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Πρώτος επερωτών είναι ο κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, τον οποίο και καλούμε στο Βήμα πριν
πάει στην ιδιαίτερή του πατρίδα την Πέμπτη για να νυμφευθεί. Να σας ευχηθούμε,
κύριε Μπασιάκο με το καλό και ο βίος σας να είναι πάντα με χαρές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (Δ'Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι η τελευταία του ελεύθερη
αγόρευση, κύριε Πρόεδρε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ ιδιαίτερα και σας και τους κυρίους
συναδέλφους, για τις ευχές σας.
Σήμερα βέβαια, το θέμα μας είναι η κρίση στον αγροτικό τομέα. Η Νέα Δημοκρατία
προτάσσει αυτό το θέμα, το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σοβαρό για την
ελληνική περιφέρεια, για την εθνική οικονομία και γι'αυτό η κατάθεση της επερώτησης
στον τομέα της γεωργίας προηγήθηκε άλλων επερωτήσεων και συζητείται σήμερα στη
Βουλή.
Θα ξεκινήσω με συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την κρίση του αγροτικού τομέα
και τις ευθύνες που αναλογούν στην Κυβέρνηση γι'αυτήν την εξέλιξη. Βασικό στοιχείο
είναι το αγροτικό εισόδημα. Το αγροτικό εισόδημα τα τελευταία τρια χρόνια, έχει
μειωθεί κατά 9%. Πέρισυ δε μειώθηκε επίσης σημαντικά κατά 3,7%. Μείωση έχουμε και
του ενεργού αγροτικού πληθυσμού που τα τελευταία χρόνια, μειώνεται σημαντικά, ενώ
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, δεν παρατηρείται αυτός ο ρυθμός μείωσης.
Η μείωση του αγροτικού πληθυσμού ως φαινόμενο, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, ακριβώς
γιατί σημαίνει απερήμωση της ελληνικής υπαίθρου και συσσώρευση ανέργων αγροτών στα
αστικά κέντρα με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, που αυτή η
μετακίνηση και η αύξηση του αριθμού των ανέργων συνεπάγεται.
Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών
προϊόντων. Εκτινάχθηκε δυστυχώς την περασμένη χρονιά στα τριακόσια πενήντα
δισεκατομμύρια (350.000.000.000) δρχ. από διακόσια ενενήντα πέντε δισεκατομμύρια
(295.000.000.000) το 1997 και εκατόν πενήντα ένα δισεκατομμύρια (151.000.000.000)
το 1996.
Αποδεικνύεται ότι χάνονται παραδοσιακές αγορές σε μια περίοδο που θα μπορούσε η
χώρα μας, λόγω και της διεύρυνσης οριζόντων στην ανατολική Ευρώπη, να διεισδύσει
στις αγορές αυτές και να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα, να πετύχει αύξηση των
εξαγωγών. Δυστυχώς το έλλειμμα αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αν σκεφθεί κανείς
ότι και οι συναλλαγές μας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, είναι επίσης
ιδιαίτερα προβληματικές. 'Εχουμε στις συναλλαγές μας με τις χώρες της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης το 1998 ένα σημαντικό έλλειμμα της τάξεως των τετρακοσίων εβδομήντα
δισεκατομμυρίων (470.000.000.000) δρχ., ενώ το έλλειμμα αυτό ήταν στα τριακόσια
ογδόντα πέντε δισεκατομμύρια (385.000.000.000) την προηγούμενη χρονιά και στα
διακόσια πενήντα ένα δισεκατομμύρια (251.000.000.000) το 1996.
Αναφερόμαστε ιδιαίτερα στον τομέα της ζωικής παραγωγής που αφορά περίπου τους
μισούς αγρότες μας, για να τονίσουμε τη σημασία που έχει αυτός ο τομέας στην
ύπαιθρο και στην επιβίωση της περιφέρειας.
Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε εισαγωγές την περασμένη
χρονιά της τάξεως των τετρακοσίων δεκαεπτά δισεκατομμυρίων (417.000.000.000)
δραχμών. Τόσα προϊόντα ζωικής παραγωγής εισάγουμε από άλλες χώρες, όταν μάλιστα την
ίδια περίοδο αντιμετώπισε η παραγωγή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ιδιαίτερα προβλήματα
λόγω των ζωωνόσων. Υπήρχε αυτή η εκστρατεία κατά της αγοράς των ευρωπαϊκών
προϊόντων και θα έπρεπε να αποκομίσουμε οφέλη απ'αυτήν την εξέλιξη και όχι ζημιές
όπως τελικώς συνέβη. Ιδιαίτεροι κλάδοι της ζωικής παραγωγής, αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερα προβλήματα. Και οι βοοτρόφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι πτηνοτρόφοι
και οι χοιροτρόφοι. 'Ολοι οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Αλλά και οι μικροί κτηνοτρόφοι, οι μικροί παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις
ορεινές και μειονεκτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ως αποτελέσμα
και άλλων λαθών και παραλείψεων της Κυβέρνησης, αλλά και της έλλειψης πολιτικής
βούλησης να λάβει συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους.
Σοβαρό πρόβλημα επίκαιρο είναι αυτό που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί εσπεριδοειδών
και οπωροκηπευτικών, γενικότερα. Θα αναφερθούν και οι συνάδελφοι με περισσότερα

στοιχεία στο θέμα αυτό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ μόνο στη μείωση που παρατηρήθηκε
φέτος στις εξαγωγές εσπεριδοειδών ειδικότερα στα πορτοκάλια που έχουμε μείωση 37%,
στα λεμόνια που έχουμε μείωση 30%, στα γκρέϊπ φρούτ που έχουμε μείωση 56% και σε
άλλα προϊόντα. Και να πω ότι δυστυχώς για τη νέα περίοδο, με απόφαση της
διαχειριστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, της αρμόδιας επιτροπής, μειώθηκε η
τιμή παραγωγού κατά 30% στα πορτοκάλια και κατ' ανάλογο ποσοστό σε άλλα προϊόντα.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν πέτυχε αυτό που πέτυχε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
παλαιότερα, να εκριθεί δηλαδή αυτή η στήριξη, η επιδότηση των δεκαπέντε δραχμών για
τις εξαγωγές των εσπεριδοειδών.
Θα μπορούσαμε να το επιτύχουμε, όπως έγινε και παλαιότερα, επικαλούμενοι την κρίση
στη Γιουγκοσλαβία. Και βέβαια, αυτό αναφέρεται, αν θέλετε, στο συνολικότερο
πρόβλημα της στήριξης των παραγωγών που υπέστησαν ζημία, λόγω της κρίσης στα
Βαλκάνια και που έχουμε τονίσει και άλλοτε, θα έπρεπε η Κυβέρνηση να το δει πολύ
πιο ζεστά, να το φέρει ακόμη και σε επίπεδο συμβουλίου κορυφής, γιατί πιστεύουμε
ότι συνολικά η ελληνική αγροτική οικονομία έπαθε μεγάλες ζημιές από αυτήν την κρίση
και ζημιωθήκαμε ακριβώς, γιατί, κύριε Υπουργέ, λέγατε και εσείς, όπως έλεγαν και
άλλα μέλη της Κυβέρνησης, ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αφού έχουμε και άλλους
τρόπους διακίνησης των προϊόντων μας και άλλους δρόμους, όπως είναι αυτός της
θαλάσσιας μετακίνησης μέσω του Ιονίου. 'Ολα αυτά δημιούργησαν αν θέλετε και
προφάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, να μην εγκρίνουν στήριξη που ήταν
απολύτως αναγκαία, για τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων, που τελικώς
αντιμετωπίζουν κρίση.
Φτάσαμε, λοιπόν, στο σημείο -και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο- η συμμετοχή της
ακαθάριστης αξίας της γεωργικής παραγωγής να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Μέσα σε
δέκα χρόνια από το 1988 ως το 1998, μειώθηκε κατά 30% η συμμετοχή της ακαθάριστης
αξίας της γεωργικής παραγωγής στο σύνολο της οικονομίας. Από 9,2% έπεσε στο 6,7%.
Είναι πολύ σημαντική μείωση και διερωτάται ο καθένας που βαδίζουμε, πού πάμε. Το
εισόδημα μειώνεται. Η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στην εθνική οικονομία μειώνεται
σημαντικά, ο αγροτικός πληθυσμός μειώνεται ραγδαία στην ύπαιθρο, χωρίς να παρέχεται
καμία εναλλακτική λύση απασχόλησης για τους ανέργους αυτούς. Και βέβαια, έχουμε και
τη δήλωση του κ. Σημίτη, που την επανέλαβε και δεύτερη φορά κατά το παρελθόν, ότι ο
αγροτικός τομέας δεν έχει μέλλον και θα πρέπει οι αγρότες να αλλάξουν επάγγελμα.
Χωρίς όμως να μας λέει ο κύριος Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση τι θα κάνουν όλοι
αυτοί οι άνεργοι, όταν θα μετεγκαθίστανται σε αστικά κέντρα και θα δημιουργούν
ακόμη πιο οξυμμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
Αλλά αν θέλετε, να έρθουμε στα επιμέρους προβλήματα των ειδικοτέρων προϊόντων και
να σταθούμε σε πιο σοβαρά απ' αυτά, τις πιο σοβαρές και πιο σημαντικές καλλιέργειες
στη χώρα μας, θα δείτε ότι και εκεί τα στοιχεία είναι καταλυτικά. 'Εχουμε το
πρόβλημα του βάμβακος που απασχολεί δεκάδες, εκατοντάδες θα έλεγα, χιλιάδες
παραγωγούς της χώρας μας. 'Ηταν μία δυναμική καλλιέργεια η καλλιέργεια του
βάμβακος, πολλές περιοχές εξαρτούσαν την οικονομική τους επιβίωση και επιφάνεια και
ανάπτυξη αν θέλετε, από την καλλιέργεια του βάμβακος και τώρα βλέπουν οι οικονομίες
τους να καταρρέουν, να κατρακυλούν. Συνέβαλαν και οι φυσικές καταστροφές που
συνέβησαν ενδιάμεσα, το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν κατέβαλε πλήρεις αποζημιώσεις,
σωστές αποζημιώσεις με αξιόπιστο τρόπο και αντικειμενικό τρόπο αποτίμησης των
ζημιών. Και είχαμε περιοχές, όπως η Θεσσαλία, που επί τέσσερα χρόνια υπέστη ζημιές,
δεν κατεβλήθησαν οι σωστές αποζημιώσεις. 'Εχουμε και τις χαμηλές τιμές του
βάμβακος, έχουμε και το αυξημένο κόστος παραγωγής, την αυξημένη τιμή των εισροών
που επιβαρύνει, το εισόδημα των αγροτών.
Τι συμβαίνει με το βαμβάκι; Εγώ θα σας πω ορισμένα συγκριτικά στοιχεία. Το 19881989 που ανέλαβε την Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, η τιμή του βάμβακος ήταν εκατόν
τριάντα εννέα (139) δραχμές το κιλό.
Αυξήθηκε η τιμή αυτή στις διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) δραχμές -μέση τιμή
παραγωγού το 1993 που η Νέα Δημοκρατία έφυγε από την Κυβέρνηση- για να παραμένει με
μικρές αυξομειώσεις η τιμή αυτή σταθερή τα τελευταία χρονια. Πέρυσι, ξέρετε,
κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα και αυτής της τιμής του 1993, δηλαδή σε επίπεδα
περίπου των διακοσίων εξήντα (260), διακοσίων εξήντα πέντε (265) δραχμών, για να
έχουμε τη φετινή περίοδο, που είναι ακόμη χειρότερη από πέρυσι. Και επινοήσατε -και
καλά κάνατε- τη λύση της καταβολής της δεύτερης δόσης μαζί με την προκαταβολή.

Αυτό είναι ένα μέτρο πολύ σωστό, το οποίο είχε εισηγηθεί αρχικά η Νέα Δημοκρατία το
1997. Συνήθως βρίσκαμε αντιδράσεις από την Κυβέρνηση. Μας έλεγαν αυτά δεν γίνονται.
Το έκανε ευτυχώς η Κυβέρνηση το 1997. Δεν το έκανε τα επόμενα χρόνια όμως και
αναγκάζεται να το κάνει τώρα. Λυπάμαι όμως και ανησυχώ ότι καλλιεργείται η εντύπωση
στους αγρότες πως πέραν αυτών θα πάρουν και άλλα. Μακάρι να πάρουν και άλλα οι
αγρότες, αλλά δεν υπάρχουν άλλα να πάρουν.
Επιλέγετε, λοιπόν, τη λύση του να δώσετε τη δεύτερη δόση μαζί με την προκαταβολή
και ουσιαστικά θέλετε να ρίξετε στάχτη στα μάτια των αγροτών ότι θα πάρουν
περισσότερα λεφτά από περυσι. Εξηγήστε τους από τώρα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχετε στη διάθεσή σας, η τελική τιμή του βάμβακος θα είναι μικρότερη κατά είκοσι
(20) δραχμές με τριάντα (30) δραχμές από πέρυσι. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Να ξέρει ο καθένας τι θα εισπράξει. Και βεβαίως να πάρει τη δεύτερη δόση μαζί με
την πρώτη. Και καλώς το κάνατε αυτό και στο λάδι -που αυξάνετε την προκαταβολή- και
καλώς το κάνετε και στον καπνό. Αλλά πρέπει να ενημερώσετε τους αγρότες ότι δεν
έχουν να περιμένουν τίποτα πέραν αυτού και πως το εισόδημά τους θα είναι μειωμένο,
παρά το γεγονός -όπως είπα και πριν- ότι το κόστος παραγωγής αυξάνεται.
Και βέβαια δεν φταίτε μόνο εσείς στο θέμα αυτό. Φταίει και ο Υπουργός ο οποίος
υπέγραψε τον κανονισμό του 1995 που προέβλεπε πολύ μικρό εθνικό πλαφόν, παρά το
γεγονός ότι διαφαίνετο αύξηση της καλλιέργειας πανελλαδικά και παρά το γεγονός ότι
για να φθάσουμε στην καλλιέργεια του βάμβακος και στην αύξηση των στρεμμάτων που
καλλιεργούνται, εγκαταλείπαμε άλλες καλλιέργειες και άρα χάναμε επιδοτήσεις από
άλλα προϊόντα.
Και ήταν πάγια θέση της Νεας Δημοκρατία ότι θα έπρεπε να στηρίζεται εκεί το
επιχείρημα, στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, ότι ζητάμε αύξηση του πλαφόν και αύξηση,
άρα, της κοινοτικής επιδότησης για τα προϊόντα αυτά, από τη στιγμή που η Κοινότητα
δεν μας δίνει ποσά για καλλιέργειες άλλων προϊόντων. Φεύγουν οι αγρότες από το
σκληρό σιτάρι και πάνε στο βαμβάκι. 'Αρα η Ευρωπαϊκή 'Ενωση δεν μας πλήρωνε εκεί
γι' αυτό και πέσαμε στα στρέμματα τα οποία καλλιεργούντο.
Τι πάθαμε όμως στην πορεία; Χάσαμε τις επιδοτήσεις από το σκληρό σιτάρι, χάνουμε
επιδοτήσεις από το βαμβάκι. Τώρα που κάποιοι προστρέχουν στο σκληρό σιτάρι, επειδή
καταργούνται τα ατομικά δικαιώματα και υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί η καλλιέργεια
του σκληρού σίτου, βρίσκουν εκεί τεράστια προβλήματα, διότι μπαίνει και εκεί
πλαφόν. 'Αρα χάνουμε και από τη μια καλλιέγεια και από την άλλη. Και γι' αυτό το
εισόδημα των αγροτών μας μειώνεται. Αυτά είναι τα προβληματα.
Και βέβαια είναι γνωστό ότι με τον κανονισμό του 1995 δεν καταβάλλεται το σύνολο
της τιμής. Ουσιαστικά εσείς τώρα, με την καταβολή της δεύτερης δόσης μαζί με την
προκαταβολή, προσπαθείτε να διορθώσετε λάθη που προέκυψαν από τον κανονισμό του
1995 εξαιτίας ολιγωρίας και ανικανότητας του τότε Υπουργού που αποδέχετο τον
κανονισμό.
Μη μας παρουσιάζετε, λοιπόν, την καταβολή της δεύτερης δόσης ως μεγάλη επιτυχία.
Οφείλετε να το κάνετε, εφόσον έχετε και στοιχεία και εκτιμήσεις ως προς το σύνολο
της παραγωγής, αν θέλετε να στηρίξετε έστω και εν μέρει το εισόδημα των παραγωγών.
Ας έρθω, λοιπόν, τώρα στο ελαιόλαδο, που είναι ένα άλλο σημαντικό προϊόν που
αντιμετωπίζει αυτό τον καιρό μεγάλη κρίση. Δυστυχώς λόγω της ολιγωρίας της
Κυβέρνησης να ελέγξει τα διπλοζυγίσματα και τις καταγραφές ποσοτήτων που δεν
υπάρχουν -πλασματικές ποσότητες παραγωγής- φθάσαμε στο σημείο να λέμε στους αγρότες
ότι θα πάρετε στην καλύτερη περίπτωση τριακόσιες οκτώ (308) δραχμές το κιλό
επιδότηση από τετρακόσιες ογδόντα τρεις (483) που ήταν πέρυσι. Περί αυτού
πρόκειται.
Και εσείς βέβαια προσπαθείτε να μειώσετε την παραγωγή, κατόπιν εορτής όμως, από
πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες τόνους, που διαφαίνεται ότι θα είναι φέτος η παραγωγή
και από εξακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τόνους που σας λέει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση ότι
θα είναι η παραγωγή, στην ποσότητα των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων τόνων, που είναι
όμως πολύ αυξημένη σε σχέση με το εθνικό πλαφόν που είναι τετρακόσιες δεκαεννιά
χιλιάδες τόνοι.
Και ερωτάσθε: Πάλι θα την πληρώσουν οι αθώοι, οι ειλικρινείς και οι έντιμοι αγρότες
σε σχέση με κάποιους άλλους που με τη ανοχή των μηχανισμών της Κυβέρνησης και του
κράτους και προφανώς με την ολιγωρία της δικής σας πολιτικής ηγεσίας, καταγράφουν
πλασματικές ποσότητες παραγωγής;

Είχαμε πρόσφατα το τεράστιο πρόβλημα της Λέσβου. Δεχθήκαμε το Νομάρχη και
εκπροσώπους τους. Πήγα και εγώ στη Λέσβο και συζήτησα το πρόβλημα. Είναι
δυσαρεστημένοι, γιατί δεν μπορούν να δεχθούν ότι σε κάποιες άλλες περιοχές, κάποιοι
άλλοι επιτήδειοι αγρότες, είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα καρπωθούν μέρος του
εισοδήματος που οι κάτοικοι της Λέσβου δικαιούνται και οι κάτοικοι και άλλων
περιοχών δικαιούνται. Λοιπόν τι θα κάνετε σε αυτές τις περιοχές; Μιλάω για τη Λέσβο
που είναι μια παραμεθόριος περιοχή. Σχεδόν μονοκαλλιέργεια είναι στη Λέσβο η
καλλιέργεια της ελιάς και το εισόδημα από την ελαιοπαραγωγή. Το ίδιο συμβαίνει και
με άλλες περιοχές της χώρας.
Τι θα κάνετε με τη βρώσιμη ελιά; Πήρατε ένα μέρος από το ποσό που αφορά την
ενίσχυση του ελαιολάδου και το μεταφέρατε στη βρώσιμη ελιά. Φέτος η επιδότηση για
τη βρώσιμη ελιά θα είναι πολύ μικρή, είκοσι πέντε δραχμές, είκοσι οκτώ δραχμές,
κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι είναι ποσό το οποίο θα στηρίξει τους παραγωγούς της
βρώσιμης ελιάς, τη στιγμή που έχουμε αδιάθετες ποσότητες παραγωγής επί πολλά έτη.
'Οπως άλλωστε έχουμε και αδιάθετα προϊόντα, που δεν επιδοτούνται και δεν
αποσύρονται με αποζημίωση, όπως προβλέπουν οι πρόσφατοι κανονισμοί.
Για τον καπνό, εντάξει, θα δώσετε ένα μέρος της δεύτερης δόσης στην αρχή -και καλά
θα κάνετε, σας το έχουμε εισηγηθεί παγίως αυτό- με άτοκο δάνειο, το οποίο θα
προέλθει από την Αγροτική Τράπεζα με δική σας σύμβαση, σωστό είναι κι αυτό. Αλλά τα
προβλήματα στο εισόδημα των καπνοπαραγωγών προέρχονται από τη λανθασμένη
διαπραγμάτευση και τους απαράδεκτους χειρισμούς που συνέβησαν, όταν έκλεισε η
συμφωνία για τη διαφήμιση του καπνού, με την υπαναχώρηση του 'Ελληνα Υπουργού
Υγείας την τελευταία στιγμή, που ενώ ήταν στο μπλοκ των οκτώ, άλλαξε στρατόπεδο και
συνεφώνησε, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς καμία αντιστάθμιση της απώλειας του
εισοδήματος των καπνοπαραγωγών, με τους άλλους επτά που ήταν κατά της διαφήμισης.
Χωρίς, επαναλαμβάνω, καμία αντιστάθμιση και κανένα αντάλλαγμα. Και εκεί είναι το
πρόβλημα. Βρισκόμαστε λοιπόν πάντοτε εκτεθειμένοι.
Εδώ είναι γνωστό ότι στη διαχειριστική επιτροπή για το θέμα του βάμβακος μειοψήφισε
η Ελλάδα. Και καλά έκανε. Γιατί δεν προσπάθησε και τελικά δεν επέτυχε να πείσει
τους άλλους δεκατρείς εταίρους μας; Μόνον η Γαλλία απείχε.
Εγώ θα θεωρήσω επιτυχία σας -και θα σας βγάζαμε, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,
το καπέλο και θα το αναγνωρίζαμε- αν πείθατε και τους άλλους. Οι δεκατρείς πήγαν
κόντρα σε εμάς. 'Αρα, εδώ αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα διαπραγμάτευσης και
παρουσίας μας στα κοινοτικά όργανα.
Κάτι αντίστοιχο έγινε και με το ελαιόλαδο.
Γι' αυτό σας μεμφόμαστε, κύριε Υπουργέ. Και πιστεύω ότι θα εκτιμήσετε πως είναι
καλόπιστες οι προτάσεις μας και οι ιδέες μας, όπως φαίνεται άλλωστε και με το θέμα
του κόστους παραγωγής, στο οποίο θα έλθω στη συνέχεια.
Μας λέγατε κι εσείς και οι προγενέστεροι Υπουργοί Γεωργίας, οι προκάτοχοί σας, ότι
αυτά που εισηγείται η Νέα Δημοκρατία είναι αντικοινοτικά. Ερχόταν ο κ. Τζουμάκας
και είχε ως μόνιμη επωδό κάθε δηλώσεώς του: "Μας ζητάτε λαϊκίστικα πράγματα."
'Ελεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. "Αυτά που ζητάτε, δεν γίνονται. Μας το απαγορεύει η
Ευρωπαϊκή 'Ενωση." Τώρα καλλιεργείται η εντύπωση ότι ο κύριος Πρωθυπουργός θα
εξαγγείλει μια σειρά μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος, που είναι,
φαντάζομαι, ταυτόσημα με αυτά που λέγαμε κι εμείς. Τώρα πώς γίνεται, κύριε Υπουργέ;
Ούτε Ε.Ο.Κ. μας φταίει τώρα. Ούτε τα αρμόδια όργανα μας δημιουργούν πρόβλημα. Και ο
προϋπολογισμός έχει τη δυνατότητα να τα δώσει τώρα. Και δεν είναι και ένα
τρισεκατομμύριο, που μας έλεγε ο κ. Τζουμάκας την εποχή εκείνη. Αλλά και αν τα
κάνει η Κυβέρνηση, γιατί δεν σκεπτόσαστε την απώλεια εισοδήματος από το αυξημένο
κόστος παραγωγής όλα αυτά τα χρόνια, πού όλοι μας ζητάμε αυτά τα μέτρα; Και τα
καύσιμα, και ο Φ.Π.Α. γίνεται τώρα, και η μείωση των επιτοκίων γίνεται. 'Οχι σε
επίπεδα, βέβαια, ανεκτά. Ακόμη τα επιτόκια είναι σε δυσβάστακτα επίπεδα. Πού
ακούστηκε να μας λέει η Κυβέρνηση ότι μειώνεται το επιτόκιο από 16% στο 14% -οι
προηγούμενες δηλώσεις σας πριν από δύο-τρεις μήνες περί αυτού έλεγαν- όταν ο
πληθωρισμός είναι στο 2%; Δεν μπορεί να διανοηθεί κανένας ότι μπορεί να έχετε επτά
φορές μεγαλύτερο επιτόκιο από το επίπεδο του πληθωρισμού.
Θα μας πείτε τώρα βέβαια ότι επιδιώκετε να τροποποιήσετε το μέτρο σας και να το
φθάσετε στο 8% ή στο 9%. Και πάλι, πού ακούστηκε να είναι τετραπλάσια και
πενταπλάσια τα επιτόκια σε σχέση με τον πληθωρισμό; Λέτε ότι επί Νέας Δημοκρατίας

ήταν μεγάλα. 'Ηταν, αλλά ήταν τρεις μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό. Περί αυτού
πρόκειται.
'Εχετε αυξημένα επιτόκια. 'Εχετε μεγάλο κόστος παραγωγής από τα καύσιμα. 'Εχετε
υψηλό τιμολόγιο στη Δ.Ε.Η. 'Εχετε μεγάλο Φ.Π.Α. για τα αγροτικά μηχανήματα, όταν σε
άλλες κατηγορίες τον Φ.Π.Α. τον έχετε μειώσει. Και είχατε τη δυνατότητα να
προχωρήσετε στη μείωση του Φ.Π.Α. στα αγροτικά μηχανήματα εδώ και χρόνια. Ακόμη
έχετε μεγάλη φορολογία στις μεταβιβάσεις, κληρονομιές κ.ο.κ. 'Εχετε σε υψηλά
επίπεδα τις άδειες οικοδομών. Οι σεισμόπληκτοι δεν θα πληρώνουν για την άδεια και
θα τους δίνει η Κυβέρνηση, απ' ό,τι λέει και σχέδια. Και καλά κάνει. Γιατί αυτό δεν
το κάνατε τόσα χρόνια για τους αγρότες, όπως εισηγείται η Νέα Δημοκρατία; Γιατί δεν
γινόταν τόσα χρόνια και μπορεί να γίνει τώρα για κάποιες άλλες κατηγορίες;
Και να έλθω στο θέμα της ρύθμισης των χρεών των αγροτών. Πόσες φορές εδώ σας έχουμε
πει όλοι οι συνάδελφοι -και ο κ. Κατσαρός που βλέπω μπροστά μου και άλλοι- πόσο
δυσβάστακτα είναι τα χρέη από τα ληστρικά επιτόκια δανεισμού και τους απαράδεκτους
τόκους υπερημερίας και τα πανωτόκια; Βγήκαν αποφάσεις δικαστικές σε βάρος της
ρύθμισης της τράπεζας. 'Ηλθατε και κάνατε ρύθμιση. Δεν προσήλθαν πολλοί και τώρα
ετοιμαζόσαστε, εν όψει των εκλογών, να καλλιεργήσετε την εντύπωση ότι θα φέρετε
ακόμη πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους αγρότες, που ουσιαστικά τι θα αφορούν; Θα
αφορούν τα ληστρικά επιτόκια και τα πανωτόκια, τα οποία είναι παράνομα και που τόσα
χρόνια έχουν οδηγήσει σε χρεοκοπία πάρα πολλές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και πολλές
άλλες κατηγορίες επιχειρηματιών και επαγγελματιών σε όλη τη χώρα.
Υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα με τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι προσπαθούν αυτήν,
τη στιγμή να τα βγάλουν πέρα με την πενιχρή τους σύνταξη. Τόσα χρόνια μας λέγατε
"δεν γίνεται να αυξήσουμε τις συντάξεις, δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα,
είναι ευνοημένοι οι αγρότες που δεν πληρώνουν εισφορές". Φέρατε το νόμο που αφορά
την ασφαλιστική κάλυψη του ΟΓΑ με τον οποίο προβλέπεται ότι σταδιακά θα μειώνεται η
κρατική επιχορήγηση για να φθάσει κάποια στιγμή που τα έσοδα του ΟΓΑ θα προέρχονται
ουσιαστικά από τους αγρότες. Τώρα, εν όψει των εκλογών και της γενικότερης
κινητικότητας που φαίνεται στον αγροτικό κόσμο, έρχεστε και λέτε "θα πάρουν δέκα
χιλιάδες αύξηση".
Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός μας ο Κώστας ο Καραμανλής, λέει επανειλημμένως ότι
το ειδικό επίδομα του ΕΚΑΣ πρέπει να δοθεί και στους αγρότες. Γιατί να μην το
δικαιούνται οι αγρότες;
Επίσης λέτε ότι θα δώσετε κάποια αύξηση στους αγρότες. Γιατί δεν προβλέψατε στον
τρέχοντα προϋπολογισμό το ποσό αυτό, που αφορά την αύξηση; Και τι θα γίνει με τον
επόμενο προϋπολογισμό; Να δούμε τι θα προβλέψετε στον προϋπολογισμό για στήριξη του
ΟΓΑ ώστε να δοθούν αυτές οι αυξήσεις. Μην μας λέτε πράγματα τα οποία τελικώς θα
κληθεί να εφαρμόσει η επόμενη Κυβέρνηση με προβλέψεις δικές σας, ανύπαρκτες. Γιατί
τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου θα τον εφαρμόσουμε εμείς ως κυβέρνηση.
Δεν αρκούν, λοιπόν, οι εξαγγελίες σας που εν πάση περιπτώσει ελάχιστες φορές
υλοποιούνται, όταν δεν προβλέπονται και τα απαραίτητα κονδύλια για την υλοποίηση
αυτών των μέτρων.
Θα αναφερθώ για λίγο στα έργα τα οποία εσείς διαφημίζετε ως δικά σας έργα και δικές
σας επιτυχίες. Καταργήσατε τους οργανισμούς. Τί συνέβη με την κατάργηση των
οργανισμών; Πολύ πιο άσχημα είναι τα πράγματα. Καθυστερούν πάλι οι επιδοτήσεις,
πάλι δεν κινούνται σωστά οι αρμόδιες υπηρεσίες που ανήκουν στην αρμοδιότητα και
έχει την εποπτεία τους το Υπουργείου Γεωργίας. Τι κάνατε με την Εταιρεία Αγροτικής
Γης; Και αυτή "παγωμένη". Εγώ επήνεσα ότι επισημαίνετε τις δυσλειτουργίες και σας
ζήτησα να καταργήσετε αυτήν τη διάταξη, αυτό το νόμο και αυτήν τη ρύθμιση. Πάντως
είναι "παγωμένες". Ο κ. Τζουμάκας εξαρτούσε τη διαρθρωτική πολιτική από την
εφαρμογή αυτού του μέτρου. Τόσο καιρό δεν εφαρμόζεται το μέτρο. Καταργήστε το. Να
έχετε το θάρρος και να πείτε ότι απέτυχε το μέτρο αυτό. Ούτε πιλωτικά λειτουργεί
ούτε τίποτα δεν λειτουργεί. Γιατί μας το λέτε ως επίτευγμα;
Στηρίζετε την πολιτική σας σε τρία τέσσερα μέτρα τα οποία δεν αποδίδουν. Μας έχετε
πει επανειλημμένως ότι θα φέρετε διατάξεις για την εξυγίανση του συνεταιριστικού
κινήματος. Μπήκαμε στο φθινόπωρο και τίποτα δεν γίνεται. Κατ'αρχήν λέτε ότι θα
καταθέσετε ένα νομοσχέδιο, αλλά νομοσχέδιο δεν βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι
τόσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συνεταιριστικό κίνημα εξ'αιτίας της
πολιτικής σας, ώστε η κατάθεση ενός νομοσχεδίου καθ'αυτό δεν μπορεί να δώσει λύση

στα προβλήματα.
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για το δασικό νομοσχέδιο το οποίο αναφέρουν όλοι οι
Υπουργοί. Είμαστε κοντά στις εκλογές και είμαι βέβαιος ότι θα το ξαναπείτε και
εσείς ως Κυβέρνηση. Ούτε δασικό νομοσχέδιο έρχεται όμως, ούτε επιλύονται τα
προβλήματα του τομέα αυτού.
Για τους νέους αγρότες αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν ούτε περιθώρια, ούτε
δυνατότητες να ενταχθούν. Είχαμε επισημάνει και παλαιότερα στα πλαίσια της
συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στο Α' Τμήμα Θερινών Διακοπών της Βουλής, ότι
είναι ελάχιστοι οι νέοι αγρότες που υπάγονται στα μέτρα αυτά. Αποδεικνύεται ότι με
βάση τα κονδύλια του δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης -το εισηγούνται και οι
υπηρεσίες σαςχρειάζονται εκατόν ογδόντα δισεκατομμύρια ακόμα για συγκεκριμένες
δράσεις όπως είναι νέοι αγρότες και μία άλλη δράση νομίζω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει επιδείξει
το ενδιαφέρον που απαιτείται για τον αγροτικό τομέα της χώρας συνολικά, αλλά και
για την ελληνική περιφέρεια. Η αντιμετώπιση επί έξι ή επτά χρόνια των προβλημάτων
των αγροτών αποδεικνύει ότι θεωρείτε τους αγρότες ως μία κατηγορία ευνοημένη, ως
μία κατηγορία η οποία κομματίζεται αν θέλετε ή για κομματικούς λόγους δημιουργεί
προβλήματα στην Κυβέρνηση. Ουδέποτε τους είδατε ως μία τάξη που αντιμετωπίζει
μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, που εξαιτίας λαθών και παραλείψεων της Κυβέρνησης δεν
μπορεί να επιβιώσει στην ύπαιθρο και ουδέποτε πήρατε τα μέτρα τα οποία πρέπει να
πάρετε.
'Εχετε τις δηλώσεις του κ. Σημίτη και προσπαθείτε τώρα εν όψει των εκλογών να
βελτιώσετε το κλίμα παραπληροφορώντας και παραπλανώντας.
Εμείς θεωρούμε ότι έστω και τώρα είναι καλό να πάρετε αυτά τα μέτρα στην κατεύθυνση
των δικών μας προτάσεων, αυτών που η Νέα Δημοκρατία εισηγείται κατ'επανάληψη στα
πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος της που έχει εξαγγείλει και έχει αναλύσει
και που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής με τα καύσιμα, το ΦΠΑ, το ηλεκτρικό
ρεύμα, τους φόρους μεταβίβασης κληρονομιάς, γονικής παροχής σε κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες και τη ραγδαία μείωση των επιτοκίων.
Επίσης την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Γεωργίας που θα πρέπει να γίνει Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ώστε να αποτελέσει αρωγό του αγρότη και όχι
δυνάστη του, τη βελτίωση της λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας και πάνω απ' όλα
την ιεράρχηση ως άμεσης προτεραιότητας διαπραγμάτευσης του αγροτικού προβλήματος
και των αγροτικών θεμάτων ακόμη και σε επίπεδο Πρωθυπουργού όταν πηγαίνουμε στις
Βρυξέλλες και συζητούμε τα αγροτικά θέματα.
Αν δεν αλλάξει πολιτική η Κυβέρνηση και δεν δώσει την προτεραιότητα που αρμόζει σ'
αυτόν τον ευαίσθητο τομέα της ελληνικής γεωργίας που αφορά την ελληνική ύπαιθρο, ο
αγροτικός κόσμος θα σας γυρίσει για μία ακόμη φορά την πλάτη στις επόμενες εκλογές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

