα διαθέσουµε- στον παραγωγό απευθείας, αλλά πάντα µε έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ευχαριστώ πολύ. Θα είµαστε σε επικοινωνία και σε συνεργασία για το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 180/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Ικανοποίηση των αιτηµάτων των αγροτών του Δήµου Αγιάς».
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μεταφέρω τα αιτήµατα που πρόσφατα µε κινητοποιήσεις τους
ανέδειξαν οι αγρότες του Δήµου Αγιάς του Νοµού Λάρισας διεκδικώντας το αυτονόητο, το δικαίωµα στο να µένουν στα χωράφια
τους, στη γη τους, να παράγουν. Δίνουν έναν αγώνα επιβίωσης.
Και τι απαιτούν από την Κυβέρνηση; Διεκδικούν να δώσει λύσεις
στα οξυµένα και συσσωρευµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και φυσικά τους οδηγούν στη συνεχόµενη συρρίκνωση του
εισοδήµατός τους και κατ’ επέκταση στην απόγνωση αλλά και
στην αβεβαιότητα για το µέλλον.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση ήρθαν να προστεθούν -και µάλιστα αποτελεί τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι
της αγανάκτησης, της οργής- τα δηµοσιεύµατα στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τα οποία η Κυβέρνηση προτίθεται
να αφήσει εκτός συνδεδεµένης ενίσχυσης τα µήλα, τα κάστανα
και τα αµύγδαλα.
Δεύτερον, ταυτόχρονα, τα µήλα της Αγιάς εξαιρούνται από
τους σχεδιασµούς της Κυβέρνησης για ενίσχυση από τις συνέ-
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πειες της πανδηµίας και των µέτρων για τον κορωνοϊό. Είναι γνωστό ότι η παραγωγή των µήλων, που πουλήθηκε, πουλήθηκε σε
εξευτελιστικές τιµές ή αντίστοιχα έµεινε αδιάθετη στα ψυγεία,
στην ουσία δηλαδή στα χέρια των παραγωγών, µε αποτέλεσµα
και από εκεί να επέλθει µείωση του εισοδήµατός τους.
Τρίτον, οι προκαταβολές που δόθηκαν για τον παγετό στις 9
του Απρίλη είναι σε πολλές περιπτώσεις άδικες και εξευτελιστικές, αντί να καταβληθεί το σύνολο των αποζηµιώσεων που πρέπει να είναι ουσιαστικές.
Συνεπώς τα ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε, προς τον Υπουργό
είναι:
Πρώτον, αποτελεί πρόθεση της Κυβέρνησης –κι εδώ χρειάζεται ξεκάθαρη απάντηση, κύριε Υπουργέ- να αφήσει εκτός συνδεδεµένης ενίσχυσης µήλα, κάστανα και αµύγδαλα;
Δεύτερον, τι µέτρα θα παρθούν, ώστε να ενταχθούν τα µήλα
Αγιάς στα προϊόντα ενίσχυσης λόγω της πανδηµίας, να καταβληθεί το σύνολο των αποζηµιώσεων για τον παγετό του Απρίλη και,
φυσικά, να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήµατα των αγροτών για
σύνδεση της επιδότησης µε την πραγµατική παραγωγή το πραγµατικό ζωικό κεφάλαιο, µείωση του τεράστιου κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο σε όλους τους αγρότες, κατώτερες εγγυηµένες τιµές, αλλαγή του απαράδεκτου κανονισµού
του ΕΛΓΑ, προκειµένου να ασφαλίζει και να αποζηµιώνει στο
100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλες τις φυσικές ή νοσογόνες αιτίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαµπρούλη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός κ. Στύλιος για την απάντησή
του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Βουλευτά, θέσατε µια σειρά από ζητήµατα. Δεν νοµίζω ότι ο χρόνος φτάνει να απαντήσω αναλυτικά
σε όλα αυτά τα θέµατα. Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις,
πολύ συγκεκριµένες όµως, για να είναι και για εσάς ικανοποιητικές, αλλά και για να ενηµερωθούν οι παραγωγοί και οι αγρότες.
Σε σχέση µε τις συνδεδεµένες ενισχύσεις -είναι το πρώτο θέµα
το οποίο θέσατε- σε ό,τι αφορά τα µήλα, ξέρετε ότι βρισκόµαστε
στην περίοδο που συζητούµε την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική ΚΑΠ- για την επόµενη περίοδο, για το 2023-2027. Έχουν ήδη
αποφασιστεί οι κεντρικές κατευθύνσεις σε επίπεδο Υπουργών
τον περασµένο Ιούνιο και τώρα είµαστε σε διαβούλευση εδώ στη
χώρα µας, για να καταλήξουµε στο εθνικό σχέδιο, το οποίο θα
είναι οµόρροπο και συντεταγµένο µε τις κατευθύνσεις που έχουν
ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εµείς γι’ αυτόν τον λόγο, το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία,
κάθε εβδοµάδα είµαστε σε διαβούλευση στην έδρα σίγουρα
κάθε περιφέρειας της χώρας και µπορεί και σε άλλους νοµούς.
Είναι µια διαδικασία η οποία γίνεται τώρα, το τελευταίο διάστηµα, για το εθνικό σχέδιο. Εκεί περιλαµβάνονται και οι συνδεδεµένες ενισχύσεις.
Σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου, η οποία είχε ξεκινήσει
από το 2018, κατέληξαν τον Ιούνιο του 2021 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τώρα έχουµε το εθνικό σκέλος, έχει προσληφθεί µέσα
από διεθνή διαγωνισµό ένας σύµβουλος, ένα σχήµα συµβούλων
από το πανεπιστήµιο, από ιδιωτική εταιρεία, από υπηρεσιακούς
παράγοντες του Υπουργείου, οι οποίοι έχουν κάνει µια ανάλυση
σε σχέση µε τις προτάσεις για τα προϊόντα τα οποία µπορούν να
ενταχθούν στη συνδεδεµένη ή να µην ενταχθούν στην ενίσχυση.
Αυτές οι προτάσεις είναι σε δηµόσια διαβούλευση αυτή τη
στιγµή. Άρα µπορούν όλοι, και οι παραγωγοί των µήλων, να γράψουν τις δικές τους παρατηρήσεις και τα δικά τους σχόλια. Οι
αποφάσεις θα ληφθούν µέχρι το τέλος του χρόνου. Θα υπάρξει
και ενηµέρωση στην αρµόδια επιτροπή και στη Βουλή για τη συνδεδεµένη ενίσχυση. Τα κριτήρια τα οποία έχει βάλει ο σύµβουλος
είναι συγκεκριµένα και είναι στη διάθεσή σας και στη διάθεση
όλων. Μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Να πω µόνο ότι αυτή τη στιγµή συνολικά δεκαεννέα προϊόντα
στη χώρα είναι στη συνδεδεµένη ενίσχυση. Το συνολικό ποσό
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που διατίθεται για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις κάθε χρόνο είναι
260 εκατοµµύρια ευρώ. Η πρόταση -το ξαναλέω-, η πρόταση από
τον σύµβουλο, ο οποίος έχει αναδειχθεί και από την προηγούµενη κυβέρνηση και µε επιστηµονικό τρόπο κάνει την ανάλυσή
του, είναι να πάµε από τα δεκαεννέα προϊόντα στα οκτώ, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα κριτήρια και τους στόχους τους οποίους θέλει
να επιτευχθεί. Θα κάνουµε, όµως, τον διάλογο, τη συζήτηση. Θα
ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι θέσεις και οι απόψεις, µε τεκµηριωµένα
στοιχεία. Διότι χρειάζονται στοιχεία, για να πούµε ότι θα ενταχθούν στη συνδεδεµένη ενίσχυση τα µήλα και δεν θα ενταχθεί ένα
άλλο προϊόν, η σταφίδα για παράδειγµα ή κάποιο τρίτο.
Σε σχέση µε την κτηνοτροφία, υπάρχει ιδιαίτερη ενίσχυση για
την κτηνοτροφία. Είναι εδώ και ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο συνάδελφός µου κ. Κεδίκογλου. Θα απαντήσει στη συνέχεια, για να
ενηµερωθεί ο κόσµος.
Σε σχέση µε τον παγετό και την αποζηµίωση για τον παγετό
της άνοιξης του 2021, είµαστε στη διαδικασία όπου µέχρι τώρα
συνολικά έχουν δοθεί 59 εκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε τον
ν.4820/2021 ως προκαταβολές για τις ζηµιές οι οποίες καταγράφηκαν από τον παγετό της άνοιξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Μένω σε αυτά και θα επανέλθω στη δευτερολογία
µου, που θα δώσω πιο συγκεκριµένες απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τα συµπεράσµατα από αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός και όσα
θα ειπωθούν και στη δευτερολογία του, ας τα βγάλουν οι ίδιοι οι
αγρότες. Ήδη κινητοποιήθηκαν την Παρασκευή που µας πέρασε
σε µία µαζική, όπως είπα και στην πρωτολογία µου, συγκέντρωση
στην Αγιά. Και βέβαια το επόµενο διάστηµα να ξέρετε ότι θα εντείνουν τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους.
Κύριε Υπουργέ, δεν απαντάτε συγκεκριµένα. Μάλιστα βγάλατε
και µια είδηση σε ό,τι αφορά τον δηµόσιο διάλογο, ότι µια σειρά
από προϊόντα θα βγουν εκτός συνδεδεµένης. Αυτό είπατε.
Λοιπόν, διαβούλευση: Από ποιόν και για ποιόν και µε τι στόχο;
Μιλάτε για επιτροπές, για επιστήµονες κι εγώ σας λέω την απλή
λογική που βάζει ο αγρότης. Το εισόδηµά του έχει εξανεµιστεί.
Πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής και τώρα δεν του δίνουν τη συνδεδεµένη. Και δεν το βάζουµε αντιπαραθετικά –µακριά από εµάς- µε άλλες περιοχές που για το ίδιο προϊόν, τα
µήλα δηλαδή, που εκεί δεν δηµιουργήθηκε πρόβληµα µε τη συνδεδεµένη.
Εδώ µε βάση δηµοσιεύµατα έρχεστε και επιβεβαιώνετε ότι
υπάρχει πρόθεση στην ουσία να καταργηθεί η συνδεδεµένη µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τιµή του συγκεκριµένου προϊόντος
και άλλων προϊόντων και τη ζωή των ίδιων των αγροτών.
Δεύτερον, για τον παγετό του Απρίλη πήρανε κάποια χρήµατα
πολύ ελάχιστα και πολύ µετά από τις επιπτώσεις του παγετού
στην παραγωγή. Και όπως σας θέτουν και στα ερωτήµατα, ζητάνε οι αγρότες 100% αποζηµίωση της παραγωγής που χάθηκε
και αναπλήρωση που σηµαίνει αναπλήρωση του χαµένου τους
εισοδήµατος.
Επίσης, επαναλαµβάνω το τρίτο αίτηµα τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά τον πυρήνα της ερώτησης πέρα από τα άλλα ζητήµατα
που δεν τα αµελούµε. Το τρίτο ζήτηµα είναι εάν λόγω της πανδηµίας θα ενισχυθούν τα µήλα της Αγιάς, συγκεκριµένα της
Αγιάς. Είναι µια µεγάλη αγροτική περιοχή µια τεράστια παραγωγή φρούτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, κυρίως φρούτων και ειδικά του µήλου.
Άρα, λοιπόν, σε αυτά τα τρία δεν απαντήσατε µέχρι τώρα. Πιστεύω να απαντήσετε στη δευτερολογία. Όπως επίσης, να µας
πείτε τι µέτρα θα πάρετε σε όλα τα υπόλοιπα που µπαίνουν µέσα
από την ερώτηση, όπως για παράδειγµα µε το πετρέλαιο που
πήγε στο ενάµισι λίτρο. Και έρχεστε µε τις εξαγγελίες το προηγούµενο διάστηµα και δίνετε 50 εκατοµµύρια στους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες. Δηλαδή οι άλλοι τι είναι; Δεν είναι παιδιά
του ίδιου Θεού, επειδή κάνουν κανένα µεροκάµατο για να συµπληρώσουν το αγροτικό εισόδηµα; Δεν καίνε τα δικά τους τρα-
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κτέρ πετρέλαιο; Και µιλάµε στο σύνολο της επικράτειας για τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες.
Την ώρα, όµως, που στενεύει ο κορσές σε ό,τι αφορά την επιστροφή για το πετρέλαιο, την οποία ειρήσθω εν παρόδω το 2019
στην κεντρική πλατεία της Λάρισας ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει µαζί µε τη µείωση της τιµής των καυσίµων στους αγρότες, και δίνετε 50 εκατοµµύρια, την ίδια ώρα όµως που κάθε
χρόνο δίνετε 370 εκατοµµύρια σε κλινικάρχες, σε µεγάλες επιχειρήσεις, σε εφοπλιστές, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη µείωση του
κόστους των καυσίµων, για να τους απαλύνετε από τα έξοδα. Για
τους αγρότες µόνο 50 εκατοµµύρια και αυτό µόνο στους διακόσιους χιλιάδες περίπου.
Μάλιστα κάνετε και το χειρότερο. Υλοποιώντας αυτήν την βαθύτατα αντιαγροτική, αντιλαϊκή πολιτική και τον αγροτικό τοµέα,
σπέρνετε και τη διχόνοια, το διαίρει και βασίλευε, ανάµεσα στους
αγρότες. Γιατί και αυτά τα 50 εκατοµµύρια που δίνετε στους διακόσιες χιλιάδες αγρότες είναι ψίχουλα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Να µην αναφερθούµε στα υπόλοιπα. Περιµένουµε κάποιες
απαντήσεις ή έστω κάποια προοπτική στην κατεύθυνση επίλυσης
αυτών των αιτηµάτων που διατυπώνουν οι ίδιοι οι αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ξεκαθαρίσουµε το εξής: Η συνδεδεµένη δεν
καταργείται. Σας είπα ποια είναι η πρόταση από τον σύµβουλο.
Είπαµε ότι είµαστε σε διάλογο και στο τέλος του χρόνου θα καταλήξουµε. Άρα, λοιπόν, δεν ισχύει αυτό που λέτε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Οι διαρροές για τα µήλα της Αγιάς, τα κάστανα και τ’ αµύγδαλα
από πού είναι, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Σας το ξαναλέω. Είναι επίσηµα. Δεν µιλάµε για διαρροές. Σας λέω ότι γίνεται διαβούλευση. Τα στοιχεία είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο. Μπορούν να µπουν στον ιστοχώρο του
Υπουργείου µας και να δώσουν τα στοιχεία τους και να γράψουν
και τα σχόλιά τους και να δώσουν συγκεκριµένα στοιχεία. Διότι
οι παραγωγοί, οι οποίοι ξέρουν και πονάνε για το βιός τους και
γενικά για την επιβίωσή τους, έχουν στοιχεία και µπορούν τεκµηριωµένα να απαντήσουν. Και όποιος έχει δίκιο στο τέλος, εδώ
είναι η πολιτική ηγεσία, θα κάνουµε και συζήτηση και διαβούλευση για να καταλήξουµε πάντοτε προς όφελος των παραγωγών. Αυτό είναι το µόνο σίγουρο.
Πάµε τώρα να δούµε για τον παγετό και συγκεκριµένα τι γίνεται για τη Λάρισα και τη Θεσσαλία. Διότι -το είπατε και εσείς- δώσαµε προκαταβολές µε νόµο δικό µας, που για πρώτη φορά έχει
γίνει, τον ν.4820/2021. Για πρώτη φορά η ελληνική Βουλή νοµοθέτησε και ξεκίνησε τη διαδικασία των προκαταβολών. Είπαµε
59.000.000 ευρώ. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται. Είναι άλλο το
«δεν δώσαµε» και άλλο το αν σας φαίνονται λίγα. Όµως, µε νοικοκυροσύνη δίνεται ό,τι δίνεται.
Συγκεκριµένα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν πληρωθεί
προκαταβολές 8.000.000 ευρώ. Ειδικότερα, στον Δήµο Αγιάς, οι
καταβληθείσες προκαταβολές είναι στις 400.000 ευρώ. Η καταβολή του συνόλου των αποζηµιώσεων αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του χρόνου, αρχές του επόµενου. Είναι
µια διαδικασία σύνθετη που την ξέρουν οι παραγωγοί, µε επισηµάνσεις, εκτίµησης από τον ΕΛΓΑ και θα γίνει και εκκαθάριση στη
συνέχεια.
Σε σχέση µε αυτό που λέτε, µε το 100%, την αποζηµίωση, σε
κανένα ασφαλιστικό σύστηµα, και στον γεωργο-ασφαλιστικό σύστηµα το δικό µας, υπάρχουν κανόνες. Δεν λειτουργεί αυθαίρετα. Με βάση, λοιπόν, αυτούς τους κανόνες, οι οποίοι προκύπτουν από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ, που µε νόµο έχει θεσπιστεί στην ελληνική Βουλή, προβλέπονται συγκεκριµένα όρια τα
οποία µπορούν να αποζηµιωθούν. Και αυτό γίνεται για όλους
τους αγρότες, γι’ αυτούς οι οποίοι είναι βέβαια ενήµεροι ασφαλιστικά. Διότι τα χρήµατα του ΕΛΓΑ -ξέρετε- είναι χρήµατα των
αγροτών και των παραγωγών και δουλεύει αντασφαλιστικά.
Εµείς στο Υπουργείο -θα σας το πω και στην επόµενη ερώτηση
που έχετε- προχωρούµε στην αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ. Γι’
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αυτόν τον λόγο, έχει γίνει µια προγραµµατική σύµβαση µε την
κοινωνία της πληροφορίας, ούτως ώστε να υπάρξει µία αναβάθµιση στα ψηφιακά συστήµατα του ΕΛΓΑ και στον τρόπο µε τον
οποίον γίνονται και οι δηλώσεις, αλλά και στον τρόπο µε τον
οποίο γίνονται οι εκτιµήσεις και οι αποζηµιώσεις και έτσι να
βρούµε και άλλους τρόπους που θα βελτιώσουµε το σύστηµα,
πάντοτε όµως κρατώντας τα στοιχεία, ούτως ώστε να είναι ο οργανισµός βιώσιµος. Ακόµη, θα εξετάσουµε εναλλακτικούς τρόπους ασφάλισης, όπως είναι η προαιρετική και η πρόσθετη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θέλω να σας επισηµάνω το εξής, για να το γνωρίζετε και εσείς
και όλοι οι παραγωγοί: Πρώτη φορά από την Κυβέρνηση αυτή,
από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει συµβεί στην
ίδια χρονιά να γίνονται οι εκτιµήσεις και να γίνονται και οι πληρωµές από τον ΕΛΓΑ. Διότι, µέχρι τώρα, στα προηγούµενα χρόνια -τα στοιχεία δεν αµφισβητούνται, µπορείτε να τα αναζητήσετε
και µέσα από τη διαδικασία της κοινοποίησης εγγράφων- πληρώνονταν οι παραγωγοί µετά από δεκαεπτά µήνες, µετά από δύο
χρόνια. Και για πρώτη φορά, η συγκεκριµένη Κυβέρνηση χρηµατοδότησε τον ΕΛΓΑ µε 34 εκατοµµύρια τον Ιούλιο του 2020, µε
αποτέλεσµα να επιτευχθεί η αποπληρωµή του οφειλόµενου 35%
των αποζηµιώσεων σε µία δόση, µε 68 εκατοµµύρια για την καταβολή αποζηµιώσεων στις πληγείσες περιοχές του «Ιανού»
µέσα σε τέσσερις µήνες, µε 30 εκατοµµύρια για το έτος 2021,
ενώ µε ενεργοποίηση του ίδιου άρθρου καταβάλλει την επιχορήγηση αναδροµικά για τα έτη 2011 - 2017.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε συνέπεια τις υποχρεώσεις της που
έχει απέναντι στον συγκεκριµένο οργανισµό, τις εκπληρώνει και
έχει ενεργοποιήσει τον ν.3877/2010 γι’ αυτόν τον σκοπό.
Σε σχέση µε τα γενικότερα µέτρα για τους παραγωγούς και το
πετρέλαιο, αν θέλετε, να απαντήσω στην επόµενη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, κύριε Υπουργέ,
να κοιτάτε και το ρολόι σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Το κοιτάζω. Είναι πολλά τα ερωτήµατα. Θα απαντήσω στην επόµενη ερώτηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Να υπενθυµίσω ότι
οι χρόνοι είναι δύο λεπτά πρωτολογία και τρία λεπτά δευτερολογία για το Βουλευτή και για τον Υπουργό είναι τρία λεπτά η
πρωτολογία και τρία λεπτά η δευτερολογία.
Παράκληση θερµή αυτό να το προσεγγίζουµε.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 181/15-11-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ζηµιές στην ελαιοπαραγωγή στη
Θεσσαλία από το πρόβληµα της ακαρπίας και της σχινοκαρπίας».
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Τώρα µεταφερόµαστε σε άλλο προϊόν, κύριε Υπουργέ, και συγκεκριµένα στην ελαιοπαραγωγή και όχι µόνο στη Θεσσαλία.
Η ερώτηση αναφέρεται στη Θεσσαλία και συγκεκριµένα
αφορά την ακαρπία λόγω του παγετού τον Μάρτιο και Απρίλιο
που σηµειώθηκε στην περιοχή του Δήµου Τεµπών. Παράλληλα,
την ίδια περίοδο, ο παγετός αυτός έπληξε και περιοχές στη Μαγνησία από τα Λεχώνια στο νότιο Πήλιο και βέβαια και άλλες περιοχές στη Θεσσαλία. Μάλιστα, όπως λένε και οι ίδιοι οι αγρότες,
οι ελαιοπαραγωγοί, ο παγετός και η καταστροφή συνέβησαν σε
µια περίοδο που η σοδειά αναµενόταν να είναι ικανοποιητική, η
γνωστή «βεντέµα».
Να σηµειώσουµε εδώ, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι
αντίστοιχο ερώτηµα είχαµε καταθέσει και τον Σεπτέµβρη, που
αφορούσε άλλες περιοχές της χώρας µας για τα ίδια προβλήµατα της ακαρπίας εξαιτίας φυσικών φαινοµένων. Συγκεκριµένα,
στις 16 Σεπτεµβρίου είχαµε καταθέσει ερώτηση, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα εννοώ. Ούτε γραπτή απάντηση δεν πήραµε.
Γι’ αυτό επανερχόµαστε και µε αφορµή τα ζητήµατα των ελαιοπαραγωγών στη Θεσσαλία, αλλά αυτό αφορά προφανώς όλους
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τους ελαιοπαραγωγούς ανεξάρτητα το αίτιο, δηλαδή αν ήταν ο
παγετός ή αν ήταν η ζέστη -ας πούµε- στην Κρήτη και σε άλλες
περιοχές.
Συνεπώς τα ερωτήµατα προς τον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε,
είναι τα εξής:
Τι θα γίνει µε τις αντικειµενικές καταγραφές των ζηµιών στην
ελαιοπαραγωγή από το πρόβληµα της ακαρπίας; Τι θα γίνει µε
τις αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ των µικροµεσαίων ελαιοπαραγωγών; Και επιµένουµε σε αυτό στο 100% γιατί σας άκουσα στη
δευτερολογία της προηγούµενης ερώτησης και µε συγχωρείτε
πάρα πολύ, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αποζηµιώνονται µε
βάση τη συνολική απώλεια του εισοδήµατός τους από την απώλεια του προϊόντος τους.
Πληρώνονται ένα 50% µε 60%. Τόσα πληρώνει ο ΕΛΓΑ. Αυτά
είναι τα ασφάλιστρα, έτσι λειτουργεί ο ΕΛΓΑ, από τη στιγµή που
το κράτος έχει απεµπλακεί από τη χρηµατοδότηση, όπως ίσχυε
παλαιότερα του ΕΛΓΑ, και τα έχει φορτώσει όλα στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών και µάλιστα τους επιβάλλει και αυτού
του τύπου τις αποζηµιώσεις που δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν
το απολεσθέν εισόδηµα από τις διάφορες καταστροφές που σηµειώνονται.
Δεύτερον, για τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ, παραµένει πάγιο το
αίτηµα να αλλάξει ο αναχρονιστικός αυτός Κανονισµός. Παράλληλα, να εξασφαλιστούν κατώτερες εγγυηµένες τιµές για το
ελαιόλαδο, που να καλύπτουν φυσικά το κόστος της παραγωγής,
για να µπορέσουν να ζήσουν και οι αγρότες. Πώς θα γίνει;
Και το τελευταίο, να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Να υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια, εργαλεία, αφορολόγητο πετρέλαιο, µείωση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος κατά
50%. Αυτά είναι τα αιτήµατα των αγροτών, όχι µόνο των ελαιοπαραγωγών αλλά και των µηλοπαραγωγών, που συζητήσαµε στην
προηγούµενη ερώτηση, όλων των αγροτών και του οργανωµένου
αγροτικού κινήµατος.
Αυτά διεκδικούν οι αγρότες, για να µπορούν να παραµείνουν
στα χωράφια τους, στη γη τους, να καλλιεργήσουν, να µπορέσουν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Διαφορετικά, τους οδηγείτε διαχρονικά και µε την πολιτική σας κι εσείς ως Κυβέρνηση στο
ξεκλήρισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Λαµπρούλη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την απάντησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να δώσω ορισµένα στοιχεία που έχουµε από τον
ΕΛΓΑ, ο οποίος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του.
Ειδικά για τις ελαιοκαλλιέργειες, όπως προκύπτει από τις επισηµάνσεις του αρµόδιου καταστήµατος του ΕΛΓΑ Λάρισας, διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί ζηµιά στο φυτικό κεφάλαιο, κυρίως
βέβαια στις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας και
λιγότερο στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και Μαγνησίας.
Για τις εν λόγω ζηµιές υποβάλλονται αιτήσεις από τους παραγωγούς. Ξεκίνησε από τις 8 Νοεµβρίου και είναι σε εξέλιξη µέχρι
τις 22 Νοεµβρίου και έως τώρα έχουν υποβληθεί χίλιες οκτακόσιες πενήντα αιτήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων
και Καρδίτσας. Εφόσον τελικά συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που απορρέουν από τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, δύναται να προταχθεί η ένταξή τους σε
πρόγραµµα.
Επιπλέον, θα ήθελα να δώσω ορισµένα στοιχεία, γιατί το θέσατε και προηγουµένως, σε σχέση µε τους παραγωγούς και το
κόστος παραγωγής. Θέλω να σας πω τι κάνει αυτή η Κυβέρνηση,
που για µας κάνει πάρα πολλά και αυτό το αντιλαµβανόµαστε
από τη σχέση µας και από τον τρόπο µε τον οποίο µας υποδέχονται οι παραγωγοί και οι αγρότες.
Έµπρακτα, λοιπόν, η Κυβέρνηση στηρίζει τον πρωτογενή κλάδο σε κάθε περίσταση, λαµβάνοντας µια σειρά από µέτρα, όπως
νέα φορολογική κλίµακα για τα φυσικά πρόσωπα και τους κατ’
επάγγελµα αγρότες µε συντελεστές που ξεκινούν από το 9%,
αντί για το 22%. Δεύτερον, µείωση του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων από το 28% που ήταν και ίσχυε µε την προηγούµενη
Κυβέρνηση στο 22%, µείωση της προκαταβολής φόρου στο 80%
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για τα νοµικά πρόσωπα και στο 55% για τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν αγροτική δραστηριότητα, αναστολή πληρωµής της εισφοράς αλληλεγγύης, µείωση κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες
των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόµενους των αγροτικών επιχειρήσεων, µείωση φορολογίας στο 10% των κερδών
των συλλογικών αγροτικών σχηµάτων, εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύµατος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος.
Με την πλειοψηφία των απαραίτητων εφοδίων και πρώτων
υλών της γεωργικής παραγωγής να παραµένει στο 13%, οι ζωοτροφές που προορίζονται για τη ζωική παραγωγή υπάγονται
στον υπερµειωµένο συντελεστή του 6%. Ανακοινώθηκε τον Σεπτέµβριο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι σε ισχύ.
Υπάρχει εφαρµογή του µέτρου της επιστροφής του ειδικού
φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο για το 2022 για πρώτη
φορά από το 2016 για τους παραγωγούς που µετέχουν σε οµάδες παραγωγών, στο πρόγραµµα «Συµβολαιακής Γεωργίας», σε
συνεργατικά σχήµατα και για τους νέους αγρότες. Από το συγκεκριµένο µέτρο θα ωφεληθούν περίπου διακόσιες χιλιάδες
αγρότες, πάνω από είκοσι πέντε χιλιάδες νέοι αγρότες, περίπου
εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες αγρότες που είναι µέλη οµάδων παραγωγών και συνεταιρισµών και περίπου είκοσι πέντε χιλιάδες
αγρότες που είναι µέλη της «Συµβολαιακής Γεωργίας».
Η ενίσχυση που δόθηκε συνολικά στον αγροτικό κόσµο της
χώρας φτάνει τα 204 εκατοµµύρια ευρώ για την αντιµετώπιση
των επιπτώσεων της πανδηµίας. Έως σήµερα έχουν δοθεί 164
εκατοµµύρια ευρώ και επιπλέον άλλα 40 εκατοµµύρια θα χορηγηθούν έως το τέλος του έτους σε διάφορες κατηγορίες παραγωγών και πληγέντες τοµείς του κλάδου. Σε αυτά τα 204
εκατοµµύρια προσθέστε, παρακαλώ, άλλα 258 εκατοµµύρια
ευρώ τα οποία έχουν δοθεί µέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών στους αγρότες και στους παραγωγούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αν αθροίσετε όλα αυτά τα χρήµατα, φτάνουµε στο µισό δισεκατοµµύριο. Είναι λεφτά τα οποία πήγαν στους παραγωγούς. Γι’
αυτό εγώ σας είπα ότι µας υποδέχονται και µας µιλούν, γιατί ξέρουν οι αγρότες ότι αυτή η Κυβέρνηση πραγµατικά έµπρακτα
τους στηρίζει και το καταλαβαίνουν στους λογαριασµούς τους
µε τα χρήµατα τα οποία µπαίνουν εκεί.
Θα επανέλθω για να δώσω κι άλλα στοιχεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα τα πείτε τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για τη δική σας δευτερολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κοιτάξτε, ακούσαµε τώρα µια χαρά εξαγγελίες από τον Υπουργό
στα ζητήµατα της αγροτικής παραγωγής και ανάπτυξης ή των
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου. Η ερώτηση είναι συγκεκριµένη.
Μέχρι και για κτηνοτροφικές επιδοτήσεις ακούσαµε. Εµείς ρωτήσατε συγκεκριµένα για τους ελαιοπαραγωγούς.
Σας είπα το εξής, που το έχετε δει και στην ερώτηση. Τι ζητάνε
οι ελαιοπαραγωγοί, λόγω της ακαρπίας και της µείωσης του εισοδήµατός τους από τη µειωµένη παραγωγή ελιάς και κατ’ επέκταση ελαιολάδου; Τη στήριξη του εισοδήµατός τους, το
απολεσθέν εισόδηµα. Τι κάνατε; Το αναφέρουµε στην ερώτηση,
να την ξαναδιαβάσουµε πάλι. Λέµε -και το λέµε ξεκάθαρα, δεν
κρυβόµαστε- «Δώσατε 30 ευρώ ανά στρέµµα για όσους είναι
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες», ναι ή όχι; Ναι, προφανώς αυτό
είναι το στοιχείο, αλλά στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Οι
άλλοι λοιπόν τι θα γίνουν; Οι άλλοι που δεν είναι κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες, γιατί έχουν ένα εισόδηµα από άλλες δραστηριότητες ή άλλη εργασία, το οποίο ξεπερνάει το 50 % και κάτι
του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός τους, άρα δεν λογίζονται ως
αγρότες. Σας τα είπα και στην προηγούµενη ερώτηση. Είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού αυτοί οι ελαιοπαραγωγοί εν προκειµένω;
Εδώ η απάντηση πρέπει να είναι ξεκάθαρη, κύριε Πρόεδρε.
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Δεν µπορούν να έρχονται οι Υπουργοί εδώ -επαναλαµβάνω- να
µας εξαγγέλλουν το τι κάνουν, τα εκατοµµύρια που πετάνε από
δω και από κει! Για δείτε τους ελαιοπαραγωγούς, πάτε στους µηλοπαραγωγούς στην Αγιά, πείτε τα αυτά, να σας πούνε µε τι βάσανο µπαίνουν στα χωράφια τους και µε τι χρέη, που τους
κυνηγάνε από παντού! Και όχι µόνο τα άµεσα που σχετίζονται µε
την παραγωγική τους διαδικασία, αλλά έχουν να αντιµετωπίσουν
παράλληλα και µια φοροεπιδροµή που υπάρχει αυτή τη στιγµή,
όχι µόνο αυτή την περίοδο, αλλά και τα προηγούµενα χρόνια,
που ακολουθεί στα εισοδήµατά τους από την άγρια φορολογία
και το χαράτσωµά τους, όχι ως αγρότες λόγω επαγγέλµατος,
αλλά ως οικογενειάρχες, ως σπίτια. Είναι ζητήµατα που αντιµετωπίζει όλη η κοινωνία µας, όλος ο ελληνικός λαός φυσικά.
Άρα, λοιπόν, εδώ χρειάζονται συγκεκριµένα µέτρα, να στηριχτούν και οι ελαιοπαραγωγοί. Βάζουµε µια σειρά αιτήµατα, που
σας τα είπα και πριν. Θα παρθεί πλέον η απόφαση; Σας τα είπαν
και στην Κέρκυρα τις προάλλες, που πήγατε να διαφηµίσετε την
ΚΑΠ και δεν βγάλατε τσιµουδιά για την τιµή του ελαιολάδου, και
οι αγρότες, και όχι µόνο στην ελαιοπαραγωγή και στο ελαιόλαδο,
αλλά σε όλα τα προϊόντα, και στα µήλα, βρίσκονται συνεχώς
κάτω από τα νύχια των αρπακτικών, µεγαλεµπόρων, διαφόρων
µεσαζόντων και πάει λέγοντας.
Ποια είναι η εγγύηση του κράτους απέναντι στο εγγυηµένο εισόδηµα του αγρότη, για να µπορεί να ζήσει; Το επαναλαµβάνω
δεύτερη και τρίτη φορά. Να µπορεί να ζήσει, να µείνει στον τόπο
του και να παραγάγει.
Λέτε για το πετρέλαιο. Σας τα είπα και πριν. Είπατε εκατόν
ογδόντα χιλιάδες, εγώ είπα διακόσιες χιλιάδες, ότι θα τους δώσετε. Δηλαδή σε ποιους πάλι; Στους κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες, σε αυτούς που είναι στους συνεταιρισµούς και πάει λέγοντας. Οι άλλοι διακόσιες χιλιάδες;
Και δεν το βάζουµε αντιπαραθετικά. Διότι εσείς αυτή την κατεύθυνση υπηρετείτε, προσπαθείτε να εφαρµόσετε τον νόµο
αυτό, του «διαίρει και βασίλευε», και να βάλετε τους αγρότες να
συγκρούονται µεταξύ τους, για τι; Για 50 εκατοµµύρια. Αυτό σας
το είπα και στην προηγούµενη ερώτηση, για 50 εκατοµµύρια, ψίχουλα ακόµη και για το πετρέλαιο, την ίδια ώρα που κάθε χρόνο
δίνετε -σας είπα, είναι γραµµένο και στην προηγούµενη ερώτηση- που δίνετε 370 εκατοµµύρια αφορολόγητο για µείωση του
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο σε κλινικάρχες, επιχειρηµατίες και εφοπλιστές.
Και να σας πω και το άλλο, το 2015, που ήταν και τα αγροεφόδια, είχαµε χαµηλότερες τιµές, όλο αυτό που λέµε «κόστος παραγωγής» ήταν πολύ λιγότερο, το πετρέλαιο δεν είχε τέτοια τιµή
και οι αγρότες παίρναν 185 εκατοµµύρια. Και τώρα τους πετάτε
ένα ψίχουλο 50 εκατοµµύρια.
Επαναλαµβάνω και πάλι, ο Πρωθυπουργός στη Λάρισα, το
2019 πριν τις εκλογές, είχε δεσµευτεί. Αυτή η δέσµευση είναι
αυτά τα ψίχουλα. Ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους οι αγρότες, ας καθορίσουν τη στάση τους, και να ξέρετε ότι το επόµενο
διάστηµα θα αναπτυχθούν µεγάλοι αγώνες από τους αγρότες.
Η οργή και η αγανάκτησή τους εµείς τους λέµε θα πρέπει να µετατραπούν σε οργανωµένο αγώνα απέναντι και ενάντια στην πολιτική της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να τα πάρουµε λίγο µε τη σειρά. Αυτό το είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, χρήµατα έχουν δοθεί στους αγρότες. Αυτό το είπε
κι ο ίδιος. Να θυµίσω εγώ τα ποσά, τα οποία ανέφερα πριν από
λίγο. Είπα ότι λόγω ενίσχυσης, λόγω COVID, λόγω των περιοριστικών µέτρων, που είναι διοικητικά µέτρα, έχουν δοθεί µέχρι
τώρα 164 εκατοµµύρια ευρώ και θα δοθούν άλλα 40 µέχρι το
τέλος του χρόνου. Άρα 40 είναι η εξαγγελία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μα, κύριε Υπουργέ, η ερώτηση δεν αφορά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Έχω τρία λεπτά.
Λοιπόν, επιπλέον…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα µας τρελάνει ο κύριος Υπουργός!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Είπα ότι µέσα σε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Η ερώτηση δεν αφορά τις ελαιοπαραγωγές. Ή θα απαντούµε σε
συγκεκριµένη ερώτηση ή να πούµε ότι δεν µπορούµε να απαντήσουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το άκουσε ο Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Έχω τρία λεπτά, δεν έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μάλιστα, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ.
Άρα, ξαναλέω πάλι για να καταλάβουµε, για να µην µπερδευόµαστε. Έχουν δοθεί 164 εκατοµµύρια λόγω COVID ήδη µέχρι
τώρα, έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς των παραγωγών και
των αγροτών. Θα πιστωθούν άλλα 40 εκατοµµύρια µέχρι το
τέλος του χρόνου, δηλαδή 204 εκατοµµύρια. Η εξαγγελία είναι
για τα 40 εκατοµµύρια.
Μέσω, λοιπόν, των επιστρεπτέων προκαταβολών έχουν δοθεί
άλλα 258 εκατοµµύρια ευρώ. Αθροίστε και γι’ αυτό φτάνουµε στο
µισό δισεκατοµµύριο που είπαµε πιο πριν.
Οι εξαγγελίες που είπατε δεν ισχύουν. Είναι µέτρα τα οποία
έχουν νοµοθετηθεί, έχουν ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή και
ισχύουν σε σχέση µε τα φορολογικά που ανέφερα πιο πριν.
Πάµε, όµως, να δούµε τώρα τι έχει γίνει για την ελιά και για
τους ελαιοπαραγωγούς για όλη τη χώρα. Διότι επικαλεστήκατε
δυο φορές τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης είναι συνεπής
µε ό,τι έχει εξαγγείλει και το τηρεί και βάζει εµάς, τους Υπουργούς, να το ακολουθούµε κατά γράµµα και να είµαστε ακριβείς
µε τους λόγους του και τις εξαγγελίες του.
Σας λέω, λοιπόν, τα εξής. Υπάρχει το Μέτρο 21 που είναι από
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΠΑΑ, του Υπουργείου
µας, µε τον τίτλο «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς
των τοµέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της
πανδηµίας COVID-19». Άλλα χρήµατα είναι αυτά, ξεχωριστά χρώµατα είναι αυτά εδώ, όπου για τους ελαιοπαραγωγούς σε όλη τη
χώρα έχουν δοθεί -είναι µέτρο του 2020- 126 εκατοµµύρια ευρώ.
Κάντε, λοιπόν, την πρόσθεση. Από το ΠΑΑ 126 εκατοµµύρια
ευρώ το 2020 για τους παραγωγούς της χώρας. Αν έχετε στοιχεία, αµφισβητήστε το. Εγώ αµφισβητώ τα νούµερα που αναφέρατε πιο πάνω.
Επιπλέον, για τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σηµασίας σε
επιτραπέζια ελιά µε κωδικό συστήµατος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008/190, δόθηκε µε απόφαση του Μαΐου του 2021, τώρα πρόσφατα, 1,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Επιπλέον, µε κοινή υπουργική απόφαση, η οποία είχε αποφασιστεί στο τέλος του 2020, τον Νοέµβριο του 2020, για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην επιτραπέζια ελιά ποικιλίας
Καλαµών, δόθηκαν -συνολικό ύψος προϋπολογισµού- 13.200.000
ευρώ.
Πρόσφατα αποφασίστηκε µε υπουργική απόφαση και δίνονται
για τις υπόλοιπες ποικιλίες της επιτραπέζιας ελιάς που δεν καλύφθηκαν από αυτά που ανέφερα πιο πριν 11.125.000 ευρώ.
Αθροίζω ξανά: Από το ΠΑΑ 126 εκατοµµύρια ευρώ, 9 εκατοµµύρια ενίσχυση για την επιτραπέζια ελιά και τις λοιπές, 13 εκατοµµύρια για την ελιά Καλαµών και 11.125.000 ευρώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες της ελιάς, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται.
Αν κάνετε την άθροιση -που τα νούµερα έχουν καταγραφεί και
στα Πρακτικά- ξεπερνά το συγκεκριµένο τα 170 εκατοµµύρια
ευρώ που έχουν δοθεί συνολικά στη χώρα στους ελαιοπαραγωγούς από το 2020 µέχρι και σήµερα. Και µιλώ για το τέλος του
2020. Δεν µιλώ για την αρχή του 2020. Άρα µιλάµε ότι µέσα σε
µια χρονιά έχουµε δοθεί όλα αυτά τα χρήµατα.
Με αυτά, λοιπόν, τα όπλα και ακολουθώντας τις κατευθύνσεις
που αποφασίζει η Κυβέρνηση και µας δίνει προσωπικά από ο
Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπουµε και αντικρίζουµε τους αγρότες και τους παραγωγούς µας στα µάτια.
Ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κύριο Υπουργό.
Στις επόµενες δύο ερωτήσεις θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Σίµος Κεδίκογλου.
Προχωρούµε στη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 182/15-112021 επίκαιρης ερώτησης δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Τα προβλήµατα των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων
στην Κρήτη».
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη βρίσκονται σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Πρόκειται για έναν αγώνα δίκαιο,
τον οποίο στηρίζει το ΚΚΕ. Είναι ένας αγώνας που πρέπει να συνεχιστεί, όχι όµως µε καλιτσούνια και ρακές που γελοιοποιούν
τον αγώνα τον αγροτοκτηνοτρόφων, αλλά ένας αγώνας που θα
έχει καθαρά συγκρουσιακό µέτωπο µε τις πολιτικές των κυβερνήσεων των δικών σας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των
εµποροβιοµηχάνων. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να κλιµακωθεί µέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτηµάτων τους, διότι
η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Δεν µπορούν να επιβιώσουν µε την πολιτική που ακολουθείτε,
µια πολιτική που ευνοεί τους λίγους µεγαλοαγρότες, τις µεγάλες
κτηνοτροφικές µονάδες, τους βιοµήχανους των ζωοτροφών και
τα καρτέλ στο γάλα. Πρόκειται για µια συστηµατική επίθεση που
εξανεµίζει το εισόδηµά τους µε ανατιµήσεις στις ζωοτροφές, µε
εξευτελιστικές τιµές για τον παραγωγό στο γάλα και στα υπόλοιπα κτηνοτροφικά προϊόντα, µε τιµές που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ούτε το κόστος παραγωγής, µε πληρωµές προς τους
κτηνοτρόφους που γίνονται σύµφωνα µε τις ορέξεις των µεγαλεµπόρων, µε τις ανοικτές τιµές που δίνουν οι εµποροβιοµήχανοι, µε δυσβάσταχτο κόστος θαλάσσιων µεταφορών, µε αυξήσεις στα καύσιµα, στο ηλεκτρικό, µε την υπέρµετρη φορολογία,
µε τις υπέρµετρες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, µε τις ζηµιές από την κακοκαιρία και τις αρρώστιες των ζώων που δεν
αποζηµιώνονται ή αν καλύπτονται, καλύπτονται κατ’ ελάχιστον
και µε την ανάρτηση των δασικών χαρτών που αφορά τα βοσκοτόπια που αντί να λύσει προβλήµατα, δηµιούργησε ακόµα περισσότερα. Αµέτρητος ο κατάλογος που γονατίζει στην κυριολεξία
τον µικροµεσαίο κτηνοτρόφο και συνολικά τους αγρότες.
Σαν να µην έφταναν αυτά, ήλθε η κοινή υπουργική απόφαση
που µειώνει δραστικά χωρίς καµµία διευκρίνιση τις επιδοτήσεις,
δασική ενίσχυση και εξισωτική αποζηµίωση µε την κατανοµή στα
βοσκοτόπια, µε πολύ βαριές τις συνέπειες ειδικά για τους νεοεισερχόµενους κτηνοτρόφους. Οι µειώσεις αυτές θα είναι πολύ
µεγαλύτερες µε την αναδροµική εφαρµογή αυτής της επαίσχυντης κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων.
Αντί η Κυβέρνηση να ενισχύσει τους µικροµεσαίους κτηνοτρόφους µε βάση το ζωικό τους κεφάλαιο χωρίς άλλες διατυπώσεις,
δίνοντάς τους κάποια «ανάσα», επιβάλλει άγριο «τσεκούρωµα»
που οδηγεί στο ξεκλήρισµά τους, τα ίδια δηλαδή που έκαναν και
οι προηγούµενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ
παλιότερα. Άλλωστε τα περιθώρια για να δηλώσουν εκτάσεις
µόνο και µόνο για να πάρουν ενισχύσεις χωρίς να εµφανίζουν
ζωικό κεφάλαιο τα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να
κουνάει το δάχτυλο.
Εφαρµόζετε, δηλαδή, κατά γράµµα τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που µπορεί να βάζει ρήτρες για
ενισχύσεις άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ όχι για να στηρίξετε
τους µικρούς, αλλά για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς µε πρώτες ύλες για λογαριασµό των βιοµηχάνων. Δηλαδή σε τελική ανάλυση αυτούς ευνοείτε και όχι τους
βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
Όλοι µα όλοι σας σκάβετε τον λάκκο των αγροτοκτηνοτρόφων, γι’ αυτό και δεν πρέπει να έχουν καµµία απολύτως εµπιστοσύνη ούτε σε εσάς, αλλά ούτε και σε ορισµένους αυτόκλητους
αγροτοπατέρες που προσπαθούν συστηµατικά να συνεταιριστούν τον αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, να εκµεταλλευτούν
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τον πόνο και την αγωνία τους, οι οποίοι σε συµπαιγνία µε την Κυβέρνησή σας επιχειρούν να γελοιοποιήσουν αυτόν τον τίµιο και
δίκαιο αγώνα τους. Η πραγµατικότητα, λοιπόν, είναι σκληρή και
δεν κρύβεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας. Ήδη έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο. Περάστε στα ερωτήµατα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ
πάρα πολύ για την ανοχή την οποία δείχνετε για ένα τέτοιο θέµα,
γιατί ο αγροτικός κόσµος στην Κρήτη είναι ξεσηκωµένος και περιµένει απαντήσεις και λύσεις από την πλευρά της Κυβέρνησης.
Θα πάρετε πίσω την κοινή υπουργική απόφαση περί βοσκοτόπων εδώ και τώρα και χωρίς καµµία αναδροµική ισχύ, χωρίς χρονοτριβή και χωρίς «ναι µεν, αλλά», εξασφαλίζοντας αφ’ ενός ότι
δεν θα χάσει κανείς µικροµεσαίος δικαιώµατα και ενισχύσεις που
είχε και λάµβανε µέχρι σήµερα και αφ’ ετέρου τις αναγκαίες βοσκήσιµες εκτάσεις, συνδέοντας παράλληλα το καθεστώς των ενισχύσεων µε την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο; Θα στηρίξετε
µε µέτρα τους µικροµεσαίους κτηνοτρόφους, ώστε να µπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα για να
επιβιώσουν;
Θα µειώσετε το κόστος παραγωγής; Θα στηρίξετε έµπρακτα
την εγχώρια παραγωγή; Θα καθοριστούν κατώτατες εγγυηµένες
τιµές στα κτηνοτροφικά προϊόντα; Θα τους αποζηµιώσετε για το
σύνολο της ζηµιάς που έχουν υποστεί από θεοµηνίες και αρρώστιες; Θα τους δώσετε αυτή την έκτακτη ενίσχυση των τεσσάρων
ευρώ ανά ζώο λόγω πανδηµίας, όπως ζητούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι; Θα τους καλύψετε, µε κρατική επιδότηση των ιδίων των
κτηνοτρόφων και όχι των εφοπλιστών, το κόστος θαλάσσιων µεταφορών των προϊόντων τους; Και τέλος, θα επιλύσετε ως Κυβέρνηση -γιατί εσείς το δηµιουργήσατε- το θέµα των δασικών
χαρτών χωρίς καµµία οικονοµική επιβάρυνση και προς όφελος
των µικροµεσαίων κτηνοτρόφων;
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Γενικευµένη επερώτηση έγινε, η επίκαιρη αυτή ερώτηση.
Κύριε Κεδίκογλου, έχετε τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι καταγγέλλετε και είσαστε εναντίον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στον αγροτικό τοµέα
σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Σε ό,τι αφορά το γάλα, να ξέρετε ότι αυτή η Κυβέρνηση, καταπολεµώντας τις παράνοµες «ελληνοποιήσεις» ανέβασε την
τιµή του γάλακτος για τους παραγωγούς και µάλιστα είναι η υψηλότερη τιµή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά τα άλλα, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που µου δίνετε
να παρουσιάσω επιγραµµατικά µέρος του έργου που επιτελεί το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο και
αφουγκράζεται και ενδιαφέρεται και έχει προτεραιότητα τον κτηνοτροφικό κλάδο και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη βιωσιµότητά του.
Θα σας απαντήσω και θα σας διευκρινίσω και την αναγκαιότητα της κοινής υπουργικής απόφασης, µε την οποία επιχειρείται
η αποκατάσταση µιας σειράς χρόνιων στρεβλώσεων και καταστρατηγήσεων στον τρόπο κατανοµής των δηµοσίων εκτάσεων,
λειτουργώντας πάντοτε εντός του κοινοτικού θεσµικού πλαισίου
και εντός των εθνικών επιλογών που έγιναν τα προηγούµενα χρόνια.
Η ΚΥΑ διαµορφώνει ένα πιο δίκαιο και αντικειµενικό πλαίσιο
στην κατανοµή των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους που ξεκινούν τώρα τη γεωργική τους δραστηριότητα, ένα πλαίσιο που θα
πρέπει µαζί µε άλλες παρεµβάσεις και ελέγχους να ανταποκρίνεται και να συµµορφώνεται στις υποχρεώσεις που θέτει η νέα
ΚΑΠ σε κάθε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις προβλέψεις της ΚΥΑ ωφελείται ο συνεπής και παραγωγικός νέος ή νεοεισερχόµενος κτηνοτρόφος που ξεκινά τη γεωργική
του δραστηριότητα και ενισχύεται γι’ αυτό, µε στόχο να είναι βιώσιµος, παραγωγικός, ανταγωνιστικός και να αυξήσει το µέγεθος
της εκµετάλλευσής του, αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους.
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε εκτενή διάλογο
µε τους αγρότες και κτηνοτρόφους και σχετικά εκδόθηκαν διευκρινιστικές αποφάσεις για τις πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ και ήδη
ανακοινώθηκαν την περασµένη Δευτέρα στις 13 Νοεµβρίου. Σε
αυτόν τον διάλογο -γιατί πιστεύουµε στον διάλογο- γνωρίζετε ότι
προσωπικά, µαζί µε την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι εδώ
πέρα, είχαµε αλλεπάλληλες συναντήσεις µε εκπροσώπους των
κτηνοτρόφων από όλους τους νοµούς της Κρήτης και ήδη µε
αυτή την διευκρινιστική απόφαση -την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ- για να διορθωθούν τυχόν παραλείψεις ή σφάλµατα που
έγιναν κατά την υποβολή των αιτήσεων, άνοιξε πάλι το σύστηµα
διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε οι παραγωγοί µέσω
των συµβούλων τους να µπορούν να προβούν σε διορθωτικές κινήσεις. Κατά την εκτίµηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά τη διόρθωση των
στοιχείων από τους δικαιούχους, θα περιληφθούν στην εκκαθάριση όσοι βάσει των νεότερων στοιχείων τη δικαιούνται. Γι’ αυτόν
τον λόγο προτρέπουµε τους δικαιούχους να προβούν άµεσα στη
διόρθωση των στοιχείων τους, έτσι ώστε να συµπεριληφθούν
στην προσεχή πληρωµή, εφόσον βεβαίως το δικαιούνται. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα διορθώσουν τόσο πιο γρήγορα θα πληρωθούν.
Επίσης, σε σχέση µε το ερώτηµά σας για τις ενέργειες στις
οποίες θα προβεί η Κυβέρνηση για την εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιµων εκτάσεων, θέλω να σας επισηµάνω ότι ακριβώς αυτός είναι ο στόχος της ΚΥΑ περί βοσκοτόπων, δηλαδή η
διασφάλιση εκτάσεων βοσκοτόπων για τους πραγµατικούς παραγωγούς, αποτρέποντας την κατασπατάληση εκτάσεων βοσκοτόπων σε µη δικαιούχους και τονίζοντας ότι διασφαλίζουµε την
ορθή και δίκαιη κατανοµή των ενωσιακών ενισχύσεων θεσπίζοντας αυστηρές ποινές όπου υπάρχει αδικαιολόγητη µείωση ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή µείωση χωρίς παραστατικά, χωρίς
τιµολόγια, χωρίς καµµία απόδειξη. Επίσης, σχετικές είναι και
αποφάσεις του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τις
οποίες η Ελλάδα κέρδισε περί τα επτάµισι εκατοµµύρια στρέµµατα βοσκοτόπων στην ελληνική επικράτεια.
Αυτό που ρωτάτε, για την καταβολή αποζηµιώσεων από τον
ΕΛΓΑ στους ασφαλιστικά ενήµερους και σύµφωνα µε τον κανονισµό ασφάλισης, η διενέργεια των εκτιµήσεων του ζωικού κεφαλαίου διενεργείται άµεσα, ενώ η καταβολή των αποζηµιώσεων
στους ασφαλιστικά ενήµερους κτηνοτρόφους σε σύγκριση µε τα
παρελθόντα έτη έχει συντοµεύσει κατά πολύ, η δε εκκαθάριση
των αποζηµιώσεων δίνεται στο 100%, όπως ακριβώς ζητάτε στην
ερώτησή σας.
Σας παραπέµπω στο σχετικό έγγραφο του ΕΛΓΑ, το οποίο καταθέτω στα πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, κ. Σίµος Κεδίκογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περαιτέρω, για τους παραγωγούς της Κρήτης, η ενίσχυση
µέσω ΚΥΑ COVID-19 (de minimis) και µέτρα 2021 ανήλθε για τα
έτη 2020 και 2021 στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυµνο, Λασίθι στα 47.255.00 ευρώ, σύµφωνα µε
τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το πιο καυτό πρόβληµα, όµως είναι οι ζωοτροφές. Ο στόχος
µας είναι -και πρέπει να είναι- και έχουµε προχωρήσει σε σχεδιασµό στο Υπουργείο, να αυξήσουµε την εθνική παραγωγή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
και δευτερολογία. Κοιτάξτε παρακαλώ το ρολόι.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Περισσότερα, λοιπόν, στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ.
Θα δώσω τον λόγο στον κ. Συντυχάκη, µε την παράκληση τόσο
εσείς, κύριε Συντυχάκη, όσο και ο Υπουργός, στη δευτερολογία
σας να είστε στο πλαίσιο του χρόνου, γιατί υπερδιπλασιάσατε
την πρωτολογία.
Ορίστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε, σε κάθε περίπτωση.
Μπορεί, κύριε Υπουργέ, η τιµή του γάλακτος στην Ελλάδα να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι πολύ υψηλή -δεν το ξέρω, εσείς το είπατε-, αλλά µη λέτε τη
µισή αλήθεια, να την λέτε ολόκληρη.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Υπάρχει το υψηλότερο κόστος
παραγωγής. Και αν η αλήθεια είναι µισή, σηµαίνει ότι είναι ολόκληρο το ψέµα.
Αυτά τα οποία είπατε σε σχέση µε τα βοσκοτόπια, για το ζωικό
κεφάλαιο κ.λπ., είναι τα αποτελέσµατα της δικής σας πολιτικής
και προσπαθείτε να κάνετε συνένοχους τους κτηνοτρόφους.
Πάτε να τους κάνετε συνένοχους, όπως κάνατε κατά το παρελθόν όλα τα κόµµατα τους ελαιοπαραγωγούς και τους αµπελουργούς και στα εσπεριδοειδή, σε όλα τα προϊόντα.
Οι µικροµεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στην Κρήτη -και σε
όλη την Ελλάδα βέβαια-, νιώθουν καθηµερινά στο πετσί τους τις
συνέπειες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που µε την αναθεώρησή της γίνεται όλο και πιο αντιδραστική.
Μιλήσατε για τις ζωοτροφές. Οι τιµές στις ζωοτροφές αποτελούν σχεδόν το 70% - 80% του κόστους παραγωγής. Γιατί; Διότι
µε αυτό τον τρόπο αυγαταίνουν τα κέρδη των µονοπωλίων που
τα παράγουν και τα διακινούν.
Θα σας πω ενδεικτικές τιµές που έχουν διαµορφωθεί, όπως
για το καλαµπόκι. Μέσα σε πέντε µήνες από 10,5 ευρώ το τσουβάλι, πήγε στα 15 ευρώ, 50% αύξηση µέσα σε πέντε µήνες. Η
σόγια από 15 ευρώ το σαραντάρι τσουβάλι πήγε στα 18, 19
ευρώ. Το κόστος δηλαδή, για να συντηρηθεί όλο τον χρόνο ένα
πρόβατο φθάνει και ξεπερνάει τα 100 ευρώ.
Πώς λοιπόν, µε τις ψευτοεπιδοτήσεις µπορεί να κάνει κουµάντο ο αγροτοκτηνοτρόφος στη γη του, στη στάνη του, στο ζωικό
του κεφάλαιο. Οι τιµές που επιβάλλουν εµποροβιοµήχανοι, αλλά
και το κράτος στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και εφόδια -µιλάµε για ζωοτροφές, φάρµακα, αγροτικό ρεύµα, πετρέλαιο, µηχανήµατα κ.λπ.- είναι πάρα, πάρα πολύ υψηλές. Αν προσθέσεις
τα χαράτσια που πέφτουν σαν το χαλάζι, αδειάζουν οι τσέπες
στην κυριολεξία του κτηνοτρόφου.
Μέχρι στιγµής, κύριε Υπουργέ, πάνω από εκατό χιλιάδες µικροµεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν ξεκληριστεί και έχουν εγκαταλείψει την τελευταία δεκαετία. Έχουν βγει εκτός. Αυτή είναι
η περίφηµη ανάπτυξη. Δηλαδή για τους λίγους σε βάρος των
πολλών.
Αυτό που ζητάνε οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι είναι να παρθεί πίσω,
εδώ και τώρα, η ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια, χωρίς αστερίσκους,
χωρίς τεχνοκράτες -γιατί αυτά ακούγονται-, χωρίς διαλόγους µε
το Υπουργείο, µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ροκανιστεί ο χρόνος, να
απογοητευτούν και να σταµατήσουν τους αγώνες.
Αυτός είναι ο στόχος σας. Δεν θέλετε να πάρετε την ΚΥΑ. Είναι
εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το κάνετε και κάνετε συνενόχους τους κτηνοτρόφους. Να παρθούν άµεσα µέτρα µείωσης
του κόστους παραγωγής, να δοθούν έκτακτες επιχορηγήσεις για
αγορά ζωοτροφών αφού είναι τόσο υψηλές οι τιµές, να επιδοτήσετε αγρότες και κτηνοτρόφους για τις θαλάσσιες µεταφορές
και όχι να δίνετε το ισοδύναµο στους εφοπλιστές και στις ναυτιλιακές εταιρείες. Και να διορθώσετε τους δασικούς χάρτες.
Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα ερωτήµατα, κύριε Πρόεδρε,
γιατί κάνατε έναν υπαινιγµό στην πρωτολογία. Όµως, αυτά είναι
και τα αιτήµατα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι γιατί αυτά βιώνουν
καθηµερινά.
Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους
να κλιµακώσουν τον αγώνα τους µε οργάνωση, µε περιφρούρηση του αγώνα τους, µε µορφές που επιλέγουν οι ίδιοι για να
είναι υποδειγµατικός και αποτελεσµατικός και να χάσουν τον
ύπνο τους πάρα πολλοί, χτυπώντας στην καρδιά των υπευθύνων,
που είναι η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα καρτέλ και οι
εµποροβιοµήχανοι.
Αν δεν γίνει αυτό, τότε χάνουν οι ίδιοι και πρέπει να ακουµπήσουν µε εµπιστοσύνη σε γνήσιους λαϊκούς αγωνιστές που...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: ... και όχι σε παραγοντίσκους
που επιβιώνουν από τις δηµόσιες σχέσεις µε Υπουργούς και Κυ-
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βερνήσεις.
Οι κοντυλιές που σας έπαιξαν στο σαλόνι του Υπουργείου σας
πρέπει να παιχτούν στον δρόµο του αγώνα και όχι στα σαλόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, βρίσκω, επίσης, ενδιαφέρουσα την επιλογή
της λέξης «συνένοχοι», ότι κάνουµε δηλαδή συνένοχους τους
αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Υπονοείτε ότι προσπορίζονται
κάτι παρανόµως; Εµείς κάνουµε και θέλουµε τους αγρότες και
τους κτηνοτρόφους συµµέτοχους στην ανάπτυξη.
Θα ήθελα να µου πείτε ένα σηµείο της υπουργικής απόφασης
στην οποία διαφωνείτε. Απλώς να σας αναφέρω ότι η ενεργοποίηση βοσκοτόπων χωρίς ζώα ήταν επιλογή της Ελλάδας το 2015
και υποχρεούµαστε να τη διατηρήσουµε µέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινής αγροτικής πολιτικής.
Σχετικά τώρα µε τις ζωοτροφές, που είναι πραγµατικά και το
µεγάλο πρόβληµα, θα ήθελα να πω πως το πρόβληµα είναι ότι
δεν έχουµε εθνική παραγωγή ζωοτροφών. Η Ελλάδα δεν είναι
αυτάρκης σε ζωοτροφές. Αυτό που σχεδιάζουµε είναι να αυξήσουµε την εθνική παραγωγή, γιατί όταν αυξάνονται τα µεταφορικά κόστη, εκτοξεύονται οι τιµές των ζωοτροφών. Φαντάζοµαι
ότι αυτός είναι ένας στόχος στον οποίο θα συµφωνείτε. Πέρα
από αυτό, έχουµε κάνει οµάδα εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ειδικά µε αυτό το αντικείµενο, το πώς θα αυξήσουµε την εθνική παραγωγή και πώς θα µειώσουµε το κόστος
των ζωοτροφών.
Μειώσαµε τον ΦΠΑ στις ζωοτροφές ήδη, από το 13% στο 6%.
Κάνουµε εκατοντάδες ελέγχους για φαινόµενα παράνοµης κερδοσκοπίας στο εµπόριο ζωοτροφών. Παράλληλα, παίρνουµε
µέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισµού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Αύριο έρχεται στην
επιτροπή της Βουλής το σχετικό νοµοσχέδιο: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισµού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». Στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η βιωσιµότητα, η βελτίωση εν
γένει του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος των κτηνοτρόφων.
Σχετικά µε το πετρέλαιο των αγροτών να πω πως υπολογίζονται σε εκατόν εβδοµήντα έξι χιλιάδες οι αγρότες που θα ωφεληθούν από την παρέµβαση της Κυβέρνησης που αφορά την
επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αφορά νέους
αγρότες και αγρότες µέλη συνεργατικών σχηµάτων. Το δηµοσιονοµικό κόστος θα είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ για την επόµενη
χρονιά.
Έχουµε µια σειρά δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για την προώθηση της κτηνοτροφίας.
Ο χρόνος δεν επαρκεί, αλλά να σας πω τα εξής: Η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία εντάσσονται ως επιλέξιµες δραστηριότητες. Έχουµε τη στήριξη για νέες συµµετοχές σε συστήµατα
ποιότητας, επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις
του ενεργητικού, εκκίνηση επιχείρησης από νέους αγρότες, ανάπτυξη µικρών αγροτικών εκµεταλλεύσεων, σύσταση οµάδων και
οργανώσεων παραγωγών.
Στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας µε υπουργική απόφαση
το ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιµο ζώο ανήλθε στα 10,53
ευρώ. Στην αιγοπροβατοτροφία δόθηκε άµεση επιχορήγηση συνολικού ύψους 30.155.000 ευρώ για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Νοµοθετήθηκε το ακατάσχετο και αφορολόγητο των
ενισχύσεων που χορηγούνται. Παρατάθηκαν οι προθεσµίες που
αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ενταγµένων επενδύσεων, ιδιωτικών και δηµόσιων. Η µείωση ή και απαλοιφή του
ελάχιστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριµένου προϋπολογισµού που πρέπει να αιτείται ο δικαιούχος στην πρώτη αίτηση
πληρωµής. Η αύξηση του αριθµού των αιτηµάτων πληρωµής. Η
αύξηση του ποσοστού πληρωµής προκαταβολών σε δικαιούχους
για ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Η δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε µικρότερο ποσοστό από το εγκεκριµένο
φυσικό και οικονοµικό της αντικείµενο. Η µη απαίτηση διενέρ-
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γειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησης του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κατά τα ενδιάµεσα στάδια.
Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος, στην ολοκλήρωση της
υλοποίησης. Η αύξηση του ποσοστού συνολικής υπερδέσµευσης
των πόρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επίσης, στη βοοτροφία το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιµο ζώο
είναι 140,8 ευρώ.
Όσον αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας για τα δασικά, θα πρέπει να σας παραπέµψουµε στο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει θεσµοθετηθεί ήδη τόσο η αυτεπάγγελτη
όσο και η κατόπιν υποβολής αιτήµατος διόρθωση προδήλων
σφαλµάτων των δασικών χαρτών, καθώς και διακριτή διαδικασία
για τη διοικητική αναγνώριση ιδιοκτησιών. Καταθέτω το σχετικό
έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Σίµος Κεδίκογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι δεν θα συζητηθούν, κατόπιν συνεννόησης, η δεύτερη µε αριθµό 174/12-11-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Καταβολή βασικής ενίσχυσης 2021» και
η πρώτη µε αριθµό 192/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Χαρίτση
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Η αδράνεια της Κυβέρνησης για λήψη µέτρων στήριξης οδηγεί
σε κατάρρευση το εισόδηµα χιλιάδων παραγωγών κορινθιακής
σταφίδας».
Συνεχίζουµε και ολοκληρώνουµε µε την τελευταία για σήµερα
ερώτηση, την τρίτη µε αριθµό 188/15-11-2021 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Μεγάλα προβλήµατα δηµιουργούνται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της τελευταίας στιγµής µε αναδροµική ισχύ - µεγάλες περικοπές στις
επιδοτήσεις».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αντίθετα µε ό,τι ειπώθηκε προηγουµένως,
εµείς σας κατηγορούµε ότι δεν προχωρήσατε σε διάλογο πριν
την έκδοση των αποφάσεων, αλλά κατόπιν εορτής, πράγµα το
οποίο δεν έχει πολύ ουσία.
Προχωρήσατε, αντί να διαχειριστείτε µε διαφάνεια, κανόνες
και δικαιοσύνη τις επιδοτήσεις, στην πεπατηµένη της προηγούµενης καταστάσεως, που από το 2018 και µετά επέβαλε πλήρη
αδιαφάνεια στον τρόπο κατανοµής του αποθέµατος και µια
σειρά άλλων διαδικασιών. Έτσι, βρεθήκατε µπροστά σε αδιέξοδα
που προσπαθείτε να τα αντιµετωπίσετε µε οριζόντια µέτρα που
µειώνουν τις ενισχύσεις για όλους τους παραγωγούς.
Με την ΚΥΑ στην οποία αναφερόµαστε -για πρώτη φορά έχει
αναδροµική ισχύ µία ΚΥΑ- εκτός των επιµέρους περιπτώσεων
που περιλαµβάνει, όπως ότι τα τρία αµνοερίφια γίνονται ένα ή
την κατανοµή βοσκοτόπων κ.α., έχουµε για την ενιαία ενίσχυση
και τη διαδικασία απόδοσής της ένα αποτέλεσµα από την προκαταβολή που είναι πάρα πολύ σηµαντικά αρνητικό: Ενενήντα
περίπου χιλιάδες παραγωγοί έµειναν εκτός.
Κύριες αιτίες, όπως σας έχουν επισηµάνει οι αγρότες οι οποίοι
µετά τη συνάντησή σας, µας κάλεσαν στο Ηράκλειο και µας ενηµέρωσαν, είναι τρεις: Η εκ των υστέρων θέσπιση της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ. Η δεύτερη αιτία είναι ότι δεν
περιηλήφθησαν εκτάσεις από κληρονοµιές ή µεταβιβάσεις που
έγιναν το τελευταίο διάστηµα. Εξαιρέθηκαν παραγωγοί µε ενοικιαστήρια που δεν ανανεώθηκαν αλλά και οι αρόσιµες εκτάσεις
που είναι εντός περιοχών ή γειτνιάζουν µε αυτές. Όλα αυτά σε
συνδυασµό βεβαίως µε το ζήτηµα των δασικών χαρτών, όταν µά-
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λιστα το Κτηµατολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί και βέβαια δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες.
Όλα αυτά σε µια περίοδο που έχουµε αυξηµένο κόστος παραγωγής. Να µην µιλήσουµε αναλυτικά για τις ανατιµήσεις. Είναι
γνωστά τα ζητήµατα.
Η απόφαση αυτή, λοιπόν, θα έχει αναδροµική ισχύ σε µια χρονιά µάλιστα το 2022 που θα είναι αναφορά για τη νέα ΚΑΠ. Και
τη Δευτέρα δώσατε µια δυνατότητα τροποποίησης η οποία δεν
θα λύσει τα προβλήµατα, αλλά θα δώσει τη δυνατότητα για µικρό
αριθµό από τις ενενήντα χιλιάδες να καταφέρει να διορθώσει.
Και αυτό γιατί η αναδροµική ισχύς της ΚΥΑ της τελευταίας στιγµής δεν τους δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Δεν το γνώριζαν όταν
έκαναν την αίτηση.
Επειδή λοιπόν έχουµε ταυτόχρονα µε τις υπέρογκες αυξήσεις
του κόστους ενέργειας και παραγωγής αυτήν την περικοπή των
ενισχύσεων, δηµιουργείται πρόβληµα σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Και ρωτάµε τα εξής δύο πράγµατα: Αν προτίθεστε πριν να
πραγµατοποιήσετε την δεύτερη πληρωµή και µαζί για όσους δεν
πληρώθηκαν στην πρώτη µε όσα ισχύουν από την προηγούµενη
ΚΥΑ, δηλαδή όσα ίσχυαν κατά την ηµέρα που υπέβαλλαν την αίτηση οι παραγωγοί και όχι όσα εκ των υστέρων τροποποιήσατε;
Αυτό είναι το ένα ερώτηµα που αποτελεί και αίτηµα των παραγωγών. Δεύτερον, υπάρχουν αντισταθµιστικά µέτρα για την αναπλήρωση του εισοδήµατος των παραγωγών, των κτηνοτρόφων
και από ποια χρηµατοδοτική πηγή; Υπάρχει κάποια σκέψη, πρόθεση ή σχέδιο από εθνικούς πόρους ή από de minimis;
Πρόσθετα σας λέω ότι τούτη την ώρα είναι σε κατάληψη ο
ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ηράκλειο και όχι µόνο, νοµίζω και στα Χανιά. Έγιναν χθες κινητοποιήσεις µε µηχανοκίνητες πορείες και το αίτηµα
των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι να δουν τον Πρωθυπουργό
για να του εκθέσουν το πρόβληµα διότι δεν βρήκαν ανταπόκριση
από τον Υπουργό και δεν δόθηκε η δυνατότητα ικανοποίησης
των αιτηµάτων τους από τη συνάντηση που είχατε µαζί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός κ. Κεδίκογλου.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αξιότιµε κύριε συνάδελφε ξεκινώντας απλώς να
σας πω στοιχεία. Η διαφορά της προκαταβολής -γιατί µιλάµε για
προκαταβολή- στην Κρήτη σε σχέση µε πέρυσι είναι κάτω του
10%. Δηλαδή το 2020 η προκαταβολή ήταν 113 εκατοµµύρια
ευρώ και φέτος ήταν 106 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτά τα 7 εκατοµµύρια της διαφοράς θα µειωθούν ακόµα περισσότερο µετά την
ολοκλήρωση των ελέγχων.
Θα πάρω ένα, ένα τα σηµεία σας. Λέτε ότι εκ των υστέρων θεσπίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή του αριθµού ταυτότητας ακινήτου, του ΑΤΑΚ. Πρώτα απ’ όλα δεν είναι ενενήντα χιλιάδες
περιπτώσεις, είναι εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες δεκαέξι περιπτώσεις στις οποίους ο έλεγχος είχε κατά κύριο λόγο µερική επίπτωση. Δηλαδή αυτός που είχε πέντε αγροτεµάχια και είχε
πρόβληµα στο ένα, δεν πληρώθηκε µόνο για το ένα. Πληρώθηκε
όµως για τα τέσσερα. Για να δείτε το πραγµατικό µέγεθος, µιλάµε για εκατόν δεκατρείς χιλιάδες αγροτεµάχια που επανελέγχονται σε σύνολο 6,5 εκατοµµυρίων. Κάντε τον λογαριασµό και
θα δείτε ότι είναι ένα ελάχιστο ποσοστό.
Και αυτό, όµως, διότι ο διάλογος έχει αποτέλεσµα, η αναγραφή του ΑΤΑΚ είναι υποχρεωτική από εγκύκλιο του 2018 και
είχε προαναγγελθεί ο διασταυρωτικός έλεγχος ιδιοκτησίας, προαπαιτούµενο του οποίου είναι η αναγραφή του ΑΤΑΚ. Είχε προαναγγελθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε ανακοινώθηκε και από
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη Βουλή στις 19 Φεβρουαρίου φέτος.
Εντούτοις και προκειµένου να διορθωθούν παραλείψεις ή
σφάλµατα κατά την υποβολή των αιτήσεων, όπως µας ζήτησαν
οι κτηνοτρόφοι στις αλλεπάλληλες συναντήσεις που είχαµε στο
Υπουργείο, άνοιξε το σύστηµα διοικητικών πράξεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ξανά από την περασµένη Δευτέρα, όπως προανέφερα,
ώστε οι παραγωγοί µέσω των συµβούλων τους να µπορούν να
προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατ’ εκτίµηση του ΟΠΕΚΕΠΕ µετά τη διόρθωση των στοιχείων
από τους δικαιούχους θα περιληφθούν στην εκκαθάριση όσοι
βάσει των νεότερων στοιχείων τη δικαιούνται. Για αυτόν τον
λόγο, όπως είπα και πριν, πρέπει να σπεύσουν να κάνουν τη διόρθωση για να πληρωθούν γρηγορότερα.
Τώρα οι περιπτώσεις που προκύπτουν από τη διασταύρωση
µε την ΑΑΔΕ, κάτι άλλο που επίσης µας ζήτησαν οι κτηνοτρόφοι
και προχωρήσαµε σε αυτό, διορθώνονται σε ποσοστό άνω του
95% πανελλαδικά. Οι µόνες περιπτώσεις που δεν αποκαθίστανται, όπως θα σας εξηγήσω και τώρα, είναι οι αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος καθώς γνωρίζετε καλά ότι είναι εθνική µας
υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώνουµε τη νοµή και
κατοχή µέχρι τις 31 Μαΐου κάθε χρόνου. Οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ διασταυρώνονται µε τα τηρούµενα αρχεία της ΑΑΔΕ όπως
αυτά ισχύουν µέχρι 30 Μαΐου και άρα δεν µπορεί να υπάρξει αναδροµική υποβολή στοιχείων ιδιοκτησίας.
Τώρα για τη δήθεν εξαίρεση παραγωγών µε ενοικιαστήρια που
δεν ανανεώθηκαν ενεργοί κτηνοτρόφοι που ενεργοποιούν δικαιώµατα σε εκτάσεις µε ιδιωτικά µισθωτήρια συµβόλαια που
παρά τη βούλησή τους ο εκµισθωτής λόγω ειδικού καθεστώτος
δεν ακολουθεί τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τετραετείς
συµβάσεις µισθώσεων -οι περιπτώσεις αυτές είναι τα µοναστήρια, οι δήµοι- θα έχουν τη δυνατότητα να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να
αποδείξουν την αδυναµία ανανέωσης της ιδιωτικής µίσθωσης και
να αιτηθούν δικαιώµατα για ενεργοποίηση σε δηµόσιο βοσκότοπο.
Για την εξαίρεση των αρόσιµων εκτάσεων που είναι εντός περιοχών «NATURA» ή γειτνιάζουν µε αυτές ως προς τις αρόσιµες
εκτάσεις που γειτνιάζουν µε περιοχές «NATURA» οι περιπτώσεις
αυτές ήδη εξετάζονται αυτεπάγγελτα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα
διορθωθούν και θα εκκαθαριστούν άµεσα. Οι δε αρόσιµες εκτάσεις που είναι εντός περιοχών «NATURA» πληρώνονται κανονικά.
Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι η δήλωση αρόσιµων καλλιεργειών εντός βοσκοτόπων σε εκτάσεις «NATURA» γιατί, όπως ξέρετε, σε περιοχές «NATURA» υπάρχουν αρόσιµες εκτάσεις,
υπάρχουν βοσκότοποι και υπάρχουν και δασικές εκτάσεις. Αυτό
που δεν µπορείς να κάνεις είναι να δηλώσεις αρόσιµες καλλιέργειες µέσα σε βοσκοτοπικές εκτάσεις. Φαντάζοµαι ότι συµφωνείτε.
Το µηχανογραφικό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει ήδη τις
απαραίτητες προσαρµογές. Η εκτίµηση του οργανισµού είναι ότι
στην ολοκλήρωση της πληρωµής της φετινής χρονιάς οι αποκλίσεις θα αφορούν λιγότερο από το 0,2% των συνολικών εκτάσεων
της χώρας. Να σηµειώσουµε ότι οι δικαιούχοι επιδοτήσεων δηλωµένων εκτάσεων σε περιοχές «NATURA» που επηρεάστηκαν
από τους διασταυρωτικούς ελέγχους αφορούν µόνο οκτώ χιλιάδες πενήντα δύο περιπτώσεις σε σύνολο πεντακοσίων ενενήντα
ενός χιλιάδων δικαιούχων βασικής ενίσχυσης. Στη δευτερολογία
µου θα συνεχίσω µε τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αν καταλάβατε,
προηγουµένως ο συνάδελφος από το ΚΚΕ είπε ότι η επιτροπή
δεν εκφράζει τους αγρότες διότι ανήκει στη µεγάλη της πλειοψηφία στην παράταξή σας και παίζεται ένα παιχνίδι. Εγώ δεν έχω
την ίδια άποψη, αλλά φαίνεται ότι εσείς τους απαξιώνετε µε τον
χειρότερο τρόπο.
Πράγµατι. Αυτό δεν έχει σχέση όµως. Μπορεί κοµµατικά να
είναι κατά 80% ή 90% αυτή η επιτροπή στην παράταξή σας, αλλά
εδώ είναι τα προβλήµατα που τίθενται και τα αµφισβητείτε. Τους
αµφισβητείτε ευθέως.
Η διαδικασία που ανοίξατε τη Δευτέρα κάτω από την πίεση των
κινητοποιήσεων -δελτίο Τύπου την Κυριακή βγήκε- δεν δίνει τη
δυνατότητα για ουσιαστικές αλλαγές, διότι για ουσιαστικές αλλαγές αυτή η ΚΥΑ, που βγήκε εκ των υστέρων και αναδροµικά,
προκάλεσε τα προβλήµατα. Ουσιαστικές αλλαγές απαιτούνται.
Συγκεκριµένα, το ΑΤΑΚ δεν ήταν υποχρεωτικό από καµµία
υπουργική απόφαση ή ΚΥΑ. Αν την έχετε καταθέστε την, παρακαλώ. Εγκύκλιοι, φήµες, ανακοινώσεις προφορικές δεν µετρούν.
Μετράει µόνο η υπουργική απόφαση, η κοινή υπουργική από-
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φαση, η απόφαση της διοίκησης ή κάτι που θα είναι συγκεκριµένο.
Προφανώς και θα ήταν προετοιµασµένοι και θα είχαν κάνει τη
διαδικασία να το διασφαλίσουν οι ίδιοι οι αγρότες, αλλά σε δύο
µέρες ή σε ένα µήνα αυτό δεν γίνεται. Το ξέρετε πολύ καλά. Και
θα έπρεπε, σε κάθε περίπτωση, την ηµέρα που κάνουν την αίτηση να έχουν καθοριστεί οι κανόνες. Δεν τους είχατε καθορίσει.
Τους βάλατε να κάνουν αιτήσεις και εκ των υστέρων κάνετε τους
κανόνες. Δεν γίνεται αυτό. Σε ευνοµούµενη πολιτεία αυτό δεν
υπάρχει. Αλλά γιατί αναγκαστήκατε να το κάνετε; Διότι η διαχείριση, όπως σας είπα, ήταν τέτοια που οδήγησε σε αδιέξοδο και
έπρεπε να κόψετε. Και αντί να κόψετε πραγµατικά, µε βάση στοιχεία που υπάρχουν και έχετε υπ’ όψιν σας από καταπατήσεις
εκτάσεων από κτηνοτρόφους που δεν έχουν ζώα, επικεντρώνετε
τους ελέγχους στους κτηνοτρόφους µε τα ζώα. Είναι µια αντίφαση αυτή. Πρέπει να τη δείτε.
Λέτε, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει την αλλαγή ιδιοκτησίας. Σοβαρά; Δηλαδή, αν πεθάνει ο άλλος, οι κληρονόµοι δεν έχουν δικαιώµατα;
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είπα κάτι τέτοιο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Υπάρχει αυτό. Είναι µεγάλο πρόβληµα. Είναι ένα σηµαντικό ποσοστό. Οι κληρονόµοι θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την επιδότηση. Δεν ισχύει
όµως. Είναι σηµαντική παράµετρος για τους εξήντα τρεις χιλιάδες που είπατε.
Πάµε στις αρόσιµες. Στις αρόσιµες, λοιπόν, το σύστηµα που
άνοιξε δίνει το δικαίωµα να τις εξαιρέσεις. Δεν πρέπει, όµως, να
είναι µόνο αυτό. Θα πρέπει να διορθωθεί, να δίνει το δικαίωµα
όχι να την εξαιρέσεις, να διορθώσεις το εκ παραδροµής λάθος,
της δήλωσης δηλαδή µέσα στους βοσκότοπους, όπως σωστά είπατε, αρόσιµης έκτασης. Αυτό είναι εκ παραδροµής, διότι δεν
υπήρχε ξεκάθαρο στις επιλογές τους. Τώρα πρέπει να δώσει,
λοιπόν, το σύστηµα τη δυνατότητα όχι να το εξαιρέσει και να
χάσει την επιδότηση, αλλά να αλλάξει τον χαρακτήρα του. Είναι
βοσκότοπος ή είναι αρόσιµη εκτός βοσκότοπου. Αν είναι µε άλλο
κωδικό, βεβαίως.
Το λέω ενδεικτικά, για να δούµε ότι λύσεις υπάρχουν και η
λύση είναι πρώτα απ’ όλα να εφαρµοστούν τα κριτήρια που
ίσχυαν το διάστηµα που έκαναν οι παραγωγοί τις αιτήσεις. Αυτή
είναι η λύση για φέτος. Και η ΚΥΑ αυτή να µην καταργηθεί, αλλά
να αλλάξει ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ως προς τα συγκεκριµένα, ούτως ώστε να εφαρµοσθεί αυτή καθαυτή το 2022. Να
έχουν, δηλαδή, τον χρόνο να προσαρµοστούν οι αγρότες σε
αυτή. Δεν αρνούµαστε τους κανόνες, αλλά τους κανόνες που
µπαίνουν και αφήνουν το περιθώριο της προσαρµογής. Όσοι
τους καλύπτουν, βεβαίως θα µείνουν εκτός, αλλά εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν είναι ότι δεν καλύπτουν τους κανόνες. Δεν
τους δίνετε τον χρόνο να προσαρµοστούν στους κανόνες που
πολύ σωστά επιλέγετε να εφαρµόσετε. Εννοώ ότι ως Κυβέρνηση
επιλέγετε κάποιους κανόνες, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να είναι
σύµφωνοι µε το γενικότερο κανονισµό. Με αυτήν την έννοια, θα
έλεγα ότι αυτή είναι η λύση για φέτος. Βεβαίως, οι αγρότες πρέπει να µπουν να διορθώσουν.
Δεύτερη πρόταση για λύση είναι να προσαρµόσει τη δυνατότητα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές, όπως αυτές
που σας είπα. Εκτός από το ΑΤΑΚ, που είναι ουσιαστικά τυπικό,
αν δεν το έχεις. Διότι αν είναι δηλωµένο το Ε9, η αντιστοίχιση µε
το ΑΤΑΚ, είναι τυπική. Και αν πάτε στην εφορία για µια υπόθεση
από αυτές, θα δείτε ότι δεν είναι πολύ εύκολη η διαδικασία να
ξεκαθαρίσεις τα πράγµατα.
Να δώσουµε αυτήν τη δυνατότητα για ουσιαστικές αλλαγές
και βέβαια, να δούµε το συνολικό θέµα που είχε να κάνει και µε
το κόστος παραγωγής, όπως είχε αυξηθεί υπέρµετρα και τα
άλλα ζητήµατα.
Πρέπει, όµως, να µεταφέρετε και στον Πρωθυπουργό -και σας
παρακαλώ γι’ αυτό- ότι οι αγρότες της Κρήτης θεωρούν εαυτόν
αδικηµένο για δύο λόγους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε ΚεγκέO ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κλείνω.
Πρώτον, δέχονται τη µήνιν των αγροτών των υπόλοιπων περιοχών, διότι έχουν στοχοποιήσει, ότι -δήθεν- αυτοί προκαλούν
το πρόβληµα. Ο δεύτερος είναι ότι δεν βρίσκουν ανταπόκριση,
όχι από εσάς -το λένε ευθέως- αλλά από τον κ. Λιβανό, τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και ζητούν ραντεβού. Δεν µπορεί
να παραµείνει υπό κατάληψη ο ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης για ένα ραντεβού που πρέπει να το κάνει ο Πρωθυπουργός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο, για να ολοκληρώσουµε τη σηµερινή διαδικασία.
ΣΙΜΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε, κύριε συνάδελφε, είναι υποχρέωσή µας κοινοτική και
υποχρέωση των αγροτών να αποδεικνύουν τη νοµή και κατοχή
µιας έκτασης µέχρι τις 31 Μαΐου.
Σε ό,τι αφορά τα κληρονοµητήρια, µέχρι και δέκα χρόνια πίσω
αρκεί να έχει γίνει αποδοχή και γίνονται δεκτά. Μετά την 31η
Μαΐου καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί να γίνει αυτό.
Επίσης, απαγορεύεται να αλλάξει εκ των υστέρων η καλλιέργεια. Δεν γίνεται. Θα πούµε ότι εκ παραδροµής ήταν άλλη καλλιέργεια ή αντί για καλλιέργεια θα βάλουµε ζώα;
Για να δείτε, όµως, την καλή πίστη της Κυβέρνησης, αναγνωρίζοντας ότι κάποιος µπορεί να αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις
συνθήκες του αγροτικού επαγγέλµατος και εφόσον αποφάσισε
να µεταβιβάσει τα δικαιώµατά του δεν ζητά να επιστραφεί η ενίσχυσή του. Τα δικαιώµατα όµως τα οποία έλαβε επιστρέφονται
στον κουµπαρά του εθνικού αποθέµατος, για να αξιοποιηθούν
από νέους και νεοεισερχόµενους αγρότες.
Σας παραπέµπω και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου
υπάρχει σχετική ανακοίνωση.
Όµως, κύριε συνάδελφε, είµαι βέβαιος ότι µέσω των βελτιωτικών ενεργειών που παρασχέθηκε η δυνατότητα τροποποίησης
και διόρθωσης των υποβληθέντων στοιχείων σε ένα ευρύ φάσµα,
όπου, όπως σας είπα, µόνο το ιδιοκτησιακό δεν µπορεί να αλλάξει, η εκτίµηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι µετά τη διόρθωση των
στοιχείων από τους δικαιούχους θα περιληφθούν στην εκκαθάριση όσοι βάσει των νεότερων στοιχείων τη δικαιούνται, κάτι που
αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των παραληφθέντων. Και γι’
αυτό προτρέπουµε, όπως είπα, τους δικαιούχους να σπεύσουν
να κάνουν τις αλλαγές για να πληρωθούν το γρηγορότερο δυνατό. Έχουν δυνατότητα µέχρι την 31η Ιανουαρίου, αλλά όσο
γρηγορότερα το διορθώσουν, τόσο γρηγορότερα θα πληρωθούν. Και θα δείτε στην πληρωµή του Δεκεµβρίου ότι θα είναι
ελάχιστο το ποσοστό που δεν θα έχει ικανοποιηθεί.
Ανεξάρτητα από τη δυνατότητα διόρθωσης που δίνεται στους
δικαιούχους για την ενιαία ενίσχυση, αλλά και των ενεργειών στις
οποίες θα προβεί αυτεπαγγέλτως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να σας
επισηµάνω ότι όσοι παραγωγοί είναι ενταγµένοι σε µέτρα αγροτικής ανάπτυξης εντός περιοχών «NATURA» θα λάβουν κανονικά
τις ενισχύσεις τους.
Θεωρώ όµως, κύριε συνάδελφε -και εκεί είναι που πρέπει να
δώσουµε τη µεγάλη µάχη- ότι το µείζον ζήτηµα είναι το κόστος
των ζωοτροφών. Εκεί, χρειάζεται µια νέα εθνική στρατηγική και
αυτή είναι που χαράζουµε τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 12.53’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

