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ΛΗΣΑ ΑΜΜΑΝΑΣΗΓΟΤ (Πξνεδξεύνπζα ησλ Δπηηξνπώλ): Σν ιόγν έρεη ν θ.
Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΖ

ΚΑΜΜΔΝΟ

(Δηδηθόο

Αγνξεηήο

ησλ

ΑΝ.ΔΛ.):πκπιεξσκαηηθά,

ζπκθσλώ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε όια. Θα ήζεια λα θαιέζνπκε από ηνπο ειεγθηέο ηεο
Δηαηξείαο, όζνπο έρνπλ ππνγξάςεη ηνπο ηζνινγηζκνύο ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα.
ΛΗΣΑ ΑΜΜΑΝΑΣΗΓΟΤ (Πξνεδξεύνπζα ησλ Δπηηξνπώλ): Δλλνείηε από ηνπο
ινγηζηέο;
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Ναη, λαη, γηα λα δνύκε
ηνπο ηζνινγηζκνύο.
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ΣΔΦΑΝΟ ΑΜΟΗΛΖ (Πξνεδξεύσλ ησλ Δπηηξνπώλ): Σν ιόγν έρεη ν

θ.

Κακκέλνο.
ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.): Δπραξηζηώ πνιύ θύξηε
Πξόεδξε, θύξηε Τπνπξγέ. Γελ ζα καθξεγνξήζσ. Μνπ έθαλε κεγάιε εληύπσζε θαη ζεηηθή ζα
έιεγα ε εηζήγεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ από ηηο έξξεο ηνπ Πνηακηνύ σο άλζξσπνο ν νπνίνο
ηπγράλεη λα έρσ δηαρεηξηζηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά θνκκάηηα αγαζώλ όπσο είλαη ηα ηξόθηκα ζηηο
παγθόζκηεο αγνξέο. Έρσ λα πσ όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε θαη ζέισ λα
επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζηελ Κπβέξλεζε ζ’ απηό πνπ ζα πσ. Έλα από ηα βαζηθά πξντόληα
παγθόζκηα ην νπνίν όινη θνηηνύλ λα επελδύζνπλ πάλσ ζηα ηξόθηκα είλαη θαη ε δάραξε καδί
κε ηνλ θαθέ θαη άιια πνπ δελ είλαη ηεο παξνύζεο. Γηαηί απηό; Γηόηη νη επελδύζεηο θαη νη
θηλήζεηο ησλ θεθαιαίσλ παγθόζκηα επεηδή δελ απνδίδνπλ ζε θξαηηθά νκόινγα έρνπλ
αξλεηηθά επηηόθηα δελ επηδίδνπλ ζε άιιεο αλ ζέιεηε αζθαιείο επελδύζεηο νύηε ζην πεηξέιαην
πνπ έρεη πέζεη, νύηε ζην ρξπζό. Σν κεγαιύηεξν δήηεκα ζην νπνίν επελδύνληαη ηα παγθόζκηα
θεθάιαηα είλαη ην ηξόθηκν ιέγεηαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ, food security, ην νπνίν ζεκαίλεη όηη
όια ηα αξαβηθά θαη όρη κόλν θεθάιαηα ηεο Άπσ Αλαηνιήο πεγαίλνπλ επάλσ ζηα ηξόθηκα γηα
ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα. Γλσξίδνληαο πνιιά όρη ηόζν όζν ηνπηθά καο εμήγεζε ν ζπλάδειθνο
από ηηο έξξεο, ζα πξέπεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηελ γεσπνιηηηθή ζηξαηεγηθή
ζεκαζία ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Εάραξεο, ε νπνία είλαη γηα κέλα πξνζσπηθά κία από ηηο
βαζηθόηεξεο βηνκεραλίεο ζηελ Διιάδα πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ ζε ειιεληθά ρέξηα θαη κε
έιεγρν θαη πγηή ηξόπν λα αλαδηαξζξσζνύλ, λα εμπγηαλζνύλ λα δνύκε

θαηλνύξγηα

επηρεηξεκαηηθά πιάλα θαη όρη κόλν γηα ηα Βαιθάληα, αιιά λα παίμνπκε παγθόζκηα. Έρνπκε
δπλαηόηεηεο λα παίμνπκε παγθόζκηα όπσο ζην πεηξέιαην θαη ζην ρξπζό, ηα έρνπκε πεη, δελ
κπνξεί λα παίξλνπλ νη ζθνπξηέο ηνλ ρξπζό λα ηνλ πνπιάλε θαη λα κελ θξαηάεη ε Διιάδα 10
θηιά ην ρξόλν θαη λα θεύγνπλ ηόλνη έμσ, όπσο θαη ζηνλ Έβξν θαη ην αζήκη θ.ιπ.. Ζ Διιάδα
πξέπεη λα θαηαλνήζεη επηηέινπο κε απηή ηελ θπβέξλεζε θαη απηόο είλαη θαη ν δηθόο καο ξόινο
γηαηί ν ξόινο καο δελ είλαη δηαρεηξηζηηθόο, ν ξόινο καο είλαη εθηειεζηηθόο. Γελ ζα επηηξέςνπκε
ζ’ απηνύο νη νπνίνη απαμίσζαλ ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ ηεο Διιάδνο δειαδή όηη είλαη απηό,
γεσξγηθή παξαγσγή, πεηξέιαην, θπζηθόο πινύηνο, κέρξη θαη ηνλ ηνπξηζκό δηέιπζαλ θαη
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πξνζπαζνύλ λα ηνλ δηαιύζνπλ απηή ηε ζηηγκή κε ηα θύκαηα ιαζξνκεηαλαζηώλ λα δηαιύζνπλ
θαη λα απαμηώζνπλ όιε ηε ρώξα έηζη ώζηε λα κελ έρνπκε ηίπνηα λα επελδύζνπκε θαη λα
παηήζνπκε πάλσ γηα ηελ επόκελε κέξα ηελ αλαπηπμηαθή πνπ ρξεηαδόκαζηε όινη. Δίλαη
πάξα πνιύ επηθίλδπλν θαη δελ ζα ήζεια λα ηειεηώζεη απηή ε ζπδήηεζε πνπ θάλνπκε ζήκεξα
ρσξίο ηνπιάρηζηνλ λα αλαινγηζηνύκε ηηο επζύλεο

όινη καο ρσξίο εθδηθεηηζκό ησλ

θπβεξλήζεσλ πνπ πέξαζαλ νη νπνίεο θαληαζηείηε θαη παξαζηαηηθά ζα ην πσ - ήξζε κία
κέξα, κία απόθαζε, κία νδεγία ηεο επξσθνπκνύλαο, έρσ γξάςεη 5 άξζξα γηα ηε
επξσθνπκνύλα

πνπ

καο

δηνηθεί

ζήκεξα,

δελ

είλαη

επξσθνπκνπληζηηθή θαη ζα πξέπεη λα δνύκε όηαλ ιέκε γηα

ζπληεξεηηθή

Δπξώπε

είλαη

ηνλ θαπηηαιηζκό αλ είλαη ν

θαπηηαιηζκόο ηνπ θξάηνπο θαιύηεξνο από ηνλ θαπηηαιηζκό ησλ ηδησηώλ. Κιείλσ ηελ
παξέλζεζε. Όηαλ ήξζε ε Οδεγία κείσζεο ζην 50% ησλ πνζνζηώζεσλ ην νπνίν ήηαλ ζαλ έλα
κλεκνληαθό κέηξν θαληαζηείηε θόβσ νξηδόληηα ηνπο κηζζνύο, ηη έθαλαλ νη θπβεξλήζεηο.
Γηαηήξεζαλ ηα ίδηα έμνδα; Έθαλαλ ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο πσιήζεσλ, εμόδσλ, αλαδηάξζξσζεο
ρξένπο; Φαληαζηείηε όηη απηή ε βηνκεραλία ε ζηξαηεγηθή βηνκεραλία κία κέξα απώιεζε ην
50% ησλ ηηκεηηθώλ ηεο εζόδσλ από ηηο πσιήζεηο. Ση έθαλε ε Κπβέξλεζε εθείλε ηε ζηηγκή;
Δίπε επραξηζηώ πάξα πνιύ, ζα ζπλερίζσ λα δαλείδνκαη ζαλ έλα δεκόζην κπάραιν γηα λα
έρσ ηηο ζηξαηηέο - θαη ζα καο ζπγρσξήζεηε θαη απηό θαη νη εξγαδόκελνη - ησλ εξγαδνκέλσλ νη
νπνίνη θπζηθά βνιεύηεθαλ, δελ είπαλ ξε παηδηά αθνύ είλαη ην θξάηνο κακά θαη κνπ θόβεη ηηο
πσιήζεηο ζην κηζό, δελ πξέπεη λα θόςσ όρη αλαινγηθά αιιά θη εγώ θάηη από ην κηζζό κνπ,
θάηη από ηα έμνδα λα θάλνπλ νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη
ηελ βησζηκόηεηα ηεο εηαηξείαο ε νπνία ηνπο πιεξώλεη έζησ θαη αλ ήηαλ θξαηηθή ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο ηνπο θαη ην κέιινλ ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ παηδηώλ ηνπο. Παξ’ απηά ηη έγηλε;
Φνύζθσλαλ ηα ρξέε. Δάλ δηαβάζεη θαλείο ηνπο ηζνινγηζκνύο ζα θαηαιάβεη ηα ιάζε πνπ
έρνπλ γίλεη ζηα λνύκεξα ηα νπνία κεηαθξάδνληαη ζε πνηνηηθά, ζηξαηεγηθά

ιάζε γηα ηελ

Διιάδα. Γελ ηίζεηαη ζέκα λα ζπδεηήζνπκε ην αλ ζα ζηεξίμνπκε ζαλ ΑΝ.ΔΛ. ηε ζπγθεθξηκέλε
ελέξγεηα θαη πξόηαζε ηεο Κπβέξλεζεο, θπζηθά θαη ζα ηε ζηεξίμνπκε. πκθσλώ κε πνιινύο
ζπλαδέιθνπο πνπ πέξαζαλ από ην βήκα θαη λα δνύκε πνύ πήγαλ ηα ρξήκαηα, λα δνύκε ηη ζα
θάλνπκε, ζα ήζεια λα δσ θη εγώ θαη ε Βνπιή ην λέν επηρεηξεκαηηθό πιάλν, λα δνύκε ην λέν
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, λα δνύκε εάλ ζηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ είλαη ε
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πξνθαηαβνιή ηα 30 εθαη. αλ ζα ζπκκεηάζρεη ε Αγξνηηθή, ε Πεηξαηώο, λα δνύκε ηη ζα γίλεη θαη
ζ’ απηό ην δήηεκα.
Δπίζεο, πιεξνθνξήζεθα όηη πάξζεθε έλα δάλεην 10 εθαη. από ηελ Πεηξαηώο ηώξα
ηειεπηαία κε εγγπήζεηο επηηαγέο θαη θνκκάηηα από κέξε απνζεκάησλ δάραξεο. Καιώο εδόζε
δελ ήηαλ θάπνην θόθθηλν ή καύξν δάλεην. Να δνύκε όκσο ρσξίο απνζπαζκαηηθέο θηλήζεηο
πνπ ζα πάκε νξγαλσκέλα λα ζώζνπκε απηή ηε βαζηθή βηνκεραλία ζηξαηεγηθή γηα ηελ
Διιάδα. Τπάξρνπλ ππνρξεώζεηο. Γηαβάδνληαο ηνπο ηζνινγηζκνύο θαη ηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσλ πξνο ηξίηνπο πξνκεζεπηέο, πξνο ΗΚΑ θαη ηα νπνία πξέπεη λα δηεπζεηεζνύλ. Θα
θαινύζα απηή ηε ζηηγκή εάλ ζέιεηε ζε κία ζπδήηεζε αλνηρηή δηόηη γλσξίδσ θαη έρσ δηαβάζεη
πξαθηηθά θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο ΝΓ θαη ηνπ ΠΑΟΚ ηελ πεξίνδν ηνπ 2010 θαη ηνπ 2011
εηδηθά όηαλ ε ΝΓ ήηαλ απέλαληη από ην ΠΑΟΚ όηαλ ην ΠΑΟΚ θπβεξλνύζε θαη έθεξε ηηο
ξπζκίζεηο απηέο πάλσ ζηε βηνκεραλία. Έρσ ηηο ζέζεηο ηνπο θαηαγεγξακκέλεο κία πξνο κία.
Θα ήζεια λα κελ αιιάμνπλ ζήκεξα ζέζε δηόηη έρσ λα πσ νη ηόηε ζέζεηο ηνπο ήηαλ πνιύ
ζσζηέο. Να κελ αιιάμνπλ πνιηηηθά ζέζεηο ζήκεξα επεηδή άιιαμε ε θπβέξλεζε. Μία πγηήο
ζέζε γηα λα ζώζνπκε κία ζηξαηεγηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα είλαη πγηήο ζέζε θαη δελ κπνξεί
λα παξεξκελεπηεί αλάινγα κε ην πνηνο θπβεξλά απηό ηνλ ηόπν. Θα πξέπεη επίζεο λα
ζπκθσλήζνπκε εάλ έξζεη ε ζηηγκή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζηξαηεγηθά θαη βάζε επηρεηξεκαηηθνύ
πιάλνπ θαη κειεηώλ θαη ππνζέζεσλ, ην ηη ζπκθέξεη ηελ Διιάδα. Ζ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή
είλαη κηα θπξίαξρε ρώξα, απηό θάλεη απηνύο ηνπο κήλεο πνπ θπβεξλά ε Κπβέξλεζε ηνπ
ΤΡΗΕΑ θαη ησλ ΑΝ.ΔΛ.. Πξνζπαζνύκε λα θέξνπκε ηελ πνιηηηθή δηαπξαγκάηεπζε κπξνζηά,
ην ζπκθέξνλ ηεο παηξίδαο κπξνζηά, ησλ Διιήλσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ
ζηόρσλ ηεο Διιάδαο. Μέζα ζ’ απηνύο ηνπο ζηόρνπο πξέπεη λα είλαη θαη ε Διιεληθή
Βηνκεραλία Εάραξεο. Γελ κπνξεί από έλαλ ηθαλόηαην ηεξάζηην παξαγσγό λα θαηαζηεί απηή ε
βηνκεραλία ν κεγαιύηεξνο εηζαγσγέαο. Γειαδή, ηέηνην απηνγθόι θαη ζπγγλώκε γηα ηελ
έθθξαζε, δελ είρα θαληαζηεί όηη πνηέ κπνξεί λα βάιεη κία ρώξα. Δίλαη απίζαλν απηό πνπ
ζπκβαίλεη. Γελ κε ελδηαθέξεη ηώξα ην κηζζνινγηθό θόζηνο. Με ελδηαθέξεη ε ζηξαηεγηθή. Όια
ηα άιια ιύλνληαη. Ζ ζηξαηεγηθή είλαη ε εμπγίαλζε, δελ ππάξρεη άιινο δξόκνο. Γελ ζέισ λα
θνπξάζσ κε λνύκεξα, ζα ηα πνύκε ζηελ επόκελε ζπδήηεζε. Πάλησο ην θόζηνο παξαγσγήο
είλαη αξθεηά αλεβαζκέλν σο πάξα πνιύ. Οη πνλεξνί έκπνξνη ηεο δάραξεο εδώ πξέπεη λα
θαηαιάβεηε θάηη πώο ιεηηνπξγεί όπσο είπε θαη ν ζπλάδειθνο ηνπ Πνηακηνύ ε δάραξε. Ζ
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δάραξε είλαη ζα κπνξνύζακε λα ηελ πνύκε σο ν ρξπζόο ησλ παγθόζκησλ ηξνθίκσλ. Οη
πνλεξνί έκπνξνη όηαλ έξρνληαη ζηελ Διιάδα θαη κε πνιύ εύζρεκνπο ηξόπνπο θαη ηηο
ηξηγσληθέο πσιήζεηο από Βνπιγαξίεο θ.ιπ. ηα μέξνπκε πώο γίλεηαη ρακειόηεξνπ
θνξνινγηθνύ θαζεζηώηνο δειαδή απηνρξεκαηνδνηνύλ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή ηνπο έηζη ώζηε
λα πνιεκνύλ ηελ πώιεζε ζην ζνύπεξ κάξθεη ηεο ειιεληθήο δάραξεο θαη όρη κόλν θαη ζαλ
ηξόθηκν θαη ζαλ ηξνθή γηα ηα δώα γηα νηηδήπνηε άιιν κέιηζζεο έρνπκε κία ζηξαηεγηθή ηελ
πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθή, ηελ πεξαηηέξσ απαμίσζε. Ζ θπβέξλεζε ηη θάλεη ζ’ απηό; Δγώ κηιάσ
ζπλνιηθά δελ κηιάσ κόλν γηα ηελ ΔΒΕ, κηιάσ ηη θάλνπκε γη’ απηό ην πξντόλ. Θα ζαο δώζσ ηα
λνύκεξα, ην θόζηνο παξαγσγήο αλά ηόλν, ην 2008- 2009 ήηαλ 734 επξώ, ην 2009 ήηαλ
10613, ην 2010 θαη ην 2011 ήηαλ 833 αλά ηόλν επξώ θαη ην 2011 – 2012 ήηαλ 1040.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΜΜΔΝΟΤ, Δηδηθνύ Αγνξεηή ησλ ΑΝ.ΔΛ.)

Φπζηθά γηα λα είκαζηε ινγηθνί, ππήξραλ θαηξηθέο θαηαζηξνθέο ηνλ πξνεγνύκελν
ρξόλν, νη νπνίεο θαηέζηξεςαλ ηελ παξαγσγή θαη δελ κπνξέζακε λα βγάινπκε ηελ παξαγσγή
πνπ ζέιακε.
Όια απηά, όκσο, δελ ζπλεγνξνύλ ζην όηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε πάξα πνιύ ζηα
επόκελα βήκαηά καο.
Ζ Διιάδα, λα ζπκίζσ - αλ θαη δελ είλαη ηόζν παιαηόο ζε ειηθία - έρεη θη άιια
κνλνπώιηα, ηα νπνία δελ ήηαλ θαζόινπ θαθά, κέζα ζ' έλα θαπηηαιηζηηθό πεξηβάιινλ, είρακε
ην νηλόπλεπκα, είρακε ηα ζπίξηα, - ζπκάκαη κηθξόο - αιιά ηα απσιέζακε.
Γελ μέξσ ζε ηη ζα ζπκθέξεη ζήκεξα, αλ απσιέζνπκε θαη ηε δάραξε θαη επαλέξρνκαη
θαη ζηε δηθηά κνπ εηζήγεζε, ζηα δηθά κνπ ιόγηα θαη ηνπ ζπλάδειθνύ ηνπ ΠΟΣΑΜΗΟΤ, επάλσ
ζε απηό ην ηόζν ζεκαληηθό πξντόλ.
Να πάκε ιίγν ζηηο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο. Όηαλ έξζεη ε ζπδήηεζε, εάλ έξζεη, λα κελ
πσ, όηαλ, ν θ. Τπνπξγόο είλαη αξκνδηόηεξνο από εκέλα, όηαλ ή αλ έξζεη ε ζπδήηεζε ηεο
ηδησηηθνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα είκαζηε ζαθείο, ζην πνην κνληέιν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηη
ζέινπκε εκείο από απηή ηελ ηδησηηθνπνίεζε, όρη κόλν πνζνζηηαία, όρη κόλν ηακεηαθά, αιιά,
όπσο, επηκέλσ ζηξαηεγηθά.
Σα δάλεηα είλαη αξθεηά πςειά, ππάξρνπλ ηξόπνη θαη ην απνδείμακε κε ιίγε πίεζε,
θαιή δηαπξαγκάηεπζε, πξαγκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε, κηθξή παξέκβαζε, όπσο έθαλα πξηλ
δύν κέξεο θαη θαηαθέξακε κε δηθέο κνπ ελέξγεηεο, λα κελ πεξάζεη ην θόζηνο ηνπ «ζπαζίκνο»
ησλ πξνζεζκηαθώλ θαηαζέζεσλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Φνξέσλ πξνο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
ζην Γεκόζην θαη λα θαιπθζνύλ από ηηο ηξάπεδεο.
Γελ είλαη θάηη ην δύζθνιν. Απιώο, πξέπεη θάπνηνο λα αζρνιεζεί. Ζ εύθνιε ιύζε,
είλαη λα πνύκε, λα ηα πάκε ζην Γεκόζην. Όρη, ην δεκόζην δελ κπνξεί «λα ηξώεη» ηα πάληα,
ππάξρνπλ θαη ηδηώηεο θαη νη ηξάπεδεο θαη πνιινί άιινη πνπ έρνπλ αλαθεθαιαηνπνηεζεί πγηώο
κε πνιιά δηζεθαηνκκύξηα από εκάο ζε κεηξεηά θαη εγγπήζεηο, νη νπνίνη έξημαλ εκπξάθησο κε
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κηα απιή πξόηαζε κέζα ζε πέληε ώξεο, όινη νη δηνηθεηέο ησλ ηξαπεδώλ θαη κπξάβν ηνπο, λαη
ζα θαιύςνπκε εκείο ην θόζηνο, λαη ζα ζηεξίμνπκε ηελ Κπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο. Γελ
ππάξρεη ιόγνο λα πάξεη απηό ην θόζηνο ην Γεκόζην. Ση ζέισ λα πσ;
Ζ αλαδηάξζξσζε θάζε ρξένπο, έλα άλνηγκα 130 – 140, δελ έρεη ζεκαζία ηώξα, λα
πνύκε ηα λνύκεξα, νύηε ηα πνζνζηά, ελδεηθηηθά ηνπ δαλεηζκνύ ζηα κεγάια πνζά είλαη ζην
8,5%, ζηα 137 εθαη. επξώ.
Σν θόζηνο εμππεξέηεζεο απηνύ ηνπ ρξένπο είλαη ηεξάζηην, όηαλ βάινπκε ηα λνύκεξα
θάησ θαη ζηξαηεγηθά απνθαζίζνπκε όινη καδί λα ζώζνπκε θαη λα επελδύζνπκε, όρη κόλν
ρξήκαηα, αιιά θαη θόπν θαη ζθέςε πάλσ ζε απηή ηε βηνκεραλία.
Θα πξέπεη λα δνύκε σο πξνηεξαηόηεηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο, καδί κε ηνλ
έηεξν ην ηπγράλεη λα είλαη ε Σξάπεδα Πεηξαηώο, ή νπνηνζδήπνηε άιινο είλαη, δελ καο
ελδηαθέξεη, δηόηη όινη πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ, γηαηί ζα έρνπλ όθεινο ζην ηέινο ηεο εκέξαο.
Γελ είλαη ε ζέζε εξγαζίαο, είλαη όκσο, όηη ε Διιάδα θπξίαξρα κπνξεί, πιένλ, λα
παίμεη ηεξάζηην ξόιν γεσπνιηηηθό κε ηε δάραξε ζηα Βαιθάληα θαη όρη κόλν θαη ζηελ Αθξηθή
θαη ελλνώ δηαηξνθηθά.
Σν λα έξζεη ε Κξηζηάι, ην λα έξζνπλ νη Πνισλνί, νη νπνίνη έρνπλ κεηαβεί εθαηνληάδεο
θνξέο λα βξνπλ δηάθνξνπο θαη λα πνύλε «θνηηάμηε παηδηά, ην έρεηε καύξν, έξρεηαη ηεξάζηηνπο
κηζζνύο, κπαίλεηε κέζα 40 - 44 εθαη. επξώ ζαλ Όκηινο θαη 24 εθαη. επξώ ζαλ εηαηξία, ε αμία
αλά κεηνρή είλαη αξλεηηθή, ε αξλεηηθή ζέζε είλαη αξλεηηθόηαηε, δελ ζαο βιέπσ θαη πνιύ
δεζηνύο, λα κνπ δώζεηε θαη 1 επξώ γηα λα ηελ πάξσ; ». Δθεί ζα θαηαιήμνπκε.
Με απηά ηα λνύκεξα, εγώ εάλ ήκνπλ «θνξάθη» - επελδπηήο, ζα έιεγα παηδηά λα κνπ
δώζεηε θαη θάηη γηα λα ηελ πάξσ, γηαηί εζείο είζαζηε ζην θόθθηλν, ζαο πηέδνπλ θαη νη
δαλεηζηέο, νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ άιια ρξήκαηα λα δώζνπλ, ηη ηελ ζέιεηε δώζηε ηελ ζε εκέλα.
Θα θαηαιήμνπκε εθεί.
Θα ζαο δείμσ απηό. Ζ ειιεληθή δάραξε ηνπ ελόο θηινύ ζήκεξα - είλαη πξαγκαηηθή
θσηνηππία - παξάγεηαη θαη ζπζθεπάδεηαη ζηε Γεξκαλία, κε ειιεληθά γξάκκαηα ζηα
ζνππεξκάξθεη. Πξνρζέο άθνπζα ζε κηα πξσηλή εθπνκπή ηνπ ξαδηνθώλνπ, όηη παξάγσγν ηεο
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δάραξεο, δειαδή, ηα θξνύηα πνπ κπαίλνπλ ζηα ειιεληθά γηανύξηηα, ηα νπνία είλαη ηα
θαιύηεξα ζηνλ θόζκν, έρνπκε ηα θαιύηεξα θξνύηα ζην θόζκν, ηα νπνία ηα δαραξώλνπκε δελ μέξσ εάλ είλαη δόθηκνο όξνο - ηα ζηέιλνπκε ζηε Γεξκαλία, ηα δαραξώλνπλ νη Γεξκαλνί θαη
ηα μαλαεηζάγνπκε θαη ηα δαραξσκέλα θξνύηα κε ηε δηθηά καο ή ηελ μέλε δάραξε.
Δκείο, δειαδή, ηη θάλνπκε ζε απηή ηε ρώξα; Σνπο ηξνρνλόκνπο;
Απηή ε Κπβέξλεζε, ινηπόλ, δελ ζα θάλεη ηνλ ηξνρνλόκν. Θα πξέπεη λα έρνπκε
ζηξαηεγηθή, λα βνεζήζνπκε όινη θαη ν θαζέλαο όζν κπνξεί από ηε ζέζε ηνπ λα πάξνπκε ηηο
ζσζηέο απνθάζεηο.
Πξνζσπηθά, ζα ήζεια λα δσ ην επηρεηξεκαηηθό πιάλν γηα λα δσ πνηνο ζα δηνηθήζεη
απηή ηελ εηαηξεία. Δίκαη ζαθέζηαηνο ζε απηό πνπ ιέσ. Θέισ λα είλαη ηθαλνί άλζξσπνη θαη λα
δέρνληαη ηνλ έιεγρν, ηνλ δηθό κνπ, ηνπ νπνηνδήπνηε ζπλαδέιθνπ θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε
νξθσηνύ ειεγθηή, έηζη ώζηε όηαλ βάιεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζε έλα θαηλνύξγην επηρεηξεκαηηθό
πιάλν, λα είλαη αμηόπηζηνο θαη λα μέξνπκε, όηη ζα πάκε όινη καδί κπξνζηά θαη δελ ζα
νπηζζνδξνκήζνπκε.
Γελ ζα ήζεια ε Αληηπνιίηεπζε, λα ην δεη «ζηεγλά» ζαλ 30 εθαη. επξώ ηνπ ηάδε
εθθαζαξηζηή θαη λα θάλνπκε κηθξνπνιηηηθή, δηόηη ρσξίο ηα 30 εθαη., ζα ήκαζηαλ ζε αθόκα
ρεηξόηεξε αξλεηηθή ζέζε δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ νπνηνλδήπνηε πηζησηή ή ηνλ ίδην καο ηνλ
εαπηό.
αο επραξηζηώ πάξα πνιύ.
ΣΔΦΑΝΟ ΑΜΟΪΛΖ (Πξνεδξεύσλ ησλ Δπηηξνπώλ): Δπραξηζηνύκε ηνλ θ.
Κακκέλν.
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