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08.10.2001
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Εντάξει, κύριε Μητσοτάκη.
Γνωριζόμαστε καλά στην Αίθουσα.
Ορίστε, κύριε Μπασιάκο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι για την παρατήρηση
του κυρίου Υπουργού, ο οποίος κατά τρόπο απαράδεκτο για δεύτερη φορά
το τελευταίο τετραήμερο επισημαίνει το γεγονός της παρουσίας ή
απουσίας Βουλευτών από το Κοινοβούλιο.
Θα πρέπει πρώτα, κύριε Υπουργέ, να κάνετε τις παρατηρήσεις στους
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, είναι παντελώς
απόντες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Δεν με ελέγχουν οι Βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έχει σημασία. Βουλή είναι αυτή. Στη
Βουλή έρχονται οι Βουλευτές και όταν δεν ελέγχουν. Δεν το ξέρετε
αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Με όλο το σεβασμό και σε σας,
κύριε Πρόεδρε, και με όλη την εκτίμηση προς όλους τους συναδέλφους
και στον κύριο Υπουργό, εάν συνεχίσετε έτσι το διάλογο θα δώσω εντολή
να μη γράφεται καμία διακοπή. Μη με αναγκάσετε να το κάνω. Παρακαλώ
όλους σας να σεβαστούμε τον Κανονισμό.
Συνεχίστε, κύριε Μπασιάκο, και θα υπολογίσω το χρόνο σας από την
αρχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να μη μιλάει ο κύριος Υπουργό για να μην
παίρνει απάντηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θεωρούμε ότι η σημασία που
αποδίδει ένα κόμμα στο πρόβλημα της γεωργίας αποδεικνύεται και
φαίνεται καθαρά από την κατάθεση επερωτήσεων και τη θεματολογία. Το
γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία σας έχει καταθέσει τρεις επερωτήσεις,
τις τρεις πρώτες επερωτήσεις που αφορούν στα βασικά προϊόντα, το
βαμβάκι, το ελαιόλαδο και τον καπνό, όπου πραγματικά το πρόβλημα
είναι δυσεπίλυτο και αδιέξοδο, αποδεικνύει τη μεγάλη ευαισθησία που
έχει η Νέα Δημοκρατία για τεράστια προβλήματα τα οποία εσείς έχετε
δημιουργήσει, επί δικής σας κυβερνητικής θητείας με τη δική σας
πολιτική ηγεσία. Πρέπει να είστε πολύ φειδωλός στις επιθέσεις αυτού
του είδους, όταν επί της ουσίας είστε κατηγορούμενοι. Νομίζω ότι δεν
είστε κατηγορούμενοι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Είστε κατηγορούμενοι
από το σύνολο του αγροτικού κόσμου και από το σύνολο της ελληνικής
κοινωνίας για την αντιαγροτική σας πολιτική.
Ας έλθουμε, όμως στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του
ελαιολάδου, τα οποία είναι σοβαρά, δυσεπίλυτα, χρόνια, οξυμένα και
φοβάμαι ότι έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό στο εισόδημα και
στην επιβίωση του Έλληνα αγρότη και ειδικότερα του ελαιοπαραγωγού.
Ελπίζω ότι με το τέλος της επερώτησης αυτής θα υπάρξουν κάποιες
πειστικές απαντήσεις από την πλευρά σας και δεν θα αρκεστείτε σε
μισόλογα, όπως κάνατε στην προηγούμενη επερώτηση της Παρασκευής,
λέγοντας ήξεις - αφίξεις, για παράδειγμα για την επιλέξιμη ή όχι
ποσότητα βάμβακος. Ο κύριος Υφυπουργός δεν μας δίνει την ευκαιρία να
απαντήσουμε σε αυτά τα οποία λέει. Αναγκάστηκα να τον διακόπτω και
αυτό θα κάνω και σήμερα εάν πράγματι εξακολουθείτε να μιλάτε με
μισόλογα, χωρίς να ενημερώνετε τους αγρότες και τον ελληνικό λαό για
τα προβλήματά του. Δεν μας είπατε τι θα γίνει με τις επιλέξιμες
ποσότητες παραγωγής. Τι θα γίνει τελικά με το βαμβάκι;
Εγώ σας επισημαίνω έστω και αν γίνομαι κουραστικός ότι αυτήν τη
στιγμή υπάρχει ποσότητα παραγωγής βάμβακος που θα εισπράξει μόνο 60
δραχμές το κιλό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Είσθε ψεύτης.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Να το γνωρίζετε τουλάχιστον. Να μας πείτε τι θα
γίνει όταν θα μας απαντήσετε. Και ελπίζω στο σύνολο της συζήτησης
αυτής της επερώτησης να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση της ουσίας
των θεμάτων που θίγονται.
Το ελαιόλαδο, λοιπόν, είναι ένα βασικό προϊόν. Αφορά τριακόσιες
πενήντα χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που εξαρτώνται κατά κύριο ή
δευτερεύοντα λόγο από την παραγωγή του. Αντιμετωπίζουν μεγάλη κρίση.
Πότε άλλοτε είχε τόσο μεγάλη κρίση ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας; Μη
μας λέτε, λοιπόν, για επιτυχίες και για μέσους όρους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Όταν μας λέτε για μέσους όρους με βάση τους οποίους βγαίνουν η
επιδότηση ή οι ποσοστώσεις, είναι σαν να ομολογείτε ότι στις
Βρυξέλλες παίζετε καθαρά διακοσμητικό ρόλο. Αν ήταν έτσι τα πράγματα
δεν θα ήταν ανάγκη να πηγαίνουν οι Υπουργοί στις Βρυξέλλες ούτε να
παρεμβαίνει η πολιτική ηγεσία για να βελτιώσει όρους και ρυθμίσεις
όταν υπάρχουν εισηγήσεις που στηρίζονται σε μέσους όρους. Αυτό μας
λέτε κατά κόρον. Γι' αυτό είσθε Κυβέρνηση και γι' αυτό υπάρχει ο
αρμόδιος Υπουργός. Υπάρχετε για να παρέμβετε στα αρμόδια όργανα όπως
κάναμε εμείς επί των ημερών μας για να βελτιώσουμε τους όρους.
Μην αρκεστείτε, λοιπόν, στα τυπικά λέγοντας ότι είχαμε μέσους όρους
και ότι δεν μπορούσαμε να τους υπερκεράσουμε. Η δική μας Κυβέρνηση σε
ανάλογα ζητήματα επέτυχε πολύ καλύτερους όρους. Σήμερα δε, υπάρχουν
χώρες που οι Υπουργοί τους και οι Πρωθυπουργοί τους παρενέβησαν
αποτελεσματικά με πειστικά επιχειρήματα και επέτυχαν βελτίωση. Ακόμη
και στον τομέα του ελαιολάδου υπήρξε παρέμβαση του Πρωθυπουργού της
Ισπανίας ο οποίος βελτίωσε τους όρους. Μην αρνείσθε τα γεγονότα.
Έχουμε το σοβαρό πρόβλημα το οποίο ξεκινά από την επιδότηση.
"Εξασφαλίσατε" μία επιδότηση πολύ μικρής ποσόστωσης παραγωγής που
είναι μόνο τετρακόσιοι δεκαεννιά χιλιάδες τόνοι. Δεν θα μπορούσαμε να
σας πούμε πολλά αν δεν υπήρχαν τα παραδείγματα άλλων χωρών της
Ισπανίας και της Ιταλίας όπου οι πλασματικές ποσότητες παραγωγής
κατοχυρώθηκαν σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Ενώ τα ευρωπαϊκά
όργανα απεδέχθησαν αυτές τις πλασματικές ποσότητες και αύξησαν
κατακόρυφα την επιδότηση σ΄ αυτές αλλά και την ποσόστωση παραγωγής
για την Ελλάδα δεν συνέβη το ίδιο.
Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με το δικαίωμα των νέων φυτεύσεων. Η
Ελλάδα "κατάφερε" να εξασφαλίσει νέες φυτεύσεις για τριάντα πέντε
χιλιάδες στρέμματα όταν η Πορτογαλία που είναι ανύπαρκτη επί θεμάτων
ελαιοκαλλιέργειας εξασφάλισε για τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα. Τι
ήταν αυτό; Μέσοι όροι τριετίας και πενταετίας; Ήταν ανικανότητα δική
σας να εξασφαλίσετε καλύτερους όρους για να μπορέσετε να δώσετε μια
εναλλακτική λύση σε περιφέρειες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν άλλα
προϊόντα.
Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι τα εξής: Ενώ πριν λίγα
χρόνια οι μικροί παραγωγοί που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των
ελαιοπαραγωγών της χώρας εισέπρατταν επιδότηση τετρακόσιες ογδόντα
τρεις (483) δραχμές κατά κιλό, με τη νέα ρύθμιση που ο κ. Αργύρης την
παρουσίασε ως επιτυχία του, εισπράττουν τριακόσιες πενήντα έξι (356)
δραχμές. Διαψεύστε με. Ενώ τόσα χρόνια έπαιρνε τετρακόσιες ογδόντα
τρεις (483) δραχμές ο μικρός παραγωγός χωρίς να εξαρτάται από την
παραγωγή αλλά μόνο από το γεγονός ότι ήταν μικρός παραγωγός μέχρι
πεντακόσια κιλά, τώρα η επιδότησή του κατεβαίνει στις τριακόσιες
πενήντα έξι (356) δραχμές. Τουλάχιστον μη βγαίνετε να θριαμβολογείτε.
Το άλλο σοβαρό θέμα είναι ότι υπάρχει ραγδαία μείωση της τιμής. Εδώ
έχετε έμμεση ευθύνη λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης πόρων για την
ικανοποιητική διάθεση των προϊόντων με ευνοϊκούς όρους.
Αποτύχατε, λοιπόν, στις Βρυξέλλες. Εκείνη την εποχή ο κ. Τζουμάκας
αντί να δώσει μάχη και να διαμορφώσει συμμαχίες και να εξασφαλίσει
ό,τι καλύτερο για τα ελληνικά συμφέροντα, βρήκε την ευκαιρία να
κατηγορήσει τις ατασθαλίες και τα πανωγραψίματα στις Βρυξέλλες, κάτι
που δεν το έκανε στο εσωτερικό. Δηλαδή στο εσωτερικό δεν πάταξε τα
σκάνδαλα, δεν έστειλε όσους εμπλέκονταν στον εισαγγελέα και δεν

εξυγίανε το κύκλωμα. Επίσης, δεν έκανε τίποτα και για μια σειρά άλλες
ατασθαλίες που η Νέα Δημοκρατία τις είχε καταγγείλει και είχε δώσει
επαρκή στοιχεία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Είχαν προχωρήσει οι
διαδικασίες για την εκδίκαση των υποθέσεων. Βρέθηκε όμως ο τότε
Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Βενιζέλος και ουσιαστικά αμνήστευσε τα
σκάνδαλα για όσους καταχράστηκαν δημόσιο χρήμα από πέντε εκατομμύρια
έως πενήντα κάνοντάς το αδίκημα πλημμέλημα αντί για κακούργημα, που
ήταν μέχρι τότε.
Αυτό είναι απάντηση σε όσους διερωτώνται τι έγιναν τα μεγάλα
σκάνδαλα. Έτσι αμνηστεύτηκαν τα σκάνδαλα, έγινε η παραγραφή λόγω του
χαρακτηρισμού του αδικήματος ως πλημμελήματος και όχι κακουργήματος.
Έρχεται, λοιπόν, ο κ. Τζουμάκας και αντί να καταγγείλει αυτά τα
σκάνδαλα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και αντί να εφοδιάσει τις
υπηρεσίες με τα στοιχεία τα οποία είχε, για πρώτη φορά αναφερόταν στα
ζητήματα αυτά στις Βρυξέλλες και προφανώς αποδυνάμωνε τη δική του
διαπραγματευτική θέση, τη θέση της χώρας μας, όταν διεκδικούσε τις
ποσοστώσεις. Και φθάσαμε στο σημείο εσείς ο ίδιος να ισχυρίζεστε σε
ανάλογη συζήτηση στη Βουλή ότι η ποσόστωση των τετρακοσίων είκοσι
χιλιάδων τόνων είναι υπερεπαρκής για τη χώρα μας.
Αλλά αυτό δεν το έχετε πει μόνο για το ελαιόλαδο, κύριε Υπουργέ, το
έχετε πει για πάρα πολλά και για το βαμβάκι και για τον καπνό και για
άλλα προϊόντα. Και προφανώς αποδυναμώνετε τη δική μας θέση όταν εσείς
ισχυρίζεστε και μάλιστα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε μία
κρίσιμη περίοδο συζητήσεων και διαμόρφωσης συμμαχιών ότι είναι
επαρκείς αυτές οι προτάσεις είτε της επιτροπής είτε τελικώς η απόφαση
του συμβουλίου.
Την πρώτη χρονιά δε εφαρμογής του νέου θεσμού, του νέου κανονισμού,
της νέας αναθεώρησης η παραγωγή που κατεγράφη πανελλαδικά ήταν
εξακόσιες χιλιάδες ανεξάρτητα από το πώς κατεγράφη αυτή η ποσότητα.
Και βέβαια υπάρχουν πανωγραψίματα σε τέτοιες περιπτώσεις, και βέβαια
είστε υπεύθυνοι για να τιθασεύσετε, να πατάξετε αυτά τα σκάνδαλα.
Μη μας πείτε, κύριε Υφυπουργέ, πάλι τα γνωστά, ότι αρμόδια είναι η
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, γιατί πάλι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση φταίει
γιατί δεν γίνονται έλεγχοι, όπου δεν γίνονται οι έλεγχοι. Το
αποτέλεσμα είναι ότι με τις εξελίξεις αυτές και με τους θεσμούς τους
οποίους εσείς ψηφίζετε και αποφασίζετε, οι έντιμοι παραγωγοί θίγονται
ακριβώς γιατί δεν υπάρχει διαδικασία επαρκών ελέγχων. Έχετε, λοιπόν,
από τη μία πλευρά χαμηλές ποσοστώσεις και από την άλλη ανεπαρκείς
ελέγχους. Το αποτέλεσμα είναι οι έντιμοι παραγωγοί να έχουν πολύ
μικρή επιδότηση, ακριβώς γιατί αυξάνεται ραγδαία η συνυπευθυνότητα,
όπως έγινε φέτος. Έχετε, λοιπόν, κατ' αρχήν μειωμένα δικαιώματα των
ελαιοπαραγωγών. Έχετε ταυτόχρονα και καθυστερημένη καταβολή των
επιδοτήσεων. Αυτό πως θα το δικαιολογήσετε;
΄Εχουν δικαίωμα -και ας το ξέρουν και οι συνάδελφοι και οι αγρότεςνα εισπράττουν οι αγρότες τις επιδοτήσεις από τις 16 Οκτωβρίου κάθε
χρόνο. Δηλαδή, σε λιγότερο από δέκα ημέρες θα μπορούσαν να
εισπράττουν την επιδότηση για την ελαιοκαλλιέργεια οι αγρότες μας, οι
ελαιοπαραγωγοί. Εδώ παρατηρούνται συνήθως καθυστερήσεις μεγάλες και
αδικαιολόγητες, που οφείλονται στην πολιτική σας βούληση να
καθυστερήσουμε την καταβολή των επιδοτήσεων για τους αγρότες, να
κερδίσουμε. Αυτά είναι απαράδεκτα φαινόμενα. Πολλές δεκάδες
δισεκατομμύρια δραχμές καθυστερούν να καταβληθούν στους αγρότες, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του κόστους παραγωγής,
λόγω του κόστους διαβίωσης. Χρεώνονται οι αγρότες και εσείς
καθυστερείτε την καταβολή των επιδοτήσεων αυτών. Αυτό είναι μία
πραγματικότητα. Και τώρα φέρνετε λίγο πιο πίσω τις ημερομηνίες
καταβολής των επιδοτήσεων, που και πάλι οι καθυστερημένες αυτές
προθεσμίες δεν τηρούνται. Αυτό είναι μία πραγματικότητα.
Έρχομαι τώρα στο θέμα της διάθεσης και της τιμής. Προφανώς έχετε
έμμεση ευθύνη για τη μείωση της τιμής του ελαιολάδου. Παλαιότερα στη
δική μας Κυβέρνηση -και τα στοιχεία είναι εύγλωττα- είχαν διαμορφωθεί

τιμές ελαιολάδου χίλιες διακόσιες (1.200) δραχμές το κιλό. Ξέρετε
γιατί σας το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ; Διότι αν αθροίζατε την τιμή του
ελαιολάδου επί Νέας Δημοκρατίας και την επιδότηση που έπαιρναν και
μέχρι πρόσφατα στη βάση παλαιοτέρων ρυθμίσεων οι αγρότες, θα δείτε
ότι έπαιρναν χίλιες διακόσιες (1.200) δραχμές το κιλό το ελαιόλαδο
και πεντακόσιες (500) δραχμές την επιδότηση, δηλαδή έπαιρναν χίλιες
επτακόσιες (1.700) δραχμές με πολύ λιγότερο κόστος παραγωγής και με
πολύ λιγότερο κόστος διαβίωσης. Και σήμερα το σύνολο της τιμής και
της επιδότησης δεν υπερβαίνει το χιλιάρικο κατά κιλό. Πέστε μου πού
υπάρχει λάθος λογαριασμός, πού υπάρχει λάθος συλλογισμός; Σήμερα η
τιμή του ελαιολάδου είναι εξακόσιες (600) και εξακόσιες πενήντα (650)
δραχμές συν την επιδότησή σας των τριακόσιες πενήντα (350) δραχμών,
είναι κάτω από χίλιες δραχμές. Και βέβαια θα πρέπει να σταθούμε στο
σοβαρό ζήτημα της νοθείας. Προφανώς ευθύνεται η Κυβέρνηση, προφανώς
δεν λειτουργεί ο ΕΦΕΤ, προφανώς δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί,
προφανώς ο έντιμος ελαιοπαραγωγός πέφτει θύμα όλων των κυκλωμάτων της
νοθείας και ανέχεστε να αγοράζουν οι Ιταλοί και οι έμποροι άλλων
χωρών το καλής ποιότητας ελληνικό λάδι, να το τυποποιούν αυτοί και να
κερδίζουν μεγάλα ποσά σε βάρος των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών. Είναι μια
πραγματικότητα. Ούτε και σε αυτό κάνετε κάτι. Όπως επίσης δεν
αξιοποιείτε δυνατότητες απ΄ τους κοινοτικούς κανονισμούς και τις
ρυθμίσεις για τη διαφήμιση του ελαιολάδου σε άλλες χώρες, ώστε να
διαμορφώνονται ευνοϊκότεροι όροι στη διάθεση του προϊόντος είτε στη
χώρα μας είτε στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση είτε διεθνώς.
Χάνουμε πολύτιμες αγορές, χάνουμε δυνατότητες είτε στην Κίνα είτε σε
χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμη και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν δυνατότητες σε αγορές όπως της
Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας για την αύξηση των εξαγωγών. Στη
χώρα μας μόνο δέκα χιλιάδες τόνους τυποποιημένους εξάγουμε.
Επίσης, μην πείτε ότι κάτι πετύχατε τον τελευταίο καιρό. Είστε είκοσι
χρόνια Κυβέρνηση. Θα πρέπει να απολογηθείτε γι΄ αυτήν την πολιτική
για είκοσι ολόκληρα χρόνια. Ανεχόσαστε τη διάθεση του λαδιού χύμα των
δεκαέξι κιλών.
Επίσης, δεν κάνατε τίποτα για να εξυγιάνετε την Ελαιουργική.
Επιβάλλατε τις πάσης φύσεως εισφορές, χωρίς όμως να επιτυγχάνεται
κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα προς όφελος των ελαιοκαλλιεργητών, οι
οποίοι πραγματικά από όσα σας λέμε, από όσα σας καταλογίζουν,
αντιμετωπίζουν πραγματικά τη μεγαλύτερη κρίση τους.
Και ξέρετε γιατί επιμένουμε; Διότι η ελαιοκαλλιέργεια παρατηρείται σε
περιοχές κρίσιμες, προβληματικές, ορεινές, μειονεκτικές. Είναι σε
περιοχές που δεν μπορεί να εξασφαλιστεί οποιασδήποτε άλλης μορφής
εισόδημα και που ο αγρότης στις περιοχές αυτές παραμένει εκεί μόνο
και μόνο γιατί έχει ένα μικρό εισόδημα από την ελαιοκαλλιέργεια.
Πέραν δε όλων αυτών, δεν έχετε πολιτική των αναδιαρθρώσεων των
ελαιώνων όπου υπάρχει πρόβλημα και δεν έχετε εξασφαλίσει επαρκείς
αποζημιώσεις όταν παρατηρούνται μεγάλης έκτασης πυρκαγιές. Υπάρχουν
φαινόμενα πυρκαγιών που κατέστρεψαν ολόκληρες περιοχές με ελαιόδεντρα
και αρνείστε να τους αποζημιώσετε επαρκώς ώστε να μπορούν να
αντικαταστήσουν το φυτικό κεφάλαιο και να μπορέσουν να εξασφαλίσουν
κάποια επιδότηση. Οι αποζημιώσεις των τεσσάρων χιλιάδων (4.000)
δραχμών κατά δέντρο, κύριε Υπουργέ, είναι κοροϊδία. Είναι δυνατόν με
τέσσερις χιλιάδες (4.000) αποζημίωση ανά δέντρο να αντικαταστήσει τον
ελαιώνα του οποιοσδήποτε καλλιεργητής; Είναι αδύνατα πράγματα αυτά.
Και επ΄ αυτών πρέπει κάτι να μας πείτε, για ποιο λόγο δηλαδή δεν
εξασφαλίζετε την αποζημίωση εκείνων των παραγωγών που έχουν υποστεί
ζημιά στο φυτικό τους κεφάλαιο και βέβαια στο εισόδημά τους για όσα
χρόνια χρειάζεται το νέο δέντρο να αποδώσει. Θέλει πέντε, έξι, επτά
χρόνια.
Βέβαια με το θέμα του κόστους παραγωγής το οποίο είναι αυξημένο και
το ξέρετε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές συνδέεται και το σοβαρό
ζήτημα της κατασκευής εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων τα οποία

είναι ανύπαρκτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία εσείς έχετε δώσει,
χρειάζονται πολλές δεκαετίες για να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής τα
απολύτως απαραίτητα. Δεν επαρκεί ούτε το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης. Τα πενιχρά ποσά τα οποία δίνονται για εγγειοβελτιωτικά έργα
και για αρδευτικά έργα προφανώς δεν επαρκούν για την κατασκευή
στοιχειωδών έργων στην περιφέρεια ώστε να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας και να μειωθεί το κόστος
παραγωγής.
Έχουμε δε και τελευταία επισήμανση των κοινοτικών και είναι πολύ
σοβαρό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δείτε, της ολοκλήρωσης του
ελαιοκομικού μητρώου και της λειτουργίας του ελληνικού γεωγραφικού
συστήματος πληροφόρησης το οποίο σας έχει επισημανθεί και από τις
Βρυξέλλες ότι αν δεν ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2003 ενδεχομένως να
ανασταλεί η καταβολή των επιδοτήσεων. Και επ' αυτού υπάρχει μεγάλη
καθυστέρηση.
Σας έχουμε πει για το κτηματολόγιο και δυστυχώς έχουμε βγει αληθινοί.
Σας έχουμε πει για μια σειρά άλλα ζητήματα και άλλους θεσμούς τους
οποίους καθυστερείτε και δε νομίζω ότι θα πρέπει να μετακυλήσετε
ευθύνες αλλού -είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη- για θεσμούς οι
οποίοι είναι απολύτως απαραίτητοι αν θέλουμε να εισπράττουμε
απρόσκοπτα τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι στο σύνολο των θεμάτων στα οποία η Νέα
Δημοκρατία αναφέρεται με την επερώτησή της υπάρχει τεράστια ευθύνη
από την πλευρά της Κυβέρνησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπάρξουν δικαιολογίες για την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την
έλλειψη μέτρων και βέβαια για την ανεπαρκή θέση σας και παρουσία σας
στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αντίθεση με άλλους Πρωθυπουργούς και με αυτό που η Νέα Δημοκρατία
τονίζει και επισημαίνει, δηλαδή, να παρίσταται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
όταν ένα πολύ σημαντικό θέμα κρίνεται στις Βρυξέλλες ή στα αρμόδια
κοινοτικά όργανα, ο κ. Σημίτης όχι μόνο δεν παίρνει μια τέτοια σαφή
θέση υπέρ των εθνικών αγροτικών δίκαιων αξιώσεων, αλλά αντίθετα έχει
ακουστεί να λέει πολλές φορές ότι η ελληνική γεωργία δεν έχει μέλλον
και ότι οι αγρότες πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα χωρίς όμως να παρέχει
καμιά εναλλακτική λύση απασχόλησης σε αυτούς τους αγρότες που άνεργοι
πλέον θα αναγκαστούν να μετεγκατασταθούν από τις περιφέρειες από την
ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα, επιδεινώνοντας το ήδη οξυμένο πρόβλημα
της ανεργίας με τεράστιες οικονομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος
της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ)
Έχουμε σοβαρά ζητήματα τα οποία μπορεί να λυθούν, αν υπάρχει πολιτική
βούληση. Πώς λειτουργούν τα ελαιοτριβεία, για παράδειγμα. Ουσιαστικά
είναι ανύπαρκτα. Η υποδομή είναι ελλιπής. Πώς λειτουργούν τα
τυποποιητήρια. Πώς γίνεται η μεταποίηση. Τι ενισχύσεις μπορείτε να
δώσετε σε αυτούς τους ανθρώπους. Να ενισχύσουμε την τυποποίηση, να
βελτιώσουμε την ποιότητα του λαδιού, να κάνουμε τη διαφήμιση και την
προβολή του.
Πρόσφατα έγινε ένα συνέδριο, στο οποίο παρευρεθήκαμε μαζί. Είχαμε την
ευκαιρία να πούμε τις θέσεις μας, και εσείς ως Κυβέρνηση και εμείς ως
Αξιωματική Αντιπολίτευση. Καταλογίστηκε στην Κυβέρνηση τεράστια
ευθύνη από τους ομιλητές -που είναι ακομμάτιστοι και φαντάζομαι ότι
θα συμφωνείτε- ως προς την κατοχύρωση, τη διασφάλιση της ποιότητας
του προϊόντος και την αδυναμία μας να στηρίξουμε την προώθησή του με
ευνοϊκούς όρους σε άλλες χώρες. Το ελληνικό ποιοτικό λάδι, που είναι
το ωραιότερο του κόσμου, έχει τη χειρότερη μεταχείριση εξ αφορμής της
διάλυσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και της αδυναμίας ελέγχου, της
πάταξης της νοθείας, της έλλειψης πολιτικής βούλησης για τη στήριξη
των ελαιοπαραγωγών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Επιτρέπεται η επίσημη νοθεία με το
πυρηνέλαιο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Επιτρέπεται η επίσημη νοθεία. Βεβαίως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό είναι τραγικό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και σοβαρά
κρούσματα. Και νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας
κωφεύει.
Είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές, κύριοι Υπουργοί, να θίξουμε αυτά τα
σοβαρά ζητήματα. Εμείς για μια ακόμα φορά φέρνουμε το θέμα με
επερώτηση. Μη σας ξενίζει ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη επερώτηση
μέσα σε λίγες μέρες. Αποδίδουμε σε αυτό τεράστια σημασία, την οποία
δεν αποδίδετε εσείς.
Εσείς τώρα, κύριε Υπουργέ, θα πείτε το μονόλογό σας, δεν θα
απαντήσετε στα δικά μας ερωτήματα, θα πείτε στον κ. Αργύρη να μας
απαντήσει, αυτός θα θελήσει να πει κάποια άλλα πράγματα, να μη δώσει
απαντήσεις επί της ουσίας.
Εμείς συνοψίζουμε τα ερωτήματά μας: Πρώτον, η επιδότηση μειώθηκε. Το
εισόδημα των αγροτών μειώνεται λόγω της μείωσης της τιμής του
καλλιεργητή. Την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής αυξάνεται. Η
επιδότηση καθυστερεί να καταβληθεί, χωρίς λόγο, ενώ θα μπορούσε να
καταβάλλεται άμεσα. Το ελαιοκομικό μητρώο και το σύστημα πληροφόρησης
καθυστερεί με κίνδυνο να χαθούν οι επιδοτήσεις. Η νοθεία οργιάζει.
Καμία προσπάθεια και καμία αξιοποίηση δεν γίνεται των δυνατοτήτων που
υπάρχουν για τη διαφήμιση και τη διάθεση με ευνοϊκούς όρους σε άλλες
χώρες του ελληνικού ελαιόλαδου και τελικώς η ελαιοκαλλιέργεια και οι
ελαιοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση τους.
Ας μας απαντήσετε στα καίρια αυτά ερωτήματα θα είμαστε πρόθυμοι να
δεχθούμε, αν μας πείσετε, ότι πράγματι έχετε δίκιο. Αλλά είναι
αδύνατο, με τα δεδομένα αυτά στοιχεία να μας πείσετε ότι έχετε σωστή
πολιτική για το ελαιόλαδο και ότι εσείς είστε ικανοί, με την πολιτική
που ασκείτε και με τις προτεραιότητες που βάζετε να στηρίξετε, έστω
και στο μικρό διάστημα που σας απομένει, τον τομέα του ελαιολάδου και
της ελαιοκαλλιέργειας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Βρεττός): Θα ξεκινήσουμε τις δευτερολογίες
με τον κ. Μπασιάκο.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με έκπληξη άκουσα στο τέλος της
ομιλίας του τον κύριο Υπουργό να λέει, ότι απήντησε σε όλα τα
ερωτήματά μας και άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να επανέλθουμε. Αφού
ικανοποίησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον των συναδέλφων να
ακούσουν απαντήσεις, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Δεν νομίζω όμως
ότι είναι αυτή η πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι ο Υπουργός απήντησε
σε οποιοδήποτε πειστικό ερώτημα, εύλογο ερώτημα των Βουλευτών της
Αντιπολίτευσης, που σχετίζεται με τη μεγάλη, την τεράστια κρίση που
αντιμετωπίζει ο τομέας.
Πρώτα από όλα μας είπατε -ξεκινώ από τις πρώτες τοποθετήσεις του
Υπουργού, από τα πρώτα σχόλιά του- ότι δεν είναι έτσι, η επιδότηση
δεν θα είναι μόνο τριακόσιες πενήντα έξι δραχμές, θα είναι παραπάνω.
Εγώ γνωρίζω ότι τις προηγούμενες χρονιές οι αγρότες πήραν πενιχρή
δεύτερη δόση -και το ξέρετε και αν θέλετε να σας παραθέσω και
στοιχεία-, με αποκορύφωμα την προεκλογική περίοδο του 2000 που πήραν
τριάντα δραχμές, ως άτοκο δάνειο. Αυτό γνωρίζω. Τους δώσατε άτοκο
δάνειο, φουσκώσατε τη δεύτερη δόση, για να αποκομίσετε κομματικό
όφελος στις επερχόμενες εκλογές. Και είναι ένα ποσόν, όπως και στο
βαμβάκι, για το οποίο είναι χρεωμένοι οι αγρότες και έχουν υπογράψει
στην Αγροτική Τράπεζα και το γνωρίζετε αυτό. Μην σκαλίζετε, λοιπόν,
τέτοιες πληγές, του θέματος της δεύτερης δόσης και πότε δόθηκε και
πώς έγινε.

Σχολιάσατε το θέμα της καθυστέρησης της καταβολής των επιδοτήσεων και
ο Υπουργός οχυρώθηκε πίσω από τις φερόμενες προθεσμίες από τη ρύθμιση
που υπάρχει για την καταβολή των επιδοτήσεων. Εμείς σας είπαμε ότι
δικαιούσθε και υποχρεούσθε να καταβάλετε τις επιδοτήσεις από τις 16
Οκτωβρίου. Γιατί να μην τις καταβάλετε άμεσα; Σ΄ αυτό το ερώτημα δεν
απαντά ο Υπουργός. Ποιο πρόβλημα έχετε να καταβάλετε τις επιδοτήσεις
μετά τις 16 Οκτωβρίου; Να μας το πείτε. Να το πείτε στους αγρότες,
όχι σε μας! Να πείτε στους αγρότες ότι εμείς για κάποιο λόγο θεωρούμε
δευτερεύον το ζήτημα της έγκαιρης καταβολής των επιδοτήσεων, της
δόσης της επιδότησης και γι΄ αυτό αρκούμαστε να δώσουμε και στο τέλος
του χρόνου και στις αρχές του επόμενου κ.ο.κ.
Εγώ γνωρίζω ότι σ΄ αυτήν την Αίθουσα επανειλημμένως έρχονται, κύριε
Πρόεδρε -θα το ξέρετε- επίκαιρες ερωτήσεις ή και επερωτήσεις ή και
απλές ερωτήσεις που κατατίθενται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, με
αντικείμενο την καθυστέρηση της καταβολής των επιδοτήσεων. Και δεν
αναφέρομαι στο ελαιόλαδο για το οποίο είναι -φαντάζομαι- οι
περισσότερες, αναφέρομαι και σε μία σειρά από άλλα προϊόντα. Μην μας
λέτε, λοιπόν, εδώ ότι έγκαιρα καταβάλλονται οι επιδοτήσεις, γιατί σας
ακούνε οι αγρότες και νομίζω ότι λυπούνται για την άγνοια ή την
σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
'Όσον αφορά το άλλο κρίσιμο ζήτημα της ποσόστωσης, τι πήρε η Ελλάδα
και τι πήραν οι άλλες χώρες, εγώ δεν ήθελα να αναφερθώ σε στοιχεία,
αλλά αφού με προκαλεί ο Υπουργός, έστω και αν απουσιάζει, θα του τα
θυμίσω. Εγώ του έκανα μία νύξη, ότι ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας ο κ.
Αθνάρ παρενέβη στη διαπραγμάτευση και αυτό είναι μία πραγματικότητα.
Το ξεπέρασε αυτό ο κ. Ανωμερίτης, δεν απήντησε τίποτα για την παντελή
απουσία και την έλλειψη πολιτικής βούλησης του κ. Σημίτη να στηρίξει
κατ' ανάλογο τρόπο τα δίκαια εθνικά αγροτικά αιτήματα και
περιορίστηκε να μας πει ότι η Ελλάδα πήρε -λέει- το ποσοστό το οποίο
της ανήκε. Τα στοιχεία είναι διαφορετικά, κύριε Υφυπουργέ, και να μας
τα αρνηθείτε. Από την αρχική πρόταση της Επιτροπής για την Ελλάδα
τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τόνων, η Ελλάδα πήρε τετρακόσιες
δεκαεννιά χιλιάδες τόνους. Η Ισπανία ξέρετε πόσο πήρε; Πήρε αρχικά
εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τόνους και με την παρέμβαση του
Πρωθυπουργού τους υπερέβη κάθε όριο αναλογίας και πήρε επτακόσιες
εξήντα χιλιάδες (760.000) τόνους. Σ΄ αυτό αναφέρομαι, κύριε
Υφυπουργέ. Αυτό είναι πέραν αναλογίας, είναι πέραν υπολογισμών. Αυτή
είναι ουσιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, αυτή είναι ουσιαστική
παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας μιας χώρας, του Υπουργείου Γεωργίας ή
οποιουδήποτε άλλου Υπουργείου.
Δεν πήγε αναλογικά η αύξηση των ποσοστώσεων. Πήγε με βάση
παρεμβάσεις, με βάση ιεράρχηση πολιτικής, με βάση τα επιχειρήματα, με
βάση τις συμμαχίες. Και στην πολιτική αυτή παίρνετε μηδέν. Έχετε
αποτύχει παταγωδώς. Σε αυτό αναφέρεται η Νέα Δημοκρατία.
Εγώ σας προειδοποίησα. Μη μας πείτε για αναλογίες τελευταίων ετών,
διότι κι εκεί έχετε λάθος. Διότι, αν μας πείτε κάτι τέτοιο, δεν
μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς η Πορτογαλία πήρε περίπου τη διπλάσια
ποσόστωση έναντι της πρότασης της Επιτροπής των είκοσι οκτώ χιλιάδων
τόνων. Πήρε πενήντα μία χιλιάδες τόνους, πήρε το διπλάσιο. Έτσι
είναι. Να μας διαψεύσετε τα στοιχεία. Από 22% με 23% που πήρε αύξηση
η Ελλάδα, η Πορτογαλία πήρε σχεδόν 100%. Και σας είπα τι έγινε με την
Ισπανία που είναι ανταγωνίστρια χώρα. Γιατί μας έβαλε ο κύριος
Υπουργός τη σύγκριση μεταξύ χωρών που δεν έχουμε πρόβλημα, γι΄ αυτό
και δώσαμε στην Πορτογαλία πιο αυξημένη ποσόστωση και αυξημένες νέες
φυτεύσεις σε ποσοστό δεκαπλάσιο από την Ελλάδα τριακόσιες χιλιάδες
στρέμματα. Δεν ήταν αυτή, λοιπόν, ανταγωνίστρια χώρα, αλλά τι έγινε
με την Ισπανία που είναι ανταγωνίστρια χώρα; Εκεί σας επαναλαμβάνω,
με παρέμβαση του δικού τους Πρωθυπουργού, πήρε τελικώς εκατόν σαράντα
χιλιάδες τόνους παραπάνω από την πρόταση, από την αναλογία. Σε αυτό
να μας απαντήσετε.

Ξέρετε πόσο είναι εκατόν σαράντα χιλιάδες τόνοι, κύριε Υπουργέ; Είναι
το 1/3 της εθνικής μας ποσόστωσης. Αυτό το πήρε ο Πρωθυπουργός της
Ισπανίας με παρέμβασή του. Σε αυτό αναφέρομαι. Αυτό σας
καταλογίζουμε. Και μην προσπαθείτε να ξεφύγετε και να παραπλανείτε
την Αίθουσα.
Λοιπόν, μας είπατε εδώ κάποια άλλα πράγματα σε σχέση με την
επιτραπέζια ελιά. Το ποσό της επιδότησης που παίρνει για την
επιτραπέζια ελιά ο Έλληνας αγρότης αφορά ποσό που περιλαμβάνεται στην
συνολική χρηματοδότηση των επιδοτήσεων για το ελαιόλαδο. Δεν κάνετε
κάτι καινούριο. Απλώς κατανέμετε ένα μέρος των κοινοτικών επιδοτήσεων
ελαιολάδου στη βρώσιμη ελιά. Και καλά κάνετε. Αλλά δεν είναι
καινούρια επιτυχία σας. Δεν προσθέσατε την επιδότηση αυτή πέραν
εκείνης που δικαιούμαστε για το ελαιόλαδο. Είναι μέσα στο λογαριασμό
του ελαιολάδου και η επιδότηση της βρώσιμης ελιάς. Να το πείτε να το
ξέρει ο παραγωγός.
Δεν μας είπατε τίποτε απολύτως για το θέμα της νοθείας. Δεν μας
είπατε τίποτα απολύτως για τα τυποποιητήρια. Δεν μας είπατε γιατί
δεχθήκατε την κατάργηση της ενίσχυσης στην τυποποίηση και στη
μεταποίηση. Δεν μας είπατε απολύτως τίποτα. Όπως δεν μας είπατε
τίποτα για να μας δικαιολογήσετε, γιατί συμφωνήσατε στην κατάργηση
της επιδότησης των μικρών παραγωγών, που είναι και οι περισσότεροι
στη χώρα μας. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Και γι' αυτούς υπήρχε ενιαίο
ποσό επιδότησης. Δεν είναι όπως τα είπατε, ότι αυτοί είχαν
διαφοροποίηση επιδοτήσεως. Είχαν σταθερή επιδότηση που δεν εξηρτάτο
από την συνυπευθυνότητα. Αυτοί δεν έμπαιναν στη συνυπευθυνότητα, γι'
αυτό εισέπρατταν περίπου πεντακόσιες δρχ. το κιλό.
Και βεβαίως αναφερθήκαμε στο συνολικό εισόδημα των αγροτών. Ήταν
τετρακόσιες ογδόντα τρεις δρχ. Μην το κοιτάζετε. Χρόνια ολόκληρα
τετρακόσιες ογδόντα τρεις δρχ. το κιλό έπαιρναν οι μικροί παραγωγοί,
για να πέσουν στη σημερινή μικρή επιδότηση των τριακόσιες πενήντα έξι
δρχ., που ενδεχομένως να αυξηθεί κατά πολύ λίγο με την οριστική
καταβολή της δεύτερης δόσης. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εισέπρατταν,
όπως σας είπαμε περίπου πεντακόσιες δρχ. επιδότηση και εισέπρατταν
και χίλιες διακόσιες δρχ. παλαιότερα, επί Νέας Δημοκρατίας, τιμή
λαδιού. Σύνολο εισοδήματος χίλιες επτακόσιες δρχ.
Ας έρθουμε τώρα στο κόστος παραγωγής. Εκστόμισε ο Υπουργός Γεωργίας
από του Βήματος της Βουλής -και θα μας ακούνε οι αγρότες και θα
γελάνε βέβαια για το κατάντημά μας εδώ- ότι το κόστος είναι
τριακόσιες πενήντα. το κιλό. Μα, τι μας λέει τώρα; Το μισό ποσό το
χρειάζονται οι αγρότες για έξοδα συλλογής μόνο. Αν πάρετε εργάτες να
μαζέψουν τις ελιές, θα πληρώσετε τη μισή παραγωγή. Αυτό το γνωρίζουν
όσοι ασχολούνται και όσοι έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Η μισή
παραγωγή πάει στη συλλογή. Οι τριακόσιες πενήντα δρχ. μπορεί να
ισχύουν ως έξοδα συλλογής. Τι μας λέτε, λοιπόν, ότι το κόστος είναι
τριακόσιες πενήντα δρχ.; Μας κοροϊδεύετε. Πολύ σωστά σας είπε ο κ.
Δαβάκης προηγουμένως, ότι το σύνολο της εμπορικής αξίας πάει στο
κόστος και δεν φτάνει. Ή δεν είναι μόνο το κόστος συλλογής, είναι το
σύνολο της καλλιέργειας. Τι μας λέτε, κύριε Υπουργέ; Θέλετε να μας
αποδείξετε ότι κερδίζουν ποσά οι αγρότες;
Δεν μας είπε τίποτα βέβαια για το θέμα των αποζημιώσεων. Είναι
επαρκής αποζημίωση κατά ελαιόδεντρο οι τέσσερις χιλιάδες δρχ., όταν η
εφορία αποτιμά την αξία των ελαιοδέντρων ειδικά στο Νομό Αττικής ή
οπουδήποτε αλλού που προεδρεύει ο κ. Βρεττός, σε πολύ υψηλότερα
επίπεδα; Γιατί η Δημόσια Διοίκηση έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Γιατί αποτιμά την αξία του δέντρου όταν πρόκειται για αποζημίωση στις
τέσσερις χιλιάδες δρχ. και αποτιμά την αξία του δέντρου όταν
πρόκειται για απαλλοτρίωση σε πολλές δεκάδες χιλιάδες; Και καλά
κάνει. Εδώ χρειάζεται μία εξήγηση. Εμείς σας θέτουμε τα ερωτήματα και
δεν μας είπατε τίποτα για όλα αυτά.
Δεν μας λέτε βέβαια τίποτα για το θέμα της διαφήμισης. Χάνουμε και
απεμπολούμε δικαιώματα από κοινοτικές ρυθμίσεις, που στηρίζουν τη

διαφήμιση, που στηρίζουν την προβολή. Τα ποσά που δίνετε προφανώς
είναι πενιχρά και δεν καταφέρνουμε κανένα αποτέλεσμα, όταν άλλες
χώρες επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
Όπως επίσης για το θέμα της τιμής, δεν νομίζω ότι είναι άμοιρη
ευθυνών η Κυβέρνηση, εάν η τιμή του ελαιολάδου στην Ισπανία και στην
Ιταλία είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με την Ελλάδα λόγω αυτών των
δυσλειτουργιών που παρατηρούνται στη χώρα μας.
Δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Εμείς αναφερθήκαμε σε νοσηρά φαινόμενα
και μας κατήγγειλε ο Υπουργός ότι έχει πατάξει τη νοθεία, έχει
πατάξει τις ατασθαλίες. Η Νέα Δημοκρατία έστειλε φακέλους στον
εισαγγελέα όχι μόνο για το ελαιόλαδο, αλλά για μια σειρά από προϊόντα
τα οποία αμνηστεύτηκαν, σας το είπαμε και σας το ξαναλέμε. Υπάρχει η
περιβόητη διάταξη του κ. Βενιζέλου που χαρακτήριζε πλημμέλημα το
αδίκημα της κατάχρησης δημοσίου χρήματος μέχρι πενήντα εκατομμύρια
δραχμές, αντί του ορίου των πέντε εκατομμυρίων που ίσχυε έως τότε και
γι΄ αυτό το λόγο παρεγράφησαν όλα τα αδικήματα. Τι εξήγηση έχει να
μας δώσει επ΄ αυτού ο κύριος Υπουργός; Δεν μας έδωσε καμία εξήγηση.
Έχουμε, λοιπόν, μία σειρά επιχειρημάτων ισχυρισμών επί σοβαρών
θεμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η ελαιοκαλλιέργεια, αλλά και ο
αγροτικός τομέας συνολικά για τα οποία δεν ακούμε λέξη από τον κύριο
Υπουργό. Δεν μας λέει ακόμα απολύτως τίποτα για το θέμα του μητρώου
των αγροτών ή για το θέμα του συστήματος πληροφόρησης, αυτό το
περιβόητο γεωγραφικό σύστημα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να
ολοκληρωθεί. Διότι εάν δεν ολοκληρωθεί, πέραν του ότι ενισχύονται οι
ατασθαλίες και τα πανωγραψίματα, κινδυνεύουμε να υποστούμε αναστολή
της καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων. Δεν μας λέει τίποτα ούτε
και γι΄ αυτό.
Συνολικά, λοιπόν, υπάρχει μία απαράδεκτη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε.
Το τονίζω και επανέρχομαι και αναγκάζομαι πολλές φορές να διακόπτω
και τον κύριο Υπουργό, όταν μας λέει πράγματα τα οποία δεν στέκουν, ή
τα οποία δεν απαντούν στα θέματα τα οποία θέτουμε, όχι επειδή μας
ήλθε κάποια επιφοίτηση, αλλά γιατί αυτά είναι τα υπαρκτά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο 'Ελληνας αγρότης και εν προκειμένω ο 'Έλληνας
ελαιοκαλλιεργητής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, τον κύριο Υφυπουργό, επειδή παίρνει για πρώτη
φορά το λόγο σε αυτό το θέμα στη σημερινή επερώτηση, αφού απεχώρησε ο
κύριος Υπουργός, να τοποθετηθεί στα συγκεκριμένα ερωτήματα και θέματα
που θέτουμε και να μην προσπαθεί να υπεκφύγει, εάν θέλει βέβαια να
ενημερώσει. Γιατί εάν δεν απαντήσετε και σεις, όπως κάνει παγίως ο
κύριος Υπουργός, προφανώς η Αίθουσα, αλλά και η κοινή γνώμη θα
αποκομίσει το συμπέρασμα ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτά τα οποία λέτε,
ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα, ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία αλλά και
οι άλλες πτέρυγες όπως θέτουν τα ζητήματα έχουν δίκιο και μεταφέρουν
στην Αίθουσα τον προβληματισμό και τις ανησυχίες του ΄Ελληνα
ελαιοκαλλιεργητή και ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα επιχείρημα και
για μια ακόμα φορά, με την έλλειψη θέσεων ως προς τα ερωτήματα τα
οποία τίθενται , ομολογεί την τεράστια αποτυχία της στον ευαίσθητο
τομέα της ελαιοκαλλιέργειας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

