7Ο FORUM ‘‘LIFE DEBAG’’
Τεηάξηε, 5 Γεθεκβξίνπ 2018
ΠΑΡΟΝΣΕ ΕΣΑΙΡΟΙ ‘‘LIFE DEBAG’’: Κπξθίηζνο Φίιηππνο – Πξόεδξνο ηεο
Οηθνινγηθήο Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο (Ο.Δ.Α.), Γαιακάγθα Αληηγόλε – Ο.Δ.Α.,
Κνπθηάζαο Δπάγγεινο – ‘‘ΜΔΣΟΓΔΙΟΣ’’, Σσηεξόπνπινο Αλδξέαο – Δηαηξεία
‘‘TERRA NOVA’’, Κσζηαθόπνπινο Σηάζεο – Ο.Δ.Α., Μέληεο Φαξάιακπνο – Πάληεην
Παλεπηζηήκην.
-----------------------------Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ (Πρόεδρος Ο.Ε.Α.): Να ραηξεηίζσ όινπο ηνπο ζπλεξγάηεο, ζην 7ν
Forum ηνπ ‘‘LIFE DEBAG’’, ζήκεξα, 5 Γεθεκβξίνπ. Σηελ νπζία είλαη έλα Forum, γηα
λα επηβεβαηώζνπκε ηηο Δζεινληηθέο Σπκθσλίεο θαη ηε δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη, λα
αιιεινελεκεξσζνύκε θαη λα δνύκε πώο πξνρσξάκε γηα ηελ Παξαζθεπή θαη ηελ
ηειηθή Ηκεξίδα, πώο ζα νξγαλώζνπκε ιηγάθη ηελ παξνπζίαζε θαη ησλ Δζεινληηθώλ
Σπκθσληώλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο Ηκεξίδαο ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ‘‘LIFE
DEBAG’’.
Οπόηε, λα μεθηλήζσ εγώ, Φίιηππνο Κπξθίηζνο, Πξόεδξνο ηεο Οηθνινγηθήο
Δηαηξείαο Αλαθύθισζεο. Σην πξνεγνύκελν Forum είραλ έξζεη πέληε κεγάιεο
αιπζίδεο Super Market, νη νπνίεο πεξίπνπ θαιύπηνπλ θνληά ην 90% ηεο αγνξάο ησλ
Super Market, άξα ιίγεο ζηνλ αξηζκό, από ηηο 10, 12, 13 (πόζεο είλαη ζπλνιηθά, νη
αιπζίδεο), αιιά είλαη νη κεγαιύηεξεο αιπζίδεο.
Μεηά απ’ απηή ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, πηζηεύσ όηη ήηαλ πάξα πνιύ ζεηηθό ην
όηη έγηλε ζηνλ ΔΟΑΝ θαη δηαπηζηώζεθε θαη από ηηο ίδηεο ηηο αιπζίδεο, όηη ππάξρεη
κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη από ηνλ ΔΟΑΝ θαη από ην Υπνπξγείν, γηαηί είρε έξζεη θαη ν θ.
Ληόγθαο, ν Σύκβνπινο ηνπ Υπνπξγνύ, νπόηε απηό πηζηεύσ, ιεηηνύξγεζε ζεηηθά θαη
κεηά κπνξέζακε λα πιεζηάζνπκε ηηο ίδηεο αιπζίδεο, αιιά θαη θάπνηεο αθόκα, γηα λα
ππνγξάςνπκε Δζεινληηθέο Σπκθσλίεο. Καη ζα έιεγα όηη απηό γίλεηαη γηα πξώηε θνξά
ζηελ Διιάδα. Γειαδή, εγώ δελ ζπκάκαη θάπνηα λνκνζεζία πεξηβαιινληηθή ζηελ
Διιάδα, κέρξη ηώξα, πνπ λα δέρνληαη θάπνηνη εκπιεθόκελνη, θάπνηνη stakeholders
ηνπ ρώξνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε κία λνκνζεζία πεξηβαιινληηθή, λα θάλνπλ
παξαπάλσ πξάγκαηα απ’ απηά πνπ ιέεη ε λνκνζεζία θαη λνκίδσ όηη απηό είλαη
επίηεπγκα ηνπ ‘‘LIFE DEBAG’’.
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Πιεζηάζακε ινηπόλ, ηηο 5 – 6 αιπζίδεο (5 ζπλ κία) πνπ είραλ έξζεη ζην ‘‘LIFE
DEBAG’’) θαη ηνπο δεηήζακε –όρη απιώο λα ζπκθσλήζνπλ ζε όζα ζεκεία κπνξνύλ
λα ζπκθσλήζνπλ, γηαηί είρακε θαηαζέζεη θαη ζπδεηήζακε ζην πξνεγνύκελν Forum
όια ηα ζεκεία, θάπνηα δελ αθνξνύζαλ ηηο αιπζίδεο, θάπνηα πξνζηέζεθαλ επηπιένλ
θαη αθνύ ζπκθσλήζακε ηελ επηρεηξεκαηνινγία, κεηά επηρεηξήζακε λα ηνπο πείζνπκε
λα πνπλ «Ναι» ζ’ απηά ηα ζεκεία, όηη δεζκεύνληαη εζεινληηθά όηη ζα ηα θάλνπλ πξάμε
κέζα ζην 2018 (ην 2018 ηειεηώλεη) θαη κέζα ζην 2019. Καη θάπνηα ηα πινπνηνύλ ήδε.
Κιείζηεθαλ

ξαληεβνύ

ζε

θάζε

αιπζίδα,

αθνύ

είρακε

ζηείιεη

ηα

εξσηεκαηνιόγηα, γηα λα ηα δνπλ πνιύ πξνζεθηηθά θαη λα ηα απαληήζνπλ πξηλ, κε ηηο
δηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, ηηο ηεξαξρίεο θαη ηηο εγθξίζεηο ηνπο, γηαηί –εθεί είλαη ην ζέκα–
δελ γίλεηαη ζε κία ζπλάληεζε λα πνπλ «Ναι». Οπόηε, κεηά πξνεηνηκάζακε ηελ θάζε
ζπλάληεζε θαη πήγακε επηηόπνπ ζηα θεληξηθά ηνπο Γξαθεία, όπνπ έγηλε πνιύ
ζπζηεκαηηθή θνπβέληα. Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, απ’ απηά ηα Super Markets δελ ήηαλ
έλα – δύν άηνκα πνπ είραλ έξζεη, αιιά ήηαλ πνιιά ζηειέρε θαη από ηελ αιπζίδα –
δείγκα όηη είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ– θαη ζπδεηήζακε έλα – έλα, ηα ζεκεία.
Να πνύκε όηη ε αληαπόθξηζε ήηαλ, ζα έιεγα, αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη ζεηηθή.
Καηάιαβαλ όηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζώξην θαη γηα επηπιένλ ηεο λνκνζεζίαο
πξάγκαηα λα γίλνπλ. Καη ην απνηέιεζκα ήηαλ όηη θάζε αιπζίδα δεζκεύηεθε ζρεδόλ
ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ πνπ είρακε ζέζεη. Γειαδή, από ηα πεξίπνπ 30
ζεκεία, λα πνύκε όηη ηα 25 πεξίπνπ, κέζν όξν, θάζε αιπζίδα ηα δέρζεθε.
Μεηαμύ ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ δερζεί, είλαη θάπνηα ηα νπνία είλαη αξθεηά
ζεκαληηθά, όπσο γηα παξάδεηγκα, όινη ήζειαλ από ην 2020 λα δηεξεπλήζνπκε ην
ζέκα, ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νξηζηηθή απαγόξεπζε ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο.
Ούηε ην 2025, νύηε ην 2030, νύηε: «Γεν δέσομαι». Τν ήζειαλ όινη. Άξα, έλα πνιύ
ζεκαληηθό ζεκείν, ην νπνίν ζα ην αλαθέξνπκε θαη ζηελ Ηκεξίδα ηελ Παξαζθεπή.
Δπίζεο, βιέπνπλ πάξα πνιύ ζεηηθά, δηάθνξεο δξάζεηο πνπ κπνξεί λα αλαιάβνπλ,
επηθνηλσληαθέο, κε ηηο ηζάληεο, πξσηνβνπιίεο, θακπάληεο. Αθόκα, βιέπνπλ ζεηηθά ην
ζέκα ηεο θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνύιαο, απιώο πεξηκέλνπλ όινη λα σξηκάζεη ε
αγνξά ηεο θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνύιαο, γηα λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη
δξάζεηο ζ’ απηό ην επίπεδν.
Καη βέβαηα, ζρεδόλ όινη, λνκίδσ όηη έρνπλ πνιηηηθή ήδε παξαθνινύζεζε γηα
ηε κείσζε, θαηαγξαθήο, άξα είλαη πάξα πνιύ θαιό, γηα λα δνύκε ηα ηειηθά ζηνηρεία.
Ννκίδσ όηη ήηαλ κία αξθεηά επηηπρεκέλε. Ήδε έρσ κπξνζηά κνπ ηα ππνγεγξακκέλα
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θείκελα από ηελ ‘‘ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ’’, από ηελ ‘‘OK! Anytime Markets’’, από ηελ
‘‘5ΑΔ’’ (‘‘ΓΑΛΑΞΙΑΣ’’), από ηελ ‘‘PRAKTIKER’’, ερζέο είδακε θαη ηνλ ‘‘ΣΚΛΑΒΔΝΙΤΗ’’,
είπε όηη ζα ζπκθσλήζεη θαη πεξηκέλνπκε θαη από ηνλ ‘‘ΣΚΛΑΒΔΝΙΤΗ’’ θαη δελ μέξσ
αλ

έρνπκε

θαη

θάπνηα

άιιε

εθθξεκόηεηα.

Αιιά

ζθεθζείηε

θαη

κόλν

ν

‘‘ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ’’ θαη ν ‘‘ΣΚΛΑΒΔΝΙΤΗΣ’’ έρνπλ ην 50% ηεο αγνξάο. Μόλν απηνί νη
δύν.
Απηά, όζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε. Γελ μέξσ, αλ ζέιεη λα ξσηήζεη θάπνηνο ζε
ζρέζε κε ηα ελεκεξσηηθά ζηα ζέκαηα απηά. …Ο θ. Κνπθηάζαο έρεη ηνλ ιόγν.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ (‘’ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ’’): Δπεηδή πξώηε θνξά βιέπσ ην εξσηεκαηνιόγην,
απηό ην έθηηαμε κόλν ε ΟΔΑ, ή ζε ζπλεξγαζία κε ην Πάληεην;
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Η Ο.Δ.Α.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Μόλν.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Αιιά ην είρακε ζηείιεη εδώ θαη πάξα πνιύ θαηξό, ζε όινπο ηνπο
εηαίξνπο, πξηλ από ην θαινθαίξη ηνπ 2018, γηα πξνζζήθεο, παξεκβάζεηο. Γελ έγηλε
θακία παξέκβαζε, γηαηί είρακε πηάζεη, πηζηεύσ, όια ηα ζέκαηα.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ (ΟΕΑ): Δίρακε θαη εηδηθή ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Καη ζπδεηήζεθε ζε εηδηθή ζπλάληεζε, ζην πξνεγνύκελν Forum.
Έπεζαλ ζην ηξαπέδη δύν αθόκα ζεκεία, ηα νπνία πξνζηέζεθαλ. Γειαδή, ην έλα
ζεκείν ήηαλ: είπε ν θ. Πνιηηόπνπινο, ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΟΑΝ: «Δάν θηιάξει η Πολιηεία
πποδιαγπαθέρ για ηιρ επανασπηζιμοποιήζιμερ ηζάνηερ, θα ηιρ ςιοθεηήζοςν οι
αλςζίδερ;» θαη ε απάληεζε είλαη, (είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη, απάληεζαλ όινη):
«Βεβαίωρ, να ηιρ δούμε ηιρ πποδιαγπαθέρ» θαη δελ έρνπλ αληίξξεζε λα πξνρσξήζεη
πξνο ηα εθεί. Καη άιιε κία πξνζζήθε γηα άιιεο δξάζεηο, αλ ζέινπλ νη αιπζίδεο λα
θάλνπλ άιιεο δξάζεηο, γηαηί πνιιέο ην έθαλαλ.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Αλ θαηάιαβα, απηνί πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη κέρξη ηώξα, είλαη 4 ή
5 κεγάιεο αιπζίδεο Super Market. Από ηα 35 ζεκεία πνπ πεξηιακβάλεη, επεηδή,
πέξα από ην πνζνηηθό, ππάξρεη έλα ζέκα πνηνηηθήο αλάιπζεο, δελ ζέισ απάληεζε
πνπ ιέεη: «Σηο 1 ηόζο, ζηο 2 ηόζο», αιιά κε έλα γεληθό ηξόπν, πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο
Σπκθσλίαο. Γειαδή, ππάξρεη θαλέλαο πνπ ππέγξαςε (ζηηο 35 είπαλ «Ναι»;) ζ’ απηό
πνπ κηιάκε, γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε;
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ:

Μπνξώ

λα

ζαο

πσ

‘‘ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ’’ έρεη πεη «Ναι» ζε 20 ζεκεία.
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θαη

ζπγθεθξηκέλα

λνύκεξα:

Ο

ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Τν εξσηεκαηνιόγην, έηζη όπσο είλαη νη επηινγέο, ζε πνιιά
ζεκεία, είλαη ή ην έλα, ή ην άιιν, ή ην παξα-άιιν. Άξα, εμαξρήο δελ ζα κπνξνύζαλ
λα είλαη 35 «Ναι», ζε όια.
Τώξα, ζε ό,ηη αθνξά ηηο θνκπνζηνπνηήζηκεο, επεηδή κηιάλε γηα έλα κε
ζπγθεθξηκέλν ΔΝ θ.ιπ. θαη δελ ππάξρνπλ νη πξνδηαγξαθέο ζηελ Διιάδα, λα
δηαρεηξηζηνύλ

ζε

βηνκεραληθέο

εγθαηαζηάζεηο

γηα

θνκπνζηνπνίεζε,

είρακε

ζπκθσλήζεη ζην Forum γεληθά, όηη δελ ζα δίλακε έκθαζε ζ’ απηέο, γηαηί είλαη
πξόσξεο θαη ζα ηηο επαλεμεηάδακε όηαλ ππήξραλ θαη από ην θξάηνο ππνδνκέο, γηα
λα κπνξεί λα αληαπνθξηζνύλ θαη ηα Super Markets, λα απαληήζνπλ. Γηαηί από θύζε
ηεο, ε εξώηεζε κε ηηο θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνύιεο δελ πθίζηαηαη.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Αλ ζέιεηε θαη έλα πνζνηηθό λνύκεξν, θύξηε Κνπθηάζα, από ηα 35
εξσηήκαηα, ηα 26 είλαη δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απαληήζνπλ.
Γηαηί ηα 3 πξώηα αθνξνύζαλ ην ππαίζξην εκπόξην θαη ηα πεξίπηεξα, άξα δελ
αθνξνύζαλ ηηο αιπζίδεο. Οη απαληήζεηο ζε 5 εξσηήζεηο γηα ηηο θνκπνζηνπνηήζηκεο
ζαθνύιεο, θξίλακε όινη όηη είλαη αλώξηκν ηώξα λα ηνπνζεηεζνύλ νη αιπζίδεο, γηαηί
δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά ε δπλαηόηεηα θνκπνζηνπνηήζηκσλ ζαθνπιώλ. Γη’ απηό θαη
πξνζδηνξίζηεθε έλα ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα, όηη: «Δθόζον πςθμιζηεί ηο θέμα ηηρ
επάπκειαρ ππώηηρ ύληρ, ηο βλέποςν ηο θέμα;» θαη ε απάληεζε είλαη: «Ναι, ηο
βλέποςμε». Οπόηε, βγήθαλ άιιεο 6. Άξα, ηα maximum «Ναι», πνπ ζα κπνξνύζε λα
πεη θάπνηνο, ήηαλ 25 – 26 εξσηήζεηο. Καη βιέπεηε όηη νη αιπζίδεο απάληεζαλ 20 – 22
πεξίπνπ απαληήζεηο «Ναι».
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Πεξηζζόηεξν κε ελδηαθέξνπλ ηα πνηνηηθά ζηνηρεία θαη όρη ηα
πνζνηηθά. Γειαδή, ζην δήηεκα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, ζπκθσλώ κε ηελ πξώηε
εξώηεζε, ηε 17. Σηε 18, ιέεη: «Ανηικαηέζηηζα πλήπωρ». Σηε 19, ζηελ 20…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ:

Απηά

γηα

λα

γίλνπλ,

πξέπεη

λα

ππάξρεη

πξώηε

ύιε

θνκπνζηνπνηήζηκε. Δπεηδή απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη, ζνπ ιέεη: «Γεν μποπώ να
δεζμεςηώ, να πω: «Ναι, θα ανηικαηαζηήζω ηη ζακούλα με κομποζηοποιήζιμη μέζα
ζηο 2018, ή ζηο 2019». Μόλιρ ςπάπξει η δςναηόηηηα ππώηηρ ύληρ, θα μποπέζω να ηο
διεπεςνήζω και να ηο κάνω. Το βλέπω θεηικά».
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Καη ήζεια κία πξόηαζε: Καη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΟΑΝ, επεηδή
πξέπεη θάπσο λα ζπάζεη ην δήηεκα κε ηηο κηθξνεπηρεηξήζεηο, Λατθέο θαη πεξίπηεξα,
λα γίλεη κία ζπλάληεζε κε ηελ Οκνζπνλδία ησλ Λατθώλ Αγνξώλ Βηνινγηθώλ
Πξντόλησλ.
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Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Να ηνπο θαιέζνπκε ηελ Παξαζθεπή ζην Σπλέδξην; Πξνιαβαίλνπκε;
Αλ πξνιαβαίλνπκε, λα ηνπο θαιέζνπκε.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Μπνξεί ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΟΑΝ…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ο θ.Αξβαλίηεο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Ο θ.Αξβαλίηεο δελ είλαη πιένλ Πξόεδξνο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Απηόο ήηαλ ζηα Βηνινγηθά Πξντόληα.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Όρη. Ο θ.Αξβαλίηεο ήηαλ. Ο θ.Αξβαλίηεο πιένλ, εδώ θαη δύν
ρξόληα, δελ είλαη Πξόεδξνο, είλαη απιό Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Μπνξνύκε λα βξνύκε ηνλ Πξόεδξν πνπ είλαη ηώξα θαη λα ηνλ
θαιέζνπκε;
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Ναη. Τνλ μέξεη ν θ. Πνιηηόπνπινο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Δκείο δελ ηνλ μέξνπκε;
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Τνλ μέξνπκε. Αλ ςάμνπκε…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Να ηνλ θαιέζνπκε. Τη πάεη λα πεη: «Τον ξέπει ο κ. Πολιηόποςλορ»;
Δκείο λα ηνλ θαιέζνπκε ζην Σπλέδξην, ηελ Παξαζθεπή.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Τν ιέσ γηα ηνλ θ. Πνιηηόπνπιν, επεηδή είλαη Τεληαθόο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ο Πξόεδξνο ησλ Λατθώλ;
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Ναη.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Τν είραηε πεη θαη ζην πξνεγνύκελν.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Τν είρα πεη θαη ζην πξνεγνύκελν.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Τα πνιιά ιόγηα, είλαη θηώρεηα. Να ηνπ θάλνπκε θαη ηα έμνδα, αλ
ζέιεη, λα έξζεη.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Γηα λα πείζεηο ηηο Λατθέο, είλαη αθάληαζηα δύζθνια. Γελ ην έρνπλ
θαηνξζώζεη θαη ρώξεο, πνπ ζην Super Market δελ ππάξρνπλ πιαζηηθέο ζαθνύιεο. Γη’
απηό είλαη κία θαιή ηδέα ην λα αξρίζεηο απ’ απηνύο. Γελ είλαη ζίγνπξν. Καη απηνί είλαη
πάξα πνιύ αξλεηηθνί. Δγώ ηνπο βάδσ ρέξη θαη κέρξη πνπ κνπ ιέλε: «Άμα θερ, έλα.
Άμα δεν θερ, μην έπσεζαι». Αιιά αλ δελ αξρίζεηο απ’ απηνύο, από πνηνπο ζα
αξρίζεηο;
Σ.ΚΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ (Ο.Ε.Α.): Πνηνηηθά πάλησο, κπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε δπν
– ηξεηο. Η 10, αο πνύκε, ππάξρεη ππνγεγξακκέλε από αιπζίδα, αλ δελ απαηώκαη.
Πνηνηηθά, κπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε ηηο εξσηήζεηο 12 έσο 15, όπνπ έρεη δηαθνξά ε
δηεξεύλεζε κε ηε δηαθνξά ηνπ νξηζκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Οη πεξηζζόηεξνη
ζπκθσλνύλ κε ηελ 14: «Να οπιζηεί ζςγκεκπιμένο σπονοδιάγπαμμα, πλήποςρ
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απαγόπεςζηρ, ωρ ηο 2020», λα έρνπκε θάηη ζην ηξαπέδη, λα ην ζπδεηήζνπκε. Ούηε:
«Ωρ ηο 2025», νύηε «Να διεπεςνηθεί ωρ ηο 2020» ηη ζα θάλνπκε θαη αλ ζα θάλνπκε.
Καη ππάξρεη αιπζίδα, πνπ ηε 10 ηελ έρεη ζεηηθά, αλ δελ απαηώκαη.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Πνηα αιπζίδα;
Σ.ΚΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ: Τν ‘‘PRAKTIKER’’. Οη ιίζηεο είλαη εθεί.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: «Ανηικαηέζηηζα πλήπωρ ηην πλαζηική ζακούλα με εναλλακηικά
μέζα».
Σ.ΚΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ: Ναη. Δίλαη κία αιπζίδα, αιιά είλαη θάηη θαη απηό.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ναη, είλαη ζεκαληηθό.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Δληάμεη, δελ είλαη Super Market, όκσο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Τν ‘‘PRAKTIKER’’ είλαη κεγάιε αιπζίδα, όκσο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Να είκαζηε ιίγν ζνβαξνί. Καη’ αξράο, ην ‘‘PRAKTIKER’’ ην είρε
θάλεη απηό, πξηλ αξρίζεη ην ‘‘LIFE DEBAG’’.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Ναη, βέβαηα.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Δίλαη επεηδή ηνπο ππνρξέσζε ηόηε ε κεηξηθή εηαηξεία ε Γεξκαληθή.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην ‘‘ΙΚΔΑ’’, πνπ ην έρεη θάλεη.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Άξα –καθάξη– θαη επηπρώο πνπ ππάξρεη, ζαλ παξάδεηγκα. Θέισ
λα πσ όκσο, από ηε ζηηγκή πνπ ηελ αγόξαζαλ νη Έιιελεο, ππήξρε έλα
πηζσγύξηζκα, γηα πάξα πνιινύο κήλεο, όηη έδηλαλ ηελ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη ηελ
πιαζηηθή, ηελ νπνία ηελ πιήξσλεο πξηλ ππάξρεη ε Οδεγία, κε ππνρξέσζε. Τώξα –
έρσ λα πάσ θαλέλα δίκελν– δελ μέξσ λα ζαο πσ αθξηβώο ηη ζπκβαίλεη. Άξα καθάξη,
κπξάβν, αιιά δελ είλαη κία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Να πσ θαη θάηη αθόκα, πνιύ ζεκαληηθό, ην νπνίν πξέπεη λα ην
επηζεκάλνπκε γηα ηελ Παξαζθεπή. Η γλώκε όισλ ησλ αιπζίδσλ, ζε ζρέζε κε ηελ
εμαίξεζε ηεο ΚΥΑ γηα ηα πεξίπηεξα θαη ηηο Λατθέο θαη ηηο Υπαίζξηεο Αγνξέο, ήηαλ όινη
όηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη απηή ε εμαίξεζε. Γελ είλαη κόλν γλώκε ηνπ ‘‘LIFE DEBAG’’
θαη πξόηαζε, είλαη θαη ησλ αιπζίδσλ Super Market. Καη κάιηζηα, ζπδεηήζακε ζηηο
ζπλαληήζεηο θαη θάπνηεο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο, νη νπνίεο είλαη ζνβαξέο.
Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαη αζέκηηνο αληαγσληζκόο,
όηαλ πνπιάεη ζηε Λατθή θάπνηνο όια ηα ιαραληθά, ηα θξνύηα θ.ιπ., ρσξίο λα
πθίζηαηαη ν πειάηεο ηνπο ην θόζηνο ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Τέινπο, ζε ζρέζε κε ηηο
αιπζίδεο, νη νπνίεο εθεί πιεξώλεη ην θόζηνο ηνπ Αληαπνδνηηθνύ Τέινπο. Δίλαη
αθξηβώο ε ίδηα ππεξεζία θαη ζηε κία ην θξάηνο ιέεη: «Γεν θα ςπάπσει Ανηαποδοηικό
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Τέλορ», ζηελ άιιε όηη: «Θα ςπάπσει». Δδώ ππάξρεη αζέκηηνο αληαγσληζκόο.
Δλδερνκέλσο, λα ππάξρεη θαη έλα ηέηνην ζέκα. Πξνζσπηθά, εγώ ζα ην ζέζσ ζηα
ζπκπεξάζκαηα ηνπ Forum, απηή ηε δηάθξηζε θαη ηελ παξαηήξεζε, ε νπνία είλαη πνιύ
ζεκαληηθή θαη ειπίδσ λα θηάζεη ζηα απηηά ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαη λα ην δνύκε
κεηά, κήπσο κπνξεί λα αιιάμνπλ θάπνηα πξάγκαηα.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Ο Πξόεδξνο ηεο Γαιιίαο, ν θ.Μαθξόλ, έβαιε ηηο δύν απμήζεηο ζην
πεηξέιαην γηα πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο (ηνπιάρηζηνλ έηζη είπε). Δρζέο, γηα
πεξηβαιινληηθνύο ιόγνπο, γηα λα κελ θιέγεηαη ην Παξίζη, ηηο πήξε πίζσ.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Τηο πήξε γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο. Τηο έβαιε γηα πεξηβαιινληηθνύο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Αθξηβώο. Θέισ λα πσ όηη ζπκθσλώ απόιπηα, έρνπκε ιύζε κε δύν
αιπζίδεο Super Market, από αξρήο έκπαηλε ην δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνύ θαη όηαλ
γηλόηαλ ν Νόκνο, ηνπο είρα πεη λα θαηαγγείινπλ ην Διιεληθό Υπνπξγείν ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, γηα ην δήηεκα. Όρη πιένλ ζηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο, αιιά
ζηε Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, γη’ απηό ην ζέκα. Τώξα δελ
μέξσ, αλ έλα ‘‘LIFE’’ πνπ ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ηνπ
δεηήκαηνο, ελδηαθέξεη θαη ν αζέκηηνο αληαγσληζκόο κίαο ηεξάζηηαο αιπζίδαο κε έλα
πεξίπηεξν.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ (TERRA NOVA): Πάλησο, ζηα Super Markets απηό δελ
ηζρύεη. Γελ ππάξρεη αζέκηηνο αληαγσληζκόο, γηαηί όπσο θαη ζηηο Λατθέο, ζηα
καλάβηθα ησλ Super Markets δίλνπλ ηηο πνιύ ιεπηέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο, νη νπνίεο
εμαηξνύληαη ηνπ Τέινπο.
Φ. ΚΤΡΚΙΣΟ: Γελ είλαη κεηαθνξάο. Γελ ζεσξνύληαη κεηαθνξάο.
ΑΝ. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Όρη, δελ είλαη κεηαθνξάο, αιιά ηηο ρξεζηκνπνηεί ν θόζκνο,
νπόηε…
Φ. ΚΤΡΚΙΣΟ: Δλώ ζηηο Λατθέο δίλνπλ κεηαθνξάο, γηα λα κεηαθέξνπλ.
ΑΝ. ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Δληάμεη, αιιά ππάξρεη ε απάληεζε ζ’ απηό, ππάξρεη έλα
θελό.
Φ. ΚΤΡΚΙΣΟ: Υπάξρεη έλα ειαθξπληηθό, λαη, ππάξρεη.
Υπάξρεη θαη έλα άιιν ζηνηρείν, δελ μέξσ αλ ην μέξεηε: νη πσιήζεηο θξνύησλ
θαη ιαραληθώλ, θξέζθσλ πξντόλησλ, ζηηο Λατθέο Αγνξέο, αθνξά ην 50% ηεο αγνξάο.
Τν άιιν 50% είλαη ζηα Super Markets. Τν ιέσ ζε αληηδηαζηνιή κε ην πεξίπηεξν –δελ
ην βάδεηο ζηελ ίδηα κνίξα– αιιά ε Λατθή είλαη ε κηζή αγνξά ησλ θξέζθσλ, λσπώλ
ιαραληθώλ θαη θξνύησλ.
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ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Γελ είλαη. Δίλαη 50% νη Λατθέο, 35% ηα Super Markets θαη 15% ηα
εηδηθά θαηαζηήκαηα πώιεζεο θξνύησλ.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ναη, ‘‘Φξνπηαξίεο’’.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Οη νπνίεο εμαηξνύληαη.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Όρη, δελ εμαηξνύληαη.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Πώο δελ εμαηξνύληαη!
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Γελ εμαηξνύληαη, θύξηε Κνπθηάζα. Γελ εμαηξνύληαη ηα καλάβηθα. Οη
Υπαίζξηεο Αγνξέο εμαηξνύληαη, γη’ απηό ιέσ. Η κηζή αγνξά λσπώλ θξνύησλ θαη
ιαραληθώλ, εμαηξείηαη από ην Αληαπνδνηηθό Τέινο. Δίλαη κεγάιν, δελ είλαη έλα
πεξίπηεξν. Τν πεξίπηεξν δελ πνπιάεη θξνύηα θαη ιαραληθά, πνπιάεη κία εθεκεξίδα,
πνπιάεη θάπνηα πξάγκαηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο έρνπλ θαη πνιύ κηθξό όγθν. Τα
πεξίπηεξα πνπιάλε πξντόληα πνπ είλαη κηθξά ζε όγθν. Άξα, κπνξεί εύθνια. Οη
ζαθνύιεο πνπ δίλνληαη από ηα πεξίπηεξα, δελ είλαη πνιιέο, άξα δελ κηιάκε γηα
κεγάιν θνκκάηη από ζαθνύιεο λα θεύγνπλ από εθεί. Δλώ ζηηο Λατθέο, κηιάκε γηα έλα
κεγάιν θνκκάηη, έλα παξάζπξν κεγάιν, πνπ είλαη πνιύ κεγάιε ε πνζόηεηα ησλ
πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ πνπ δηαηίζεληαη ρσξίο ην Αληαπνδνηηθό Τέινο. Γελ είλαη ην ίδην
ηα πεξίπηεξα, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κε ηηο Λατθέο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Υπάξρεη έλα δήηεκα ςπρνινγηθήο πίεζεο. Όζν ζηηο Λατθέο δίλνληαη
δσξεάλ πιαζηηθέο ζαθνύιεο, νη πειάηεο πνπ είλαη θνηλνί ζε έλα Super Market θαη ζηε
Λατθή Αγνξά –έλα κέξνο από ηνπο πειάηεο– δηακαξηύξνληαη πνιιέο θνξέο έληνλα,
γηαηί ζηα Super Markets δελ ζπλερίδεη ην θαζεζηώο. Παξ’ όιν πνπ είλαη κηθξό ην
πνζνζηό, δεκηνπξγεί κία ςπρνινγηθή πίεζε. Γη’ απηό θαη πάξα πνιύ επράξηζηα, νη
κεγάιεο αιπζίδεο ζα πήγαηλαλ ζηελ πιήξε απαγόξεπζε. Γελ ζα ππήξρε απηό ην
κεζνβέδηθν θαη ζα ην έιεγε ην θξάηνο. Τώξα, ζ’ απηό ην κεζνβέδηθν, δέρνληαη κεξηθέο
θνξέο. Γη’ απηό θαη ζπκβαίλεη απηό πνπ είπα θαη ηελ άιιε θνξά, πνπ είπε θαη ν θ.
Αλδξέαο Σσηεξόπνπινο– ε ζαθνύια πνπ βάδνπκε ηα θξνύηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ζαθνύια κεηαθνξάο. Παίξλνπλ 15 από εθεί, ην έρσ δεη κε ηα κάηηα κνπ. Έρσ θάλεη
παξαηεξήζεηο ζηελ Τακία θαη ζ’ απηή πνπ ηα πήξε.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Καη θάηη αθόκα. Οη αιπζίδεο έρνπλ βειηηώζεη ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ
πιαζηηθώλ ζαθνπιώλ πνπ δηαηίζεληαη, ρσξίο ην Τέινο, ζηε Φξνπηαξία ηνπο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Σαθέο!
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Τελ έρνπλ βειηηώζεη θαη ζε όγθν –έρσ δεη– θαη ζε πνηόηεηα, δειαδή
πην γεξέο. Άξα, δελ ππάξρεη Αληαπνδνηηθό Τέινο θαη παίξλνπλ ηε ζαθνύια κε ιίγα
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κήια κέζα, βάδνπλ θαη πξντόληα από ηα άιια πξντόληα ηα ζπζθεπαζκέλα πνπ
παίξλνπλ από ην Super Market. Υπάξρεη έλα ζέκα. Καη γη’ απηό αθξηβώο, ζα πξέπεη
λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί ζαλ ‘‘LIFE DEBAG’’, όηαλ ζα θάλνπκε ηνλ ηειηθό
ππνινγηζκό, πόζν είλαη ηειηθά ε κείσζε ηεο ζαθνύιαο. Γηόηη ζα πξέπεη, πξώηνλ, λα
πξνζζέζνπκε ηηο ζαθνύιεο απηέο από ηε Φξνπηαξία νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη
ζαλ κεηαθνξά, ζε πνην βαζκό. Καη δεύηεξνλ, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηηο
ζαθνύιεο κεηαθνξάο, πάρνπο 52 mm, νη νπνίεο θαηαθιύδνπλ ηελ αγνξά (όια ηα
Super Markets έρνπλ. Καη κάιηζηα, δηαηίζεληαη, αλάινγα, κε 0,06€, 0,07€ θ.ιπ. Πνπ
ζεκαίλεη όηη από 1ε Γελάξε πνπ ζα είλαη ην Τέινο ηεο ζαθνύιαο 0,09€, ζα έρεηο κία
ιεπηή ζαθνύια, κηθξή κε ην Αληαπνδνηηθό Τέινο ησλ 0,09€ θαη ζα έρεηο θαη κία
κεγαιύηεξε ζαθνύια θαη πην ρνληξή θαη πην γεξή, πνπ ζα θάλεη 0,06€ - 0,07€.
Οπόηε, θαηαιαβαίλεηε όηη όινη ζα παίξλνπλ ηε ζαθνύια ησλ 52 mm, άξα πξαθηηθά,
ζα κεδεληζηεί ην Αληαπνδνηηθό Τέινο, ελώ ε ζαθνύια δελ ζα κεησζεί.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Βέβαηα, όια ηα Super Markets έρνπλ πεη όηη ζα πςώζνπλ ηελ ηηκή
αλαινγηθά.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Δκείο ην πξνηείλακε, δηαθξηηηθά, όηη ζα πξέπεη λα ην δνπλ ην ζέκα
ηνπ θνζηνινγίνπ, λα κελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην Τέινο, ώζηε λα ην δνύκε. Βέβαηα,
όια απηά είλαη κεζνβέδηθεο ιύζεηο. Καη ζα πξέπεη λα μαλαζέζνπκε –εγώ ζα έιεγα–
ηελ Παξαζθεπή θαη ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
κεξώλ, ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο απαγόξεπζεο. Γειαδή, ειπίδσ λα έξζεη
θαη ε βηνκεραλία, λα είλαη παξνύζα, ε νπνία κπνξεί πξάγκαηη λα βγήθε θεξδηζκέλε
απ’

απηή

ηελ

ηζηνξία,

εηδηθά

κε

ηηο

θνκπνζηνπνηήζηκεο

ζαθνύιεο.

Τηο

θνκπνζηνπνηήζηκεο ζαθνύιεο κπνξεί λα ηηο ζηαζκίζεη. Απηό δελ ην έρεη θαηαιάβεη
θαιά ε βηνκεραλία θαη αληηζηέθεηαη. Καη νη εμαηξέζεηο πηζηεύσ, πνπ ππάξρνπλ ζηε
λνκνζεζία θαη ζηελ Κ.Υ.Α., νθείινληαη ζηελ αληίζηαζε απηή ηεο βηνκεραλίαο.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Τνπο θαιέζακε
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Φαληάδνκαη, πσο λαη. Να ηνπο θαιέζνπκε, αλ δελ ηνπο έρνπκε
θαιέζεη.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Γελ μέξσ. Πνηνο θαιεί;
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Υπνηίζεηαη όηη ην Παλεπηζηήκην θαιεί, εκείο ην έρνπκε πξνσζήζεη.
Υ.ΜΕΝΣΗ (Πάνηειο Πανεπιζηήμιο): Να ζαο ξσηήζσ θάηη, θύξηε Κπξθίηζν (γηα ην
ηππηθό ηεο ππόζεζεο, απιά γηα λα αθνπζηεί): θαληάδνκαη, όηη θαη ζηηο Λατθέο Αγνξέο
ηζρύεη θάηη αληίζηνηρν κε απηό πνπ ίζρπε κέρξη πξόηηλνο ζηα Super Markets, δειαδή
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ην θόζηνο ην νπνίν δελ θαίλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, νπζηαζηηθά κεηαθπιίεηαη ζηελ ηηκή.
Μήπσο έρεη λόεκα, θάπσο απηό λα ην αλαδείμνπκε πάιη, γηα λα θαλεί όηη δειαδή δελ
είλαη εληέιεη όλησο δσξεάλ θαη όηη απιά, δελ θαίλεηαη, δελ είλαη δειαδή –όπσο ήηαλ
κέρξη πξόηηλνο θαη νη ζαθνύιεο– άκεζα θαλεξό. Καη λα θαλεί έηζη, ζε θάπνην πξώην
βαζκό, κήπσο θαη θαηαθέξνπκε θαη δελ ηζρύζεη ζε δεύηεξν ρξόλν, νύησο ώζηε λα
κπνπλ θαη απηέο κέζα ζηελ Κ.Υ.Α.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Δκείο λα ην ηνλίζνπκε, αιιά δελ λνκίδσ όηη ζα αιιάμεη πνιύ ηελ
θαηάζηαζε. Γελ λνκίδσ λα ηελ αιιάμεη πνιύ, λα ην ηνλίζνπκε όκσο, όηη εθεί
ελζσκαηώλεηαη ζηελ ηηκή. Δλώ ην Αληαπνδνηηθό Τέινο πνπ ην δίλεη ν πνιίηεο, θεύγεη
γηα ηελ Πνιηηεία θαη πάιη ην Super Market έρεη πιεξώζεη γηα ηε ζαθνύια. Γειαδή
πάιη ην θόζηνο ηεο ζαθνύιαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ ηνπ
Super Market θαη εθεί. Γειαδή, ζε απηό δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ Λατθώλ θαη
Super Markets, ην θόζηνο ηεο ζαθνύιαο εκπεξηέρεηαη, άξα είλαη ην ίδην. Τν ζέκα είλαη
όηη ν έλαο εηζπξάηηεη θαη Αληαπνδνηηθό Τέινο 0,04€ θαη ην δίλεη ζηελ Πνιηηεία θαη ν
άιινο δελ ην εηζπξάηηεη.
Υ.ΜΕΝΣΗ: Καη ππάξρεη ε πεξίπησζε ηνπ αζέκηηνπ.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ναη. Καη ππάξρεη αζέκηηνο… Ναη.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Υπάξρεη θαη έλα ζέκα, όηη αλ ηνλίζνπκε θάηη ηέηνην, κπνξεί
θάπνηνο λα γπξίζεη θαη λα καο πεη: «Καλά, σηςπάηε ηον μικπό παπαγωγό, ο οποίορ
ποςλάει ζηη Λαϊκή και ηόζα σπόνια για ηο Super Market, δελ κεηώζεθαλ νη ηηκέο ησλ
πξντόλησλ θαη ηώξα πνπ κπήθε ην Τέινο, ή πνπ κεηώζεθε ε ρξήζε ηεο πιαζηηθήο
ζαθνύιαο. Υπάξρεη έλα ηέηνην δήηεκα. Γειαδή, εγώ λνκίδσ όηη πην πνιύ πξέπεη λα
ηνλίζνπκε ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ο παξαγσγόο ρηππηέηαη θαη ζην Super Market. Παξαγσγνί κηθξνί
δίλνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζηηο αιπζίδεο.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Ναη, αιιά κέρξη ηώξα, ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ είρακε, είλαη
όηη ην Super Market ελζσκαηώλεη ηελ ηηκή ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο ζηα πξντόληα
ηνπ. Αλ πνύκε ηώξα, όηη ν κηθξόο παξαγσγόο ηεο Λατθήο –είηε είλαη ηεο Βηνινγηθήο
Λατθήο, είηε ηεο ζπκβαηηθήο– ελζσκαηώλεη απηό ην θόζηνο κέζα ζηελ ηηκή ησλ
πξντόλησλ ηνπο, ππάξρεη κία πεξίπησζε λα θαηεγνξεζνύκε όηη πάκε θαη ρηππάκε
ηνλ κηθξό παξαγσγό, ν νπνίνο πάεη ζηε Λατθή θαη βαζαλίδεηαη…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Μα, είλαη κία αιήζεηα.
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ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Πξνθαλώο θαη είλαη αιήζεηα. Απιά, ζεσξώ όηη είλαη
θαιύηεξα λα ηνλίζνπκε ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, όηη ε Λατθή θαη ην πεξίπηεξν
είλαη δύν Κιάδνη, ζηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε λα ηζρύνπλ ηα ίδηα πνπ ηζρύνπλ ζηελ
ππόινηπε αγνξά, όηη ππάξρεη πιαζηηθή ζαθνύια εθεί, ε νπνία δεκηνπξγεί πξόβιεκα.
Να ην πάκε θάπσο έκκεζα.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Μα, έηζη θη’ αιιηώο, απηό ζα γίλεη. Ννκίδσ πσο ππάξρνπλ πάξα
πνιιέο εηζεγήζεηο ηελ Παξαζθεπή, πνπ αλαθέξνληαη ζην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα.
Απηά ζα εηπσζνύλ. Απιώο, ιέκε ηώξα…
Υ.ΜΕΝΣΗ: Απιά, πξαθηηθά αθνξά πάιη πνιύ κεγάιε πνζόηεηα. Γειαδή, απηό πνπ
εηπώζεθε πξνεγνπκέλσο –γη’ απηό εγώ ην ιέσ πην πνιύ– όηη πάιη δειαδή, ηα
ιαραληθά θαη ηα θξνύηα, όπσο είπε ν θ.Φίιηππνο Κπξθίηζνο, είλαη πνιύ κεγάιε
πνζόηεηα από ην ‘‘θαιάζη’’ (αο ην πνύκε έηζη), ηνπ κέζνπ εβδνκαδηαίνπ λνηθνθπξηνύ.
Αιιά δειαδή, εληάμεη, ίζσο πξέπεη θάπσο κε ηαθη (ελλνείηαη) λα ην αλαδείμνπκε,
ρσξίο λα θαλεί όηη θάλεηο επίζεζε ζηνλ κέζν, γηαηί νπζηαζηηθά δελ αθνξά ηνλ κέζν,
αθνξά ηελ έλλνηα ηεο Λατθήο Υπαίζξηαο Αγνξάο, όρη ηνλ εθάζηνηε καλάβε,
νπσξνπώιε θαη νύησ θαζεμήο. Γειαδή απηό απιά, κε ιίγν…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Μελ μερλάκε θαη ην εμήο, όηη ε Υπαίζξηα Αγνξά είλαη κία
‘‘αλαγλώξηζε’’ (ζε εηζαγσγηθά), ηεο πξνζθνξάο ησλ κηθξώλ παξαγσγώλ θαη ηνπο
δίλεηο ηε δπλαηόηεηα, ρσξίο λα έρνπλ ελνίθηα, ρσξίο λα έρνπλ ρώξνπο λα
πιεξώλνπλ, ρσξίο ιεηηνπξγηθά έμνδα, λα έξζνπλ λα πνπιήζνπλ ην πξντόλ ηνπο ζηνλ
δξόκν. Τνπο ην έρεη θάλεη απηό, ηνπο ην έρεηο αλαγλσξίζεη. Η πιαζηηθή ζαθνύια είλαη
άιιν πξάγκα. Δίλαη άιιν πξάγκα: είλαη κία πεξηβαιινληηθή επίπησζε θαη γη’ απηό
παίξλεηο κέηξα γηα ηε ζαθνύια. Τνλ κηθξό παξαγσγό, ηνλ έρεηο ήδε βνεζήζεη, ζαλ
θνηλσλία. Πεξηζζόηεξν δελ γίλεηαη! Γειαδή, ε ηζηνξία κε ηηο Λατθέο Αγνξέο, ζηνλ
δξόκν, εγώ δελ ην βιέπσ ζε Δπξσπατθέο πξσηεύνπζεο. Γελ ην έρσ δεη. Δίλαη ζε
εηδηθνύο ρώξνπο, όρη ζηνλ δξόκν. Σε εηδηθνύο ρώξνπο (θαη ζηελ Κύπξν θ.ιπ.). Γελ
ππάξρεη ζηνλ δξόκν, λα θιείζεη ηελ θπθινθνξία.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Σηελ Κύπξν ππάξρεη, ζηελ Ιζπαλία ππάξρεη, ζηελ Ιηαιία
ππάξρεη.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Γελ ππάξρεη ζηελ Κύπξν, θύξηε Σσηεξόπνπιε, δελ ππάξρεη.
Υπάξρεη ζε εηδηθό ρώξν ηνπ Γήκνπ.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Καη εδώ ζε εηδηθό ρώξν ηνπ δξόκνπ είλαη.
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Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Όρη, ελλνώ: δελ ζηακαηά ην δξόκν. Δδώ: «Κλείνοςμε ηον δπόμο,
είναι δικόρ μος ο δπόμορ για οκηώ ώπερ και θα ππέπει… και θα ππέπει…, δεν θα
κςκλοθοπούν οι ένοικοι, δεν θα κςκλοθοπούν αςηοκίνηηα, δεν θα πεπνάει κόζμορ,
γιαηί είναι η Λαϊκή». Απηό δελ ππάξρεη ζην εμσηεξηθό. Δίλαη ζε εηδηθό ρώξν θαη δελ
ελνριείο ηελ θπθινθνξία, δελ ελνριείο ηνπο πεξίνηθνπο θ.ιπ. Απηό ελλνώ, όηη εδώ ην
έρνπκε θάλεη πνιύ ππέξ, κεγάιε αλαγλώξηζε ησλ κηθξώλ παξαγσγώλ θαη
δηεπθόιπλζε. Τέηνηα ηζηνξία δελ έρσ δεη. Αλ ππάξρεη άιιε ρώξα πνπ βγαίλνπλ ζηνλ
δξόκν πάλσ θαη θιείλνπλ ηελ θπθινθνξία, εγώ δελ έρσ ππόςε κνπ θακία ρώξα,
ηνπιάρηζηνλ ζηελ Δπξώπε (νύηε ζηελ Κύπξν) δελ ππάξρεη ηέηνην πξάγκα. Δίλαη
κόλν ζε ρώξνπο, ζε νηθόπεδα ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη κόλν γη’ απηό ηνλ ζθνπό. Δίλαη
ζηεκέλνη νη πάγθνη θαη πάλε θαη βάδνπλ ηελ πξακάηεηα ηνπο επάλσ. Γελ ζηήλνπλ
πάγθνπο. Έξρνληαη ζηνλ πάγθν πνπ είλαη ζηεκέλνο. Πνιιέο θνξέο, είλαη θαη
ζθεπαζηνί νη ρώξνη θ.ιπ., θ.ιπ.
Θα πξέπεη λα ηα δνύκε όια απηά. Άξα, δελ πξέπεη λα ζπλδένπκε ην όηη: «Δίναι
μικπόρ παπαγωγόρ, άπα να ηος αθήζοςμε και ηην πλαζηική ζακούλα, να ηος
αθήζοςμε και ηο ένα…, να ηος αθήζοςμε και ηο άλλο…». Όρη. Η πιαζηηθή ζαθνύια
είλαη κία άιιε πνιηηηθή, ε νπνία θαη κάιηζηα, αλ δηαπηζηώζνπκε όηη ηα ιαραληθά θαη
θξνύηα ηα θξέζθα, είλαη πξάγκαηη ζηα λνύκεξα –απηό κνπ ιέλε εκέλα, ην ζπδήηεζα
κε όια ηα Super Markets– είλαη πεξίπνπ ηα κηζά ζηηο Λατθέο, ζε ζρέζε κε
ζηεγαζκέλα καγαδηά, αληηιακβάλεζηε όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε εθηηκήζεηο ηη
ζπκβαίλεη από πιεπξάο πιαζηηθήο ζαθνύιαο, πνπ δελ εηζπξάηηεηαη Τέινο, άξα ν
πνιίηεο δελ λνηώζεη ηελ πίεζε ηνπ ‘‘λα κεηώζσ’’. «Μποπώ να παίπνω όζερ θέλω».
Μκ: (παπεμβαίνει εκηόρ μικποθώνος και δεν καηαγπάθεηαι).
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Όρη. Αιιά πξνζέμηε ιηγάθη: «Δπειδή ζηο Super Market όηαν πάω, θα
πληπώζω ηη ζακούλα, όηαν βπεθώ ζηη Λαϊκή, θα βάλω ηο κάθε μος μηλαπάκι, ηο
κάθε πποϊόν, ζε ξεσωπιζηή ζακούλα, για να μος μείνοςν οι ζακούλερ, να έσω για ηο
ζπίηι, για ηο ένα…, για ηο άλλο…». Άξα, ελδερνκέλσο λα είλαη θαη κία δηέμνδνο γηα
κεγάιε αύμεζε ηεο ζαθνύιαο πνπ βγαίλεη κέζα από Λατθέο Αγνξέο ππαίζξηεο, ε
νπνία ηειηθά κεηώλεη πάξα πνιύ ηελ ππνηηζέκελε κεγάιε κείσζε πνπ ππνινγίδεηαη
ζηα Super Markets. Γειαδή, κπνξεί λα είλαη πνιύ ιηγόηεξε ε κείσζε από απηή πνπ
έρεη εθηηκήζεη, γηα παξάδεηγκα, ν ΙΔΛΚΑ. Γειαδή, πξέπεη λα δνύκε πνιύ πξνζεθηηθά
ηα λνύκεξα ηα ηειηθά.
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ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Πάλησο, εληάμεη, ππάξρνπλ ηζηνξηθά, απόβιεηα: πιαζηηθέο
ζαθνύιεο πνπ είραλ νη θάηνηθνη ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ζηα ζπίηηα ηνπο. Πόζεο; 10; 20;
50;
Δγώ, επ’ επθαηξία ηνπ ζεκεξηλνύ, πήγα από ην γήπεδν ηνπ Παλησλίνπ, κέρξη
ηελ πιαηεία, ερζέο θαη θνίηαγα όινπο ηνπο θάδνπο. Λνηπόλ, 95% είλαη πιαζηηθέο
παιηέο ζαθνύιεο. Γελ είλαη ηζηνξηθό απόβιεην απηό ην πξάγκα, είλαη θαηλνύξγηα
ζαθνύια. Καη είλαη θύξηα, από ηηο Λατθέο Αγνξέο θαη πνιύ ιηγόηεξν από ηα Super
Markets. Καη απηό ην πξάγκα, κε θάπνηνλ ηξόπν πξέπεη λα ρηππεζεί.
Δπίζεο –έρεηε δίθην– κπνξεί λα κελ ππάξρεη άιιν ηζηνξηθό πξνεγνύκελν
Σπκθσλίαο ηνπ εκπνξίνπ (ηώξα λα κελ πσ: κε ην θξάηνο);
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Με ηελ θνηλσλία, κε θάπνην ηξόπν.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Με ηελ θνηλσλία; Αιιά απηό έξρεηαη θαη κεηά από έλα Νόκν.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ο Νόκνο δελ ππνρξεώλεη γηα Δζεινληηθέο Σπκθσλίεο, όκσο. Δκείο
ην επηδηώμακε.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Ναη. Έξρεηαη κεηά από έλα Νόκν θαη ζε βνεζάεη. Απηή ε άξλεζε λα
δώζνπλ ζηνηρεία γηα ην αλ απμήζεθαλ ή όρη νη καύξεο θαη κπιε ζαθνύιεο, εκέλα κε
ελνριεί. Γειαδή, μέξνπλ…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Πνηεο ελλνείηε καύξεο θαη κπιε; Γηα ηα ζθνππίδηα;
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Γηα ηα ζθνππίδηα. Οη κπιε είλαη ιίγν πην ρνληξέο, πην ζθιεξέο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Δπεηδή έρσ δεη δηάθνξα ρξώκαηα, γη’ απηό ην ιέσ. Υπάξρνπλ θαη
άιια ρξώκαηα εθηόο από κπιε θαη καύξν.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Γεληθά νη εηαηξείεο έρνπλ κπιε γηα αλαθύθισζε θαη γηα ηα πξντόληα
θήπνπ. Τειεηώλεη

ν ρξόλνο, μέξνπλ γηα

ηηο πιαζηηθέο κίαο ρξήζεο, ηηο

επαλαρξεζηκνπνηνύκελεο, ηνπ καλάβε, αιιά δελ μέξνπλ γηα ηηο καύξεο θαη ηηο κπιε
ζαθνύιεο.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Γελ απαγνξεύνληαη απηέο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Όρη. Λέσ όηη νη αιπζίδεο…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Λνγηθά, ζα έπξεπε λα έρνπλ απμεζεί, δηόηη –ππνηίζεηαη– κεηώζεθαλ
νη άιιεο, νη νπνίεο είραλ θαη κία δεύηεξε ρξήζε: ηα ζθνππίδηα.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: (Δκηόρ Ππακηικών).
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Καη γηαηί παίξλνπλ ζπλέρεηα από ηηο Λατθέο πνιιέο ζαθνύιεο. Καη
κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη κία έξεπλα. Αλ αλνίμνπκε ηνλ θάδν ησλ απνξξηκκάησλ θαη
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δνύκε ηη ζαθνύιεο είλαη κέζα, είκαη ζίγνπξνο εγώ (όζεο θνξέο ην έρσ δεη), είλαη
ζαθνύιεο πνπ είλαη νη θιαζηθέο από Λατθή, (‘‘no name’’).
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Δίλαη δηόηη δελ δίλεη ηα 0,07€ ζην Super Market γηα λα πάξεη
ηε πην ρνληξή, πνπ ζα θξαηήζεη θαη πην πνιιά ζθνππίδηα ζηνλ θάδν. Δίλαη πνιύ
απιό. Γελ παίξλεη.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Σηα Super Markets πνπ παξαθνινπζώ εγώ, ελώ έρεη κεησζεί
πάξα πνιύ ε ρξήζε θαη βιέπεηο θόζκν πνπ πιεξώλεη ηα 0,04€, πνιύ ιηγόηεξν πνπ
πιεξώλεη ηα 0,07€ όκσο, γηα ηηο κεγάιεο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Δθέηνο. Τνπ ρξόλνπ λα δνύκε, κε ηα 0,09€. Θα γίλεη ην αλάπνδν.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Μα, δελ ζα κείλεη 0,07€. Όια ηα Super Markets έρνπλ πεη όηη ζα
ην πάλε παξαπάλσ.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Να δνύκε.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Όηη ζα ππάξμεη αλαινγηθή ρξέσζε.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Ή ζα ην πάλε ζηα 0,09€ θαη ζα ζηακαηήζνπλ ηειείσο ηηο
ιεπηέο πιαζηηθέο. Θα ηηο πνπιάλε όιεο θαη ζα παίξλνπλ ηα ιεθηά απηνί, σο θέξδνο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Υπάξρεη θαη απηό.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Δγώ απηό ζα έθαλα. Σπγλώκε, θόιαο.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Πάλησο, απηνί είπαλ όηη ζα ηηο πάλε πην ςειά. Τώξα, δήισζε
είλαη. Θα δείμεη ην κέιινλ. Σε θάζε πεξίπησζε, κέζα ζηα Super Markets έρεη κεησζεί
ε ρξήζε ηεο ιεπηήο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Καη έρεη απμεζεί ηεο ρνληξήο.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Δγώ βιέπσ κία ζηηο ηξεηο, όηαλ θάζνκαη ζηελ νπξά, έλαλ λα
παίξλεη θαη κία κεγάιε. Καη πξέπεη λα είκαη θαη πάξα πνιιή ώξα εθεί θαη ζπλήζσο,
όηαλ έρεη ζηα Super Markets πνπ ππάξρεη θαη κεγάιν αληηθείκελν, όηη παίξλεη έλα
θαινξηθέξ, ή έλα πάπισκα, ή ηα set θαηζαξόιεο, πηάηα πνπ ηα δίλνπλ δώξα θ.ιπ.
Δθεί λαη, αιιά όρη γηα ηα θξνύηα θ.ιπ. Γελ μέξσ αλ ην έρεηε δεη, δειαδή, δελ λνκίδσ
λα είλαη ηόζν κεγάιν απηό ην 0,07€.
Υ.ΜΕΝΣΗ: Τε ζύγθξηζε όκσο, ηε κείσζε, πώο ηε βιέπεηε, ην ΙΔΛΚΑ, αθνύ δελ έρεη
επίζεκα ζεκείν αλαθνξάο, εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηό ζέισ λα ζαο πσ όηη θαη απηό
εληέιεη, άκα ζέιεη θάπνηνο λα ην ρηππήζεη, είλαη απζαίξεην αξθεηά, ζε πνιύ κεγάιν
βαζκό. Καη γηα ηα καλάβηθα δειαδή, άκα ζέιακε λα ην ζίμνπκε, λα ην δείμνπκε, δελ
έρνπκε θαλέλα ζεκείν αλαθνξάο, γηα λα πέζεη ζύγθξηζε. Γειαδή, αλ έρεη γίλεη
αύμεζε ή κείσζε, ςηιν-απζαίξεηα ζα αλαθεξζεί πάιη έλα πνζό, αλ δελ είρακε εθ ησλ
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πξνηέξσλ. Γειαδή, ην θαιύηεξν ζα ήηαλ λα καο ηα είραλ δώζεη. Γελ θαηαθέξακε θαη
δελ ηα πήξακε, ράζακε απηό θαη’ εκέ, πνπ ζα ήηαλ ην πην επηζηεκνληθά
αληηθεηκεληθό.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Δίλαη θαη κεγαιύηεξεο. Γειαδή, ε ζαθνύια ε καύξε, όηαλ είλαη
γηα 60 – 70 – 72 ιίηξα (δελ μέξσ πόζν κεγάιε είλαη), ρσξάεη πνιιέο κηθξέο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Υπάξρεη θαλέλα ζύζηεκα ειέγρνπ ζηε κεραλή; Γειαδή ζε θάπνην
Super Market ή ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα πνπ πξέπεη λα ρξεώλεη ηε ζαθνύια, έρεη
έλαλ θσδηθό ζηε κεραλή, πνπ ρηππάεη: ‘‘κία, δύν, ηξεηο, ηέζζεξηο’’. Καη απηό ππάξρεη.
Μεηά γίλεηαη ε αληαπόδνζε.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Τν Τέινο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Ναη. Υπάξρεη έλαο έιεγρνο (ζε εηδήζεηο)

όζνλ αθνξά ηελ

παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε; Ή αλ δελ ππάξρεη, ην ζθεθηόκαζηε; Καη λα ζαο πσ
ην εμήο: ζηέθνκαη ζην δήηεκα γηα ηα Φαξκαθεία. Τα Φαξκαθεία, ηνπιάρηζηνλ, ν
Φαξκαθεπηηθόο Σύιινγνο ηεο Αζήλαο, πηζαλόλ λα πξνρσξήζεη ζε άιιεο ιύζεηο. Να
πξνηείλεη ράξηηλεο από αλαθπθιώζηκν ραξηί, πιαζηηθέο από θνκπνζηνπνίεζε.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ:

Από

αλαθπθισκέλν,

ελλνείηε.

Από

αλαθπθισκέλν,

όρη:

αλαθπθιώζηκν.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Από αλαθπθισκέλν ραξηί. Κνκπνζηνπνηεκέλεο, από θνκπόζη,
θπηηθέο. Τν ζέκα πνην είλαη ηώξα: κε ηελ αύμεζε. Παξ’ όιν πνπ ηα θάξκαθα έρεη
πέζεη ε ηηκή ηνπο, έρνπλ πέζεη ηα ρξήκαηα πνπ πιεξώλνληαη νη ζπληαμηνύρνη θαη έρεη
κεγαιώζεη ην εύξνο ηεο ζπκκεηνρήο. Απηό θάλεη –εγώ δελ μέξσ θαλέλα ζηνηρείν, ην
ιέσ ηειείσο απζαίξεηα– πάξα πνιινύο Φαξκαθνπνηνύο, λα ζεσξνύλ ηα 0,04€ ειίζην
λα ηα ρξεώζνπλ ζε έλαλ ζπληαμηνύρν πνπ παίξλεη 400,00€ ζύληαμε θαη πιεξώλεη
30,00€ θάζε θνξά πνπ πεγαίλεη ζην Φαξκαθείν. Δγώ όηαλ πεγαίλσ θαη παίξλσ ην
ζύλνιν ησλ θαξκάθσλ, πιεξώλσ 46,00€ ζπκκεηνρή.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Υπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηα Φαξκαθεία.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Γελ ηε ρξεώλεη. Τν δήηεκα δελ είλαη κόλν ην λα δνύκε. Τν ‘‘LIFE
DEBAG’’ ηειεηώλεη. Να θάλεη θαη θάπνηεο πξνηάζεηο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Τα Φαξκαθεία δελ είλαη κεγάιν πξόβιεκα. Πάξα πνιινί πειάηεο
δελ παίξλνπλ νύηε ηε κηθξή ζαθνπιίηζα πνπ δίλνπλ. Καη ε κηθξή κπνξεί λα είλαη κία
ράξηηλε, κία πθαζκάηηλε κηθξή, όκνξθε θ.ιπ. Υπάξρνπλ επηινγέο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Δγώ ην πξόηεηλα, όηη ηα Φαξκαθεία πξέπεη λα αξρίζνπλ θακπάληα:
«Βάληε ηα ζηιρ ηζέπερ ζαρ. Χωπάνε. Βάληε ηα ζηιρ ηζάνηερ ζαρ».
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Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ήδε γίλεηαη απηό, ζε κεγάιν βαζκό. Γίλεηαη.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Οη γπλαηθείεο ηζάληεο ρσξάλε κηζό Φαξκαθείν! Αιιά είλαη έλα
δήηεκα ην λα αξρίζεηο, από ηηο Βηνινγηθέο Αγνξέο, από ηα Φαξκαθεία. Αιιά από
θάπνπ πξέπεη λα αξρίζεηο, πξηλ θηάζεηο ζην 2020, όπσο παο, ηκεκαηηθά.
Υ.ΜΕΝΣΗ: Δδώ πνιιέο θνξέο ππάξρεη θαη έλαο άιινο θίλδπλνο, γηαηί πνιιέο
αιπζίδεο επέιεμαλ λα ην απνξξνθήζνπλ απηνί. Θα κπνξνύζαλ θαη ηα Φαξκαθεία λα
ην θάλνπλ, ζ’ απηό ην πιαίζην, λα πνπλ όηη εθόζνλ ην θόζηνο ηνπο –θαληάδνκαη– δελ
ζα είλαη ηόζν κεγάιν, λα απνξξνθνύλ απηνί ην Τέινο.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Απηό θάλνπλ.
Υ.ΜΕΝΣΗ: Απηό ιέσ, δελ είκαη ζίγνπξνο όηη ζα απνθαζίζνπλ όινη λα πάλε ζε
πην…
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Από ηε ζηηγκή πνπ δίλνπλ ηηο 52 mm πάρνπο θαη ηηο πνπιάλε θαη έλα
κηθξό πνζνζηό απ’ απηέο λα πνπιάλε, ήδε αληηζηάζκηζαλ ην θόζηνο παξαγσγήο ησλ
ιεπηώλ. Τνπ ρξόλνπ δε, αλ είλαη απηό πνπ ιέεη ν θ. Αλδξέαο Σσηεξόπνπινο, πάλε
ελδερνκέλσο λα ηε βάινπλ 0,09€ ηελ άιιε, ηειείσζε! Θα παίξλεη ν θαζέλαο όπνηε
ζέιεη, κε 0,09€ απηή. Άξα ινηπόλ, ζα έρνπλ πιήξσο αληηθαηαζηήζεη ην θόζηνο, ζα
έρνπλ θαη όθεινο.
Τν ζέκα όκσο, όζνλ αθνξά ηελ πιαζηηθή ζαθνύια όκσο (πξνζέμηε ηη γίλεηαη):
ε 52 mm είλαη πεξίπνπ 2,5 – 3 θνξέο πην παρηά από ηελ παιηά θιαζηθή ζαθνύια
κεηαθνξάο. Πην παρηά. Αλ δείηε όηη είλαη θαη πην κεγάιε, πάκε ζηηο πεξίπνπ 3 θνξέο
πεξηζζόηεξν πιαζηηθό. Γειαδή, εθεί πνπ ζα ιέκε: κεηώζεθε ε πιαζηηθή ζαθνύια, ηα
ηεκάρηα ζηα Super Markets 80%, ζηελ Διιάδα 60%, ελδερνκέλσο, ε πνζόηεηα ηνπ
πιαζηηθνύ λα έρεη απμεζεί θηόιαο. Γειαδή, πξέπεη λα θάλνπκε ηελ άζθεζε θαη κε
επίπεδν ηόλσλ, όρη επίπεδν ηεκαρίσλ.
Υ.ΜΕΝΣΗ: Απιά, ε Πάηξα ζα ζαο έιεγε εδώ όηη πεξηνξίδεηαη ν θίλδπλνο ηνπ
θαηαθεξκαηηζκνύ, ην κόλν ζεηηθό δειαδή.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Μελ ην ιέηε απηό! Γειαδή, κία 52άξα πνπ ζα πέζεη ζηε ζάιαζζα,
γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα ζα δίλεη κηθξνζσκαηίδηα, γηαηί έρεη πνιιά λα δώζεη, έρεη
ηξεηο θνξέο παξαπάλσ, πνζόηεηα. Θα γίλεη κηθξνζσκαηίδην θαη απηή, ζα πάξεη
ρξόλν, απιώο, πεξηζζόηεξν. Θα γίλεη όκσο κηθξνζσκαηίδην. Άξα, από πιεπξάο
επηπηώζεσλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πνπ είλαη ην αληηθείκελό καο θαη ε
κεγαιύηεξε επίπησζε, δελ ην γιηηώλεηο. Καη ηειηθά, εάλ κε ηνλ ίδην κεραληζκό
θαηαιήγεη θαη ε 52άξα ζηε ζάιαζζα, όπσο θαηαιήγεη θαη ε πην ειαθξηά, ή κε
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παξόκνην, ελδερνκέλσο, λα κελ έρνπκε θακία βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, παξ’
όιν πνπ ζα κεηώζεθαλ ζε αξηζκό νη ζαθνύιεο. Πξέπεη λα θάλνπκε ηέηνηνπο
ππνινγηζκνύο, γηα λα δνύκε ηειηθά ηη γίλεηαη, πξηλ θηάζνπκε λα ζπδεηήζνπκε ην
2020 πνπ ιέγακε, λα δνύκε έλα ρξνλνδηάγξακκα, πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηη έρεη
γίλεη. Άξα, είλαη ζε εμέιημε όιε απηή ε ηζηνξία.
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Τν ίδην βέβαηα ηζρύεη θαη γηα ηελ θνκπνζηνπνηήζηκε. Γηα
όιεο.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ναη. Καη γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε. Μελ μερλάηε, εκείο ζαλ ‘‘LIFE
DEBAG’’ είρακε πξνηείλεη (θαη εγώ ν ίδηνο ην είρα πξνηείλεη), λα ππάξρεη έλα θόζηνο
αληαπνδνηηθό θαη ζηελ θνκπνζηνπνηήζηκε. Γελ ηελ απαιιάζζνπκε. Δίλαη ζαθώο
κηθξόηεξε επίπησζε, αιιά δελ ηελ αζσώλνπκε 100%. Αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη
κία ιύζε, εθεί πνπ δελ ππάξρεη άιιε ιύζε γηα κία ρξήζε. Αθόκα κπνξεί θάπνηνη, γηα
κία ρξήζε λα κελ έρνπλ επηινγή άιιε. Δθεί ζα κπνξνύζακε λα δνύκε λα είλαη
θνκπνζηνπνηήζηκε.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: Λακβάλνληαο απζαίξεηα ηελ όπνηα ηνπνζέηεζε έρεη γίλεη κέρξη
ηώξα, από ην ‘‘ΜΔΣΟΓΔΙΟΣ’’ ζρεηηθά κε ηελ θνκπνζηνπνηήζηκε ζαθνύια, ην
‘‘ΜΔΣΟΓΔΙΟΣ’’ είλαη ελάληηα ζηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ζαθνύιαο. Καη ζηελ
θνκπνζηνπνηήζηκε. Καη απηό ην έρεη δειώζεη κε πάξα πνιινύο ηξόπνπο. Λέσ,
επεηδή δελ ζπκκεηείρα ζε πξνεγνύκελε ζπλάληεζε, ζέισ λα πσ όηη απ’ ό,ηη ζα
ζπκάζηε όινη, ζηελ Ηκεξίδα πνπ είρακε θάλεη ζηνλ Ο.Λ.Π., ζην θιείζηκν ηεο
Αινλλήζνπ θαη κε ηνπο Γάιινπο θαη ηνπο Ακεξηθάλνπο πνπ είραλ έξζεη, κία πνιύ
κεγάιε ζπδήηεζε, όζνλ αθνξά ζρέζε ζαθνύια θαη ζάιαζζα, είλαη ε ίδηα, γηα
νπνηαδήπνηε

κνξθή

ζαθνύιαο.

Δίλαη

ζαθέο

όηη

θαη

ε

ράξηηλε

θαη

ε

θνκπνζηνπνηήζηκε είλαη πνιύ θαιύηεξε. Ιδηαίηεξα γηα ηε ζηεξηά, δελ ην ζπδεηάσ, όηη
ε θνκπνζηνπνηήζηκε κπνξεί λα απνηειεί θαη ιύζε, γηαηί πάεη απεπζείαο γηα
θνκπνζηνπνίεζε. Γηα ηε ζάιαζζα όκσο, είλαη έλα ζέκα.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ναη, δελ δηαθσλνύκε. Αιιά κελ κπεξδεύνπκε ην ηη ζα ζέιακε
ηδαληθά, κε ην ηη κπνξνύκε λα πξνηείλνπκε ζαλ έξγν, ηη ζα θαηαθέξνπκε θ.ιπ. Όινη
έρνπκε ηηο επαηζζεζίεο, λνκίδσ, είηε είλαη Μ.Κ.Ο., είηε δελ είλαη.
Τώξα, έρνπκε λα πνύκε θάηη άιιν γη’ απηά; Γηα λα κηιήζνπκε ιίγν γηα ηελ
Παξαζθεπή. Γηαηί ζα αλαιάβνπκε ζαλ Ο.Δ.Α. –είπακε κε ηνλ θ.Παπαζενδώξνπ– ην
θνκκάηη κε ηηο ππνγξαθέο θ.ιπ., νπόηε κπνξνύκε ιίγν λα πξνινγίζνπκε θαη λα
πνύκε απηά πνπ είπακε θαη εδώ.
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ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: (παπεμβαίνει εκηόρ μικποθώνος και δεν καηαγπάθεηαι).
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Όρη. Δίλαη κέξνο ηεο ζπλάληεζεο. Να πξνινγίζνπκε δειαδή ηελ
ηζηνξία. Γηαηί ε δηθηά κνπ ε παξνπζίαζε έρεη λα θάλεη κε ηα Forum, νπόηε ζα εμεγήζσ
ηη έγηλε

ζηα Forum θαη πώο ιεηηνύξγεζαλ θ.ιπ. Αιιά ζην πξνιόγηζκα ησλ

Δζεινληηθώλ Σπκθσληώλ, κπνξνύκε λα πνύκε όηη γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ
Διιάδα, όηη έρεη πεηύρεη απηό, επειπηζηεί ζηε ζπκκεηνρή ηελ παξαπάλσ ζπκβνιή
ησλ Super Markets θαη ησλ αιπζίδσλ θαη ην ζεσξνύκε έλα θαιό παξάδεηγκα. Καη λα
πνύκε θαη ηηο αλεζπρίεο καο, γηα ηηο εμαηξέζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Νόκν, γηα ηηο
κεηξήζεηο γηα ηα πιαζηηθά θ.ιπ. Ή ζα ην πνύκε ηόηε, ή ζα ην πσ εγώ ζηε δηθηά κνπ
παξνπζίαζε πνπ είλαη γηα ηα Forum. Γελ μέξσ αλ έρεη λόεκα λα ην πνύκε ζηηο
Δζεινληηθέο Σπκθσλίεο, ή κπνξνύκε, ζηηο Δζεινληηθέο Σπκθσλίεο, λα πνύκε: «Έγινε
αςηό για ππώηη θοπά, ηούηο…, ηο άλλο…, ζςμθώνηζαν, πολύ καλό» θαη λα ην
ππνγξάςνπκε.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Τα Super Markets ζα έξζνπλ;
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ναη. Η θαΜαραίξα από ηνλ ‘‘ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ’’ είπε όηη ζα έξζεη, ν
‘‘ΣΚΛΑΒΔΝΙΤΗΣ’’ ζα έξζεη θαη ε θαΑξηίθε. Γειαδή, από ηε ζηηγκή πνπ ζα έξζνπλ
ηξεηο – ηέζζεξηο αιπζίδεο, ζα ην θάλνπκε.
ΑΝ.ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ: Έρνπκε εγγπεζεί όηη ζα είλαη ηα Μέζα;
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Έρεη πεη όηη ζα έξζεη ν ‘‘ΣΚΑΪ’’ θαη ζα πάξσ πάιη ηελ
θαΦξηζηνθηιίδνπ λα ηεο ην ζπκίζσ θαη από εθεί θαη πέξα… Μάιηζηα, έλα ζέκα πνπ
είπακε κε ηνλ θ.Παπαζενδώξνπ θαη εκείο θαη ην ‘‘ΜΔΣΟΓΔΙΟΣ’’ θαη όινη νη εηαίξνη, λα
ζηείινπκε ζε όια ηα ΜΜΔ ηελ πξόζθιεζε θαη όπνηνο έξζεη. Δκείο ζέινπκε λα πάξεη
δεκνζηόηεηα. Καη κεηά βέβαηα, κπνξνύκε λα εηνηκάζνπκε έλα θαιό Γειηίν Τύπνπ γηα
ην θιείζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο, κπνξνύκε λα εηνηκάζνπκε θαη έλα ηδηαίηεξν
θνκκαηάθη κέζα ζην Γειηίν Τύπνπ γηα ηηο Δζεινληηθέο Σπκθσλίεο, λα πνύκε: «Δδώ
ςπογπάθηκε και αςηό».
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: (παπεμβαίνει εκηόρ μικποθώνος και δεν καηαγπάθεηαι).
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Να πσ θαη θάηη, όηη ην πξόγξακκά καο δελ θιείλεη ηελ Παξαζθεπή.
Γειαδή, ζα πξνζπαζήζνπκε –είπακε– λα θιείζνπκε ηα λνύκεξα, δειαδή, κόιηο
βγνπλ ηα λνύκεξα ηεο Πνιηηείαο επίζεκα. Καη εδώ κία παξαηήξεζε, θύξηε Κνπθηάζε,
απηό πνπ είπαηε, ζα πάκε –είπακε– λα δηαζηαπξώζνπκε από ην Δ.Μ.ΠΑ. Από ην
Μεηξών, ην Δ.Μ.ΠΑ., ζα δνύκε ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη ππόρξεεο θαη ππνβάιινπλ ηηο
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πνζόηεηεο. Θα ην δνύκε θαη ζαλ ηζνδύγην κάδαο γηα ην πιαζηηθό film. Γειαδή, αλ
ζηελ αγνξά, κέζα ζην 2008…
ΑΝ.ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ: Υπάξρεη έλα πξόβιεκα ζ’ απηό. Τν όηη θάπνηνο δειώλεη ζην
Δ.Μ.ΠΑ. όηη παξάγεη ηόζνπο ηόλνπο θαη ην Super Market δειώλεη όηη αγόξαζε ηόζνπο
ηόλνπο, δελ ζεκαίλεη όηη ηνπο έρεη δηαζέζεη όινπο. Ή αλ έρεη δηαζέζεη θάπνηνπο, ρσξίο
λα ηνπο ρξεώλεη, δελ ηνπο αλαθέξεη πνπζελά. Υπνηίζεηαη όηη είλαη ζηελ απνζήθε ηνπ.
Γελ απνηππώλεηαη δειαδή ην όηη ηα Φαξκαθεία δίλνπλ δσξεάλ, ην όηη ν Φνύξλνο ηεο
γεηηνληάο δίλεη δσξεάλ, εμαθνινπζεί δειαδή, δελ είλαη απαξαίηεην όηη παηάεη θαη ην
θνπκπί ζηελ ηακεηαθή.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Ναη. Γη’ απηό ζα δνύκε πνιύ πξνζεθηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Μ.ΠΑ. Οη
θαηαζθεπαζηέο ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο, όρη απηνί πνπ ηηο παίξλνπλ δεύηεξε ρξήζε
θαη ηηο δίλνπλ ζηνλ θαηαλαισηή. Οη θαηαζθεπαζηέο ηη έδσζαλ ζηελ αγνξά ην 2018
κέζα θαη ηη είραλ δώζεη ελδερνκέλσο θαη ην 2017, αλ θαη δπζηπρώο, ηνπ 2017 λνκίδσ,
δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία. Αιιά ελ πάζε πεξηπηώζεη, ζα δνύκε ηη έπεζε ζηελ αγνξά ην
2018 θαη ζα ην έρνπκε θαη ζαλ ζπγθξίζηκν γηα ην 2019, ηνπιάρηζηνλ.
ΕΤ.ΚΟΤΚΙΑΑ: (παπεμβαίνει εκηόρ μικποθώνος και δεν καηαγπάθεηαι).
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Έρνπκε λα πνύκε θάηη άιιν γηα ηελ Ηκεξίδα ηεο Παξαζθεπήο ζε
ζρέζε θαη κε απηά πνπ ζπδεηάκε;
Διαλογικές ζσζηηήζεις εκηός Πρακηικών.
Φ.ΚΤΡΚΙΣΟ: Σαο επραξηζηώ πάξα πνιύ, πνπ παξεπξεζήθαηε ζην 7 ν Forum ηνπ
‘‘LIFE DEBAG’’, πνπ ήηαλ γηα ηηο Δζεινληηθέο Σπκθσλίεο. Κιείζακε όια ηα πξαθηηθά
ζέκαηα κε ηα Super Markets θ.ιπ. θαη γηα ην πώο ζπλδέεηαη ην ζέκα ηεο
παξνπζίαζεο ησλ Δζεινληηθώλ Σπκθσληώλ ζηελ ηειηθή Ηκεξίδα ηνπ ‘‘LIFE DEBAG’’,
νπόηε επραξηζηώ πάξα πνιύ όινπο. Θα ηα πνύκε θαη ηελ Παξαζθεπή, ζηελ Ηκεξίδα.
ΩΡΑ ΛΗΞΗ: 16:30΄
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