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Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Χαίρομαι που δια στόματος του 

κ. Υπουργού επιχειρήθηκε να φανεί μια στήριξη προς το Συνεταιριστικό 
Κίνημα και μια αλλαγή πλεύσης με προοπτική επιβίωσης, ανόδου και 
ενδυνάμωσης. 

Αυτό όμως χρειάζεται τη στήριξη όλων. Το Συνεταιριστικό 
Κίνημα στο παρελθόν έχει δυσφημιστεί και πληγώθηκε από παράνομες 
χρηματοδοτήσεις, από κυβερνητικές μεσολαβήσεις, από ατασθαλίες μέχρι 
φτάσαμε σε ένα σημείο να εγκαταλειφθεί πλήρως και να νεκρώσει. Ο τρόπος 
λειτουργίας των αγροτών έφτασε στο σημείο να νεκρώσει επί μακρόν 
βαρυνόμενος με σκάνδαλα, στα οποία σκάνδαλα ήταν όλη η κοινωνία 
συμμέτοχη, όλοι γνώριζαν. Ψευδείς αναγραφές στρεμμάτων, παραβιάσεις των 
νόμων, καταδίκες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα σωρό ζητήματα τα 
οποία εξέθεσαν τη  χώρα μας. 

Δεν ξέρω τώρα εάν μπορούμε εύκολα να κερδίσουμε το χαμένο 
έδαφος. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο, ο κ. Υπουργός πρέπει να είναι 



αισιόδοξος, αφού ανέλαβε Υπουργός, εμείς όμως τα υπόλοιπα Κόμματα και 
ιδιαίτερα το Κόμμα που ηγούμαι η Ένωση Κεντρώων, είμαστε ιδιαίτερα 
επιφυλακτικοί να πιστεύουμε αισιόδοξες κουβέντες. 

Βλέπουμε και την όλη οικονομία πως δουλεύει. Η Κυβέρνηση 
ισχυρίζεται ότι σε δυο μήνες βγαίνουν από τα Μνημόνια, την ώρα που έχει 
υπογράψει 3,5% πλεόνασμα μέχρι το 2022, 2,4% πλεόνασμα μέχρι το 2060 
και για 99 χρόνια υπερκόφτη. Τι σημαίνει υπερκόφτης; Ότι αν ένα χρεόγραφο 
του Ελληνικού Δημοσίου δεν πληρωθεί, οι ξένοι θα κάνουν κατασχέσεις σε 
δημοτικές και δημόσιες περιουσίες, σε περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων και 
έχουν υπαγάγει μέσα σε αυτό που λέμε υπερκόφτη, τα πάντα και ναούς και 
αθλητικά μέγαρα και κτήρια και τα πάντα με ειδικό νόμο που πέρασαν στη 
ζούλα. 

Χαίρομαι που ακούω από τους Υπουργούς τόσο ευχάριστες 
κουβέντες, επειδή όμως γνωρίζω την πραγματικότητα, γνωρίζω ότι θέλει πολύ 
δουλειά η χώρα για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της. Μόλις μπήκα στην 
αίθουσα εδώ, μου είπε ένας παραγωγός από την Πάτρα ότι του παίρνουν το 
λάδι 2,4 και το δίνουν 8,5. Τι είναι αυτό;  

Εγώ θυμάμαι έναν Κεδίκογλου που μόλις πέθανε, που πάλευε 
να στραφεί κατά των μεσαζόντων πόσες Κυβερνήσεις πέρασαν, τι γίνεται, 
ποιος παίρνει τα υπόλοιπα λεφτά. Μάλιστα σας λέω χωρίς να τον γνωρίζω, με 
πλησίασε ένας και μου είπε «είμαι παραγωγός από την Αχαΐα συμβαίνει αυτό 
κ. Λεβέντη εμείς δίνουμε 2,40 το λάδι και τελικά φτάνει 8,90».  

Αυτό ο Υπουργός δεν το άκουσε; Όλα αυτά που είπε, τα άκουσε 
και τα ξέρει για προσπάθειες, για Επιτροπές ευρωπαϊκές, αυτό το πολύ απλό 
που άκουσα εισερχόμενος εις την αίθουσα, ο Υπουργός δεν το άκουσε; 
Προφανώς είχε βαρηκοΐα. Δεν είναι ώρα να λύσουμε σοβαρά ζητήματα 
θεωρώ όμως ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε το ψέμα με την ειλικρίνεια και 
πρέπει να σοβαρευτούμε και πρέπει να πάψουμε να υποσχόμαστε σε αυτό 
τον λαό, γιατί με κάθε υπόσχεση όταν δεν πραγματοποιείται –και συνήθως το 
99,9% δεν πραγματοποιούνται- επιβαρύνουμε το κλίμα και κάνουμε τη χώρα 
αναξιόπιστη εντελώς. 

Είδατε χτες πήγαμε –να πω και δυο πράγματα που δεν αφορούν 
το Συνέδριό σας, αλλά είμαστε πολίτες και μας αφορούν- είχαμε τόσες ελπίδες 



ότι θα πιέσουν οι ξένοι τον Ερντογάν, τι κατάλαβα εγώ ότι συνέβη; Ότι πήρε ο 
Ερντογάν τα 3 δις και εμείς δεν πήραμε τίποτε. Αυτό κατάλαβα.  Και μας 
πέταξαν κι ένα ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουν ελευθερωθεί τα παιδιά μας, τα 
οποία παιδιά μας γιατί αφήσαμε να πηγαίνουν δυο – δύο στη μεθόριο ενώ οι 
άλλοι είχαν επτά; Ζητήσαμε ευθύνες από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων 
που είχαμε τα παιδιά μας δυο – δύο, ενώ ο Τούρκος απειλούσε ότι θέλει 
νησιά, ότι θέλει Αιγαίο, θέλει το ένα θέλει το άλλο. Εμείς στείλαμε δυο παιδιά! 
Τι να κάνουν δυο παιδιά; Δεν αναζητήσαμε καμία ευθύνη επ’ αυτού. Τώρα 
κάναμε επτά την περιπολία. Αφ’ ης αρπάγησαν τα παιδιά, κάναμε κι εμείς την 
περιπολία επτά, αλλά ευθύνες που ήταν δύο η περιπολία, δεν ζητήσαμε από 
κανέναν. Όλα συγκαλύπτονται στον τόπο αυτό. 

Όπως είχα πει για τον κ. Κουρουμπλή ότι όταν το πλοίο εκείνο 
που έχυσε πετρέλαιο, έπεσε στο Σαρωνικό, ζήτησα να ξηλωθεί η Επιθεώρηση 
Εμπορικών Πλοίων, το Τμήμα εκείνο που χορηγεί τις άδεις αξιοπλοΐας. Δεν 
νομίζω να ξηλώθηκε τίποτε. Και στράφηκαν εναντίον μου του Λιμενικού ότι 
τους κατηγορώ. Δεν κατηγορώ τον απλό λιμενικό, βεβαίως κατηγορώ αυτούς 
που υπογράφουν σαπάκια και φέρετρα να κυκλοφορούν στο Σαρωνικό. Αυτό 
κατηγορώ και αυτό πρέπει όλους να μας αφορά και δεν πέρασε μια εβδομάδα 
κι άλλο πλοίο πνίγηκε που είχε ευτυχώς άμμο, δεν είχε τη φορά αυτή καύσιμα. 

Δεν γίνεται τίποτε στον τόπο αυτό.  Υπάρχει μια γραφειοκρατία 
και μια δημοσιοϋπαλληλία που νικάει όχι Υπουργούς, Πρωθυπουργούς, 
Προέδρους, όλους τους εξοντώνει. Όποιος πάει να την πειράξει, τον πνίγει. 
Σαν τσουνάμι τους πνίγει όλους και θα πνίξει και τη χώρα με τέτοια δύναμη 
που έχει αυτή η  δημοσιοϋπαλληλία και θέλει κι άλλους να προσλάβει. Άκουγα 
χτες τον Σκουρλέτη σε ένα κανάλι θέλει 8.000 στους Δήμους, οι οποίοι δεν 
επιβαρύνουν θα είναι ανταποδοτικοί. Ανταποδοτικοί τι σημαίνει; Θα 
προσφέρουν δουλειά και εκ της πληρωμής τους που θα γίνεται για τη δουλειά 
αυτή, θα πληρώνονται αυτοί οι 8.000 που θα προσληφθούν στους Δήμους. 

Καλά, είναι εποχή για να προσλάβουμε; Έχουμε δηλαδή 
εκπληρώσει τη μείωση του δημόσιου τομέα και βιαζόμαστε να τον αυξήσουμε 
ξανά; Αυτά είναι δείγματα ανικανότητας να αντιληφθούμε σε τι κατάσταση 
έχουμε εισέλθει. Δηλαδή συζητούμε αν βγαίνουμε από το Μνημόνιο, έχουμε 
υπογράψει ένα σωρό δεκαετίες υποτέλεια, αλλά να προσλάβει 8.000 ο κ. 



Τσίπρας, το επιχειρεί ανενδοίαστα, σα να μην έχει σχέση με τη χώρα που 
κυβερνάει, σα να κυβερνάει άλλη χώρα. 

Εκείνο που πρέπει να αντιληφθείτε είναι ότι η άνοδος του 
Συνεταιριστικού Κινήματος εξαρτάται από εσάς, ούτε από Κόμματα ούτε από 
κανέναν. Και μην περιμένετε από την πολιτεία τα πάντα. Στο παρελθόν αυτό 
έκαναν κάποιοι περιμένανε, κλέβανε, τρώγανε πίνανε και κατέστρεψαν το 
Συνεταιριστικό Κίνημα. Πιστέψτε στον εαυτό σας και θα νικήσετε γιατί 
υπάρχουν νεώτερες πολιτικές δυνάμεις, που θα σας στηρίξουν. Ευχαριστώ.  


