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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Ευάγγελος Μπασιάκος έχει το λόγο για πέντε
λεπτά για να πρωτολογήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, καλώς ελέχθη από τους προλαλήσαντες ότι ο
τομέας της γεωργίας είναι ίσως ο πιο αποτυχημένος τομέας κυβερνητικής δράσης.
Εκείνο για το οποίο διερωτώμαστε είναι ποιος ειδικότερος τομέας του Υπουργείου
Γεωργίας τα πάει χειρότερα από τους άλλους.
Πραγματικά, σήμερα επερωτάται η Κυβέρνηση για το μείζον θέμα της έλλειψης μέριμνας
για την κάλυψη ζημιών από φυσικές καταστροφές αφ' ενός και αφ' ετέρου για την
έγκαιρη εξατομίκευση των ζημιών και τη σε σύντομο χρονικό διάστημα καταβολή των
αποζημιώσεων.
Ο αγρότης, κύριε Υπουργέ, ζητάει την κυβερνητική μέριμνα τότε, ζητά την παρέμβαση
του κράτους, για να τον στηρίξει, όταν έχει απόλυτη ανάγκη αυτή τη μέριμνα. Και
δυστυχώς, το Υπουργείο σας στρέφεται σε δραστηριότητες στις οποίες δεν νομίζω πως
πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος, όπως στην ίδρυση της εταιρείας Αγροτικής Γης. Αντί
να στρέψουν το κράτος και η Κυβέρνησή σας το ενδιαφέρον τους στην αποζημίωση των
αγροτών -που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και που οι φυσικές καταστροφές
αποτελούν ένα βασικό λόγο αντιπαράθεσης τους με την Κυβέρνηση και προκαλούν τις
κινητοποιήσεις και στην ευρεία έκταση που είχαμε βιώσει στο παρελθόν- ασχολούνται
με άλλα ζητήματα.
Είχαμε την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να επισκεφθούμε -κλιμάκιο αποτελούμενο
απο τον κ. Δημοσχάκη, τον κ. Λυμπερακίδη κι εμένα- την πληγείσα για πολλοστή φορά
περιοχή του 'Εβρου και να επισημάνουμε αυτό που και ο κ. Δημοσχάκης είπε
προηγουμένως, την έλλειψη μέριμνας από την Κυβέρνηση, παρά την προειδοποίηση των
αρμόδιων φορέων για τις παρεμβάσεις στα αναχώματα, που είχαν ρήγματα, ώστε να
αποτραπεί η καινούρια πλημμύρα. Εάν διετίθεντο τα τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια,
τα οποία είχε υποσχεθεί η Κυβέρνηση, είναι βέβαιο ότι θα είχε αποτραπεί η ζημιά στη
μεγάλη έκταση που παρατηρήθηκε.
Θέλω να σας διαβάσω, κύριε Υπουργέ -για να δείτε πόσο ανακόλουθοι είστε και πόσο
εμπαίζετε, τελικώς, τον ελληνικό λαό- απάντηση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ τον Μάρτιο του
1998 σε ερώτηση Βουλευτών που επισκέφθηκαν την περιοχή, στην οποία απάντηση λέει ο
κ. Λαλιώτης ότι στο Νομό 'Εβρου εκτελούνται αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού
εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμυρίων (185.000.000) δραχμών. Πρόκειται να δημοπρατηθούν
αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 2,3 δισεκατομμυρίων δραχμών και εκτελούνται
μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού 6,3 δισεκατομμυρίων δραχμών.
Τέτοια έργα, κύριε Υπουργέ, στο Νομό 'Εβρου δεν υπάρχουν. Υπάρχει πλήρης
εγκατάλειψη. Αυτή τη στιγμή πρόκειται να αποζημιωθούν διακόσιες πενήντα χιλιάδες
στρέμματα στο Νομό 'Εβρου. Αντιλαμβάνεσθε τι κρίση παρουσιάζει η οικονομία αυτής
της περιοχής, όταν βρίσκονται σε εκκρεμότητα αυτές οι αποζημιώσεις και καθυστερεί η
καταβολή τους. Πρόκειται για αποζημιώσεις από παγετό, από παλιές πλημμύρες κ.ο.κ.
Πολλές καλλιέργειες, όπως βαμβακιού, τεύτλων, αραβοσίτου και σιτηρών έχουν πληγεί.
Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή τους, ακριβώς γιατί δεν υφίστανται οι
προϋποθέσεις παραμονής τους. Θυμάστε τις ζημιές με τον αφθώδη πυρετό κατά το
παρελθόν, όταν σύσσωμη η περιοχή της Θράκης κινητοποιήθηκε και σας πίεσε για να
καταβάλετε τις αποζημιώσεις, να παρέμβετε και στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και όλα αυτά τα
κάνατε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Πολύ ενδεικτικά θα σας πω ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή της
Θεσσαλίας με τις πρόσφατες πλημμύρες. Σας θυμίζω ότι οι πλημμύρες έχουν ενταθεί από
την περίοδο του 1994, όταν και πάλι η Νέα Δημοκρατία είχε επισκεφθεί με κλιμάκια
την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Τότε σας είχαμε επισημάνει αυτό το τεράστιο
πρόβλημα. Είχατε επέμβει πολύ καθυστερημένα. Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για τις
μεγάλες κινητοποιήσεις εκείνης της εποχής.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ)
Θα κάνω ειδική αναφορά στην Αργολίδα, λόγω των παγετών του Μαρτίου 1998. 'Εχει
πληγεί όχι μόνο η παραγωγή, αλλά και το φυτικό κεφάλαιο, οι βερικοκιές, τα

εσπεριδοειδή και τα ελαιόδενδρα. Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση και καταβολή
των αποζημιώσεων. Δεν κινδυνεύει μόνο η φετινή παραγωγή, αλλά και η παραγωγή των
επόμενων ετών. Διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής της
Αργολίδας.
Να αναφερθώ ακόμη στις πλημμύρες της Λέσβου, στις ζημιές από τις χιονοπτώσεις στη
Βοιωτία τον Απρίλιο του 1998. Και θα σας πω ότι είναι απαράδεκτο να απαντάτε σε
ερώτησή μας με τον εξής αφορισμό: "Θέμα αναστολής εισπράξεως των οφειλών των
αγροτών που υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές στη φυτική και ζωική παραγωγή από τα
τελευταία δυσμενή καιρικά φαινόμενα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από την
Αγροτική Τράπεζα." Και το λέτε αυτό τη στιγμή που ρυθμίζετε σκανδαλωδώς χρέη
υμετέρων συνεταιρισμών ή κατασπαταλάτε σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
ποσά για να ρυθμίσετε χρέη και να καλύψετε κομματικές ανάγκες. 'Οταν τα λέτε αυτά,
υβρίζετε τους αγρότες, διότι αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και
έχουν αδυναμία καταβολής στην Αγροτική Τράπεζα, διότι υπάρχουν τα ληστρικά επιτόκια
και τα πανωτόκια.
Είναι αδιανόητο σε μία εποχή που ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει τεράστια κρίση να
αυξάνετε το ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ κατά 50%, να απειλείτε στον ΣΑΠ ότι θα αυξήσετε το
ασφάλιστρο στο 6% ή και στο 8%, την ίδια στιγμή που μειώνετε την ασφαλιστική
κάλυψη, αντί να την αυξάνετε. Δεν αποδέχεστε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για
την εφαρμογή του θεσμού της αντασφάλισης που μεταθέτει ένα μεγάλο μέρος του
ασφαλιστικού κινδύνου σε άλλους οργανισμούς, ώστε να μπορεί ο ΕΛΓΑ να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του.
Πρέπει με τον κρατικό προϋπολογισμό να καλυφθεί ένα μέρος των δαπανών, αλλά και να
προωθηθούν λύσεις μέσω της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, όπως είχε γίνει κατά το παρελθόν,
επί Νέας Δημοκρατίας όταν μπορέσαμε να κάνουμε αναδιαρθρώσεις στην Κρήτη και σε
άλλες περιοχές, αλλά και επί των ημερών σας με πολύ ολιγότερο επιτυχημένα
αποτελέσματα.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

