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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία
φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή σήμερα το πολύ επίκαιρο και πολύ
κρίσιμο ζήτημα της μείωσης του αγροτικού εισοδήματος και ιδιαίτερα
της μείωσης του εισοδήματος παραγωγών φυτικής παραγωγής που
αντιμετωπίζουν πραγματικά τη μεγαλύτερη κρίση τους.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα χρόνια της πενταετίας του κ. Σημίτη ο
αγροτικός τομέας και ειδικότερα η φυτική παραγωγή αντιμετωπίζει την
μεγαλύτερη παρακμή της.
Τα στοιχεία που συνθέτουν αυτήν την πενταετία του κ. Σημίτη δεν είναι
άλλα παρά η μείωση του εισοδήματος των αγροτών μας και ιδιαίτερα των
καλλιεργητών βάμβακος, σιτηρών, καπνού, εσπεριδοειδών, ελαιολάδου
αλλά και η μείωση του εισοδήματος των παραγωγών της ζωϊκής παραγωγής.
'Εχουμε ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής και ειδικότερα του
κόστους των
καυσίμων, του κόστους του χρήματος, των φυτοφαρμάκων και των
λιπασμάτων. 'Εχουμε διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου
αγροτικών προϊόντων και έχουμε και ραγδαία αύξηση της ανεργίας στην
ύπαιθρο, χωρίς να παρέχεται κανένα κίνητρο για την παραμονή των
αγροτών που άνεργοι
πλέον μετακινούνται από τα χωριά τους στα μεγάλα αστικά κέντρα σε
ανεύρεση τύχης, διογκώνοντας αν θέλετε τα ήδη διευρυμένα και
απαράδεκτα προβλήματα, κοινωνικά, οικονομικά και πολλές φορές εθνικά,
από την απερήμωση της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ευαίσθητων εθνικά
παραμεθώριων περιοχών.
Ας έρθουμε στα συγκεκριμένα προϊόντα για να δούμε τι έγινε την
τελευταία πενταετία και ποιες προοπτικές διανοίγονται για τα επόμενα
χρόνια για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων της φυτικής παραγωγής.
Το βαμβάκι είναι ένα σημαντικό προϊόν. Η βαμβακοκαλλιέργεια είναι μία
δυναμική καλλιέργεια που αφορά και επηρεάζει το εισόδημα εκατόν
είκοσι χιλιάδων περίπου βαμβακοπαραγωγών της χώρας και διαμορφώνει
εάν θέλετε
τους όρους της οικονομικής ζωής στην περιφέρεια.
Το βαμβάκι έχει πολύ δυσάρεστη εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Μετά τον
απαράδεκτο κανονισμό που απεδέχθη η Κυβέρνηση και ο κ. Τζουμάκας,
τόσο η τιμή του προϊόντος κατέρρευσε όσο και οι προοπτικές και οι
δυνατότητες για τη διεύρυνση, την επέκταση και την καλύτερη διάθεση
του προϊόντος. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε σήμερα, κύριε Υπουργέ, με
τον κανονισμό που ισχύει τα τελευταία χρόνια -τον προηγούμενο
κανονισμό, δεν φτάσαμε ακόμα στον καινούριο κανονισμό τον οποίο
συζητείτε εσείς- να έχουμε χαμηλότερη τιμή και από την τιμή του 1993.
Εμείς όταν φύγαμε από την Κυβέρνηση, είχαμε διαμορφώσει όρους και
προϋποθέσεις, ώστε η τιμή των παραγωγών βάμβακος να διαμορφώνεται αναφέρομαι στη μέση σταθμισμένη τιμή παραγωγού- στις 280-300 δραχμές
το κιλό. Πέρασαν επτά ολόκληρα χρόνια για να αντιμετωπίζουν οι
παραγωγοί του βάμβακος το ενδεχόμενο μειωμένης τιμής, σε σχέση ακόμα
και με την περίοδο του 1993.
Τα τελευταία χρόνια η τιμή διακυμάνθηκε σε αυτά τα επίπεδα περίπου
και την περασμένη χρονιά, γιατί αυτή μπορεί να αποτελέσει και σημείο
αναφοράς, η τιμή φτάνει γύρω στις 270-280 δραχμές το κιλό, εάν
συνυπολογίσει κανείς και τις 40 δραχμές, τη δόση αυτήν την οποία
δώσατε παραμονές των εκλογών και για την οποία μας είχατε
διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να επιστραφεί από τους αγρότες προς
την Αγροτική Τράπεζα, μια και είχε καταβληθεί, όπως είναι γνωστό, υπό
τη μορφή ατόκου δανείου με επιβάρυνση της καρτέλας των παραγωγών.
Παρακολούθησα την επίκαιρη ερώτηση του κ. Πατάκη και διαπίστωσα ότι
τώρα μας τα γυρίζετε. Πέρασαν οι εκλογές, τελείωσε το πρόβλημα που

είχατε με τους αγρότες, σας ψήφισαν ορισμένοι αγρότες γιατί
παραπλανήθηκαν, και αυτό συμβαίνει δυστυχώς σε πάρα πολλούς τομείς
της κυβερνητικής πολιτικής, και τώρα μας λέτε, ότι θα τα πάρετε μεν
αλλά κάποια άλλη χρονιά όταν η τιμή και οι προϋποθέσεις θα είναι πολύ
καλύτερες.
Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα διαπιστώσει ότι η Κυβέρνηση είχε
εμπαίξει τον αγροτικό κόσμο με τη διαβεβαίωσή της ότι έστω και αν
υπερβούμε το πλαφόν πληρωμών για το λογαριασμό του βάμβακος, δεν θα
ζητήσει πίσω τις σαράντα δραχμές που είχε καταβάλει στους αγρότες. Το
είχε πει αυτό γιατί είχαμε εκλογές τότε και ήθελε η Κυβέρνηση να
παραπλανήσει τους αγρότες για να κερδίσει τις εκλογές.
Θυμάμαι και μου κάνει δυσάρεστη εντύπωση, το γεγονός ότι αρμόδιος
Υφυπουργός ήταν ο Προεδρεύων σήμερα κ. Βρεττός, ο οποίος από τη θέση
τη δική σας, κύριε Υπουργέ -και ας με διαψεύσει- είχε διαβεβαιώσει
και είναι καταγεγραμμένο στα Πρακτικά ότι δεν πρόκειται να εισπράξει
η Κυβέρνηση απο τους αγρότες τις σαράντα δραχμές. 'Ερχεσθε σήμερα και
αντιφάσκετε με άλλο συνάδελφό σας, τον προκάτοχό σας Υφυπουργό, μετά
τις εκλογές και λέτε "θα τα πάρουμε αλλά κάποια άλλη στιγμή". Εγώ θα
σας πω ότι ανεξάρτητα από το τι θα συνέβαινε δεν έχετε κάνει καμιά
ενέργεια στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, όπως δεν δικαιούσθε άλλωστε, για να
εξασφαλίσετε αυτές τις σαράντα δραχμές.
Μπορείτε να πείτε ευθέως στον ελληνικό λαό ότι τον εμπαίξατε και του
υφαρπάξατε την ψήφο υποσχόμενοι -ενώ δεν είχατε τέτοιο δικαίωμα, ούτε
προέκυπτε από κανέναν κανονισμό τέτοια δυνατότητα- ότι δεν θα
εισπράξετε τις σαράντα δραχμές; Χρειάζεται μια εξήγηση.
Εσείς, κύριε Βρεττέ, Προεδρεύοντα, αν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη
σ'αυτά τα οποία λέω, να μας την πείτε γιατί υπάρχουν τα Πρακτικά.
'Ολα αυτά είναι καταγεγραμμένα στα Πρακτικά. Δεν είναι δυνατόν να μας
λέτε προεκλογικά "δεν θα πάρουμε τις σαράντα δραχμές" και να έρχεται
ο κύριος Υπουργός έξι μήνες μετά τις εκλογές να μας λέει "θα τα
πάρουμε κάποια άλλη στιγμή" και να μην έχει κάνει καμιά ενέργεια στα
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, μήπως τυχόν και εγκριθεί.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι με τα ψέματα πήρατε τις εκλογές, παραπλανώντας
τον ελληνικό λαό. Φοβάμαι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο τομέας της
γεωργίας αντιμετωπίζεται με παχιά λόγια, με υποσχέσεις, με
παραπληροφόρηση, με παραπλάνηση, με εμπαιγμό. Είναι ένας τομέας χωρίς
έργα, χωρίς κυβερνητικές αποφάσεις, χωρίς καμιά προοπτική για
ανάπτυξη και πρόοδο της ελληνικής γεωργίας.
Τι κάνατε ακόμα με τον τομέα του βάμβακος; Μας είπατε φέτος, ενώ δεν
είχατε καμιά υποχρέωση, από κανέναν κανονισμό ή καμιά εντολή από την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μείωση της
καλλιέργειας
βάμβακος για περιβαλλοντικούς λόγους. Κάποιοι σας έβαλαν αυτήν τη
σκέψη, εσείς αποδεχτήκατε την προϋπόθεση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα τεράστιο πρόβλημα στη μελλοντική
αντιμετώπιση κρίσιμων τομέων και κλάδων της ελληνικής γεωργίας και
είπατε ότι για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος -σαν το βαμβάκι να
ήταν η αιτία της ρύπανσης του περιβάλλοντος- θα πρέπει να περιορίσετε
τις εκτάσεις. Ανακατέψατε τον αγροτικό χώρο, ανακατέψατε την
περιφέρεια, ισχυριζόμενοι ότι θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά η
καλλιέργεια, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να υπάρχουν
προϋποθέσεις για αύξηση της τιμής.
Και αυτό λογικό θα ήταν, αν τελικώς η κυβερνητική σας πολιτική
οδηγούσε στη μείωση των εκτάσεων. Ταυτόχρονα όμως θα έπρεπε να
εξασφαλίσετε τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των εκτάσεων αυτών
και για εναλλακτικές λύσεις καλλιέργειας, ώστε αυτοί οι ταλαίπωροι
αγρότες να μην προχωρήσουν σε αγρανάπαυση ή σε άλλες ζημιογόνες
καλλιέργειες.
Προχωρήσατε, όμως, κύριε Υπουργέ, σε πέντε αλληλοαναιρούμενες και
αντιφάσκουσες μεταξύ τους αποφάσεις, κατά τη διάρκεια των τριώντεσσάρων μηνών και πάντως μετά την καλλιέργεια -ακόμα και μετά τον

Απρίλιο είχατε εκδώσει απόφαση μέχρι να οριστικοποιήσετε την πέμπτη
απόφαση- με την οποία ουσιαστικά επιτύχατε ανακατανομή των
στρεμματικών δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων, που συνδυαζόμενες με τη
μέση καλλιέργεια κατά στρέμμα οδηγούν σε ποσόστωση, ουσιαστικά σε
ατομικά δικαιώματα. Δεν επιτύχατε όμως τίποτα σε σχέση με αυτά που
μας λέγατε ότι θέλετε να πετύχετε αρχικά. Οι εκτάσεις είναι περίπου
ίδιες με πέρυσι και η αναμενόμενη ποσότητα παραγωγής θα είναι ίδια με
πέρυσι, ίσως και μεγαλύτερη.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Λόγω του απαράδεκτου, καταστροφικού
κανονισμού του 1995 έχετε προοπτικές, όπως ελέχθη προηγουμένως από
τον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Αργύρη, να είναι η ίδια τιμή με πέρυσι και
θα είμαστε ευχαριστημένοι. Να σας πούμε και ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ, διότι εξασφαλίζετε την ίδια τιμή με πέρυσι, όταν το κόστος
παραγωγής αυξάνει ραγδαία και όταν χάνετε τη μια μετά την άλλη τις
μάχες στις Βρυξέλλες. Και έχετε την καινούρια διαπραγμάτευση όταν
αποδέχεστε αύξηση του ποσοστού συνυπευθυνότητας και δημιουργείτε
προϋποθέσεις για περαιτέρω μείωση της τιμής του προϊόντος.
Δεν μας λέτε τι θα γίνει του χρόνου με τις σαράντα δραχμές. Γιατί όλα
αυτά που συζητάμε περί διατήρησης της περσινής τιμής, προϋποθέτουν
καταβολή αντίστοιχου ποσού σαράντα δραχμών. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει
με τις καλλιέργειες ελαιολάδου των τριάντα δραχμών. Τι θα κάνετε με
αυτό;
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχουμε και μείωση της τιμής και του
εισοδήματος των βαμβακοπαραγωγών την ίδια στιγμή που επιβαρύνεται
ιδιαίτερα το κόστος παραγωγής.
Κάνετε όμως και ένα άλλο ατόπημα. Δεν μελετήσατε το θέμα της
προκαταβολής του 1% ως εισφοράς των εκκοκκιστηρίων σε σχέση με τον
τζίρο. Εκδώστε κάποια απόφαση. Κάποιοι καλόπιστοι -και αυτοί ήταν οι
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών- των ενώσεων εκκοκκιστηρίων κατέβαλαν
το 1%.
Δεν κατέβαλαν όμως κάποιοι άλλοι ιδιώτες. Σας πίεσαν. 'Εκαναν
απεργία. Και δικαίως οι υπάλληλοι του οργανισμού βάμβακος. Προχώρησαν
σε επίσχεση εργασίας. Κάνατε κάποιες συσκέψεις και τελικά υποχωρήσατε
και ανατρέψατε την απόφασή σας. Καταργήσατε το 1% αποδεσμεύοντας τα
ιδιωτικά εκκοκκιστήρια απ' αυτήν την υποχρέωση. Ουσιαστικά όμως
δημιουργήσατε δυσμενείς συνθήκες ως προς τη μεταχείριση για το θέμα
αυτό μεταξύ εκκοκκιστηρίων. Και καθυστερήσατε για μεγάλο χρονικό
διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός το άνοιγμα των εκκοκκιστηρίων με
κίνδυνο να καταστρέφεται η παραγωγή βάμβακος και να υποβαθμίζεται η
ποιότητα του βάμβακος. Τι πετύχατε; Απλώς καθυστέρηση της ενάρξεως
συλλογής του βάμβακος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Χάνουμε τη μια μάχη
μετά την άλλη.
Κύριε Υπουργέ, το 25% της ευρωπαϊκής κατανάλωσης βαμβακιού είναι
ευρωπαϊκή παραγωγή. Θα μπορούσαμε κάλλιστα, συνεργαζόμενοι και με την
Ισπανία, που είναι η δεύτερη βαμβακοπαραγωγός χώρα, να εξασφαλίσουμε
προϋποθέσεις και όρους ικανοποιητικής στήριξης του εισοδήματος των
βαμβακοπαραγωγών, όταν μάλιστα έχετε ως επιχείρημα ότι για να αυξηθεί
η βαμβακοκαλλιέργεια προφανώς φεύγουμε από κάποια άλλη καλλιέργεια
όπως π.χ. από την καλλιέργεια σιτηρών.'Αρα δεν εισπράττουμε από την
Ευρωπαϊκή
'Ενωση αντίστοιχες επιδοτήσεις που εισπράτταμε στο παρελθόν. Θα
μπορούσατε, λοιπόν, διαπραγματευόμενοι το θέμα αυτό και ειδικότερα τη
νέα αναθεώρηση του κανονισμού για το βαμβάκι, να τους πείτε "κύριοι,
πάψαμε να παίρνουμε από τα σιτηρά γιατί υποχωρήσαμε". Γιατί αυτό
κάνατε, κύριε Υπουργέ. Υποχώρησε το 1997 η Κυβέρνησή σας και ο τότε
Υπουργός Γεωργίας, και από εννέα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες
στρέμματα επιδοτούμενα από την Κοινότητα για τα σιτηρά, υποχωρήσατε
στα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες στρέμματα. Ουσιαστικά
μειώσατε τα στρέμματα που επιδοτούνται κατά 40% περίπου, χωρίς να
κερδίσετε καμία ουσιαστικά αντιστάθμιση. Αυτά θα λέγατε στις

Βρυξέλλες και θα επιτυγχάνατε τη διεύρυνση της καλλιέργειας αυτής με
κάλυψη από κοινοτικούς πόρους, που πλέον δεν εισπράττονται, γιατί
αποχωρούμε από μια καλλιέργεια όπως είναι αυτή του σκληριού σταριού.
Αυτά είναι τα θαύματά σας, αυτά είναι τα κατορθώματά σας στον τομέα
της βαμβακοκαλλιέργειας και των σιτηρών όπως σας είπα. Γιατί τα
σιτηρά τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν; Το σκληρό στάρι έχει μικρότερη
τιμή. 'Οσο περνάνε τα χρόνια τόσο μειώνεται η τιμή του ή μένει
σταθερή αν θέλετε. Δεν έχετε πετύχει όμως αντιστάθμιση της μείωσης
της τιμής και άρα του εισοδήματος των παραγωγών σκληριού σταριού με
ανάλογη αύξηση της στρεμματικής ενίσχυσης, όπως πέτυχε η Νέα
Δημοκρατία ακόμη και με την κοινή οργάνωση αγοράς σιτηρών, σκληρού
σταριού το 1992. Ως αποτέλεσμα έχουμε τη ραγδαία μείωση του
εισοδήματος των καλλιεργητών σιτηρών.
Σε προηγούμενη επερώτησή μας, κύριε Υπουργέ, μας είχατε πει ότι είναι
επαρκείς οι εκτάσεις για το σκληρό σιτάρι και δεν χρειαζόμαστε άλλες.
Δηλαδή ότι είναι επαρκή τα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες
στρέμματα. Εμείς θα συμφωνούσαμε εάν ήταν πράγματι επαρκείς οι
εκτάσεις. Αλλά εγώ ξέρω ότι υπερβήκαμε κατά τριακόσιες χιλιάδες
στρέμματα πέρυσι την ποσόστωση και φέτος την υπερβαίνουμε κατά ένα
εκατομμύριο στρέμματα. Τι θα κάνετε τώρα που θα μειωθεί ραγδαία η
επιδότηση; Τι θα πείτε στους αγρότες; Και οι αγρότες αυξάνουν την
καλλιέργειά τους στο στάρι προφανώς γιατί δεν έχουν άλλες ευκαιρίες
σε κάποιες άλλες καλλιέργειες παρά το γεγονός ότι και για το σκληρό
στάρι υπάρχουν δυσμενέστατες προϋποθέσεις καλλιέργειας και άρα
προσδοκίες για την είσπραξη ενός ικανοποιητικού εισοδήματος.
Πέραν αυτών όμως έχουμε το θέμα του ελαιολάδου. Μήπως εκεί τα
πήγατε καλύτερα; Θα σας αναφέρω ορισμένα συγκριτικά στοιχεία που
νομίζω ότ πείθουν το Σώμα για το αποτέλεσμα αυτής της αντιαγροτικής
πολιτικής που εφαρμόζετε. Το ελαιόλαδο επί Νέας Δημοκρατίας -και το
αναφέρω γιατί από την εποχή εκείνη, από το 1992, 1993 οι τιμές
τουλάχιστον στον τομέα της φυτικής παραγωγής κατέρρευσαν- ήταν στην
τιμή των χιλίων-χιλίων διακοσίων (1.000-1.200) δραχμών.
Σήμερα η τιμή του ελαιόλαδου μετά από τα έργα και τα κατορθώματά σας
έχει κατρακυλήσει στις εξακόσιες (600) δραχμές το κιλό και συμφωνείτε
κανονισμούς, τροποποιήσεις και κοινοτικές ρυθμίσεις, οι οποίες
ουσιαστικά
αποβαίνουν σε όφελος άλλων χωρών, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία.
Ο κ. Τζουμάκας κατηγορούσε τους 'Ελληνες ότι δηλώνουν πλασματική
παραγωγή και του είπαν οι Ευρωπαίοι: "Αφού δηλώνουν πλασματική
παραγωγή, κύριε
Υπουργέ, γιατί ζητάτε παραπάνω ενίσχυση για το ελαιόλαδο;". Αυτά
έκανε, αυτή ήταν η διαπραγματευτική πρακτική του κ. Τζουμάκα την
εποχή που ήταν Υπουργός Γεωργίας.
Αυτό κάνετε και εσείς τώρα. Ανέχεστε, λοιπόν, μια πολύ χαμηλή τιμή
του ελαιόλαδου, δηλαδή, εξακόσιες (600) δραχμές, παρά τη ραγδαία
αύξηση του κόστους παραγωγής και ιδιαίτερα του κόστους συλλογής,
γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής του
ελαιολάδου, την ίδια στιγμή που συμφωνείτε για τη μείωση της
επιδότησης κατά κιλό που ενώ μέχρι πέρυσι ήταν τετρακόσιες ογδόντα
τρεις (483) δραχμές για τους μικρούς παραγωγούς που είναι
περισσότεροι και, αν θέλετε, είναι πιο κρίσιμη μερίδα των αγροτών που
καλλιεργούν ελαιόλαδο, αποδέχεστε τη μείωση των επιδοτήσεων αυτών
στις τριακόσιες είκοσι(320) δραχμές. Αυτό πετύχατε και έχουμε για
δεύτερη συνεχή χρονιά μεγάλη μείωση των κοινοτικών επιδοτήσεων με
αποτέλεσμα όσο είναι η τιμή του ελαιολάδου συν την επιδότηση φέτος
και πέρυσι τόσο και παραπάνω ήταν η τιμή μόνο του ελαιολάδου το 1993.
Ουσιαστικά ξέρετε τι κάνατε; Απεμπολήσατε την κοινοτική επιδότηση στο
ελαιόλαδο. Αυτό βγάζουν τα στοιχεία. Διαψεύστε μας αν δεν είναι έτσι.
'Ετσι είναι τα πράγματα.

Δεν πετύχατε βέβαια τίποτα σε σχέση με την τυποποίηση του ελαιόλαδου
και σε σχέση με την εκστρατεία η οποία έχει γίνει από το Διεθνή
Οργανισμό Ελαιόλαδου. Στην Κίνα, για παράδειγμα, τι κάνατε;
Αφήνετε, λοιπόν, όλα τα κυκλώματα τα οποία λυμαίνονται τον τομέα,
προσπαθείτε εκ των υστέρων με πυροσβεστικά μέτρα να μειώσετε την
πλασματική παραγωγή σε κάποιες περιοχές -δικοί σας άνθρωποι είναι, με
δική σας παρότρυνση προχωρούν στην εξέλιξη αυτή- και τελικώς όλα αυτά
αποβαίνουν σε βάρος των έντιμων, των μικρών παραγωγών ελαιόλαδου της
χώρας που είναι εκατόν είκοσι, εκατόν τριάντα χιλιάδες. Υπάρχουν και
άλλοι οι οποίοι έχουν μικρότερη παραγωγή αλλά επηρεάζεται το εισόδημά
τους από την καλλιέργεια ελαιολάδου.
Αλλά μήπως στον τομέα των εσπεριδοειδών πήγατε καλύτερα; Είναι
γνωστός ο καταστροφικός κανονισμός του 1996. Η Κυβέρνησή σας τον
υπέγραψε και τον αποδέχτηκε. Τότε ο αρμόδιος Υπουργός πανηγύριζε για
τη μεγάλη του επιτυχία -ποια επιτυχία;- η οποία μείωνε ραγδαία,
σταδιακά, μέχρι κατάργησης τις κοινοτικές επιδοτήσεις για την
απόσυρση και για τις εξαγωγές. Και φθάσαμε στο σημείο, κύριε Υπουργέ,
για τα νωπά εσπεριδοειδή να έχουμε τιμές μειωμένες κατά το ήμισυ σε
σχέση με τις τιμές του 1994. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό;
Ειδικότερα για τη χυμοποίηση έχουμε τέτοια ποσά, τα οποία είναι τόσο
μικρά, που ο αγρότης διερωτάται αν θα πρέπει να προχωρήσει στη
συλλογή του προϊόντος ή να το αφήσει να σαπίσει στα χωράφια. Αυτό
συμβαίνει επί των ημερών σας.
Τι κάνετε για την αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών; Είχατε μια
δυνατότητα, κάνατε ένα αίτημα -καλά κάνατε- αλλά δεν το στηρίξατε.
Απορρίφθηκε το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών εσπεριδοειδών των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων
στρεμμάτων. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Ολόκληροι νομοί της
Ελλάδος, πολλοί νομοί της Μακεδονίας, κάποιοι της Ηπείρου, κάποιοι
της Πελοποννήσου, βουλιάζουν ως αποτέλεσμα της κακής, της απαράδεκτης
πολιτικής σας.
'Οταν τα συνδέσει όλα αυτά κάποιος με τη ραγδαία αύξηση του κόστους
παραγωγής, την τεράστια διαφορά μεταξύ κόστους χρήματος, εννοώ
επιτοκίων δανεισμού και επιτοκίων καταθέσεων, είναι απαράδεκτη.
Επαίρεστε ότι έχετε διαμορφώσει τα επιτόκια στο 10% ή στο 11% ή στο
12%, όταν ο πληθωρισμός επίσημα είναι στο 2% ή στο 2,5%. Επαίρεστε
γιατί έχετε επιτόκιο δανεισμού πενταπλάσιο και εξαπλάσιο του
πληθωρισμού.
Αυτό κάνετε, πέραν του ότι προχωρείτε σε σκανδαλώδεις ρυθμίσεις για
τις οποίες απολογούμαστε στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και εκτιθέμεθα.
Εξευτελίζεται η ελληνική πλευρά όταν θέτει ως μοναδικό αίτημα τη
στήριξη αυτών των σκανδαλωδών ρυθμίσεων που μάλιστα τέθηκαν και υπόψη
της Βουλής και πέρασαν με την κυβερνητική πλειοψηφία. Είναι ντροπή,
κύριε Υπουργέ.
Πέραν όλων αυτών έχετε και την ανακολουθία μεταξύ των προεκλογικών
λόγων του κ. Σημίτη και των πράξεών του. Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός;
"Εξασφαλίζουμε" έλεγε "για τον αγροτικό τομέα εννέα τρισεκατομμύρια"
(9.000.000.000.000) δραχμές. Εσείς είπατε δώδεκα τρισεκατομμύρια
(12.000.000.000.000) δραχμές. Μιλούσατε για πρόσθετους πόρους. Και
έλεγε ο αγρότης: "Α, πέραν αυτών που παίρνουμε, έστω αυτά τα λίγα, θα
παίρνουμε και άλλα δώδεκα τρισεκατομμύρια (12.000.000.000.000)
δραχμές την επόμενη επταετία, κάτι θα γίνει".
Πού είναι αυτά; Πώς γίνεται, κύριε Υπουργέ, να παίρνουνε πρόσθετα
δώδεκα τρισεκατομμύρια (12.000.000.000.000) δραχμές, αλλά όλοι οι
κλάδοι της γεωργικής παραγωγής να υστερούν και να βρίσκονται στη
μεγαλύτερη κρίση τους; 'Ολα τα προϊόντα έχουν μείωση τιμής, μείωση
επιδοτήσεων. Δεν υπάρχει παραγωγός της χώρας μας που να έχει αύξηση
του εισοδήματός του. Στην καλύτερη περίπτωση θα έχει διατήρηση του
περσινού εισοδήματος.

Τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης μιλούν για ραγδαία μείωση
του αγροτικού εισοδήματος τα τελευταία πέντε χρόνια, που υπερβαίνει
το 12%. Η ύπαιθρος ερημώνεται. Δεν γίνεται κανένα έργο υποδομής. Για
τις αγροτικές συντάξεις πιεστήκατε πάρα πολύ από τη Νέα Δημοκρατία
για να συμφωνήσετε σε μία αύξηση, που δεν καλύπτει την απώλεια
εισοδήματος των τελευταίων ετών. Το ίδιο συνέβη και με το ΕΚΑΣ, όταν
αντιφάσκατε και κατηγορούσατε τη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι δεν
υπάρχουν πόροι για την καταβολή συντάξεων και επιδομάτων. 'Ομως μετά
από μια εβδομάδα τα
βρήκατε. Γενικώς με αυτήν την πολιτική παραπλανήσατε τον αγροτικό
κόσμο. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Σήμερα η ελληνική γεωργία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση της, όχι
μόνο εξαιτίας της ανικανότητάς σας στη διαχείριση κρίσιμων αγροτικών
εθνικών αξιώσεων στα όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, αλλά και γιατί
διστάζετε και δεν έχετε διαμορφώσει την απαραίτητη πολιτική βούληση,
για να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα εθνικού χαρακτήρα, συμβατά προς τις
κοινοτικές μας υποχρεώσεις, για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.
Πιστεύετε στην αγροτική ανάπτυξη, στη διατήρηση του αγροτικού
πληθυσμού στην ύπαιθρο, στην κατασκευή έργων υποδομής στην ύπαιθρο,
ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να βελτιωθεί η
ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων για να έχουμε ανάπτυξη
και μείωση της ανεργίας; Αν τα πιστεύετε αυτά, πρέπει να αλλάξετε
πολιτική.
Μήπως θεωρείτε ότι έχετε δεδομένους τους αγρότες και αδιαφορείτε για
το μέλλον; Είμαι βέβαιος ότι ένας αξιόπιστος και αντικειμενικός
παρατηρητής αν δει τα συγκριτικά στοιχεία, θα πεισθεί για τον
ολισθηρό δρόμο, τον οποίο ακολουθείτε και για την έλλειψη
οποιασδήποτε προοπτικής διατήρησης του αγροτικού τομέα στη χώρα μας,
όσο ακολουθείται αυτή η πολιτική και όσο βρίσκεσθε εσείς, κύριε
Υπουργέ, στο τιμόνι της εξουσίας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με εξέπληξε η πρωτολογία του
κυρίου Υπουργού αλλά και το θράσος των κυβερνητικών παραγόντων οι
οποίοι επαίρονται για το δήθεν έργο το οποίο έχουν επιτελέσει στον
αγροτικό τομέα τα τελευταία εφτά χρόνια ως Κυβέρνηση αλλά και τα
τελευταία είκοσι χρόνια ως καθεστώς στη χώρα μας. Και το λέω αυτό
γιατί μία απλή απαρίθμηση, καταγραφή και σύγκριση των μεγεθών τα
οποία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία πείθει, νομίζω, και τον τελευταίο
καλόπιστο παρατηρητή ότι οι μέρες της ελληνικής γεωργίας είναι πολύ
άσχημες, είναι τραγικές θα έλεγα!
Το αγροτικό εισόδημα μειώνεται ραγδαία, το βιοτικό επίπεδο της
περιφέρειας καταρρέει και δεν υπάρχει καμία προοπτική στο μέλλον, αν
μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι ήδη είστε υπερήφανοι και αυτοδιαφημίζεστε
για την πολιτική την οποία ακολουθείτε.
Δεν διαθέτετε ένα περίσσευμα ψυχής να κάνετε μία αυτοκριτική για
εκείνα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, ώστε να ελπίζει ο
αγρότης ή ο κάτοικος της περιφέρειας ότι κάτι καλύτερο θα έρθει.
'Οταν είστε ευτυχείς και ευχαριστημένοι για την πολιτική σας,
φανταστείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, όταν οι εξελίξεις θα είναι
ακόμη πιο δύσκολες και όταν τα μεγέθη και οι πιέσεις θα είναι
περισσότερο ασφυκτικές.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι επί της ουσίας δεν αρνηθήκατε κανένα από τα

μεγέθη τα οποία επικαλεστήκαμε. Το σύνολο των προϊόντων τα οποία
αναφέρονται στην επερώτηση, τα συγκεκριμένα στοιχεία...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Τα στοιχεία σας είναι λάθος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μείνατε σε ένα τυπογραφικό λάθος. Κανένας μας
δεν έχει πει σε λόγο του στη Βουλή για 370 δραχμές, κύριε Υπουργέ.
Βρήκατε ένα επιχείρημα. Για 285 δραχμές σας μίλησα προηγουμένως, που
ήταν η μέση σταθμισμένη τιμή παραγωγού το 1993. Δεν υπάρχει καμία
δήλωση στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που να αναφέρεται σε τέτοια
στοιχεία. Και εσείς μένατε σε αυτό.
Το 1993 ήταν 285 δραχμές. Πόσο έχει φέτος το βαμβάκι, πόσο είχε
πέρυσι το βαμβάκι, πότε υπερβήκατε αυτήν την τιμή, κύριε Υπουργέ;
Κάντε μια σύγκριση. Επτά ολόκληρα χρόνια πέρασαν, για να αγωνίζεται ο
βαμβακοπαραγωγός της χώρας μας να διατηρήσει την τιμή του 1993. Αυτή
είναι η επιτυχία σας.
Το ίδιο συμβαίνει και με το λάδι. Σας είπα συγκεκριμένα στοιχεία. Η
τιμή του ελαιόλαδου το 1993 ήταν στις χίλιες (1000) με χίλιες
διακόσιες (1200) δραχμές. Η τιμή του ελαιόλαδου φέτος είναι στις
εξακόσιες (600) δραχμές το κιλό. Αν προσθέσετε και την επιδότηση είστε υπερήφανοι που δίνετε τριακόσιες είκοσι (320) δραχμές, λέτε,
για πρώτη δόση- είναι πολύ μικρότερη η τιμή παραγωγού φέτος σε σχέση
με την τιμή του παραγωγού χωρίς επιδότηση το 1993. Διαψεύστε το αν
δεν είναι έτσι! 'Εχουμε ραγδαία μείωση δραχμικά της τιμής του
ελαιόλαδου και άρα και του εισοδήματος των παραγωγών, από τη στιγμή
που έχουμε ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής.
'Οσον αφορά στα σιτηρά: κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουμε τις
τιμές του 1993. Τριάντα πέντε με σαράντα δραχμές ήταν. Επί Νέας
Δημοκρατίας είχε φτάσει και πενήντα, κύριε Υπουργέ.
Πώς λοιπόν λέτε ότι έχουμε ίδια στοιχεία; 'Εχουμε ραγδαία πτώση των
τιμών των αγροτικών προϊόντων και έχουμε και ραγδαία μείωση του
εισοδήματος. Εκτός αν αμφισβητείτε και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης. Δώδεκα τοις εκατό (12%) μείωση συνολικά την τελευταία
τετραετία του αγροτικού εισοδήματος καταγράφουν τα αρμόδια όργανα της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Πόσο;

