ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΑΓ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
19.06.1998
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Η πρόταση είναι του Συνασπισμού, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Από ό,τι με ενημερώνει η
Γραμματεία η πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο
Κακλαμάνη έχει γίνει, με επιστολή, που έχει σταλεί και έχει
πρωτοκολληθεί στις 31.3.98, του κ. Κώστα Καραμανλή, Προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Μπασιάκο, έχετε το λόγο για είκοσι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραμανλής ζήτησε τη διεξαγωγή συζήτησης
πάνω στα προβλήματα του αγροτικού τομέα και ειδικότερα πάνω στο
πόρισμα της διακομματικής επιτροπής, που επί ένα χρόνο συζήτησε
διεξοδικά το μεγάλο πρόβλημα και τη μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η
ελληνική γεωργία. Και να θυμάστε ότι η αφορμή για τη σύσταση αυτής
της διακομματικής επιτροπής ήταν οι μεγάλες σε έκταση και ένταση
αγροτικές κινητοποιήσεις, που στόχο είχαν να προβάλουν το αγροτικό
πρόβλημα και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη ότι άμεσα πρέπει να
βρεθεί λύση για τη συγκράτηση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού στην
ύπαιθρο και την τόνωση του βιοτικού επιπέδου στην ελληνική
περιφέρεια.
'Ενα από τα αίτια για την κρίση που έχει δημιουργηθεί και για τις
κινητοποιήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα, όχι μόνο στις αρχές του 1997,
που επέβαλαν τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής, αλλά και κάθε
χρόνο -θα θυμάστε το 1994, το 1995 και το 1996- οφείλονται σε μία
σειρά από λάθη και παραλείψεις της Κυβέρνησης, αλλά και σε διάφορους
εξωτερικούς λόγους, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ένα δυσάρεστο κλίμα
για την εξέλιξη του αγροτικού τομέα στη χώρα μας.
Αναφέρομαι πρώτα στα λάθη και τις παραλείψεις της Κυβέρνησης του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., διότι η Κυβέρνηση αυτή από τη δεκαετία του 1980 έδειξε
δείγμα γραφής. Είναι την εποχή που ο κ. Σημίτης, ο σημερινός
Πρωθυπουργός, ως Υπουργός Γεωργίας συμφώνησε με μία σειρά ρυθμίσεις,
οι οποίες απεδείχθησαν καταστροφικές. Δεν αξιοποίησε τους κοινοτικούς
πόρους και οδήγησε το συνεταιριστικό κίνημα στη σημερινή δεινή του
κρίση. Και το λέω αυτό, γιατί αυτή η πολιτική έχει υπονομεύσει τον
αγροτικό τομέα, τη στιγμή που άλλοι τομείς της γεωργίας σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες έχουν προοδεύσει, έχουν εξελιχθεί και έχουν
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις της ανταγωνιστικότητας του τομέα αυτού
στις χώρες αυτές.
Πραγματικά η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχασε μία σειρά από ευκαιρίες στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, αλλά και διεθνώς.
Ξεκινώ από την υπογραφή της συμφωνίας της GATT, όταν ο αναρμόδιος
περί τα αγροτικά, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών τότε,
κ. Κρανιδιώτης συνεφώνησε με τη συμφωνία αυτή και μάλιστα τηλεγράφησε
στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εξωτερικών, λέγοντας ότι είναι μία
επωφελής συμφωνία για τα αγροτικά εθνικά συμφέροντα. Είναι εκπρόσωπος
του ιδίου κόμματος, που στελέχη του σήμερα μιλάνε για αποτυχία στη
διαπραγμάτευση της GATT και καταλογίζουν στη Νέα Δημοκρατία κακούς
χειρισμούς στο θέμα αυτό.
Αρκεί όμως να τονίσω και να θυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, το γεγονός
ότι πέρασαν δυο ολόκληροι μήνες από την ανάληψη της διακυβερνήσεως
του τόπου από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Να σας
θυμίσω ακόμη ότι στις 15 Δεκεμβρίου, την ημέρα που συνήπτετο αυτή η
συμφωνία άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και η Πορτογαλία, διεκδικούσαν
και πέτυχαν την ικανοποίηση δικών τους εθνικών αγροτικών αξιώσεων.
'Εκτοτε χάσαμε μοναδικές ευκαιρίες και ως προεδρία της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης, αλλά και στις διαπραγματεύσεις για μια σειρά αγροτικά

προϊόντα και κανονισμούς, που δυστυχώς έχουν υπονομεύσει το μέλλον
των κλάδων αυτών της γεωργίας.
Αρκεί να αναφερθεί κανείς στην αποτυχημένη διαπραγμάτευση για τον
κανονισμό του βαμβακιού που περιόρισε το εθνικό πλαφόν παραγωγής και
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για αύξηση της συνυπευθυνότητας, που
συνεπάγεται πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων απώλεια κοινοτικών πόρων
για τους 'Ελληνες αγρότες και τον τομέα της δυναμικής αυτής
καλλιέργειας.
Να σας πω ακόμη για τα οπωροκηπευτικά. Ο παρών Υπουργός Γεωργίας το
1996 συμφώνησε με μία ρύθμιση, παρά τις επιφυλάξεις της Νέας
Δημοκρατίας που έγκαιρα είχαν εκφραστεί και είχαν αναδειχθεί, η οποία
είναι ιδιαίτερα καταστροφική, διότι δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι,
περιορίζει έως μειώνει, στα επόμενα χρόνια, τη στήριξη είτε στην
απόσυρση είτε στις επιδοτήσεις για το εξωτερικό είτε στη μεταποίηση.
Και προς τιμήν του Υπουργού, έφθασε εκ των υστέρων να ομολογήσει την
αποτυχία του και να πει, έστω και εκ των υστέρων, δύο χρόνια
αργότερα, ότι θα ζητήσει στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση την αναθεώρηση αυτού
του καθεστώτος, κάτι όμως που μπορώ εκ των προτέρων να προδικάσω, ότι
θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είσθε εσείς, κύριε Υπουργέ, ο ίδιος
Υπουργός ο οποίος συμφώνησε τότε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέσετε
τώρα τα προβλήματα που σας είχαμε επισημάνει, και να επιτύχετε
τροποποίηση ενός κανονισμού που ισχύει επί δύο χρόνια και θα ισχύει
τα επόμενα χρόνια.
Οδηγήσατε έτσι τον ευαίσθητο κλάδο των οπωροκηπευτικών σε αποτυχία
και είναι βέβαιο -υπάρχουν εδώ συνάδελφοι από περιοχές που παράγουν
οπωροκηπευτικά- ότι τα επόμενα χρόνια οι νομοί αυτοί θα βουλιάξουν
και θα έχετε ακέραια την ευθύνη, κύριε Υπουργέ.
Πρέπει να γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι στον αγροτικό τομέα οι
επιπτώσεις από τις δυσμενείς εξελίξεις σε μία καλλιέργεια δυστυχώς
επεκτείνονται και σε άλλες καλλιέργειες, διότι οι αγρότες εκείνοι οι
οποίοι βλέπουν ότι η καλλιέργειά τους δεν προχωρεί, θα αναγκαστούν να
στραφούν προς μία άλλη καλλιέργεια, που δεν είναι ακόμη προβληματική,
αλλά θα την καταστήσουν προβληματική. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί
προβληματική μία σειρά από τομείς και κλάδους της ελληνικής γεωργίας,
οι οποίοι δυστυχώς θα αντιμετωπίσουν ανάλογη κρίση.
'Ερχομαι τώρα στο θέμα των σιτηρών. Συμφωνήσατε, κύριε Υπουργέ της
Γεωργίας, να μειωθεί η ενίσχυση κατά στρέμμα στα δημητριακά από εννέα
εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες στρέμματα, που ίσχυε μέχρι πριν λίγο,
στα έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες στρέμματα, περιορίζοντας έτσι
τη δυνατότητα παραγωγών και καλλιεργητών άλλων καλλιεργειών να
στραφούν στα σιτηρά και να εξασφαλίσουν αυτήν την στρεμματική
επιδότηση που δίνει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, ύψους περίπου δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) δραχμών.
Με τη ρύθμιση την οποία αποδεχτήκατε καταργούνται τα ατομικά
δικαιώματα και έτσι η ελεύθερη καλλιέργεια των σιτηρών και των
δημητριακών θα οδηγήσει στη μείωση της επιδότησης, γιατί θα υπάρχει
και εκεί η συνυπευθυνότητα, η οποία θα μειώνει τη στρεμματική
ενίσχυση των παραγωγών. Αλλά και μία σειρά άλλα προϊόντα θα οδηγηθούν
σε καταστροφή.
Εγώ θα σας θυμίσω το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο καπνός. Σε μία
μέρα μόνο ο Υπουργός Υγείας, χωρίς να επιτύχει αντισταθμίσεις και
ανταλλάγματα έβαλε την υπογραφή του και προσχώρησε στην ομάδα των
επτά χωρών -στο σύνολο των δεκαπέντε- που ζητούσαν την απαγόρευση της
διαφήμισης του καπνού, οδηγώντας έτσι και αυτήν την καλλιέργεια σε
καταστροφή. Και βέβαια θα κληθείτε το επόμενο διάστημα να αγωνιστείτε
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση για να κρατήσετε ό,τι είναι δυνατόν από τα
δικαιώματα και από τη στήριξη στον καπνό που αφορά πολλές
προβληματικές ορεινές, φτωχές περιοχές της χώρας μας.
Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζει ο τομέας της ζωικής παραγωγής. Εκεί
διακρίνεσθε για τις αποτυχίες σας. Εγώ θα σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ,
μόνο την ομολογία σας ότι αιφνιδιαστήκατε όταν συζητείτο στην

Ευρωπαϊκή 'Ενωση το θέμα των εντοσθίων αμνοεριφίων. Το είπατε εσείς ο
ίδιος ότι αιφνιδιαστήκατε.
Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει κάποιο στέλεχος του Υπουργείου
Γεωργίας να σας ενημερώνει για τις εξελίξεις στα ευρωπαϊκά συμβούλια
υπουργών ή στα αρμόδια όργανα της ευρωπαϊκής επιτροπής; Ομολογήσατε
ότι αιφνιδιαστήκατε και υπήρξε μία δυσμενέστατη απόφαση για τη χώρα
μας, της οποίας η εφαρμογή ανεστάλη προσωρινά, για άλλους λόγους, και
η οποία θα οδηγούσε τον τομέα των αμνοεριφίων σε αποτυχία, από τη
στιγμή που θα απαγορευόταν η κατανάλωση και η διάθεση του 20% του
βάρους -θα το πω έτσι απλά για να το κατανοήσουν όλοι οι συνάδελφοιαπό το αμνοερίφιο.
Δηλαδή, το ακαθάριστο έσοδο των κτηνοτρόφων αυτών, περιορίζεται κατά
20% και ουσιαστικά χάνουν το κέρδος τους. Αυτό επιτύχατε. Και δεν
επιτύχατε τίποτα στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος. Υπάρχει ένα
πάγιο αίτημα της χώρας μας για αύξηση της ποσόστωσης αγελαδινού
γάλακτος, αυτής της αύξησης που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία άμεσα τότε,
κατά 150.000 τόνους, διαγράφοντας μάλιστα και τα πρόστιμα από
υπέρβαση αυτών των ποσοστώσεων. Εσείς, δεν καταφέρατε να κατοχυρώσετε
την ποσόστωση την οποία την προσδιορίζετε σε 150.000 τόνους -και έτσι
πράγματι είναι- και τώρα θα αρκεστείτε, λόγω της αποτυχίας των
διαπραγματεύσεών σας, να πάρετε μια αύξηση ποσοστώσεων -η οποία είναι
αστεία βέβαια, μας εμπαίζουν όσοι μας προτείνουν αυτήν την αύξησηκατά 18.000 τόνους μόνο. Αυτή είναι δυστυχώς η επιτυχία σας, εντός
εισαγωγικών, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσεώς σας
για τον ευαίσθητο τομέα του αγελαδινού γάλακτος και της κτηνοτροφίας.
Επίκειται η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το ελαιόλαδο. Δυστυχώς εδώ,
δεν απέδωσε η όποια προσπάθεια κατεβλήθη από την Κυβέρνηση. Δεν
κάνατε έγκαιρα τις συμμαχίες σας με τις άλλες χώρες, ειδικά του
μεσογειακού νότου, για να επιτύχετε διατήρηση του καθεστώτος με
βελτιώσεις που αφορούν τη χορήγηση των επιδοτήσεων κατά κιλό, με βάση
την ποιότητα και με τη στήριξη των μικρών παραγωγών, των νέων
παραγωγών και τη στήριξη των αγροτών προβληματικών και παραμεθόριων
περιοχών για κοινωνικούς λόγους. Ουσιαστικά δρομολογήθηκε από το 2001
και μετά η χορήγηση των επιδοτήσεων κατά δέντρο, που σημαίνει τη
μείωση της στήριξης για τον 'Ελληνα παραγωγό σε πολύ μεγάλο ποσοστό
σε σχέση με άλλες χώρες, ακόμη και της Ισπανίας και Ιταλίας, μια και
λαμβάνεται υπόψη η πλασματική παραγωγή. Και στον τομέα αυτό, όπως
γνωρίζετε, η Ισπανία και η Ιταλία διακρίνονται.
Βέβαια, εδώ κάνατε ένα σημαντικό λάθος. Ενώ θα έπρεπε οι υπηρεσίες
σας να ελέγχουν την παραγωγή και την όποια μεμονωμένη, αν θέλετε,
δήλωση πλασματικών ποσοτήτων, δεν το κάνετε στο εσωτερικό αυτό για να
τιθασεύσετε τις παρανομίες και να πατάξετε τα όποια σκάνδαλα, αλλά το
είπατε στο εξωτερικό και αμφισβητήσατε εσείς ο ίδιος τα στοιχεία που
Κυβέρνησή σας και το Υπουργείο σας, έδωσε στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Είπατε ότι δηλώνουμε με 150.000 τόνους παραπάνω. Το είπατε στις
Βρυξέλλες! Δεν βρίσκετε λύση στο εσωτερικό. 'Εχετε μια κλασική μέθοδο
να καταγγέλλετε σκάνδαλα, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα, σαν να
είναι κάποιος άλλος ο υπεύθυνος. Σαν να μην είστε εσείς ο
αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διάλυση και τη δυσλειτουργία του τομέα
αυτού που έχετε ευθύνη.
Το είπατε στις Βρυξέλλες και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσετε
τη βελτίωση της στήριξης του ελαιολάδου, ύστερα απ'αυτές τις
ομολογίες σας. Θα φθάσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο απαράδεκτο
φαινόμενο, εάν ισχύσει ο κανονισμός, όπου επιδοτούνται τα δέντρα και
όχι η ποσότητα, να εισπράττουν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί παραγωγοί
χίλιες πεντακόσιες (1.500) δραχμές το δέντρο με σημερινούς
υπολογισμούς έναντι χιλίων (1.000) δραχμών ή χιλίων πενήντα (1.050)
δραχμών του 'Ελληνα παραγωγού. Πώς το αποδέχεσθε αυτό; Πώς ανέχεστε
μια τέτοια κατάσταση τη στιγμή που και τα δέντρα στην Ισπανία
φυτεύονται, ενώ στη χώρα μας απαγορεύονται οι φυτεύσεις, και πρόλαβαν
και φύτευσαν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Πώς αποδέχεσθε την πλασματική

παραγωγή των Ισπανών και των Ιταλών που είναι πολύ μεγαλύτερη από την
ελληνική; Αν θέλετε υπαρχουν και κρούσματα στη χώρα μας και σας είπα
ότι είστε υπεύθυνοι. Πώς τα αποδέχεσθε αυτά;
Ανάλογα προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε με τον καπνό και με το κρασί
στο προσεχές μέλλον.
Για το ρύζι δεν έχετε ευθύνη που χάθηκαν πολύτιμες επιδοτήσεις; Δεν
έχετε ευθύνη, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, όταν τα κονδύλια του
δευτέρου Πακέτου Ντελόρ που είχε δεσμεύσει τότε η Νέα Δημοκρατία για
τον τομέα της γεωργίας, τα περιορίσατε από το 15% του συνολικού
προγράμματος στο

Σελίδα 10701
11,5% στερώντας με τιμές του 1993 τον τομέα από διακόσια
δισεκατομμύρια (200.000.000.000) περίπου δραχμές; Δεν έχετε ευθύνη
γι'αυτό, τη στιγμή που η κρίση στον αγροτικό τομέα έχει επιδεινωθεί
τα τελευταία πέντε χρόνια από δική σας ευθύνη;
Μειώσατε το ποσοστό συμμετοχής του αγροτικού τομέα στο δεύτερο Πακέτο
Ντελόρ από 15% στο 11,5%, από ένα τρισεκατομμύριο (1.000.000.000.000)
περίπου δραχμές, στα οκτακόσια δισεκατομμύρια (800.000.000.000)
περίπου δραχμές. Και βέβαια έργα για αγροτική ανάπτυξη, ώστε να
υπάρξει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, μέσω
μείωσης του κόστους παραγωγής, δεν έχουν γίνει στη χώρα μας, δεν
εξελίσσονται τέτοια προγράμματα. Θα παρακαλέσω να μας πείτε ένα
σημαντικό έργο που γίνεται στον τομέα της γεωργίας, γιατί μόνο έτσι
θα μπορέσουμε, αν θέλουμε κατά τρόπο συμβατό με τους κανονισμούς της
ευρωπαϊκής ένωσης, να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα για να τον
καταστήσουμε ανταγωνιστικό.
Υπάρχει μία διάχυτη εντύπωση -και αυτή η εντύπωση προέρχεται κυρίως
από τα κόμματα της Αριστεράς- ότι μας επιβάλλεται, λέει, από την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση να μειωθεί ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός.
Δεν μας επιβάλλεται, κύριοι συνάδελφοι. Απλώς, η προοπτική διατήρησης
ή μείωσης του ενεργού αγροτικού πληθυσμού εξαρτάται αποκλειστικά από
την άσκηση αγροτικής πολιτικής. Αν συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη
πολιτική, την οποία ακολουθείτε, η "αγροτική πολιτική σας" δηλαδή,
είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε συρρίκνωση του ενεργού αγροτικού
πληθυσμού.
Εδώ είναι το μείζον εθνικό, το μείζον κοινωνικό, το μείζον οικονομικό
πρόβλημα, που παίρνει εθνικές πλέον διαστάσεις, από τη στιγμή που οι
αγρότες, άνεργοι πλέον, θα μετεγκαθίστανται στα μεγάλα αστικά κέντρα,
αναζητώντας τύχη και εργασία και επιβίωση. Εδώ κάνω έκκληση στους
συναδέλφους των αστικών περιοχών της χώρας, των περιοχών που δεν
έχουν αγροτικά προβλήματα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι των αστικών
περιοχών θα αντιμετωπίσουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα λόγω της
μετεγκατάστασης των αγροτών.
Ενώ το κόστος στήριξης των αγροτών στις αγροτικές περιφέρειες, στην
ύπαιθρο χώρα, είναι μικρότερο συγκριτικά από το κόστος στήριξής τους,
ως ανέργων ή για άλλους λόγους, στα αστικά κέντρα, η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ διστάζει να τους ενισχύσει κατά τρόπο συμβατό προς την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση, ώστε να παραμείνουν στην ύπαιθρο, να παραμείνουν
στην περιφέρεια και να αποτραπούν απαράδεκτα κοινωνικά φαινόμενα σαν

αυτά, που παρατηρούνται τελευταία και που φοβάμαι ότι δρομολογούνται
πλέον λόγω της κακής σας "αγροτικής πολιτικής" σε βάρος του
κοινωνικού συνόλου, σε βάρος της εθνικής οικονομίας, σε βάρος του
βιοτικού επιπέδου των αστικών κέντρων.
Πλέον το πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα διευρυνθεί και θα
αποτελέσει πρόβλημα των αστικών κέντρων και όχι πρόβλημα των
αγροτικών περιοχών, με την έννοια ότι όσο μειώνεται ο ενεργός
αγροτικός πληθυσμός, τόσο βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο αυτών, που
παραμένουν στα χωράφια τους.
Πρέπει, λοιπόν, να πάρουν τη σημαία του αγώνα πλέον και οι Βουλευτές
των περιοχών των αστικών κέντρων, διότι διακρίνεστε, κύριε Υπουργέ
της Γεωργίας, για την πολιτική σας, της μείωσης της κοινωνικής
στήριξης από τον προϋπολογισμό. Στη χώρα μας, διατίθεται το 16% του
Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος για κοινωνικές δαπάνες. Και αυτό είναι
πάρα πολύ μικρό σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που
προσεγγίζει το 30%. Είναι 29%.
'Οταν, λοιπόν, σήμερα δεν έχετε πολιτική βούληση και ίσως και
δυνατότητες δημοσιονομικές να στηρίξετε τον άνεργο στα μεγάλα αστικά
κέντρα, πως θα το κάνετε αύριο, που τα κονδύλια που θα χρειάζονται,
θα είναι πολύ περισσότερα;
Βέβαια αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τις εξελίξεις που αναμένονται στα
πλαίσια της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης προς ανατολάς, με την
ένταξη χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, που θα
δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα, αν σκεφτούμε και τις συζητήσεις
που γίνονται στα πλαίσια της "ΑΝΤΖΕΝΤΑΣ 2000" για τη διατήρηση ή και
τη μείωση των πόρων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ώστε να φτάσουμε κάποια
στιγμή -αυτά ακούγονται στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση- σε στήριξη από
εθνικούς πόρους του αγροτικού τομέα και σε συρρίκνωση των κονδυλίων
μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για τη στήριξη του αγροτικού
τομέα. Τι θα κάνετε τότε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία έχει μία τελείως
διαφορετική θεώρηση και στρατηγική για τα θέματα αυτά. Καταρχήν,
συνιστά τη διαμόρφωση μιας εθνικής αγροτικής στρατηγικής. Θα πρέπει
να δούμε που απευθυνόμαστε, τι στρατηγική χαράζουμε, τι μέσα
διαθέτουμε, ποια συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική πρέπει να έχουμε,
για να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα.
Η μεγάλη διαφορά του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καραμανλή,
από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Σημίτη, είναι ότι ο κ. Καραμανλής κάθε
φορά που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, κάθε φορά που συζητά με
υψηλόβαθμους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης -και το έκανε και προχθές ακόμηθέτει το αγροτικό πρόβλημα ως ένα από τα τρία μεγάλα εθνικά
προβλήματα της χώρας, την ίδια στιγμή που ο κ. Σημίτης ουδέποτε έχει
θέσει σε Συμβούλιο Κορυφής το μείζον αγροτικό πρόβλημα και την ίδια
στιγμή που ο κ. Σημίτης συνιστά στους αγρότες να αλλάξουν επάγγελμα,
χωρίς όμως να εξασφαλίζει εναλλακτική λύση απασχόλησης γι αυτούς τους
ανθρώπους, που θα αναγκαστούν αργά ή γρήγορα να αλλάξουν επάγγελμα.
'Εχουμε, λοιπόν, μία διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων της γεωργίας.
Εμείς λέμε ότι η πολιτική μας πρέπει να στρέφεται σε τρεις άξονες. Ο
πρώτος άξονας είναι να διεκδικούμε τα δίκαια εθνικά αγροτικά αιτήματα
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, να επιτυγχάνουμε στις διαπραγματεύσεις, να μην
απουσιάζουμε, να έχουμε επιχειρήματα, να υπάρχει θεμελίωση των θέσεών
μας και να διεκδικούμε και να επιτυχγάνουμε ό,τι άλλες χώρες
επιτυγχάνουν.
Θα σας πω, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, ότι υπήρξαν χώρες που στη
διαπραγμάτευση για τα σιτηρά εξασφάλισαν για πρώτη φορά τη στήριξη
των σιτηρών. Για πρώτη φορά θα πάρουν επιδοτήσεις οι χώρες αυτές
τώρα. Το λέω επειδή διαδίδεται ότι στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση όλες οι
χώρες έχουν προβλήματα, όλες οι χώρες χάνουν επιδοτήσεις. Δεν είναι
έτσι.
Και βέβαια, αφού εξασφαλίσουμε τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση,
θα πρέπει να αντλούμε και τους κοινοτικούς πόρους, που αφορούν έργα

ανάπτυξης, έργα υποδομής, έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής γεωργίας κατά τρόπο, όπως είπα, συμβατό με την Ευρωπαϊκή
'Ενωση.
Ο δεύτερος άξονας της πολιτικής μας είναι εκείνος, ο οποίος αφορά την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας μέσω της μείωσης του κόστους
παραγωγής, κατά τρόπο συμβατό με την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.Και το λέω για
πολλοστή φορά, γιατί ακούγεται και αυτό, ότι ζητάει η Νέα Δημοκρατία
πράγματα αντισυμβατικά, αντικοινοτικά.
Θα σας πω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, ότι έχετε όλη τη
δυνατότητα, πέραν των έργων υποδομής, να μειώσετε το κόστος παραγωγής
με τη μείωση της τιμής των καυσίμων, τη μείωση της τιμής της ΔΕΗ, τη
μείωση του ΦΠΑ για αγορά αγροτικού μηχανολογικού εξοπλισμού ως
επενδυτικού μέσου, τη διευκόλυνση των ιδιωτικών επενδύσεων. 'Οπως
ξέρετε, στη χώρα μας το πάγιο κεφάλαιο είναι απαξιωμένης τεχνολογίας.
Υπάρχει αποεπένδυση στη χώρα μας. Κάθε χρόνο μειώνεται το ποσοστό
συμμετοχής του παγίου κεφαλαίου της γεωργίας και αυτό είναι μεγάλο
πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει βέβαια στα πλαίσια του
κόστους παραγωγής, του κόστους του χρήματος να λάβουμε μέτρα για τη
μείωση του επιτοκίου της Αγροτικής Τράπεζας. Είναι αδιανόητο το
επιτόκιο της Αγροτικής Τράπεζας να αυξάνει κατά 4% περισσότερο από το
επιτόκιο των εμπορικών τραπεζών, γιατί η κομματική σας πολιτική με
την εξέλιξη της αδυναμίας
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εισπράξεως των δανείων, σας οδηγεί να αυξήσετε το επιτόκιο. Είναι
ληστρικά τα επιτόκια, όταν είναι τετραπλάσια του επιπέδου του
πληθωρισμού. Υπάρχουν και τα πανωτόκια, τα οποία είναι παράνομα.
Χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις
οδηγούνται σε χρεοκοπία εξαιτίας της πολιτικής των υψηλών επιτοκίων.
Βέβαια, πρέπει να δούμε και το θέμα του ΕΛΓΑ, γιατί είναι αδιανόητο
να αυξάνετε κατά 50% τις εισφορές του ΕΛΓΑ χωρίς να επεκτείνετε την
κάλυψή του. Αλλά αποτιμάτε τις ζημιές με πολύ μικρό ποσό και δεν
εξασφαλίζετε από τον κρατικό προϋπολογισμό τα αναγκαία κονδύλια. Σας
θυμίζω ότι πέρυσι είχαμε ζημιές σαράντα πέντε δισεκατομμύρια
(45.000.000.000), εξασφαλίσατε δεκαεννιά δισεκατομμύρια
(19.000.000.000) στον προϋπολογισμό και είκοσι δύο δισεκατομμύρια
(22.000.000.000) για το τρέχον έτος, που δεν φτάνουν ούτε για τις
ζημιές του 1997, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας. Απειλείτε ότι θα
αυξήσετε τις εισφορές του ΕΛΓΑ στο 6% και είναι απαράδεκτο να το λέτε
αυτό...
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Βέβαια, υπάρχει και το μείζον θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης των
αγροτών, των απομάχων του ΟΓΑ. Επιβάλλετε ασφαλιστικές εισφορές σε
μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον αγροτικό τομέα και σιγά-σιγά
περιορίζετε μέχρι κατάργησης την επιχορήγηση του κρατικού
προϋπολογισμού για τον ευαίσθητο αυτό τομέα.
Θα θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε τη σύνταξη σε επίπεδα οχτώμισι
χιλιάδων και τα έφθασε είκοσι μία χιλιάδες στο τέλος του 1993 με βάση

το νόμο, που είχαμε ψηφίσει και εσείς δεν έχετε κάνει τίποτε.
'Εφθασαν στις τριάντα χιλιάδες οι αγροτικές συντάξεις μετά από πιέση
και μετά από τις δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών. Δώσατε
τέσσερις χιλιάδες τη μία φορά, τέσσερις την άλλη και θα δίνετε ένα
χιλιάρικο -λέει- τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Τους εμπαίζετε, κύριε
Υπουργέ της Γεωργίας.
Βέβαια, στον ευαίσθητο τομέα των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας
είναι αδιανόητο να μιλάμε και να λέμε ότι υπάρχει Υπουργείο, είναι
αδιανόητο να μιλάμε ότι υπάρχει στήριξη από τους γεωτεχνικούς. 'Εχετε
την ευκαιρία να αποδεσμεύσετε τους γεωτεχνικούς από αλλότρια
καθήκοντα του ελέγχου των επιδοτήσεων ή του μετρήματος επιλέξιμων
εκτάσεων και να τους αναθέσετε καθήκοντα αρωγού του αγρότη, καθήκοντα
συμβούλου του αγρότη στην καλλιέργειά του. Θα πρέπει να προχωρήσετε
στην ίδρυση και λειτουργία -αυτό αφορά τον τρίτο άξονα πολιτικής μας
...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Από τα γραφεία να φύγουν για να πάνε να
εργαστούν στην ύπαιθρο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Συμφωνώ, κύριε συνάδελφε. Να πάνε να εργαστούν
στην ύπαιθρο, αφού τους αποδεσμεύσουμε από αλλότρια καθήκοντα.
Και θα πρέπει, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, να συστήσετε άμεσα τον
Οργανισμό Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων εξειδικευμένων με τα αγροτικά
προϊόντα, που θα ερευνά τις καταναλωτικές διαθέσεις στην εσωτερική
αγορά, στην ευρωπαϊκή και διεθνή και θα στέλνει πληροφορίες στους
αγρότες για να στέλνουμε προϊόντα κατάλληλα, σε είδος και ποιότητα,
στις ξένες αγορές και να διευρύνουμε και τις αγορές μας...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Μπασιάκο, τελειώνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: 'Ενα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ναι, αλλά έχουμε μακρά συζήτηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Αμέσως, ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Μακάρι να είσασταν μόνο εσείς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Και το λέω αυτό ως τρίτο άξονα της πολιτικής
μας, κύριοι συνάδελφοι, διότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος
στη διεύρυνση των αγορών και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων διάθεσης
και με ικανοποιητικούς όρους των προϊόντων μας, διότι είναι
απαράδεκτο να παράγουμε προϊόντα, τα οποία πετάγονται στις χωματερές.
Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα της
ελληνικής γεωργίας ως μείζον εθνικό θέμα, και να δώσουμε τα
απαραίτητα κονδύλια, που κατά τη Νέα Δημοκρατία δεν τίποτα άλλο παρά
μείωση κρατικών εσόδων κατά ογδόντα έως εκατό δισεκατομμύρια
(80.000.000.000 έως 100.000.000.000) συν το κόστος αποζημιώσεων. Σε
σύγκριση με τα σαράντα δύο τρισεκατομμύρια (42.000.000.000.000),
κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, που είναι το δημόσιο χρέος, είναι σταγόνα
στον ωκεανό.
Είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τα διακόσια δισεκατομμύρια
(200.000.000.000), τα οποία είναι το χάρισμα των χρεών των αγροτικών
συνεταιρισμών και ιδιωτών, χωρίς διαφανείς διαδικασίες, σε σχέση με
τα εφτακόσια (700.000.000.000) και οκτακόσια δισεκατομμύρια
(800.000.000.000) αντίστοιχα για τις αστικές συγκοινωνίες και την
Ολυμπιακή Αεροπορία.
Αν δεν αλλάξετε στρατηγική, αν δεν αλλάξετε πολιτική, ο αγροτικός
τομέας δυστυχώς οδηγείται, με δική σας αποκλειστική ευθύνη, στην
κατάρρευση. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός δεν θα σας
επιτρέψει να τον οδηγήσετε στην κρίση και την τελμάτωση. Σας
ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι, τη συνεδρίασή
μας παρακολουθούν από τα δυτικά θεωρεία, αφού προηγουμένως
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" είκοσι
ένας μαθητές και δεκατρεις συνοδοί από το εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο
της Ποσειδωνίας Σύρου.
Τους καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο.

(Χειροκροτήματα απ' όλες τις πτέρυγες)
Επίσης, έχω τη τιμή να σας ανακοινώσω ότι η Διαρκής Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόμου του
Υπουργείου Πολιτισμού: α) "Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Λιθουανίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της
Επιστήμης" και
β) "Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για
τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και του
πολιτισμού".

