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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω κι εγώ να ευχηθώ στους
συναδέλφους και σε σας προσωπικά Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά και το
2001 να είναι μία χρονιά καλύτερη για τον τόπο, μια χρονιά
παραγωγικότερη για το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Θέλω να ελπίζω ότι η ευκαιρία της συζήτησης της πρώτης επερώτησης του
2001, αλλά και της τιμής που μου παρέχεται να είμαι ο πρώτος ομιλητής
του 2001 στη Βουλή, θα προβληματίσει την Κυβέρνηση και θα δώσει την
ανάλογη σημασία ώστε να επιλυθούν έστω και λίγα από τα σοβαρά
προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της
ελαιοκαλλιέργειας.
Πρέπει να επισημάνω ότι η ελαιοκαλλιέργεια είναι μία καλλιέργεια, η
οποία απασχολεί και από την οποία εξαρτάται σημαντικά το εισόδημα
επτακοσίων χιλιάδων ελαιοπαραγωγών. Είναι οι περισσότεροι παραγωγοί
μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας και μάλιστα μιας καλλιέργειας η οποία
αφορά πολλές προβληματικές, φτωχές περιοχές της χώρας μας. Από την
εξέλιξη αυτής της καλλιέργειας και του εισοδήματος εξαρτάται η τοπική
οικονομία και το βιοτικό επίπεδο ευρύτερων περιοχών της χώρας.
Επισημαίνω την ανάγκη να ληφθούν μέτρα ακριβώς γιατί ο τομέας της
ελαιοκαλλιέργειας και της ελαιοπαραγωγής έχει αφεθεί στην τύχη του τα
τελευταία χρόνια. Μία σειρά από λάθη και ολιγωρίες της Κυβέρνησης
οδήγησαν τον τομέα στη μεγαλύτερη κρίση του. Βέβαια, η κρίση αυτή
αφορά συνολικά τον τομέα της γεωργίας και τα στοιχεία είναι εύγλωττα,
αφού είναι γνωστό πως το αγροτικό εισόδημα μειώνεται ραγδαία τα
τελευταία τέσσερα πέντε χρόνια και μειώνεται πολύ περισσότερο από
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης. Σε άλλες δε χώρες παρατηρείται και αύξηση του αγροτικού
εισοδήματος.
Αυτή η μείωση του αγροτικού εισοδήματος στη χώρα μας συνδυάζει και
συνδέεται -και αυτό δείχνει τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει ο
τομέαςμε τη ραγδαία μείωση του αγροτικού πληθυσμού.
Αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ, τι θα συνέβαινε αν είχαμε
σταθεροποίηση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού της χώρας που θα είχαμε
ακόμη μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα για τον αγροτικό τομέα.
Ειδικότερα για τους ελαιοπαραγωγούς τα στοιχεία αποδεικνύουν την
ορθότητα των ισχυρισμών μας. Γιατί βλέπετε ότι από το 1993 -και το
παίρνω ως σημείο αναφοράς- η τιμή του ελαιολάδου είχε υπερβεί και τις
χίλιες (1.000) δραχμές. Είχαμε τιμή ελαιολάδου χίλιες διακόσιες
(1.200) δραχμές το κιλό. Η αντίστοιχη τιμή σήμερα, κύριοι συνάδελφοι,
περιορίζεται στις εξακόσιες ή επτακόσιες δραχμές το κιλό, παρά το
γεγονός ότι ειδικά φέτος έχουμε μικρότερη παραγωγή σε σχέση με
πέρυσι. Αλλά και στις επιδοτήσεις έχουμε ραγδαία μείωση, διότι η τάση
αύξησης των επιδοτήσεων τα προηγούμενα χρόνια και ενδεικτικά σας
αναφέρω την επιδότηση που εδίδετο μέσα στο 1998 στους μικρούς
παραγωγούς, στους παραγωγούς μέχρι πεντακόσια κιλά των τετρακοσίων
ογδόντα τριών (483) δραχμών -τόσο έπαιρναν οι μικροί παραγωγοί μέχρι
πρόπερσι- περιορίζεται τώρα στις τριακόσιες σαράντα (340)
δραχμές το κιλό και είστε και υπερήφανοι και το προβάλλετε ότι έχετε
εξασφαλίσει μεγαλύτερη επιδότηση από πέρυσι. 'Ετσι είναι, αλλά πάντως
είναι πάρα πολύ μικρή, συγκριτικά με την επιδότηση που εισέπρατταν οι
αγρότες, οι ελαιοπαραγωγοί το 1993.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι όσο περνάει ο καιρός και παρά το γεγονός ότι
αυξάνεται ραγδαία το κόστος παραγωγής και παρά το γεγονός ότι το
ελαιόλαδο είναι ένα πολύ υγιεινό προϊόν της διατροφής μας -κανείς δεν
μπορεί να επικαλεστεί το αντίθετο, σε μία περίοδο μάλιστα που τα
προϊόντα βαρύνονται με διάφορες ουσίες οι οποίες επιβαρύνουν την
υγεία- και θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερη διάθεση του προϊόντος και
μάλιστα με καλύτερους όρους, με ικανοποιητικές τιμές και να

εντείνουμε και την προσπάθειά μας ώστε να επιτύχουμε καλύτερες
εξαγωγές, δυστυχώς και η παραγωγή δεν διατίθεται με ικανοποιητικούς
όρους αλλά και οι επιδοτήσεις μειώνονται.
'Ετσι το σύνολο των εισπράξεων των αγροτών κατά κιλό περιορίζεται σε
χίλιες δραχμές το κιλό, όταν το αντίστοιχο ποσό του 1993 υπερέβαινε
τις χίλιες πεντακόσιες δραχμές το κιλό, παρά το γεγονός και το
ξαναλέω ότι πέρασε μία ολόκληρη επταετία.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος
της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ)
Αυτά και μόνο τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την τραγική πορεία την οποία
αντιμετωπίζει σήμερα ο 'Ελληνας ελαιοπαραγωγός, παρά το γεγονός ότι
οι προοπτικές και οι δυνατότητες ήταν θετικές όταν ξεκινήσαμε αυτήν
τη σύγκριση και όταν διαπραγματευόμασταν την αλλαγή του καθεστώτος.
Αρκεί να πει κανείς στο Σώμα ότι άλλες χώρες, όπως η Ιταλία και η
Ισπανία εξασφάλισαν πολύ ευνοϊκότερους όρους και ρυθμίσεις για τη
δική τους καλλιέργεια, με αποτέλεσμα να έχουν και επέκταση
συμφωνημένη μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
'Οταν μιλάμε όμως, κύριε Υπουργέ, για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές
ή για ορισμένα νησιά των οποίων η ελαιοκαλλιέργεια είναι
μονοκαλλιέργεια και των οποίων το εισόδημα από την ελαιοπαραγωγή
είναι ίσως το αποκλειστικό εισόδημα, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο
υπεύθυνοι πρέπει να είμαστε στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί από διάφορες πλευρές
αυτό το πρόβλημα, η πολιτική σας περιορίζεται σε απλή διαχείριση του
τομέα.
Ας πάρουμε την Ελαιουργική που είναι η ανώτατη συνεταιριστική
οργάνωση η οποία δεν μας έχει συνηθίσει σε επιτυχίες, ούτε ως προς τη
διάθεση του προϊόντος ούτε ως προς την καλύτερη διαδικασία συλλογής,
αντίθετα επιβαρύνει το φορολογούμενο πολίτη με πενήντα πέντε
δισεκατομμύρια (55.000.000.000) δραχμές τα τελευταία χρόνια. Και
μάλιστα έχετε επιβαρύνει τον παραγωγό με την παρακράτηση που
ενδεχομένως να είναι και παράνομη, των επιδοτήσεων για να
λειτουργήσει αυτή η τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση.
'Ετσι, λοιπόν, δεν έχουμε βοήθεια ούτε από το κράτος ούτε και από την
κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση για τη διάθεση των προϊόντων και την
καλύτερη εάν θέλετε εξασφάλιση εισοδήματος για τους ελαιοπαραγωγούς.
Δυστυχώς, επιβαρύνεται η κατάσταση και από το γεγονός ότι έχουμε
καθυστέρηση της καταβολής των επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις θα
μπορούσαν να δίνονται κάθε χρόνο από τις 15 Οκτωβρίου και μέσα σε ένα
διάστημα δύο ή τριών εβδομάδων να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των
επιδοτήσεων αυτών. Δυστυχώς, φθάσαμε στις αρχές του Ιανουαρίου του
2001 και ακόμα δεν έχει καταβληθεί η επιδότηση του ελαιολάδου. Είναι
μία απαράδεκτη εικόνα που παρατηρείται κάθε χρόνο επί των ημερών σας
και η οποία επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την ήδη οξυμένη κατάσταση
στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας. Μάλιστα την ίδια στιγμή οι
παραγωγοί της χώρας -δεν αναφέρομαι μόνο στους ελαιοπαραγωγούςαντιμετωπίζουν αυξημένα, ληστρικά θα έλεγα επιτόκια δανεισμού και
πολλές φορές τα παράνομα πανωτόκια τα οποία παρά το γεγονός ότι έχουν
κριθεί παράνομα, εσείς τα διατηρείτε.
Παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αλλά και συνάδελφοι άλλων
πολιτικών χώρων και εκπρόσωποι φορέων έχουν εισηγηθεί συγκεκριμένες
ρυθμίσεις για να λυθεί το πρόβλημα, εσείς δεν λαμβάνετε μέτρα και οι
όποιες παρεμβάσεις σας είναι αναποτελεσματικές.
Σήμερα, λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα και με την οφειλή των
παραγωγών στην Αγροτική Τράπεζα το οποίο δεν επιλύεται.
'Εχετε αυξήσει, λοιπόν, το κόστος των καλλιεργητικών δανείων, έχετε
αυξήσει το κόστος παραγωγής δυσανάλογα και οι αγρότες παραμένουν στη
χαμηλή τιμή στη διάθεση των προϊόντων τους με πολύ μικρή επιδότηση.
Δεν περιορίζομαι όμως στην κριτική στα συγκεκριμένα σημεία. Εκείνο
που έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι δείχνει την ανευθυνότητα της

Κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι προβαίνετε σε απαράδεκτες δηλώσεις
ότι η ποσότητα την οποία εξασφαλίσατε για επιδότηση από την Ευρωπαϊκή
'Ενωση είναι επαρκής. Εξασφαλίσατε πράγματι μία πολύ μικρή ποσότητα
παραγωγής για επιδότηση των τετρακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τόνων και
στη συνέχεια, αντί να προβείτε σε αυτοκριτική και να πείτε ότι δεν
μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε κάτι παραπάνω, παρά το ότι το επιδιώξαμε,
αρκεστήκατε να λέτε όχι μόνο στη Βουλή αλλά και στην κοινή γνώμη ότι
οι ποσότητες που εξασφαλίσαμε ήταν επαρκείς. Αυτά ακούν στις
Βρυξέλλες και είναι αδιανόητο με την πολιτική του χαϊδέματος, των
υποχωρήσεων και των συμβιβασμών που ακολουθείτε, να επιτύχετε
οποιαδήποτε βελτίωση της θέσης των ελαιοπαραγωγών.
'Ηρθε αδιάψευστη μαρτυρία η πρώτη χρονιά εφαρμογής του συστήματος,
όταν εσείς οι ίδιοι δηλώνατε ότι η παραγωγή που είχε καταγραφεί σε
όλη τη χώρα, έστω και αν υπήρχαν πλασματικές παραγωγές, δηλαδή, είχε
καταγραφεί
πλεονασματική ποσότητα παραγωγής, έφθασαν τις εξακόσιες χιλιάδες
τόνους. Διαψευσθήκατε εσείς ο ίδιος την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Και
με διάφορες διαδικαστικές παρεμβάσεις που κάνατε, περιορίσατε κατά
δέκα ή είκοσι χιλιάδες τόνους την παραγωγή που δηλώσατε αλλά με
αποτέλεσμα, λόγω της συνυπευθυνότητας η οποία επιβλήθηκε στην
κοινοτική επιδότηση, να μειωθεί ακόμα περισσότερο η κοινοτική
επιδότηση, άρα το εισόδημα των εντίμων, των ειλικρινών
ελαιοπαραγωγών.
Κάνατε και κάτι άλλο, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο και ηθικά
απαράδεκτο. Επειδή βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο πέρυσι,
καταβάλατε ένα ποσό 30 δραχμών κατά κιλό και αφήσατε να πλανάτε η
εντύπωση στον αγροτικό κόσμο ότι πρόκειται για ενίσχυση, για πρόσθετη
επιδότηση την οποία προχωρεί και εγκρίνει η Κυβέρνηση, για να γίνετε
αρεστοί στους ελαιοπαραγωγούς της χώρας. Μετά τις εκλογές ήρθατε και
είπατε την
αλήθεια, αυτό που σας είχαμε καταγγείλει και εμείς, ότι οι 30 δραχμές
τις οποίες καταβάλατε δεν ήταν επιδότηση, αλλά ήταν ένα άτοκο δάνειο,
το οποίο δώσατε, με την προϋπόθεση ότι οι αγρότες είχαν εκχωρήσει τα
δικαιώματά τους για την επόμενη περίοδο των επιδοτήσεων, άρα όταν θα
κληθούν να επιστρέψουν στις 30 δραχμές, θα έχουν καταλάβει οι αγρότες
την πλάνη στην οποία είχαν υποπέσει και τη διάθεση παραπληροφόρησης
στην οποία είχατε προχωρήσει, για να πάρετε τις εκλογές.
Αν, λοιπόν, αφαιρέσετε από την περυσινή επιδότηση τις 30 δραχμές τις
οποίες οφείλουν οι αγρότες -είναι δεδομένο το έχετε ομολογήσει και
εσείςβλέπετε πόσο χαμηλή επιδότηση δόθηκε την περασμένη περίοδο ως
αποτέλεσμα λαθών και παραλείψεων, τόσο στη διαδικασία κατοχύρωσης
μεγάλων και επαρκών ποσοτήτων παραγωγής από την πλευρά των κοινοτικών
ρυθμίσεων και κανονισμών, όσο και στο εσωτερικό απο την ολιγωρία σας
να ελέγξετε την πραγματική παραγωγή που διατίθεται μέσω αδιάβλητων
διαδικασιών, οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη σωστή καταγραφή των
ποσοτήτων που παρήχθησαν.
Δεν είσαστε όμως ο πρώτος, δεν είναι η πρώτη πολιτική ηγεσία η οποία
προβαίνει σε αυτά τα λάθη και διαπράττει μία απαράδεκτη
διαπραγμάτευση. Στις Βρυξέλλες προχωρεί σε μία τοποθέτηση χωρίς να
έχει επιχειρήματα και χωρίς να πιστεύει στο δίκαιο των εθνικών
αιτημάτων.
Υπήρχε και ο προηγούμενος Υπουργός Γεωργίας ο κ. Τζουμάκας, ο οποίος
αντί να προχωρήσει στην πάταξη των κυκλωμάτων στο εσωτερικό και στη
θεσμοθέτηση διαδικασιών αδιάβλητων για την καταγραφή των πραγματικών
ποσοστών παραγωγής, κατήγγειλε για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες ότι στη
χώρα μας έχουμε πλασματική παραγωγή και διπλογραφές. Αντί ο κ.
Τζουμάκας να προχωρήσει όπως είχε ευθύνη στη διαδικασία ελέγχων ώστε
να καταγραφεί η σωστή παραγωγή και να δικαιώνονται οι έντιμοι
ελαιοπαραγωγοί, προχώρησε στην καταγγελία των Ελλήνων παραγωγών της
χώρας του -δηλαδή κατήγγειλε τη χώρα του και τον εαυτό του βέβαια-

στα αρμόδια όργανα των Βρυξελλών. Και έτσι κατάφερε να αποσπάσει
μικρή ποσότητα παραγωγής η οποία επιδοτείται, όταν άλλες χώρες όπως η
Ισπανία και η Ιταλία εξασφάλισαν πολύ μεγαλύτερες
ποσότητες παραγωγής.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα για να
αποτρέψετε τις νοθείες. 'Εχουμε το φαινόμενο να αγοράζουν οι Ιταλοί
έμποροι ελληνικό λάδι πολύ καλής ποιότητας και με τον τρόπο αυτό να
βελτιώνουν την ποιότητα του δικού τους λαδιού. Δεν έχετε κάνει
απολύτως τίποτα γι'αυτό. Οι παραγωγοί πουλούν το λάδι τους προς
εξακόσιες δραχμές
το κιλό. Στις εξαγωγές είμαστε ανύπαρκτοι πολλές φορές, όπως και
φέτος. Ξέρετε πολύ καλά ότι λόγω της υπερπαραγωγής της η Ισπανία,
διέθεσε το
προϊόν της στην Ιταλία και οι 'Ελληνες παραγωγοί δεν κατάφεραν να
προωθήσουν στην εξαγωγή το προϊόν αυτό, με αποτέλεσμα στη χώρα μας
παρά το γεγονός ότι φέτος έχουμε κατ'εξαίρεση μειωμένη παραγωγή περισσότερη βέβαια του κοινοτικού πλαφόν το οποίο έχετε αποδεχθεί
εσείς- έχουμε χαμηλή τιμή κατά κιλό του προϊόντος. Αυτή είναι μία
πραγματικότητα.
Πέρα από όλα αυτά είχατε και ευθύνη γιατί δεν προχωρήσατε στην
κατάρτιση και εν συνεχεία στην αξιοποίηση του ελαιοκομικού μητρώου.
Είναι μία διαδικασία, η οποία εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Δεν
έχετε δώσει την απαραίτητη σημασία. Είμαστε ίσως η μόνη χώρα, η οποία
δεν έχει το ελαιοκομικό μητρώο και αυτό είναι απαράδεκτο. Υπάρχει
κίνδυνος, υπάρχει ενδεχόμενο πολλοί αγρότες να εξαιρεθούν από τις
κοινοτικές επιδοτήσεις στην πορεία, ακριβώς γιατί δεν έχει προχωρήσει
και δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του ελαιοκομικού μητρώου.
Τι κάνατε, κύριε Υπουργέ, όταν διαπραγματευόμασταν τις νέες
φυτεύσεις; Τι εξασφαλίσαμε για τη χώρα μας ώστε να φυτευθούν νέες
περιοχές, να υπάρξουν νέες φυτεύσεις και να εξασφαλιστεί το εισόδημα
σε περιοχές, οι οποίες δεν είχαν αυτήν τη δυνατότητα μέχρι τώρα;
Βέβαια πέρα από όλα αυτά βαρύνεστε και με την καθυστέρηση της
καταβολής των αποζημιώσεων στις περιοχές εκείνες που έχουν πληγεί από
φυσικές καταστροφές. Εδώ δεν φταίει μόνο ο ΕΛΓΑ, ο οποίος είχε
αυξήσει ραγδαία τις εισφορές των αγροτών για την ασφάλιση της
παραγωγής από διάφορες καταστροφές. Πέραν του ΕΛΓΑ δεν προβλέπετε
διαδικασίες και δεν δίνετε τις πιστώσεις εκείνες για να αποζημιωθούν
οι αγρότες, των οποίων η παραγωγή αλλά και το φυτικό κεφάλαιο έχει
ζημιωθεί από φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πυρκαγιές. Τι θα
γίνει με τις περιοχές αυτές;
'Οταν εκδώσατε μία απόφαση και είπατε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
θα εισπράξουν οι ελαιοπαραγωγοί αυτές τις αποζημιώσεις, κατάλαβε ο
κόσμος ότι θα αφορά ελάχιστο αριθμό πληγέντων που τους καταβάλλονται
περιοριστικοί όροι οι οποίοι, δεν ανταποκρινόντουσαν στην
πραγματικότητα. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχουν πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ
μεγάλο ποσοστό του ελαιώνα τους να έχει καταστραφεί. Πάντως το ποσό
που δίνατε ήταν πάρα
πολύ μικρό. 'Ηταν ανεδαφικό το ποσό των αποζημιώσεων που δίνατε και
σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε με το ποσό αυτό ο ελαιοκαλλιεργητής
να αναπληρώσει το αρχικό του κεφάλαιο και να εξασφαλίσει ένα
ικανοποιητικό εισόδημα ανάλογου του προηγούμενου και να παραμείνει
στην περιφέρειά του και στο χωριό του. Και όταν είναι δεδομένο ότι
χρειαζόμαστε τουλάχιστον έξι επτά χρόνια για να υπάρξει απόδοση των
νέων ελαιοδένδρων, αντιλαμβάνεστε τι έπαθαν αυτοί οι άνθρωποι, οι
οποίοι πίστεψαν στις δικές σας διαβεβαιώσεις, ότι θα εξασφαλίσετε
πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές από φυσικές καταστροφές τις οποίες
είχαν υποστεί.

Βέβαια όλα αυτά επηρεάζουν συνολικά την εικόνα της περιφέρειας. Και
το λέω αυτό διότι δεν είναι μόνο η ελαιοκαλλιέργεια που αντιμετωπίζει
κρίση ως αποτέλεσμα λαθών και παραλείψεών σας. Οι περισσότερες
καλλιέργειες στη χώρα μας έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μήπως δεν
καθυστερείτε την καταβολή των επιδοτήσεων στο σκληρό σιτάρι;
Πού ακούστηκε, κύριε Υπουργέ, να είμαστε μέσα Ιανουαρίου και να μην
έχει καταβληθεί η επιδότηση στο σκληρό σιτάρι; Δράττομαι της
ευκαιρίας να σας το αναφέρω. Δεν έχουμε μόνο καθυστέρηση των
επιδοτήσεων στο ελαιόλαδο. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας -και
φαντάζομαι είναι οι περισσότερες, αν δεν είναι όλες- που δεν έχουν
εισπράξει ακόμα επιδότηση για το σκληρό σιτάρι.
Γιατί τις καθυστερείτε; Δεν είναι ολιγωρία της Κυβέρνησης αυτή; Για
ποιο λόγο ανέχεσθε μια κατάσταση καθυστέρησης καταβολής των
επιδοτήσεων και την ίδια στιγμή τους ζητάτε τις αυξημένες απαιτήσεις
της Αγροτικής Τράπεζας από τα "ληστρικά" επιτόκια δανεισμού; Γιατί
δεν επιλύετε το πολύ
σοβαρό ζήτημα των πανωτοκίων, όπως σας είπα;
Ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ; Μιλάμε για μία χώρα της οποίας το
μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της περιφέρειας ασχολείται με την
γεωργία. 'Εχουμε ένα ποσοστό το οποίο επίσημα είναι στο 18% ή στο 17%
αλλά έμμεσα -αν θέλετε και από πλευράς συμπληρωματικού
εισοδήματος- επηρεάζει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Τι θα κάνουν αυτοί οι
άνθρωποι; Ολόκληρα χωριά "σβήνουν". Ο κόσμος μεταφέρεται και
μετεγκαθίσταται από τις αγροτικές περιοχές στα αστικά κέντρα, άνεργος
πλέον, χωρίς να έχει καμία προοπτική εξασφάλισης απασχόλησης ακριβώς
γιατί δεν δίνετε καμία ευχέρεια σε άλλο τομέα να απασχοληθούν και να
δραστηριοποιηθούν. Το αποτέλεσμα είναι η εγκατάλειψη της περιφέρειας.
'Οταν δε μιλάμε για εθνικά ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι οι
παραμεθόριες περιοχές, μιλάμε και για μεγάλους εθνικούς κινδύνους.
Βέβαια, τώρα που το συνολικό πρόβλημα της περιφέρειας είναι η
μετεγκατάσταση, είναι η απερήμωση, είναι η έλλειψη έργων υποδομής,
έχουμε και το τεράστιο πρόβλημα που συνδέεται με τα προηγούμενα της
ραγδαίας αύξησης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών
προϊόντων. Αναφέρομαι συνολικά στην αδυναμία διάθεσης αγροτικών
προϊόντων και στο απαράδεκτο φαινόμενο να εισάγουμε είτε προϊόντα της
φυτικής παραγωγής είτε προϊόντα της ζωϊκής παραγωγής.
Θα σας μιλήσω σε λίγο, κύριοι συνάδελφοι, για την βρώσιμη ελιά, που
είναι ένα προϊόν που αφορά πολλές περιφέρειες της χώρας μας και για
ορισμένες περιφέρειες, όπως η περιφέρεια του κ. Γκελεστάθη και του κ.
Χειμάρα, αποτελεί μοναδική πηγή εισοδήματος. Ο κ. Γκελεστάθης μας
ακούει υπομονετικά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την ευκαιρία να
μιλήσει, όπως θα το ήθελε, ακριβώς γιατί γνωρίζει ότι είναι ίσως το
μεγαλύτερο πρόβλημα της περιφέρειάς του μαζί με την ανεργία.
Τι κάνετε για την εξασφάλιση επιδοτήσεων; Αυτές οι επιδοτήσεις οι
οποίες υποσχεθήκατε δεν είναι "κουτσουρεμένες"; Τι κάνετε για την
καλύτερη διάθεση της παραγωγής στο εξωτερικό; Πώς ανέχεσθε αυτό το
τεράστιο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, το
οποίο επιδεινώνεται όσο περνάει ο καιρός, χωρίς να λαμβάνεται
οποιοδήποτε μέτρο; Τι θα γίνει με αυτό;
Τι κάνετε για την προβολή των προϊόντων μας και ειδικότερα του
ελαιολάδου στο εξωτερικό; Είχαμε μια δυνατότητα με κοινοτικούς πόρους
να διαφημίσουμε και να προβάλουμε το προϊόν αυτό στο Κίνα ή σε άλλες
χώρες ή και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα, όταν
άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Iσπανία εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία
και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν κάποιες δυνατότητες.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι τόσο στο κόστος παραγωγής τόσο στην τιμή τόσο
στην επιδότηση όσο και εν συνεχεία στη διάθεση των προϊόντων έχετε
επιδείξει ολιγωρία. Μπορεί μεν να ευθύνεσθε εσείς για όλα αυτά, αλλά
τα τελικά θύματα είναι οι αγρότες, είναι οι ελαιοπαραγωγοί της χώρας,
είναι η ελληνική περιφέρεια η οποία αντιμετωπίζει το τεράστιο
πρόβλημα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ο κ. Κεφαλογιάννης διαμαρτύρεται βεβαίως, διότι
η περιοχή του έχει σοβαρό πρόβλημα από τα ατυχή μέτρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Τα χρόνια πολλά λέει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ο κ. Κεφαλογιάννης εύχεται από την αρχή του
χρόνου να βάλετε μυαλό και να ενισχύσετε και την ελαιοκαλλιέργεια,
όπως οφείλετε να το κάνετε ανεξάρτητα από το αν είναι πρώτη
συνεδρίαση ή όχι.
Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθείτε λίγο με τα στοιχεία,
να επισημάνετε το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους μικρούς
ελαιοπαραγωγούς είναι μικροί παραγωγοί, είναι φτωχοί άνθρωποι. Ξέρετε
ότι οι μισοί ελαιοπραγωγοί της χώρας μας παράγουν λιγότερο από
διακόσια πενήντα κιλά λάδι και έχουν εισόδημα λιγότερο από τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) δραχμές το χρόνο ως αποτέλεσμα των δικών σας λαθών
και παραλείψεων; Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τι κάνετε γι' αυτούς; Αντί να ενισχύσετε την παραγωγή και το εισόδημά
τους, τους κόψατε την ειδική επιδότηση των μικρών παραγωγών που ήταν
τετρακόσιες ογδόντα τρεις (483) δραχμές και την περιορίσατε στα
σημερινά επίπεδα.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι από οποιαδήποτε σκοπιά και αν δείτε το πρόβλημα
επισημαίνονται τα λάθη σας, οι ολιγωρίες σας, οι παραλείψεις σας.
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο έχετε
οδηγήσει
σήμερα την ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και συνολικά τον αγροτικό τομέα της
χώρας μας. Αν δεν αλλάξετε πολιτική, πρέπει να εγκαταλείψετε την
εξουσία, διότι μόνο μια άλλη αγροτική πολιτική η οποία θα στοχεύει
τόσο στην ενίσχυση των αγροτών όσο και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, είναι δυνατόν να οδηγήσει
τη χώρα έξω απο το σημερινό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντινος Βρεττός): Εισερχόμεθα στο στάδιο των
δευτερολογιών.
Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, το εξοργιστικό είναι ότι ο κύριος
Υπουργός όχι μόνο δεν έλαβε τα μηνύματα ανησυχίας και απόγνωσης, όπως
αυτά προβλήθηκαν εδώ, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα
στην ελληνική περιφέρεια, για τους 'Ελληνες ελαιοπαραγωγούς, αλλά
προκλητικά μας είπε ότι είναι και ευχαριστημένος. Διαψεύδοντας ακόμα
και τα επίσημα στοιχεία της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
ισχυρίστηκε ότι το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών και κατ'επέκταση και
άλλων κατηγοριών καλλιεργητών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα έφθασε στο απαράδεκτο σημείο που είναι και εξοργιστικό για τη
νοημοσύνη μας, να επικαλείται στοιχεία από αντικειμενικά κριτήρια της
εφορίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Από τις δηλώσεις...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Από τις δηλώσεις των παραγωγών λόγω των
αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία είναι εξωπραγματικά. Τι μας λέτε
τώρα; Φαίνεται, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχετε επαφή με την
πραγματικότητα. Τα στοιχεία της εφορίας λένε ότι κάθε χρόνο ο
ελαιοπαραγωγός έχει το ίδιο εισόδημα. Βάζουν περίπου δέκα χιλιάδες το
στρέμμα. Και η εφορία μας λέει ότι κάθε χρόνο το ίδιο στρέμμα βγάζει
δέκα χιλιάδες εισόδημα από το λάδι, ενώ δεν είναι έτσι. Είναι γνωστό
ότι τη μια χρονιά παράγουν, ενώ την αλλη μπορεί να μην παράγουν. Αυτό
δεν φαίνεται στην εφορία. Το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένως και το
λέω για τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι μας λένε ότι δεν έχουμε
προτάσεις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Από τις δηλώσεις των ιδίων
των παραγωγών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Οι ίδιοι οι παραγωγοί κάνουν δηλώσεις και
αποτιμούν το εισόδημά τους με βάση αντικειμενικά εξωπραγματικά
κριτήρια της εφορίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Κυβέρνηση
δεσμεύτηκε ότι θα τα καταργήσει μετά από τόσα χρόνια εφαρμογής.
'Οταν, λοιπόν, παίρνετε αυτά τα στοιχεία και επικαλείσθε αύξηση του
εισοδήματος, είσθε εκτός τόπου και χρόνου. Σας επαναλαμβάνω ότι τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης μιλούν για ραγδαία μείωση συνολικά
του αγροτικού εισοδήματος την τελευταία τετραετία κατά 10% περίπου.
Πώς το αμφισβητείτε αυτό; Η EUROSTAT λέει ότι την τελευταία χρονιά
έχουμε σταθερό εισόδημα κατά κεφαλήν, όταν έχουμε ραγδαία μείωση του
αγροτικού εισοδήματος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Πού τα λέει αυτά; Διαβάστε
επιτέλους. Μπερδεύετε μονίμως το κατά κεφαλήν εισόδημα με το εισόδημα
των αγροτών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: 'Οχι το κατά κεφαλήν. Το κατά κεφαλήν των
αγροτών. Και όταν επικαλείσθε το κατά κεφαλήν εισόδημα, την αύξηση
του ΑΕΠ, πρέπει να προβληματιστείτε αντίστοιχα, γιατί θα έχουμε
αύξηση έστω μικρή 4% ή 5% που προσδοκάτε -που δεν θα είναι 5%- όταν
στον αγροτικό τομέα έχουμε μείωση. 'Αρα, μεγαλώνει η ψαλίδα. Εσείς
όμως είσθε ευχαριστημένοι. Γι'αυτό σας καταγγέλλουμε, κύριε Υπουργέ.
Και βέβαια υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με αύξηση του
ακαθαρίστου αγροτικού εισοδήματος.
Μας είπατε προηγουμένως ότι δεν έχουμε προτάσεις. Προτάσεις έχουμε
και με κάθε ευκαιρία τις καταθέτουμε. Η πρώτη και κυρίαρχη πρόταση
της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έτυχε απαράδεκτης κριτικής από την
πλευρά του ΠΑΣΟΚ ήταν, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αν δεν τα καταφέρνετε
εσείς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, να ασχοληθεί έστω
και σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής και να αναβαθμίσει το πρόβλημα του
ελαιολάδου και άλλων σημαντικών αγροτικών προϊόντων της χώρας μας σε
μείζον εθνικό πρόβλημα.
Στη χώρα μας έχουμε μεγάλο ενεργό αγροτικό πληθυσμό που έχει ως
συμπληρωματικό εισόδημα το εισόδημα της γεωργίας, όπως είπατε σωστά,
εκτός του ότι βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί οι οποίοι έχουν
ήδη μικρό εισόδημα. Και μην προσπαθείτε να μας προκαλέσετε σύγχυση,
ότι οι περισσότεροι από αυτούς που βγάζουν κάτω από πεντακόσια κιλά
ως διακόσια πενήντα κιλά, που είναι οι μισοί, είναι
ετεροεπαγγελματίες. Υπάρχουν και αγρότες οι οποίοι έχουν ως
αποκλειστικό ή κύριο εισόδημά τους τις τριακόσιες χιλιάδες δραχμές
από το λάδι. 'Εχουμε μεγάλο πρόβλημα στην ευρύτερη ελληνική
περιφέρεια και υπάρχουν, όπως κι εσείς συμφωνήσατε, επτακόσιες
χιλιάδες 'Ελληνες ελαιοκαλλιεργητές.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, ο κ. Σημίτης να απέχει από τις προσπάθειες
αυτές στο εξωτερικό και να αρκείται σε μεγαλόστομες εξαγγελίες και
υποσχέσεις, ότι θα εισπράξουμε άλλοτε εννιάμισι τρισεκατομμύρια
δραχμές μέσω του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλοτε
δωδεκάμισι τρισεκατομμύρια για τον αγροτικό τομέα, συμπεριλαμβάνοντας
βέβαια και τα έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτός είναι ο λόγος που
σας κατηγορούμε.
Ο κ. Σπυρόπουλος ο οποίος βέβαια δεν γνωρίζει τα θέματα, διότι η
περιοχή του δεν παράγει, κατά κύριο λόγο ελαιόλαδο, και μας τα είπε
και λίγο περίεργα και για εθνικές επιδοτήσεις, κάπου είχε δίκιο.
Ουσιαστικά σας πρότεινε να προχωρήσετε την τυποποίηση. Μας μιλούσε
τόση ώρα για παγοκολώνες, για αποτίμηση της αξίας κατά τόνο ή κατά
γραμμάριο και ουσιαστικά σας έλεγε ότι δεν κάνετε τίποτα για να
ενισχύσετε και να
ενθαρρύνετε την τυποποίηση, ώστε να επιτύχουμε καλύτερους όρους
διάθεσης. Αυτές είναι και οι προτάσεις προφανώς της Νέας Δημοκρατίας.
Αλλά τίποτε

από αυτά δεν ακολουθείτε, όπως δεν ακολουθείτε και τίποτα σε σχέση με
τη μείωση του κόστους παραγωγής, που είναι απαγορευτικό.
Επιμένουμε και τονίζουμε ότι ειδικά στο θέμα του επιτοκίου δανεισμού
υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ των επιτοκίων στις τράπεζες, ειδικά
στην Αγροτική Τράπεζα, παρ' ότι επιδοτείται το επιτόκιο με δύο
μονάδες. Δεν έχετε δώσει λύση. Προχωρείτε σε συνεχείς ρυθμίσεις με
ατελέσφορες διαδικασίες, οι οποίες όμως τελικώς μένουν στο συρτάρι.
Πόσοι αγρότες προχωρούν στη ρύθμιση των χρεών τους με βάση αυτές τις
ρυθμίσεις; Ελάχιστοι. Γιατί δεν κάνετε δεκτές τις προτάσεις μας για
την κατάργηση των πανωτοκίων; Και ανεξάρτητα απ' όλα αυτά δεν
προχωρείτε σε έργα υποδομής;
Σας είπε πολύ σωστά ο κ. Νάκος προηγουμένως, ότι υπάρχουν μια σειρά
έργα στα οποία κόβετε τις πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2001 και
τα οποία οδηγούν στη μείωση του κόστους παραγωγής. Δεν κάνετε
απολύτως τίποτα.
'Ενα άλλο στοιχείο στο οποίο δεν μας απαντήσατε. Μας είπατε για τις
νέες φυτεύσεις των τριάντα πέντε χιλιάδων στρεμμάτων, δεν μας είπατε
όμως για τις άλλες χώρες τι εξασφαλίστηκε, για την Πορτογαλία, για
την Ισπανία κλπ., όταν μάλιστα έχετε σημαντικό επιχείρημα ότι
ολόκληρες εκτάσεις
έχουν καταστραφεί λόγω των πυρκαγιών χωρίς να τις έχετε αποζημιώσει
και χωρίς προφανώς να τις εντάσσετε σε κάποιο πρόγραμμα όπως είχε
επιτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν. Αυτή είναι η
πραγματικότητα. Τώρα πάτε να μας πείτε ότι έγιναν ατασθαλίες με τους
μικρούς παραγωγούς.
Εγώ ξέρω -και σωστά οι συνάδελφοι της Αριστεράς επεσήμαναν- ότι
υπήρχαν ορισμένες οικογένειες με πραγματικά μικρό κλήρο και μικρή
ποσότητα παραγωγής, οι οποίοι περίμεναν αυξημένη επιδότηση και οι
οποίοι από τη ρύθμισή σας που συμφωνήσατε στις Βρυξέλλες τώρα
ζημιώνονται. Τι θα κάνετε με αυτούς; Και αυτοί ατασθαλίες κάνουν; Και
αυτοί διπλογραψίματα κάνουν; Πολύ σωστά σας επεσήμανε ο συνάδελφος
του Κ.Κ.Ε. ότι αν φταίει το σύστημα, αλλάξτε το σύστημα, όχι να
αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται οι επιδοτήσεις για τους
δικαιούχους που η παραγωγή τους είναι κάτω των πεντακοσίων κιλών.
Διότι αυτοί ζημιώνονται. Και δεν μας είπατε και τίποτα για την
ολιγωρία η οποία επιδείχθηκε επί πολιτικής ηγεσίας του κ. Τζουμάκα,
που ενώ θα έπρεπε να εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου της
δηλούμενης ποσότητας παραγωγής στο εσωτερικό, ο Υπουργός ηρκείτο σε
καταγγελία των Ελλήνων ελαιοκαλλιεργητών στις Βρυξέλλες. Αυτό έκανε,
τη στιγμή μάλιστα που πήγε να διαπραγματευτεί την αύξηση του εθνικού
πλαφόν, ώστε να επιτύχουμε αύξηση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Και
βέβαια πήγατε να θολώσετε τα νερά, όταν μας είπατε για το τριαντάρι.
Ο κ. Βρεττός, ο Προεδρεύων της Βουλής, ως αρμόδιος Υφυπουργός είχε
διαβεβαιώσει ότι τόσο για το ελαιόλαδο όσο για το βαμβάκι αυτά
αποτελούν ποσά που δεν θα επιστραφούν. Και έρχεστε τώρα και μας λέτε
για ένα φυλλάδιο που δεν κυκλοφόρησε ακριβώς γιατί είχε μια ασάφεια.
Με τις δηλώσεις σας τόσο εσείς όσο και οι κυβερνητικοί συνάδελφοι σε
διάφορες περιοχές διαβεβαίωναν ότι δεν θα επιστραφούν τα ποσά αυτά.
Σήμερα,
λοιπόν, μπορείτε να αντιφάσκετε, γιατί τελείωσαν οι εκλογές, λέγοντας
ότι θα επιστραφούν σε πρώτη ευκαιρία και προφανώς τώρα που έχουμε
μικρότερη παραγωγή.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος
της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ)
Ενώ έχουμε μικρότερη παραγωγή φέτος, πάντως όπως σας είπα
προηγουμένως, ανώτερη από αυτήν που κατοχυρώσατε στις Βρυξέλλες,
παρατηρείται το δυσάρεστο φαινόμενο, ακόμα και τώρα που έχουμε
μικρότερη παραγωγή, να έχουμε μικρότερη τιμή. Τι μας λέτε ότι όλα
είναι συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς; Δυστυχώς δεν είναι συνάρτηση
επί ημερών ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί ακόμα και θεμελιώδεις κανόνες της
οικονομίας τους έχετε ανατρέψει. Χαμηλή τιμή όταν έχουμε

υπερπαραγωγή, χαμηλή τιμή όταν έχουμε και μικρή παραγωγή. 'Ολα αυτά,
πώς τα εξηγείτε; Επίσης, καμία προσπάθεια για
διάθεση των προϊόντων.
Κύριε Υπουργέ, στις εξαγωγές παίρνουμε κάτω από τη βάση ακόμα και
φέτος. Γιατί φέτος να μην κάνουμε εξαγωγές; Δώστε μας μια εξήγηση,
γιατί φέτος έχουμε χαμηλή τιμή στο ελαιόλαδο;
Προηγουμένως σας μίλησε ο συνάδελφος για τρία κιλά που αντιστοιχεί
ένα δένδρο επιδότησης στη χώρα μας. Πόσο αντιστοιχεί στην Ισπανία και
Ιταλία; Τα έχετε υπολογίσει αυτά; Γιατί δεν έχετε εξασφαλίσει τη
σχέση μεταξύ επιδοτούμενης ποσότητας παραγωγής και ελαιοδένδρων;
Γιατί αυτή η σχέση να είναι ιδιαίτερα δυσμενής για τη χώρα μας; Γιατί
το κάνετε αυτό;
Για όλα αυτά δεν μας είπατε τίποτα. Ούτε μιλήσατε για την
Ελαιουργική, ούτε για την παρέμβαση που καταργήθηκε μιλήσατε. Επίσης,
δεν αναφερθήκατε στα δεκαπέντε δισεκατομμύρια που είναι το πρόστιμο,
την επιστροφή που πρέπει να δώσουμε για τις επιδοτήσεις και την
τυποποίηση. 'Ολα αυτά τα έχουμε επισημάνει, τα έχουμε καταγγείλει και
εσείς κωφεύετε. Αρκεσθήκατε να μας πείτε ότι είδατε τον Υφυπουργό
Γεωργίας της Κίνας. Το ζήτημα είναι να γίνεται προβολή του προϊόντος
και να μην κάνουμε
ταξιδάκια στο εξωτερικό.
Αυτήν την πολιτική ασκείτε προώθησης του ελαιολάδου μέσω της
επίσκεψης του Υφυπουργού Γεωργίας ή της δικής σας, κύριε Υπουργέ, στο
Ιράν που θα πάτε;
Δε μας είπατε τίποτα για το θέμα των αποζημιώσεων των παραγωγών από
τον ΕΛΓΑ. Υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις αποζημιώσεων ιδιαίτερα σε
μεγάλες εκτάσεις που έχουν καεί τα ελαιόδενδρα και μιλάμε για
τεράστια απώλεια όχι μόνο εισοδήματος αλλά και φυτικής παραγωγής.
Τους βγάλατε τέσσερις χιλιάδες δραχμές το χρόνο. Τα ποσά που
αθροίσατε είναι κατά πολύ υποδεέστερα του εισοδήματος με βάση τις
δηλώσεις. Το επιχείρημά μας είναι να πάρετε τα στοιχεία της εφορίας,
να δείτε τι εισόδημα έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τι τους έχετε επιβάλει
να δηλώσουν και δώστε τις αντίστοιχες αποζημιώσεις. Δεν έχετε κάνει
τίποτα. Και για τις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων δεν είπατε τίποτα.
Βέβαια, είσαστε ευχαριστημένοι που οι επιδοτήσεις δίνονται στη
διάρκεια της προθεσμίας που έχετε. Γιατί να μην τις δίνετε στις 15
του Οκτώβρη; Επίσης, γιατί οι επιδοτήσεις του σκληρού σταριού να μην
ολοκληρώνονται μέχρι τις 25 του Νοέμβρη;
Ελπίζω στη δευτερολογία του ο κύριος Υπουργός να έχει την ευχέρεια να
μας πει δυο πράγματα.

