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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τον τελευταίο καιρό κάθε φορά που
η Νέα Δημοκρατία καταθέτει επερωτήσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας -και
πραγματικά το έχει κάνει πολλές φορές, ακριβώς γιατί αποδίδει μεγάλη σημασία στον
ευαίσθητο τομέα της γεωργίας- ο κύριος Υπουργός Γεωργίας αντί να χαίρεται που του
δίνεται η ευκαιρία να προβάλλει το όποιο κυβερνητικό έργο στον τομέα του, μας
κατηγορεί γιατί τον κατακλύζουμε με βροχή επερωτήσεων. Θα ήταν πραγματικά σημαντικό
αν ο Υπουργός είχε την ευκαιρία στη διάρκεια των συζητήσεων για τις επερωτήσεις να
προβάλλει το έργο του. Αλλά ποιο έργο να προβάλλει όταν όλοι οι τομείς αρμοδιότητας
του Υπουργείου Γεωργίας νοσούν;
Πιστεύω, λοιπόν, ότι δεν θα υποπέσει στο λάθος αυτό και σήμερα να εγκαλέσει τη Νέα
Δημοκρατία γιατί καταθέτει μία επερώτηση η οποία αυτήν τη φορά αναφέρεται στα
τεράστια προβλήματα από τη διάλυση των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου
Γεωργίας και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οργανισμών.
Ο Υπουργός Γεωργίας και η Κυβέρνηση βαρύνονται με την ανυπαρξία πολιτικής στον
ευαίσθητο τομέα της γεωργίας, αλλά και με την αδυναμία τους να στηρίξουν τα δίκαια
αγροτικά αιτήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. 'Ομως, ο μοχλός για να ασκηθεί η
οποιαδήποτε πολιτική στον αγροτικό τομέα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες. Πραγματικά
παρατηρείται εκεί το φαινόμενο της διάλυσης. Αυτή η απαράδεκτη πρακτική, η διάλυση
των υπηρεσιών, οδηγεί σε καθυστερήσεις εισπράξεων των κοινοτικών επιδοτήσεων σε
χαμηλές απορροφητικότητες κοινοτικών κονδυλίων για διαρθρωτικά προγράμματα, σε
ατελείς ελέγχους των αγροτικών προϊόντων, σε καθυστέρηση της καταβολής εξαγωγικών
επιδοτήσεων που θίγουν τελικώς τους μεταποιητές και τους εξαγωγείς,στην αδυναμία να
οργανώθει ένα στοιχειώδες πρόγραμμα δασοπυροπροστασίας στη χώρα και τα αποτελέσματα
ήταν ιδιαίτερα δυσμενή εφέτος το καλοκαίρι, σε προβλήματα που αφορούν τη
δανειοδότηση από την Αγροτική Τράπεζα, σε προβλήματα που αφορούν την καθυστέρηση
χορηγήσεως των αποζημιώσεων σε πληγέντες από θεομηνίες και από ζωονόσους, αλλά και
σε καθυστέρηση, ανυπαρξία ενημέρωσης των αγροτών για τις δυσμενείς εξελίξεις στα
πλαίσια της μείωσης της προστασίας των αγροτικών προϊόντων από την συμφωνία του
ΠΟΕ, αλλά και από την επικείμενη διέυρυνση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, με την ένταξη
νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
'Εχουμε την ευκαιρία στην επερώτηση οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να
περιγράψουμε λεπτομερώς τους τομείς στους οποίους νοσεί η δημόσια υπηρεσία στο
Υπουργείο της Γεωργίας και να επισημαίνουμε με παραδείγματα τα προβλήματα
δυσλειτουργίας.
'Εχει πει ο Υπουργός, κατά το συνήθη τρόπο του, ότι η ΔΙΔΑΓΕΠ, η υπηρεσία που είναι
αρμόδια για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, δεν λειτουργεί, έχει διαλυθεί. Και μάλιστα
κατά καιρούς προβαίνει και σε καταγγελίες για χρηματισμούς των στελεχών του
Υπουργείου Γεωργίας. Η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την διάθεση ποσών πάνω από
ένα τρισεκατομμύριο δραχμές (1.000.000.000.000) ως κοινοτικές επιδοτήσεις στους
δικαιούχους αγρότες. Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Μετακινούνται υπάλληλοι.
Τίποτα ουσιαστικό, όμως, δεν έχει συντελεστεί για να αναδιοργανωθεί αυτή η υπηρεσία
και να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα. Αλλά και ο Υπουργός δεν αισθάνεται την
ανάγκη αυτοκριτικής για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην ευαίσθητη αυτή
υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.
Είναι γνωστό ότι οι Οργανισμοί Καπνού και Βάμβακος, μετά την εξαγγελία του ότι θα
τους αναδιοργανώσει και θα τους αλλάξει το χαρακτήρα και την μορφή, δεν λειτουργούν
εδώ και πολύ καιρό. Επί ένα χρόνο έχουν ανασταλεί οι δραστηριότητες αυτών των
Οργανισμών. Παρατηρείται αδυναμία των γεωτεχνικών να σταθούν αρωγοί στους αγρότες
στο χωράφι, στην ύπαιθρο στην περιφέρεια και σ'αυτό έχει συντελέσει και η αντιδικία
του Υπουργού με τους γεωτεχνικούς ως προς τα οδοιπορικά. 'Οπως είναι γνωστό,
υπάρχει ένα πλαφόν εκατόν είκοσι ημερών, με αποτέλεσμα να μην γίνονται οι έλεγχοι
και να μην υπάρχει η προστασία, που πρέπει να παρέχεται, σε συνδυασμό με τις
συμβουλές που πρέπει να δίνονται στους αγρότες, για να μπορούν να εκπληρώσουν
καλύτερα τις δραστηριότητές τους. Οι υπηρεσίες δεν έχουν στελεχωθεί από ικανούς
υπηρεσιακούς παράγοντες.

(Στο σημείο αυτό την Προεδική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ)
Μην ξεχνάτε ότι υπήρξε στο παρελθόν, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ πάλι, μία περίοδος
έντονης κομματικοποίησης με διωγμούς, μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου
από το 1982 και μετά, με αποτέλεσμα να αποψιλωθούν οι υπηρεσίες από ικανά και
έμπειρα στελέχη.
Αποτέλεσμα αυτής της δυσλειτουργίας ειδικότερα στην ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ είναι να καθυστερούν
οι καταβολές των επιδοτήσεων για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι
εξαγωγικές επιδοτήσεις κατεβάλλοντο επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας εντός ενενήντα
ημερών, ενώ τώρα υπάρχουν παραδείγματα καταβολής σε πεντακόσιες σαράντα ημέρες.
Αυτή είναι η πρόοδος, αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει στον τομέα του Υπουργείου
Γεωργίας. Αυτό πλήττει τους εξαγωγείς, πλήττει τους μεταποιητές οι οποίοι είναι
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην ΑΤΕ αλλά και σε άλλες Τράπεζες αυξημένα επιτόκια
δανεισμού και μεγάλους τόκους υπερημερίας.
Η καταβολή των επιδοτήσεων ελαιολάδου από εξήντα ημέρες που καθυστερούσε επί Νέας
Δημοκρατίας -λογικό χρονικό διάστημα- έχει φθάσει στις διακόσιες σαράντα ημέρες. Οι
αντισταθμιστικές ενισχύσεις στα σιτηρά καθυστερούν κατά έξι μήνες. Υπάρχουν
παραδείγματα, σε πολλές περιφέρειες, και το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, της καταβολής
αντισταθμιστικών ενισχύσεων στα σιτηρά τη μεθεπόμενη χρονιά από τη χρονιά της
καλλιέργειας. Υπάρχουν περιπτώσεις και στη Βοιωτία που δεν έχουν καταβληθεί
επιδοτήσεις ακόμα για την παραγωγή σταριού του Ιουνίου 1996. Αυτά ειναι πρωτόγνωρα
φαινόμενα.
Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών. Διότι σε πολλές
περιπτώσεις απεδείχθη ότι έγινε λάθος στη διαδικασία των ελέγχων.
Επίσης καθυστερεί η αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών που φθάνει τις διακόσιες
σαράντα ημέρες. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει μία αγροτική εκμετάλλευση, μια
μεταποιητική βιομηχανία με τις συνθήκες αυτές και τις καθυστερήσεις που
παρατηρούνται; Εκεί που υπάρχει ακόμα μεγάλη καθυστέρηση είναι στις πληρωμές
επιδοτήσεων για τα διαρθρωτικά προγράμματα. 'Ολοι αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε τις
απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων, αλλά το Υπουργείο Γεωργίας -καθώς και τα άλλα
Υπουργεία και στο σημείο αυτό πρωτοπόρος είναι ο κ. Σημίτης ως Υπουργός
Βιομηχανίας- φημίζεται και χαρακτηρίζεται για τις καθυστερήσεις στα σχέδια
βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στις επιδοτήσεις αναδιαρθώσεως
καλλιεργειών, στις επιδοτήσεις στις ομάδες παραγωγών, στον αγροτουρισμό, στους
νέους αγρότες, τη μετεγκατάσταση των αγροτικών μονάδων. Οι καθυστερήσεις φτάνουν
μέχρι οκτώ μήνες. Και εδώ υπάρχει μία ολιγωρία, ως προς το νομοθετικό πλαίσιο, που
έπρεπε να ισχύσει, γιατί η καθυστέρηση, όπως είναι γνωστό, οφείλεται στη σχετική
διϋπουργική απόφαση, προκειμένου να εκδοθεί και να δημοσιευθεί.
Οι αγρότες που πλήττονται από αυτές τις καθυστερήσεις είναι υποχρεωμένοι να
πληρώνουν αυξημένους τόκους υπερημερίας σε μια τοκογλυφική και ληστρική Αγροτική
Τράπεζα, η οποία εξακολουθεί να έχει επιτόκια ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με άλλες
τράπεζες παρά το γεγονός ότι επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι
μάλιστα γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες παραιτήθηκε ο Διοικητής της Αγροτικής
Τράπεζας χωρίς η Κυβέρνηση να εξηγήσει τους λόγους αυτής της παραίτησης. Η Νέα
Δημοκρατία κατήγγειλε το γεγονός αυτό και εξήγησε στη Κυβέρνηση ότι χρειάζεται
αναδιοργάνωση της ΑΤΕ με εξυγίανση του χαρτοφυλακίου σε μια περίοδο που στηρίζεται
η Αγροτική Τράπεζα από τον κρατικό προϋπολογισμό με οκτακόσια δισεκατομμύρια
(800.000.000.000) και που οι επισφάλειες φθάνουν, σύμφωνα με δήλωση του απελθόντος
διοικητού, τα τετρακόσια εβδομήντα ένα (471.000.000.000) δισεκατομμύρια δραχμές. Με
αυτούς τους όρους, πως είναι δυνατόν η Αγροτική Τράπεζα να ανταποκριθεί στην
αποστολή της, του να στηρίζει τον αγροτικό τομέα και τους αγρότες;
'Ερχομαι τώρα στο μητρώο των αγροτών. Ο τότε Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου το
χειμώνα του 1995, με αφορμή τις κινητοποιήσεις, είχε δεσμευθεί ότι το μητρώο
αγροτών θα ισχύει από το Σεπτέμβριο του 1995. Ειχε θεωρήσει δε ότι, εάν προχωρήσει
το μητρώο των αγροτών και ισχύσει, όλα τα προβλήματα του αγροτικού τομέα θα λυθούν.
Και φθηνά καύσιμα θα πάρουν οι αγρότες και θα ξεκαθαριστεί ποιοι είναι αγρότες και
ποιοί δεν είναι και σε κάποιο βαθμό θα μειωθούν τα σκάνδαλα που παρατηρούντα κατά
κόρον. Κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι χαμογελάτε, αλλά τα έχετε καταγγείλει και εσείς ο
ίδιος και δεν έχετε πάρει κανένα απολύτως μέτρο, για να μειώσετε αυτά τα φαινόμενα

και να τα εξαλείψετε εάν είναι δυνατόν.
Γεγονός είναι ότι το μητρώο αγροτών δεν υπάρχει σήμερα. Και η τελευταία σας
εξαγγελία είναι ότι θα καταρτιστεί, θα ολοκληρωθεί, δεν ξέρω τι, στις αρχές του
1998. Είναι η πέμπτη ή η έκτη ανακοίνωση με υποσχέσεις για το χρόνο έναρξης ισχύος
του μητρώου αγροτών. Και βέβαια είναι γνωστό ότι δεν δώσατε στην ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία
έχει αναλάβει το έργο της κατάρτισης του μητρώου των αγροτών, ούτε δραχμή απ' αυτά
τα οποία είχατε συμφωνήσει.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπουργός Γεωργίας): Ας παραδώσει το έργο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ας παραδώσει το έργο!
Ο κ. Λιόλιος που είναι στέλεχος του κόμματός σας και είναι πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ,
σας έχει κατηγορήσει ότι δεν έχει πάρει δραχμή απ' αυτά τα οποία εσείς, αλλά και η
προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Σημίτη πάλι είχε υποσχεθεί. Και θυμάμαι -νομίζω ότι θα
το θυμόσαστε και σεις- στη γενική συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ όταν υπήρχε αντιδικία
μεταξύ υμών και του κ.Λιόλιου καθώς και του Πρωθυπουργου του κ. Σημίτη που
παρίστατο τότε ως προς το αν έχουν δοθεί ή όχι αυτά τα ποσά και αν μπορεί η ΠΑΣΕΓΕΣ
να προχωρήσει το έργο χωρίς να υπάρχει αυτή η επιχορήγηση από το Υπουργείο σας.
Πάντως το γεγονός είναι ότι δεν έχουν δοθεί τα λεφτά και το μητρώο των αγροτών
δυστυχώς καρκινοβατεί.
Σας έχουμε καταγγείλει ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών Φαρμάκων το Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.,
δεν έχει εκδόσει καμια γνωμάτευση για έγκριση κυκλοφορίας νέου φαρμάκου για το
γεωργικό τομέα. Και από το τέλος Απριλίου 1987 πραγματικά δεν έχει λειτουργήσει
αυτός ο οργανισμός.
Είχαμε την ευκαιρία και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου αυτές τις
μέρες στη Βουλή και στην επιτροπή, για τα φυτοφάρμακα, να αναφερθούμε και στον
τομέα αυτό.
Επίσης, καθυστερημένη έως ανύπαρκτη είναι η ενημέρωση των αγροτών πάνω στις
εξελίξεις ειδικότερα στο θέμα των οπωροκηπευτικών, στην ανάγκη να ιδρύονται και να
λειτουργούν ομάδες παραγωγών, ώστε οι αγρότες να μπορούν να καρπούνται τα οφέλη που
προέρχονται απ' αυτό τον κανονισμό και απ' αυτές τις ρυθμίσεις. Γεγονός είναι ότι
από την έλλειψη ενημέρωσης δεν έχει υποβληθεί κανένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το
1997 και ελάχιστα για το 1998. Χάνονται πολύτιμα κοινοτικά κονδύλια σε ευαίσθητες
περιοχές της χώρας, που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν τεράστιο πρόβλημα
επιβίωσης, θα έλεγα, που ερημώνονται γιατί οι υπηρεσίες σας είναι ανίκανες να
ενημερώσουν τους αγρότες για τις νέες εξελίξεις στο τομέα αυτό και γενικότερα όπως
σας είπα προηγουμένως για τις εξελίξεις στο τομέα των κοινοτικών επιδοτήσεων, μια
και είναι γνωστό ότι περιορίζεται η προστασία και πρόκειται να ενταχθούν νέες
χώρες. Δεν τους έχετε προσανατολίσει τι θα καλλιεργούν, αν θα υπάρξει αναδιάρθρωση,
ποια είναι τα κίνητρα για τους νέους αγρότες, πώς θα γίνεται η ενημέρωση, πώς θα
γίνεται γενικότερα η δραστηριότητα των αγροτών για να μπορούν να επιβιώσουν.
Καθυστερεί πολύ η καταβολή των αποζημιώσεων από θεομηνίες ιδιαίτερα στη Θεσσαλία.
Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι αγρότες της Θεσσαλίας
κινητοποιήθηκαν δυναμικά για να εισπράξουν από τη πλευρά σας ποινικές διώξεις, αλλά
και αξιώσεις αποζημιώσεων για πρώτη φορά στα χρονικά, ενώ εσείς είσαστε υπερήμεροι
και καθυστερημένοι στην καταβολή αυτών των αποζημιώσεων.
Είναι γνωστό ότι και ο Πρωθυπουργός σας κάλεσε στις 15 Σεπτεμβρίου και σας
επέπληξε, κύριε Υπουργέ, για την καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων και για
την αδυναμία να εξευρεθούν τα τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) τα οποία
λείπουν, πέραν των άλλων τριάντα περίπου που θα κατέβαλε ο ΕΛΓΑ για να καλυφθούν οι
αποζημιώσεις. Και σας έθεσα έναν όρο όσο γίνεται πιο γρήγορα, άμεσα να δοθούν αυτές
οι αποζημιώσεις για να προλάβει τυχόν κινητοποιήσεις. Και να μη φθάσετε στην
ευχάριστη για σας θέση να καταγγέλλετε σύσσωμη σχεδόν την Αντιπολίτευση και δεν
ξέρω "κάποιους μεγαλοαγρότες" οι οποίοι διαμαρτύρονται, τη στιγμή που αυτοί οι
αγρότες έχουν δίκιο όταν δεν έχουν τη δέουσα ανταπόκριση και μέριμνα από τη πλευρά
της Κυβέρνησης κατά τα υπεσχημένα.
Η Θεσσαλία βέβαια έχει και άλλα προβλήματα, είναι γνωστά αυτά τα προβλήματα, μια
και έχουν χαμηλές επιδοτήσεις, έχουν χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων. Είναι η
τέταρτη ή η πέμπτη συνεχής χρονιά που παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα στη Θεσσαλία.
Μετά από μεγάλη περίοδο επισκεφθήκατε επιτέλους αυτή τη περιοχή και είχατε την
ευκαιρία να πείτε εκεί πέντε κουβέντες, διότι λυπάμαι, αλλά είσθε ένας Υπουργός, ο

οποίος, ενώ έχει είκοσι μήνες στο Υπουργείο, έχετε επισκεφθεί ελάχιστα τις
περιφέρειες -που νομίζω ότι αρχίσατε από το καλοκαίρι αυτές τις επισκέψεις-για να
αντιληφθείτε τι συμβαίνει στις περιφέρειες.
Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται, όπως σας καταγγέλλουμε στην επερώτηση, στη
χορήγηση των συντάξεων του ΟΓΑ που φθάνει τους οκτώ μήνες. 'Οταν δε υπάρχει ανάγκη
συνεργασίας με άλλους φορείς, η καθυστέρηση αυτή είναι πολυετής.
Στον τομέα των υποδομών για τη γεωργία το Υπουργείο σας διακρίνεται για τις χαμηλές
απορροφητικότητες των κονδυλίων του δευτέρου Πακέτου Ντελόρ, του Β' Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. Είναι γνωστό ότι μειώσατε τα κονδύλια αυτά. Το ποσοστό ήταν 15%
επί Νέας Δημοκρατίας όπως είχε καθοριστεί από την τότε κυβέρνηση του 1993, το
μειώσατε στο 11,5% και στερήσατε τον αγροτικό τομέα από περίπου διακόσια
δισεκατομμύρια (200.000.000.000) δραχμές. Και εν πάση περιπτώσει και αυτά τα οποία
απέμειναν για τον τομέα της γεωργίας δεν απορροφώνται, με αποτέλεσμα να στερείται ο
αγροτικός τομέας από την απαραίτητη υποδομή κυρίως για να μειωθεί το αγροτικό
κόστος και για να γίνουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις επιτέλους ανταγωνιστικές και
να μπορούν να ανταγωνιστούν με ίσους όρους τις άλλες ευρωπαϊκές αγροτικές
εκμεταλλεύσεις. Η απορροφητικότητα στον τομέα αυτό, δεν ξεπερνά το 10%, κύριε
Υπουργέ της Γεωργίας. 'Ετσι, καθυστερήσεις παρατηρούνται στη βιολογική παραγωγή,
στην εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας, στα προγράμματα βελτίωσης ποιότητας και
προβολής σταφίδας στον αγροτουρισμό στο πρόγραμμα leader κ.ο.κ.
Σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία των δημόσιων
υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας από την περικοπή των οδοιπορικών των γεωτεχνικών. Βρείτε
επιτέλους μια λύση. Ούτε με αυτοκίνητα τους εφοδιάζετε, τους περικόψατε και τα
οδοιπορικά με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν εκατόν σαράντα δισεκατομμύρια
(140.000.000.000) δραχμές για διάφορους λόγους από την αδυναμία σας να καταβάλετε
αυτά τα οδοιπορικά και από την υποχρέωση που προκύπτει από την εφαρμογή του
ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχων που αναφέρονται σε μια σειρά προϊόντα. Δεν είναι
δυνατόν να λειτουργήσουν μ'αυτούς τους ρυθμούς πλέον. Αντίστοιχη είναι η
καθυστέρηση που παρατηρείται σε ορισμένα προγράμματα της αλιείας. Το ΕΠΑΛ για
παράδειγμα, ύψους τριακοσίων δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (314.000.000) ECU για την
περίοδο 1994-1999 έχει απορρόφηση που φτάνει το 17,5%. Ενώ το άλλο πρόγραμμα, το
ΠΕΣΚΑ δεν έχει αρχίσει ακόμα να εφαρμόζεται. Γι'αυτό έχετε τα σοβαρότερα προβλήματα
στον τομέα της αλιείας.
Καθυστερήσεις παρατηρούνται σημαντικές και στον τομέα των δασών. Καθυστερήσατε να
προσλάβετε το αναγκαίο εποχικό προσωπικό, αφού δεν εφαρμόσατε το ομόφωνο πόρισμα
της διακομματικής επιτροπής και στο θέμα αυτό που λέει ότι σιγά-σιγά πρέπει να
αποδεσμευθούμε από τους εποχικούς και πρέπει να φτιάξουμε ικανά μόνιμα στελέχη στο
δασικό σώμα με την αξιοποίηση και των δυνατοτήτων που μας δίνει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση
να εκπαιδεύσουμε αυτό το προσωπικό. Δεν έχετε κάνει τίποτε, εξαγγείλατε απλώς ότι
θα λειτουργήσετε μια σχολή και κινδυνεύουμε να χάσουμε τα ποσά που η Νέα Δημοκρατία
ως κυβέρνηση είχε εγκρίνει από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Δεν προσλαμβάνετε μόνιμο
προσωπικό, υπολειτουργούν οι δασικές υπηρεσίες και εν πάση περιπτώσει καθυστερείτε
να προσλάβετε εποχικό προσωπικό. 'Οπως επίσης καθυστερείτε να το εκπαιδεύσετε, οι
εικόνες των εποχικών είναι απαράδεκτες και το ξέρετε και το ζήσαμε φέτος το
καλοκαίρι. Βρήκατε ως λύση να προμηθευτείτε κατά ύποπτο τρόπο όπως σας κατηγγέλθη
και όπως δυστυχώς επιβεβαιώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσφατα, τέσσερα πυροσβεστικά
αεροσκάφη τα οποία παρατύπως εστέκοντο επί δύο περίπου χρόνια στην Ελευσίνα. Τα
πήρατε αυτά, τώρα το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρνείται να εγκρίνει τη σχετική πίστωση.
Γι'αυτό το θέμα, πρέπει να δώσετε συγκεκριμένες εξηγήσεις στην Εθνική
Αντιπροσωπεία. Είναι μειωμένη η επιχειρησιακή ετοιμότητα των αεροσκαφών αυτών και
το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε αυξημένες εκτάσεις καμένων δασών φέτος, παρά το
γεγονός ότι οι συνθήκες οι καιρικές ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, φέτος. Θα δείτε πόσες
ημέρες έβρεξε, πόσες ημέρες είχαμε ξηρασία, ποια εποχή συνέβη αυτό. 'Ηταν ιδιαίτερα
ευνοϊκή φέτος. Παρ'όλα αυτά, είχαμε δυσμενέστατες εξελίξεις. Δεν θα σας πω για
πολλά παραδείγματα, θα σας πω μόνο για το Σέιχ-Σου που η καθυστερημένη διασπορά των
εναέριων μέσων στο κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης οδήγησε στην καταστροφή του ευαίσθητου
αυτού πνεύμονα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή.
Τώρα τελευταία, για να ρίξετε τα βάρη στους δασικούς, αποφασίσατε, για να δώσετε
μια ελπίδα ότι κάτι θ'αλλάξει, κάτι θα βελτιωθεί, να μεταθέσετε την αρμοδιότητα της

δασοπυρόσβεσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Παρά τα όσα λέει το πόρισμα της
διακομματικής επιτροπής του 1993, το οποίο και σεις ως Αντιπολίτευση είχατε
εγκρίνει και είχατε υπερψηφίσει. Και δεν δώσατε καμία εξήγηση γιατί αλλάζετε αυτό
το πόρισμα. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδηγούν να μεταφέρετε την αρμοδιότητα στο
Πυροσβεστικό Σώμα;
Και βέβαια, τούτη τη στιγμή που μιλάμε, είναι τέσσερις οι φορείς, οι αποκλειστικά
αρμόδιοι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης. Είναι το Υπουργείο
Γεωργίας, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών όπως
λέτε, στο Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία δεν λειτούργησε βέβαια, υπάρχει ο Γενικός
Γραμματέας, υπάρχουν κάποια γραφεία, δεν έχει δείξει κανένα έργο. Είναι για τις
έκτακτες ανάγκες. Είναι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στις οποίες έχετε μετατάξει
υποχρεωτικά το προσωπικό, είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που μεταφέρετε τώρα την
αρμοδιότητα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κατά καιρούς είναι και το Υπουργείο
της Εθνικής 'Αμυνας. Η σύγχυση είναι πλήρης.
Τέλος, παρατηρούνται καθυστερήσεις στον έγκαιρο έλεγχο των φορτίων των ευαίσθητων
νωπών προϊόντων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην καταβολή των εξαγωγικών
επιδοτήσεων.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνει ο χρόνος και θα συνεχίσω στη δευτερολογία μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Θα συνεχίσετε στη δευτερολογία σας, κύριε
συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Θέλω, όμως, να τονίσω ότι η Nέα Δημοκρατία επέλεξε ορισμένα
παραδείγματα για να σας επισημάνει τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου
Γεωργίας. Αυτές οι αναφορές είναι ενδεικτικές. Δεν είναι περιοριστικές. Πιστεύουμε
ότι μπορούμε να σας προβληματίσουμε με αυτά τα οποία, με συγκεκριμένα στοιχεία, σας
αναφέραμε, ώστε το Υπουργείο Γεωργίας και εσείς προσωπικά, να λάβετε συγκεκριμένα
μέτρα για να περισώσουμε ό,τι είναι δυνατόν.
Σε μία κρίσιμη για τη χώρα και τον αγροτικό τομέα περίοδο, που τα συμφέροντά μας
διακυβεύονται στις Βρυξέλλες και που είστε ανύπαρκτοι ως Κυβέρνηση, πολλές φορές
δεν παρίστασθε, σε μία περίοδο που δεν υπάρχει αγροτική πολιτική, τουλάχιστον
αναδιοργανώστε τη δημόσια υπηρεσία, στείλτε το γεωτεχνικό στην ύπαιθρο, επισπεύστε
την καταβολή των αποζημιώσεων για να στηρίξουμε όσο είναι δυνατόν τον αγροτικό
τομέα, να αποτρέψουμε την αύξηση των ανέργων, να αποτρέψουμε την απερήμωση της
ελληνικής υπαίθρου. 'Εχετε ακέραια την ευθύνη και είστε υποχρεωμένος να δώσετε
συγκεκριμένες εξηγήσεις στη Βουλή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Ευάγγελος Μπασιάκος έχει το λόγο για να
δευτερολογήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε και συζητεί
σήμερα μια συγκεκριμένη επερώτηση με ειδικότερες αναφορές, με συγκεκριμένα
στοιχεία, τεκμηριωμένα, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, με στόχο να πάρει κάποιες
απαντήσεις από τον κύριο Υπουργό. Ο κύριος Υπουργός αρκέστηκε στη γνωστή του
τακτική, να κατηγορεί τους δημοσίους υπαλλήλους αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας
και να μη δίνει καμία ουσιαστική απάντηση σε όσα τεκμηριωμένα και εξειδικευμένα του
καταγγείλαμε. Πολλές φορές μίλησε σαν να είχε αναλάβει μόλις προχθές τη διαχείριση
του τομέα της γεωργίας. 'Ησαστε τέσσερα χρόνια στην κυβέρνηση και εσείς προσωπικά
είκοσι μήνες Υπουργός -είστε από τους μακροβιότερους Υπουργούς Γεωργίας- και ακόμα
μιλάτε σαν να έχετε μόλις αναλάβει τη διαχείριση αυτού του τομέα και να
ανακαλύπτετε δυσλειτουργίες στο Υπουργείο σας που τις εντοπίζετε στα τελευταία
τέσσερα χρόνια. Δεν παίρνετε, όμως, καμία πρωτοβουλία, δεν λαμβάνετε κανένα μέτρο,
δεν υπογράφετε καμιά συγκεκριμένη απόφαση, για να βγεί το Υπουργείο σας από τη
σημερινή απαράδεκτη κατάσταση.
Είπατε ακόμη ότι τα θέματα που θίγονται στην επερώτηση δεν έχουν καμία σχέση με τη
γεωργία την ίδια στιγμή που ομολογείτε ότι το 50% του αγροτικού εισοδήματος
προέρχεται από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τουλάχιστον θα έπρεπε να
προσπαθήσετε αυτές οι επιδοτήσεις, αυτό το μέρος του αγροτικού εισοδήματος να
δίνεται πολύ πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά στον αγρότη, τον κάτοικο της

υπαίθρου και της περιφέρειας.
Αν δεν είναι στην αρμοδιότητά σας και στην ευθύνη σας η χάραξη, ο σχεδιασμός, η
οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών και εν συνεχεία η εφαρμογή των κανονισμών και της
όποιας πολιτικής σας, τότε ποιο είναι το αντικείμενό σας; Δεν είναι η διαχείριση
αυτού του ευαίσθητου τομέα και η διοίκηση των κρατικών υπηρεσιών αρμοδιότητας
Υπουργείου Γεωργίας; Μας είπατε κάποια στιγμή ότι το Υπουργείο Γεωργίας είναι ένα
απλό λογιστήριο. Στην πορεία, όμως, ομολογήσατε ότι είσθε ανίκανος ακόμη και να
είσθε προϊστάμενος λογιστηρίου. Αυτό μας είπατε. Δεν έχετε ικανότητα ούτε καν το
λογιστήριο να διαχειριστείτε. Και επιρρίπτετε ευθύνες στους λογιστές σας. Αυτό
λέτε.
Δεν έχετε πολιτική. Λέτε ότι η Ε.Ο.Κ. δεν μας επιτρέπει να έχουμε πολιτική. Δεν
παρίστασθε στα συμβούλια, όπου ισότιμα με τους άλλους συναδέλφους σας χαράσσετε
εσείς την αγροτική πολιτική. Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το λογιστήριο του
Υπουργείου Γεωργίας. Για ποιο λόγο είστε στη θέση σας; Γιατί δεν παραιτείσθε; Τι
μπορείτε να προσφέρετε σ' αυτό το Υπουργείο; Ποια είναι η δική σας συμμετοχή στη
λήψη των αποφάσεων και ποια η ευθύνη σας και οι αρμοδιότητές σας; Απεκδύεστε πάσης
ευθύνης.
Και σήμερα μας είπατε κάτι φοβερό. Μας είπατε ότι οι δασικοί είναι εμπρηστές.
Είπατε ότι οι δασικοί είναι πίσω από τους εμπρησμούς...
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπουργός Γεωργίας): Εσείς το λέτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:... διότι έχουν συμφέρον να γίνονται πυρκαγιές για να
δικαιολογούν την παρουσία τους. Εγώ θα σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε
άμεσα στον εισαγγελέα το σημείο των Πρακτικών που αναφέρεται σε συγκεκριμένη
καταγγελία του κ. Τζουμάκα, ότι οι δασικοί είναι εμπρηστές των δασών, για να
δικαιολογούν την παρουσία τους στο Υπουργείο και να παίρνουν τις υπερωρίες.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπουργός Γεωργίας): Εγώ, κύριε συνάδελφε, δεν διακόπτω, αλλά
σας κάνω έκκληση να μη λέτε ανακρίβειες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ο κύριος Υπουργός πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και
πρέπει να καταθέσει στον εισαγγελέα συγκεκριμένα στοιχεία γι'αυτά που είπε.
Παρακαλώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σταλεί στον εισαγγελέα εκείνο το σημείο των
Πρακτικών.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ (Υπουργός Γεωργίας): Να σταλούν τα Πρακτικά, αλλά δεν λένε αυτά
τα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε Μπασιάκο, θα τεθεί υπόψη του Προέδρου το
αίτημά σας και ο κύριος Πρόεδρος θα αποφασίσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Υπουργός να καταγγέλει δημοσίους
υπαλλήλους ότι διαπράττουν ποινικά αδικήματα, ότι είναι πίσω από τους εμπρησμούς.
Υπαινίχθη μάλιστα και συγκεκριμένα στοιχεία για το Σέϊχ-Σου ότι οι δασικοί ήταν
πίσω από τους εμπρησμούς. Είναι δυνατόν ένας Υπουργός μιας δημοκρατικής Κυβέρνησης
να λέει αυτά τα ανεύθυνα πράγματα σε αυτήν την Αίθουσα και να μην τυγχάνει
απαντήσεως ή διερεύνησης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές;
Σας μιλήσαμε για τις αποζημιώσεις και σας επισημάναμε την έλλειψη κονδυλίων τριάντα
δισεκατομμυρίων 30.000.000.000 δραχμών για να καταβληθεί το σύνολο των
αποζημιώσεων. Αυτά σας είχε επισημάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ. Και σε
καμιά περίπτωση δεν αφήσατε να εννοηθεί ότι θα επιβάλλετε πρόσθετες ασφαλιστικές
εισφορές στους αγρότες για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ. Είπατε ότι θα βρείτε τους
πόρους, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά
πάντως όχι μέσω της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών που την επιβάλλατε με
πρόσφατη ρύθμιση που φέρατε στη Βουλή.
Επίσης, εσείς ο ίδιος επισημάνατε τη δυσλειτουργία του Υπουργείου, για την
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις σαράντα πέντε κοινοτικές οδηγίες. Βάλατε
και ένα τελευταίο χρονοδιάγραμμα. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό; Δεν ευθύνονται οι
υπηρεσίες σας και εσείς ο ίδιος προσωπικά που δεν εναρμονίζετε τη νομοθεσία μας,
όπως άλλωστε έχετε υποχρέωση;
Σας είπαν οι προλαλλήσαντες ομιλητές για την ανικανότητά σας να παραστείτε στις
Βρυξέλλες. Απουσιάζετε από τα αρμόδια συμβούλια. Δεν παρέστητε όταν συνεζητείτο το
θέμα των οπωροκηπευτικών. Τις προάλλες αιφνιαδιαστήκατε στη συζήτηση του Συμβουλίου
των Υπουργών Γεωργίας, όταν μας επιβλήθηκαν ορισμένοι περιορισμοί για τα εντόσθια.
Υφήρπασαν τη συγκεκριμένη απόφαση. 'Ηλθε η ευρωπαϊκή επιτροπή και έβαλε

συγκεκριμένη δέσμευση χωρίς να τους πείτε, "Κύριοι της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, τι μας
βάζετε δέσμευση από την αρχή του χρόνου; Αν είναι ακατάλληλα πρέπει να τη βάλετε
άμεσα και όχι από τις αρχές του 1998". Δηλαδή εμείς τρώμε ανθιυγιεινά προϊόντα;
Γιατί δεν εξασφαλίζετε αντισταθμίσεις από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, την ίδια στιγμή που
μας επιβάλλονται περιορισμοί, όπως έγινε με τους Βρεττανούς κτηνοτρόφους και με μια
σειρά άλλους κτηνοτρόφους, που θίχθηκαν από συγκεκριμένα κοινοτικά μέτρα.
'Οχι μόνο δεν πετύχατε τίποτα, αλλά δεν θέσατε καν το θέμα. Και ξέρετε πολύ καλά
ότι το βάρος των εντοσθίων σ' αυτά τα ζώα είναι το 20%. Αυτή η συγκεκριμένη απόφαση
συνεπάγεται μείωση του εισοδήματος των αγροτών κατά 20%. Πώς θα αντισταθμίσετε
αυτήν την απώλεια; Για μια ακόμη φορά δεν κάνατε τίποτα και αιφνιδιαστήκατε. Γι'
αυτό σας καταγγέλλουμε για ανυπαρξία στη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας.
Είπατε και κάτι άλλο φοβερό, ότι είναι καλό πράγμα η μείωση του αγροτικού
πληθυσμού, χωρίς όμως να λαμβάνετε συγκεκριμένα μέτρα για την απορρόφηση των
ανέργων. Ακόμη υβρίσατε τους αγρότες λέγοντας ότι όσοι έχουν πάρει απολυτήριο
γυμνασίου δεν πρέπει να γίνουν αγρότες και ότι αγρότες γίνονται οι κατωτέρας
εκπαιδεύσεως. Επίσης δεν δώσατε κανένα κίνητρο για τους νέους αγρότες. Ο κ.
Γεωργακόπουλος είπε ότι μόνο το 7% των νέων πάει στη γεωργία. Με ποια κίνητρα θα
πάνε οι νέοι στη γεωργία; Γιατί η Κυβέρνηση δεν θεσπίζει κίνητρα για να κρατήσει
τους νέους αγρότες στην ύπαιθρο; Τι θα κάνετε με τους αγρότες που μετακινούνται ως
άνεργοι πλέον στα αστικά κέντρα; Τι θα κάνετε με τη διόγκωση της ανεργίας; Αυτή η
λογιστική τακτική σας να λέτε ότι τόσο τοις εκατό είναι πτυχιούχοι και τόσο τοις
εκατό είναι απόφοιτοι λυκείου, αυτή θα λύσει το πρόβλημα;
Τι θα κάνετε με τους αποφοίτους λυκείου, παιδιά αγροτικών οικογενειών που
μετακινούνται στα αστικά κέντρα και στην εκλογική σας περιφέρεια; Γι' αυτό σας
ζητάμε μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής γεωργίας για να μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο και να έχει ένα
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο που εσείς είσθε ανίκανοι να το εξασφαλίσετε.
Ο κ. Γεωργακόπουλος είπε προηγουμένως "οι πέντε γέροι που έμειναν στο χωριό".
Πραγματικά αυτή είναι η εικόνα που εμφανίζει η ελληνική ύπαιθρος και θα
χειροτερεύσει ακόμα περισσότερο, με τις αναγκαστικές συνενώσεις των κοινοτήτων που
προχωρούν με τη σημερινή εξαγγελία του Υπουργού των Εσωτερικών. Δεν κάνετε απολύτως
τίποτα για να λύσετε το πρόβλημα.
Και μας μιλήσατε για τη ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ. Κατηγορήσατε για μία ακόμα φορά τους υπαλλήλους,
χωρίς να έχετε κάνει κανένα ουσιαστικό βήμα και να έχετε λάβει συγκεκριμένα μέτρα,
για την εξυγίανση αυτής της υπηρεσίας και την αναδιοργάνωσή της και εγώ σας
πληροφορώ ότι οι καθυστερήσεις είναι τώρα ακόμα μεγαλύτερες και η κατάσταση που
παρουσιάζει είναι ακόμα χειρότερη. Τι κάνετε γι' αυτό; Είσαστε τέσσερα χρόνια στην
κυβέρνηση, δεν είσθε χθεσινός Υπουργός.
Μας είπατε ακόμα ότι από τη στιγμή που έχουν μετακινηθεί οι υπάλληλοι υποχρεωτικά
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Νομάρχες είναι υπεύθυνοι πλέον και ότι εσείς
δεν έχετε καμία ευθύνη. Είπατε ότι δεν έχετε ευθύνη για την εκπαίδευση ούτε για το
τι κάνουν οι υπάλληλοι, είναι στην ευθύνη των Νομαρχών. Σεις καθιερώσατε το θεσμό,
σεις τον εισηγηθήκατε, για να μην υπάρχει ο οποιοσδήποτε έλεγχος και εμείς ξέρουμε
ότι το Υπουργείο Γεωργίας, που είναι υπεύθυνο για την αγροτική πολιτική της χώρας,
πρέπει να απολογείται για τη λειτουργία των υπηρεσιών στην περιφέρεια και όχι να
μεταθέτετε τις ευθύνες για μία ακόμη φορά στους υπαλλήλους μη λαμβάνοντας κανένα
ουσιαστικό μέτρο για τη βελτίωση της εικόνας.
Είπατε προηγουμένως ότι θέλετε να διώξετε τα σκάνδαλα. Εγώ ξέρω ότι ο κ. Βενιζέλος
ως Υπουργός της Δικαιοσύνης το Μάιο του 1996 μετέτρεψε τα κακουργήματα σε
πλημμελήματα για τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος από πέντε εκατομμύρια
(5.000.000) δραχμές, στα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές για να υπάρξουν
και παραγραφές. Εγώ αυτό ξέρω. Αυτή είναι η εξυγίανση των εκσυγχρονιστών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ουσιαστικά αμνηστεύετε σκάνδαλα, κύριε Υπουργέ, και το κάνατε με την
προηγούμενη κυβέρνηση και το έχετε παραδεχθεί. Μην το αρνηθείτε, λοιπόν, τώρα. Σε
προηγούμενη συζήτησή μας το έχετε παραδεχθεί και εσείς ο ίδιος ότι είναι λάθος που
η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αμνήστευσε τα σκάνδαλα. 'Ομως δεν κάνετε καμία ουσιαστική
προσπάθεια για να τιθασεύσετε τη λαίλαπα των σκανδάλων και των οιωνδήποτε τρωκτικών
που κατατρώγουν το δημόσιο χρήμα.
Τώρα, για το μητρώο των αγροτών. Εσείς το υποσχεθήκατε, κύριε Υπουργέ, και όχι η

ΠΑΣΕΓΕΣ. Αν είναι ανίκανη, να το πάρετε.
Ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου και ο νυν Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης το υποσχέθηκαν,
αλλά και εσείς προσωπικά. Το μεταθέτετε για τις αρχές του 1998. Μη διαψεύδετε τον
εαυτό σας. Σεις είπατε ότι το μητρώο των αγροτών θα είναι έτοιμο στις αρχές του
1998. Και βέβαια δεν υπάρχει μόνο η παρατήρηση του Πρωθυπουργού στην πολιτική σας
και στην πρακτική σας και στις ημέρες σας, στην κουβέντα που είχατε στις 15
Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μία δημόσια μαρτυρία του, μια δημόσια καταγγελία του τι
συμβαίνει στο Υπουργείο της Γεωργίας σε δημόσια συνεδρίαση του Υπουργικου
Συμβουλίου. Και νομίζω ότι αυτή και μόνο η παρατήρηση, είναι ο αψευδέστερος
μάρτυρας της παταγώδους αποτυχίας του Υπουργείου Γεωργίας και σας προσωπικά στον
ευαίσθητο αυτό τομέα.
(Χειροκροτήματα απο την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

