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      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Η συζήτηση του Προϋπολογισμού παρέχει την 
ευκαιρία στους Βουλευτές να αναφερθούν στα πιο σημαντικά κατά την κρίση τους 
προβλήματα που αναδεικνύονται από την αποτύπωση των μεγεθών στον Κρατικό  
Προϋπολογισμό στα πλαίσια του πολύ σύντομου χρόνου που τους διατίθεται. Θα 
προσπαθήσω να επικεντρώσω την ομιλία μου σε θέματα που αφορούν στην 
αγροτική οικονομία και στην εκλογική μου περιφέρεια τη Βοιωτία.  
     Σε σχέση με τα σοβαρά προβλήματα της γεωργίας θέλω να τονίσω ότι η 
Κυβέρνηση ούτε μέσα από τον Προϋπολογισμό δεν δείχνει την ευαισθησία που 
αρμόζει σε αυτήν την πολύ μεγάλη κατηγορία μη προνομιούχων –χρησιμοποιώ μια 
έκφραση του κυβερνώντος κόμματος- που επηρεάζεται από λάθη, παραλείψεις και 
ανικανότητα της Κυβέρνησης.  
      Εάν δει κανείς τα μεγέθη του Κρατικού  Προϋπολογισμού που αναφέρονται στην 
αγροτική οικονομία, θα πειστεί ότι η Κυβέρνηση δεν διαθέτει την πολιτική βούληση 
να επιλύσει προβλήματα, να ασχοληθεί και να βγάλει τον αγροτικό τομέα από το 
αδιέξοδο. 
      Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπει μείωση 20% σε σχέση με τα 
προηγούμενα μεγέθη. Ιδιαίτερα τα αρδευτικά έργα του Υπουργείου της Γεωργίας 
παρουσιάζουν μείωση κατά 30%, η δε απορρόφηση που παρατηρήθηκε το 2001 
είναι στα επίπεδα του 50%. Το κονδύλι για τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα του 
ΥΠΕΧΩΔΕ παρουσιάζει μείωση κατά 50%. Το μόνο μέγεθος που παρουσιάζει μια 
σχετική αύξηση είναι οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, που αφορούν 
όμως κάλυψη προστίμων και επιστροφών για απάτες για κακοδιαχείριση 
κοινοτικών επιδοτήσεων. 
      Αυτή και μόνο η αναφορά στα συγκεκριμένα μεγέθη του τακτικού 
προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αποδεικνύει ότι η 
Κυβέρνηση δεν μπορεί με εργαλείο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που άλλωστε δεν 
θα εφαρμόσει η ίδια, να βγάλει τον αγροτικό τομέα από το αδιέξοδο. 
      Για να δούμε όμως ποια είναι η συνολική εικόνα του αγροτικού τομέα και ποια 
προβλήματα αντιμετωπίζουν και βιώνουν καθημερινά οι αγρότες. Οι αγρότες τα 
τελευταία χρόνια βλέπουν να μειώνεται το εισόδημά τους ως αποτέλεσμα της 
αύξησης του κόστους παραγωγής και της σημαντικής μείωσης ή καθήλωσης των 
τιμών του παραγωγού, τουλάχιστον από το 1993 που ανέλαβε την εξουσία η 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 
      Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι η ραγδαία μείωση του ελληνικού αγροτικού 
πληθυσμού κατά σαράντα χιλιάδες περίπου κάθε χρόνο και που έχει φθάσει στο 
επίπεδο του 16,7%, που είναι μικρό επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα μεγέθη. 
Έχουμε σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, όπως καταγράφεται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ως ποσοστού του ΑΕΠ. Από 9% που ήταν το 1993 που 
ανέλαβε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει φθάσει στο 6,9% τώρα. Αυτό είναι ένα πολύ 
ανησυχητικό μέγεθος.  



      Ταυτόχρονα η μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας 
επιβεβαιώνεται από το εξής στοιχείο: από την εκτίναξη του ελλείμματος του 
εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων στα 627 δισεκατομμύρια δραχμές το 
2002. Τόσο περισσότερες ήταν οι εισαγωγές από τις εξαγωγές.  
      Δυστυχώς οι παραγωγοί  όλων των προϊόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα. 
Έχουμε τον τελευταίο καιρό σοβαρά προβλήματα στη διαπραγμάτευση στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των νέων ρυθμίσεων, των νέων Κοινών 
Οργανώσεων Αγοράς για συγκεκριμένα προϊόντα, μεσογειακά προϊόντα, τα οποία 
αποτελούν τα ? της αγροτικής μας παραγωγής. Οι ρυθμίσεις αυτές που αφορούν 
πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, το βαμβάκι, τον καπνό, το ελαιόλαδο, τα 
οπωροκηπευτικά και τα αμπελουργικά, εξαιρέθηκαν αδικαιολόγητα από την 
Κυβέρνηση κατά τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2003 που η χώρα 
μας ασκούσε την Προεδρία. Έτσι, η συζήτηση που γίνεται τώρα και που είναι 
έντονη με αντεγκλήσεις και αντιδικίες, γίνεται κάτω από δυσμενέστερους όρους, 
αφού οι τέσσερις χώρες του Νότου, που ασχολούμαστε με την προώθηση αυτών 
των προϊόντων –έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τα προωθήσουμε- αποτελούμε τη 
μειοψηφία των δεκαπέντε χωρών σήμερα, των είκοσι πέντε χωρών μετά το Μάϊο 
του 2004, όταν θα ενταχθούν οι δέκα νέες χώρες. 
      Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί την Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Κώστας Καραμανλής επέμενε και επιμένει και έγκαιρα και όλοι μας 
τονίζαμε ότι θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ακόμη και στο επίπεδο του Συμβουλίου 
Κορυφής να θέσει τα πολύ σοβαρά θέματα της γεωργίας και να πετύχει όσα πέτυχε 
και ο Αθνάρ της Ισπανίας με την αύξηση της ποσοστώσεως του ελαιολάδου κατά 
εκατόν σαράντα χιλιάδες τόνους, όταν τέθηκε αυτό το θέμα, ή όσα πέτυχε ο Μπλερ 
για τις τρελές αγελάδες και την αποζημίωση των κτηνοτρόφων του ή ό,τι έκανε ο 
Σιράκ με τα σιτηρά ή ό,τι έκανε ο Σρέντερ παραμονές των εκλογών για τους 
πλημμυροπαθείς του.  
      Ο κ. Σημίτης ξέρετε τι είπε στη Σύνοδο Κορυφής της Χαλκιδικής; Ότι εμείς, λέει, 
δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τεχνικά θέματα όπως είναι το βαμβάκι, ο καπνός 
και το ελαιόλαδο. Ουσιαστικά εξύβρισε τους αγρότες και υποτίμησε τη νοημοσύνη 
όλων μας όταν έχασε μοναδική ευκαιρία να προωθήσει τα θέματα αυτά στη 
διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, στη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε η Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, η οποία περιέχει απαράδεκτους όρους για τη γεωργία μας, 
όπως είναι η πλήρης αποσύνδεση των επιδοτήσεων από τον όγκο της παραγωγής. 
Αυτό έχει ως δυσμενή συνέχεια τη ραγδαία μείωση της αγροτικής μας παραγωγής 
και με ό,τι συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη για μία σειρά παραγωγικούς κλάδους της 
οικονομίας και της υπαίθρου μας.  
      Δυστυχώς οι οιωνοί με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι θετικοί. Και μόνο η 
εφαρμογή ενός κυβερνητικού προγράμματος, σαν αυτό που εξήγγειλε η Νέα 
Δημοκρατία τον Ιούνιο, εγγυάται τη διέξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη του 
αγροτικού τομέα και της υπαίθρου. 
      Η χαμηλή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης για αναπτυξιακά προγράμματα επιβεβαιώνει την ανησυχία μας για την 
ανικανότητα της Κυβέρνησης και την αδυναμία της να προωθήσει, έστω και την 
παραμικρή πρόοδο στον τομέα των διαρθρωτικών μεταβολών και των έργων 



ανάπτυξης, που είναι απολύτως αναγκαία, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την 
ανταγωνιστικότητα.  
      Θα ήθελα όμως να αναφερθώ δι’ ολίγων στα θέματα της Βοιωτίας, την οποία 
εκπροσωπώ, και να πω ότι η Βοιωτία είναι ένας χαρακτηριστικός νομός, 
υποβαθμισμένος από την Κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι είμαστε δίπλα στην 
Αττική, δεν έχουμε αξιοποιήσει τις δυνατότητες, τα τελευταία δέκα χρόνια, δεν έχει 
γίνει κανένα από τα έργα τα οποία έχει υποσχεθεί η Κυβέρνηση και ο 
Πρωθυπουργός κ. Σημίτης, εγκαινιάζοντας ένα νοσοκομείο στη Θήβα, το οποίο θα 
μπορούσε να έχει τελειώσει και να λειτουργεί προ εξαετίας. Υποσχέθηκε 
ουσιαστικά όσα είχε υποσχεθεί και το 1996 στην πλατεία της Λιβαδειάς ή όσα 
υποσχέθηκε το 2000 πάλι στην πλατεία προεκλογικά για να αποδείξει με αυτήν τη 
νέα εξαγγελία με νέα ομολογία ότι τίποτα απ’ όσα είχε υποσχεθεί τότε δεν 
υλοποιήθηκε.  
      Τα αρδευτικά της Κωπαΐδας, το αυτοκινητοδρόμιο του Ορχομενού, 
πανεπιστήμια με σχολές στη Λιβαδειά και στη Θήβα, θέματα που αφορούν τη 
μετεγκατάσταση δύο στρατοπέδων από το Χαϊδάρι στην Υλίκη, που είχε ξεκινήσει η 
Νέα Δημοκρατία, οδικοί άξονες και μια σειρά άλλες παρεμβάσεις και εξαγγελίες τις 
οποίες είχε πει αβίαστα ο κύριος Πρωθυπουργός το 1996 και το 2000 αποτελούν 
ακόμη στόχους προοπτικής και “οράματα” –το λέω εντός εισαγωγικών- τα οποία 
δεν ξέρω αν δικαιούται ακόμη να εκφράζει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τους 
τελευταίους μήνες της θητείας της. 
      Η Νέα Δημοκρατία, μελετώντας τα προβλήματα συνολικά της περιφέρειας της 
Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα της Βοιωτίας, έχει δεσμευθεί για την υλοποίηση 
ενός ευέλικτου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού προγράμματος το οποίο θα βγάλει 
και τη Βοιωτία από το αδιέξοδο. Πιστεύω ότι οι εκτιμήσεις, οι δημοσκοπήσεις και η 
γενικότερη εικόνα την οποία ζούμε όλοι μας με τις επαφές μας με τον κόσμο -και 
της Βοιωτίας εγώ, αλλά και των περιφερειών που επισκέπτομαι- επιβεβαιώνει την 
αισιοδοξία μας ότι πολύ σύντομα θα είμαστε κυβέρνηση και με την εμπιστοσύνη 
του ελληνικού λαού θα επιλύσουμε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν 
συσσωρευθεί τα τελευταία δέκα χρόνια από το 1993, που ήταν μια χαμένη 
περίοδος για τη χώρα, μια χαμένη περίοδος για τη γεωργία, μια χαμένη περίοδος για 
τη Βοιωτία. 
      Σας ευχαριστώ. 
      (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
 


