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Ο πρώτος των επερωτώντων κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, έχει το λόγο. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη επερώτηση της Νέας Δημοκρατίας που 
αφορά τα αγροτικά κατατίθεται και συζητείται στη Βουλή σήμερα με αφορμή την 
επιστολή του Πρωθυπουργού κ. Σημίτη που απέστειλε στους Υπουργούς του και 
ειδικότερα στον Υπουργό της Γεωργίας στις 14 Σεπτεμβρίου. Στην επιστολή αυτή ο 
κύριος Πρωθυπουργός επισημαίνει επιγραμματικά ορισμένα προβλήματα δυσλειτουργίας 
του Υπουργείου Γεωργίας, ορισμένα σημεία ολιγωρίας του κυβερνητικού τομέα ευθύνης 
του Υπουργείου της Γεωργίας. Από την άλλη πλευρά, η μη αναφορά άλλων πολύ 
σημαντικών θεμάτων, κύριε Υπουργέ στα οποία η Νέα Δημοκρατία δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
αποδεικνύει την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης να επιλύσει αυτά τα 
προβλήματα, να ασχοληθεί καν με αυτά τα προβλήματα. 
 
Θα ήθελα όμως να αναφερθών εξειδικευμένα στα προβλήματα τα οποία αναγνωρίζει και 
ομολογεί ο κύριος Πρωθυπουργός ότι δηλαδή παρατηρούνται δυσλειτουργίες και άλλα 
προβλήματα. 
 
Πρώτα απ'όλα μας μιλάει για την καθυστέρηση εφαρμογής των δύο πρόσφατων νόμων. Ο 
ένας έχει ψηφιστεί πέρυσι τέτοιο καιρό και ο άλλος πρόσφατα πριν από μερικούς 
μήνες, για τους νέους αγρότες αλλά και για την λειτουργία των λογαριασμών πληρωμών 
του Υπουργείου της Γεωργίας. 
 
Πράγματι εδώ έχει παρουσιαστεί μια ολιγωρία από την πλευρά της Κυβέρνησης. Δεν 
τηρήσατε τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται για την ενημέρωση της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και εν πάση περιπτώσει δεν πήρατε την έγκριση της Ευρωπαϊκής 
'Ενωσης και των αρμοδίων οργάνων της για την εφαρμογή μέτρων που πράγματι είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση. 
 
Είχαμε επισημάνει ότι θα πρέπει να τηρηθεί αυτή η διαδικασία, να ενημερωθεί η 
Ευρωπαϊκή 'Ενωση, να εξηγηθεί στα αρμόδια όργανά της ο λόγος για τον οποίο είναι 
ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τους νέους αγρότες και γενικότερα τόνωσης της υπαίθρου, 
η οποία απερημώνεται και η οποία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, τη μεγαλύτερη 
κρίση της. Είχαμε επίσης εξηγήσει την ανάγκη να εφαρμοστούν τα μέτρα που αφορούν 
την επίσπευση της καταβολής των επιδοτήσεων από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας 
και να λυθούν τα όποια προβλήματα αγγυλώσεων παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό. 
Δυστυχώς ούτε τα μέτρα για τους νέους αγρότες εφαρμόζονται παρά το ότι τα 
εξαγγέλλετε και τα προβάλλετε -και καλά κάνετε- αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται στην 
ύπαιθρο. 'Οπως επίσης δεν επισπεύδεται η καταβολή των επιδοτήσεων και των κάθε 
μορφής πιστώσεων από την πλευρά του Υπουργείου Γεωργίας. Σας ψέγει και ο 
Πρωθυπουργός. Και μη μας πείτε ότι κάνετε προσπάθειες, γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
με την επιστολή του ουσιαστικά σας καταλογίζει ευθύνες και ομολογεί εκ μέρους της 
Κυβέρνησης την αποτυχία στους ευαίσθητους αυτούς τομείς. Σας επισημαίνει ο κύριος 
Πρωθυπουργός την ανάγκη να αναδιοργανώσετε και να εκσυγχρονίσετε -ώστε να γίνει πιο 
αποτελεσματικός- τον ΕΛΓΑ. Πρέπει ο ΕΛΓΑ να εκσυγχρονιστεί. Εδώ είχαμε την ευκαρία 
να τονίσουμε κατά καιρούς την ανάγκη να λειτουργεί αποτελεσματικότερα ο ΕΛΓΑ, ο 
οποίος είναι ένας προβληματικός οργανισμός, που καταδυναστεύει τους αγρότες και 
αντί να επιλύσετε προβλήματα δυσλειτουργίας του ΕΛΓΑ, επιβάλατε μία υπέρογκη αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50%, από 2% σε 3% και αντίστοιχα την αυξάνετε στη 
ζωϊκή παραγωγή, χωρίς όμως να βελτιώνετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και χωρίς μέχρι 
τώρα να επεκτείνετε την κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων και από άλλες καταστροφές ή 
άλλους λόγους. 'Εχετε δε δημοσιοποιήσει τις διατάξεις ενός νέου νομοσχεδίου, το 
οποίο προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εισφορών στο 5% και στο 6% μας έχετε 
πει βαρύγδουπα και προσπαθείτε να επεκτείνετε τις ρυθμίσεις της κάλυψης των ζημιών 
και σε άλλες καταστροφές, στερώντας όμως τη δυνατότητα από τους αγρότες να παίρνουν 
αποζημίωση αν είναι κάτω του 30% ή 20% για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως 



λέτε, ουσιαστικά ενισχύοντας τη δραστηριότητα των ιδιωτικών εταιρειών, τις οποίες 
ενισχύετε, όμως, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά λέτε στο νομοσχέδιό σας. 
 
Πάντως η ρύθμιση την οποία πρόκειται να φέρετε στη Βουλή για ψήφιση έχει και μία 
αδικία από τη στιγμή που όλες τις περιοχές ενός νομού τις μεταχειρίζεστε με τον 
ίδιο τρόπο. Υπάρχουν σε ορισμένους νομούς, όπως σας έχουμε εξηγήσει και παλαιότερα, 
περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν κινδύνους από φυσικές καταστροφές, αλλά υπάρχουν 
και άλλες περιοχές που δεν αντιμετωπίζουν και αυτά συμβαίνουν στον ίδιο νομό. Πώς 
θα επιβάλλετε τόσο μεγάλη εισφορά 5% και 6% που είναι υπέρογκη εισφορά, πρωτόγνωρη 
εισφορά; Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι με το 2% θα πληρώνουν ξαφνικά τριπλάσια εισφορά 
στο 6%, όταν οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζουν είναι πολύ ολιγότεροι και άρα 
η ανάγκη καταβολής αποζημιώσεως στις περιοχές αυτές είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά 
παραμένει το πρόβλημα της καθυστερημένης καταβολής των αποζημιώσεων και της 
διαβλητής εκτίμησης και καθορισμού του ύψους των αποζημιώσεων όπως σας 
καταγγέλλουμε κατά καιρούς. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να αναδιοργανώσετε και να 
αναδιαρθρώσετε τον ευαίσθητο αυτό τομέα που αφορά την ασφάλιση της αγροτικής 
παραγωγής. 
 
Ο κύριος Πρωθυπουργός σας επισημαίνει ακόμη την ανάγκη να επισπεύσετε την 
αναπροσαρμογή της ρύθμισης για τη μείωση της τιμής των καυσίμων, έστω και αν αυτή η 
μείωση είναι πενιχρή. Είχε εξαγγείλει παλαιότερα ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς ότι 
θα μειώσετε την τιμή των καυσίμων κατά 30% περιορίζοντας τον ειδικό φόρο 
κατανάλωσης κατά 30% -όχι της τιμής του καυσίμου, αλλά του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης- όταν η Νέα Δημοκρατία σας επεσήμανε την ανάγκη να πάρετε συγκεκριμένα 
μέτρα, συμβατά προς το κοινοτικό πλαίσιο και τους κοινοτικούς κανονισμούς για την 
κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να μειωθεί η τιμή των καυσίμων και 
άρα να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Είναι μέτρα που είναι ανάγκη να τα πάρετε, σε 
μία περίοδο που ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση του και που 
μπορείτε κατά τρόπο συμβατό, επαναλαμβάνω, να μειώσετε το κόστος παραγωγής. 
 
Για να ανταποκριθεί ο κ. Σημίτης στις προσδοκίες των αγροτών, τους ενέπαιξε για μια 
ακόμη φορά, εξαγγέλλοντας στη Διεθνή 'Εκθεση Θεσσαλονίκης μετά από μεγάλες πιέσεις 
και της Νέας Δημοκρατίας, τη μείωση από το 30% στο 40%. Τους εμπαίξατε, κύριε 
Υπουργέ και για έναν άλλο λόγο. Ενώ εσείς ο ίδιος και οι υπηρεσίες σας, 
αποτιμούσατε το κόστος κατάργησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε εκατόν είκοσι 
δισεκατομμύρια (120.000.000.000) δραχμές, τόσο περίπου είναι αν αναλογιστεί κανείς 
το εύρος της χρήσης του πετρελαίου κίνησης για τους αγρότες, προβλέπεται στον 
κρατικό προϋπολογισμό οκτώ μόνο δισεκατομμύρια (8.000.000.000) για την κάλυψη του 
30% της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και προφανώς θα προβλέπετε άλλα τρία 
περίπου δισεκατομμύρια (3.000.000.000) για την αναπροσαρμογή της μείωσης 
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από το 30% στο 40%. 
 
Ουσιαστικά τους εμπαίζετε γιατί αν θέλατε να είστε ειλικρινείς απέναντι των 
αγροτών, έπρεπε να προβλέψετε κατ'αρχήν στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και εν 
συνεχεία στον Προϋπολογισμό, που θα συζητήσουμε σε λίγο καιρό εδώ στη Βουλή, την 
αναπροσαρμογή του ποσού από οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές στα πενήντα 
δισεκατομμύρια (50.000.000.000) δραχμές, διότι τόσο αντιστοιχεί η μείωση του 40%. 
 
Βέβαια παραμένει το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας και του συνόλου του αγροτικού 



κόσμου για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε μία περίοδο που πολύ 
εύκολα ρυθμίζετε χρέη υμετέρων συνεταιρισμών ή και με διαβλητό τρόπο ιδιωτικών 
εταιρειών -σας θυμίζω τα χέλια συγκεκριμένα- ή ρυθμίζετε χρέη των αστικών 
συγκοινωνιών ή της Ολυμπιακής και δεν προβαίνετε σε μία ρύθμιση η οποία είναι 
απόλυτα συμβατή και απόλυτα σωστή -όπως τη ζητούν άλλωστε και οι αγρότες- για τη 
μείωση του κόστους παραγωγής, ώστε κάποια στιγμή η ελληνική γεωργία να γίνει 
ανταγωνιστική και να μην είναι προβληματική όπως είναι σήμερα. 
 
'Οταν έχετε, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, ραγδαία μείωση του αγροτικού εισοδήματος 
τα τελευταία χρόνια, όσο είστε Υπουργός, το 1995, το 1996, το 1997, με μέσο όρο 
γύρω στο 2,5%, με στοιχεία της EUROSTAT, πώς είναι δυνατόν να αρνείστε στους 
αγρότες την απαίτηση να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής; Το ίδιο ισχύει και για το 
ΦΠΑ. 
 
Για το ΦΠΑ σας κάναμε μία ερώτηση και βλέπουμε μία αναντιστοιχία στις απαντήσεις 
των Υπουργών. Εσείς μας λέτε ότι το μελετάει η Κυβέρνηση και ότι θα προσπαθήσει να 
δώσει λύση για τη μείωση του ΦΠΑ. Ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών, όμως, σε 
έγγραφη απάντησή του σε ερώτηση Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνει ότι 
είναι αδύνατον να γίνει αυτή η μείωση διότι αυτό αντιστρατεύεται τους κοινοτικούς 
κανονισμούς. 
 
Εγώ, λοιπόν, σας επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν χώρες, όπως και η Πορτογαλία, που έχουν 
μειώσει το συντελεστή ΦΠΑ χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Και σας έχουμε επισημάνει με 
συναδέλφους κατά καιρούς ότι είναι δυνατόν να αποστείλετε επιστολή στην Ευρωπαϊκή 
'Ενωση, η οποία αν δεν απαντήσει αρνητικά θα περπατήσει άνετα αυτή η μείωση και εν 
πάση περιπτώσει, εφόσον συζητείται η αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ μπορείτε 
να το ξαναθέσετε αυτό και να εξηγήσετε για ποιο λόγο η Κυβέρνηση -εάν πράγματι το 
πιστεύετε- αντιμετωπίζοντας τεράστια κρίση στον αγροτικό τομέα ζητεί επιτακτικά τη 
μείωση του ΦΠΑ στο χαμηλό συντελεστή. 'Εχετε, λοιπόν και εκεί μία ανακολουθία. 
 
Βέβαια, υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήματα τα οποία θίγει ο Πρωθυπουργός όπως είναι η 
εγκατάλειψη της υπαίθρου. Σας τα λέει ο Πρωθυπουργός αυτά, δεν σας τα λέμε εμείς. 
Τι μέτρα έχετε πάρει για την ύπαιθρο; Πώς θα αποτρέψετε την απερήμωση της υπαίθρου 
με την μετεγκατάσταση ανέργων, πλέον, αγροτών στα αστικά κέντρα χωρίς να λαμβάνετε 
μέτρα; 
 
Σας επισημαίνει ο Πρωθυπουργός την ανάγκη να αναδιοργανώσετε την Αγροτική Τράπεζα. 
Η Αγροτική Τράπεζα που καταδυναστεύει τον αγρότη, που είναι ο μεγαλύτερος 
τοκογλυφικός οργανισμός, που επιβάλλει επιτόκια τριών, τεσσάρων και πέντε μονάδων 
παραπάνω από το επιτόκιο των εμπορικών τραπεζών, παρά το ότι στηρίζεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό με δύο μονάδες επιτοκίου, είναι ένας οργανισμός ο οποίος 
λειτούργησε επί πολλά χρόνια με κομματικά, αποκλειστικά, κριτήρια -με αυτά τα 
κριτήρια δανειοδοτούσατε τους διαφόρους ιδιώτες, αλλά και τους συνεταιρισμούς- με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν επισφάλειες που υπερβαίνουν το ένα τρισεκατομμύριο 
(1.000.000.000.000) δραχμές. Ανείσπρακτα χρέη, σύμφωνα με την ομολογία του 
Διοικητού της Αγροτικής Τράπεζας και επισφάλειες φθάνουν το ένα τρισεκατομμύριο 
(1.000.000.000.000) δραχμές. Για να μπαλώσετε αυτές τις δυσλειτουργίες και αυτά τα 
προβλήματα και για να μην προβείτε σε αναγκαστικές εκτελέσεις, έστω και αν έχετε 
υποθήκες υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας, να μην προκαλέσετε, δηλαδή, διαταραχή στις 
σχέσεις σας με υμετέρους, αναγκαζόσαστε να αυξήσετε τα επιτόκια δανεισμού και να 
επιβάλετε επιτόκια ύψους 17% σε μία περίοδο που ο πληθωρισμός σύμφωνα με τα 
κυβερνητικά στοιχεία είναι 5%. Και θα έπρεπε με την ενίσχυση του 2% από τον κρατικό 
προϋπολογισμό τα επιτόκια να είναι περίπου 5%. Ας είναι 7%. Γιατί να είναι 17%; Γι' 
αυτό σας κατηγορούμε, κύριε Υπουργέ. 
 
Μια και αναφέρομαι τώρα στα χρέη των αγροτικών συνεταιρισμών, θα σας θυμίσω το 
τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σ' αυτήν την Αίθουσα πέρυσι τέτοιο καιρό με τη 
ρύθμιση των χρεών υμετέρων συνεταιρισμών, αλλά και των ιδιωτών, όπως σας είπα 
προηγουμένως και το γεγονός ότι δεν είχατε ζητήσει την άδεια από την Ευρωπαϊκή 



'Ενωση την οποία ούτε καν είχατε ενημερώσει. Και σπεύδετε τώρα να ενημερώσετε τους 
Υπουργούς Γεωργίας των χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, τους συναδέλφους σας και να 
τους ζητήσετε τη στήριξή τους, μια και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
τελείως αρνητική ως αντικοινοτική. Να ένα αντικοινοτικό μέτρο που εφαρμόζετε και το 
εφαρμόζετε σε άλλες περιπτώσεις. Δεν το σκέπτεσθε καν ή το προβάλλετε σαν 
επιχείρημα για να μην εφαρμόσετε μέτρα προς την κατεύθυνση της στήριξης του 
αγροτικού εισοδήματος. Ζητάτε, λοιπόν, από τους Υπουργούς Γεωργίας των χωρών της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης να εγκρίνουν αυτήν τη ρύθμιση -δεν ξέρω με ποιο αντάλλαγμα το 
ζητάτε αυτό, τι υποθηκεύετε στον τομέα της γεωργίας- και δεν εκμεταλλεύεσθε αυτήν 
την ευκαιρία πίεσης των Υπουργών Γεωργίας των χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης -όπως 
σας έχουμε τονίσει άλλωστε και οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας- για να στηρίξετε 
συγκεκριμένα οξυμένα, συμβατά και απολύτως αναγκαία αιτήματα για τη λύση των 
προβλημάτων του αγροτικού τομέα. 
 
Ουσιαστικά δεν ζητάτε τίποτε για το βαμβάκι, για το ελαιόλαδο, για τον καπνό, για 
την κτηνοτροφία. Τώρα έρχεσθε και ζητάτε επιτακτικά την κάλυψη των Υπουργών 
Γεωργίας, για να τελειώσει το αντικοινοτικό μέτρο, τo σκανδαλώδες μέτρο που ψήφισε 
με την πλειοψηφία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η Βουλή πριν λίγο καιρό. Αυτά συμβαίνουν. 
 
Δεν έχετε προχωρήσει καθόλου τον τομέα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των 
αγροτών. Είναι γνωστό ότι καθυστέρησε να οριστεί από το διοικητικό συμβούλιο τη 
"ΔΗΜΗΤΡΑ", όπως το λέτε, ο Οργανισμός για την εκπαίδευση των αγροτών. Επειδή θα 
θελήσετε πάλι να θολώσετε τα νερά και να πείτε ότι εσείς το εισαγάγατε ή κάτι άλλο, 
θα σας ρωτήσω ευθέως: Πόσοι αγρότες έχουν εκπαιδευθεί μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ 
της Γεωργίας; Επί των ημέρων σας πόσοι έχουν εκπαιδευθεί; Τι αποκόμισαν οι αγρότες 
τα τελευταία χρόνια από τη δική σας υπουργία; Τι όφελος στην ενημέρωση, στην 
εκπαίδευση, στην πληροφόρηση; 
 
Υπάρχουν άλλα σοβαρά προβλήματα, που αφορούν το δασικό τομέα, που επισημαίνει ο 
Πρωθυπουργός. Θα σας επαναλάβω επιγραμματικά την ολιγωρία που επιδείξατε με την 
καθυστέρηση ανάθεσης του έργου στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εμείς ήμασταν τελείως 
αντίθετοι με το θεσμό αυτό. Είχαμε το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής επιτροπής. 
Το γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια. Δεν είχατε καμία μελέτη. Τέλος Μαϊου ψήφισε 
η Βουλή το νομοσχέδιο αυτό. Ουσιαστικά δεν είχατε χρόνο να μεταφέρετε τα οχήματα, 
να μετατάξετε το προσωπικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για να μη ρίξετε στις πλάτες 
της την τεράστια καταστροφή του καλοκαιριού, που δεν έχει προηγούμενο. Και εσείς 
κωφεύσατε. Ο ίδιος ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος είχε επισημάνει ότι 
χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις μήνες για να προετοιμαστούν. Εσείς αγνοήσατε αυτήν 
την επισήμανση, που ήταν ιδιαίτερη σημαντική και προχωρήσατε στη μεταφορά της 
αρμοδιότητας. 
 
Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Εμείς εκτιμούμε ότι κάηκαν πάνω από ενάμισι εκατομμύρια 
στρέμματα φέτος, ποσοστό πολύ υψηλό, που υπερβαίνει ακόμη και τα δικά σας ρεκόρ του 
1985 και του 1988. Κατείχατε και τότε το ρεκόρ αντίστοιχα με ένα εκατομμύριο και 
ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες στρέμματα. Υπερβήκατε το ρεκόρ κατά 50%. Και 
βέβαια είναι απαράδεκτη 
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η εικόνα, που εμφάνισε ο κρατικός μηχανισμός, με την πλήρη διάλυση, αλλά και με την 
ολιγωρία σας να προστατεύσετε τα δάση μετά τις φωτιές. 
 



Υπάρχουν περιοχές της Αττικής -δεν ξέρω αν είναι το σύνολο ή μερικές- που δεν έχουν 
κηρυχθεί αναδασωτέες παρά το ότι παρήλθε ο χρόνος που προβλέπεται από τη νομοθεσία. 
Και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπετε τη φύλαξη των καμένων περιοχών από την 
παράνομη βόσκηση. Τι κάνατε στη δασική υπηρεσία; Την απογυμνώσατε. Και δεν 
προβλέπετε τη λειτουργία της το Σάββατο και την Κυριακή, με αποτέλεσμα να 
καταστρέφεται η όποια προσπάθεια φυσικής αναγέννησης λόγω παράνομης βόσκησης. 
Μετατάξατε προσωπικό από τη Δασική Υπηρεσία, το στείλατε στο Πυροσβεστικό Σώμα, για 
να το ενισχύσετε, αλλά απογυμνώσατε τη Δασική Υπηρεσία από τα άλλα σημαντικά έργα 
που έχει, όπως η φύλαξη, η ανάπτυξη, η προστασία κ.ο.κ. 
 
Τι θα συμβεί; Ενισχύετε το Πυροσβεστικό Σώμα για την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά 
αποστερείτε τη Δασική Υπηρεσία από υπαλλήλους που το χειμώνα θα κάθονται. Αυτοί οι 
υπάλληλοι, που μετετάγησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα κάθονται, δεν θα έχουν 
αρμοδιότητα εκεί. Τους πήρατε και τα οχήματα από τη Δασική Υπηρεσία μεταφέροντάς τα 
στο Πυροσβεστικό Σώμα, χωρίς να έχετε προβλέψει τη συντήρησή τους. Και παρατηρείται 
το φαινόμενο, εκατοντάδες οχήματα να μην κινούνται, γιατί δεν είχατε προβλέψει τη 
συντήρηση, δεν είχατε εγκρίνει τις πιστώσεις για τη συντήρηση, θεωρώντας δεδομένο 
ότι θα μεταφερθούν τα οχήματα στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. 
 
Γεννάται ένα μείζον πρόβλημα, από τη στιγμή που δεν προβλέπετε τα κονδύλια. Δεν 
έχετε υποβάλει καν στοιχεία στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και σας καταγγέλλω γι'αυτό. Ακόμη 
και σήμερα σας ζητάνε στοιχεία για το μέγεθος των πυρκαγιών το καλοκαίρι και δεν 
είστε ικανοί να ενημερώσετε την Ευρωπαϊκή 'Ενωση για τα στοιχεία αυτά, για να σας 
εξασφαλίσει πιστώσεις και στήριξη. Και η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση τότε είχε 
εξασφαλίσει τέτοια στήριξη, μια και είχε θεωρήσει τη χώρα ως ζώνη πρώτης 
επικινδυνότητας. 
 
Τα κονδύλια που δίνονται για την ανάθεση δεν φθάνουν. Η Αττική καταστρέφεται, 
έρχονται πλημμύρες. Τι έχετε κάνει για τα αντιπλημμυρικά έργα; 'Εχετε λάβει 
ορισμένα μέτρα -μπαλώματα θα έλεγα- για το θεαθήναι, για τις εντυπώσεις, και τα 
αντιπλημμυρικά έργα εκκρεμμούν από το 1995, με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να έχουμε 
πλημμύρες. Και το απευχόμαστε βέβαια, αλλά δυστυχώς δεν έχετε λάβει μέτρα από το 
1995, όχι μόνο τώρα, για να αποτρέψετε το πλημμυρικό φαινόμενο. 
 
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ) 
 
Και δεν έχετε αποτρέψει τις καταπατήσεις και τις παράνομες οικοδομήσεις δασικών 
αυθαιρέτων, όπως άλλωστε απέδειξαν και οι αεροφωτογραφίες του κ. Τσοχατζόπουλου. 
Σας ενόχλησε ο κ. Τσοχατζόπουλος, ο οποίος επεσήμανε τις αλλαγές μεταξύ 1995 και 
1998. Η ευθύνη σας για όλα αυτά είναι τεράστια. 
 
Επιγραμματικά θέλω να αναφερθώ και σε ορισμένα άλλα θέματα. Τι κάνετε για τη 
ρύθμιση των κτηνοτροφικών χρεών λόγω των αρνητικών ΝΕΠ; Υπάρχουν χώρες κύριε 
Υπουργέ -θα μας πείτε ότι δεν συμφωνεί η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, ενώ συμφωνεί με τη δική 
μας ρύθμιση- όπως η Ιταλία και η Γαλλία, οι οποίες προέβησαν στην ίδια ρύθμιση με 
αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη δεν μας λέτε τι θα γίνει με την ασφάλιση των 
αγροτών του ΟΓΑ, που τους επιβαρύνετε με υπέρμετρες εισφορές ασθένειας, αλλά και 
υπέρμετρα κλιμάκια τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν. Από το 1992 δεν θα δικαιούνται 
την ασφαλιστική κάλυψη, αφού πολλοί από αυτούς δεν έχουν πληρώσει. 
 
Σας ρωτώ ευθέως, πόσοι εκ των αγροτών έχουν καταβάλει τις εισφορές τους σήμερα; Τι 
θα κάνετε με αυτούς; Και τι θα γίνει όταν από το 2003 καταργηθεί η σύνταξη του ΟΓΑ, 
όπως παρέχεται σήμερα από το κράτος και θα μειωθεί σταδιακά η κάλυψη από τον 
κρατικό προϋπολογισμό; Ακόμη δεν μας λέτε τίποτα για το θέμα της απορρόφησης των 
κοινοτικών κονδυλίων. Ο κ. Παπαντωνίου μιλώντας πρόσφατα σε αγροτικά στελέχη 
παρουσία μου παρεδέχθη αυτό που δεν θέλετε να παραδεχθείτε εσείς, ότι η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ δεν διαχειρίσθηκε σωστά το δεύτερο Πακέτο Ντελόρ, δεν απορρόφησε όσα 
κονδύλια έπρεπε και δεν κατένειμε στον τομέα της γεωργία αυτά που είχε αναγγείλει. 



Μας υποσχέθηκε αορίστως ότι στο Πακέτο Σαντέρ θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στη γεωργία. 
Δηλαδή μέχρι το 2001 κατά τον κ. Παπαντωνίου δεν θα έχουμε προβλήματα και άρα δεν 
υπάρχει ανάγκη να στηρίξουμε τον αγροτικό τομέα. 'Ομως, επειδή επέρχεται λαίλαπα, 
θα αναγκαστούμε -τι να κάνουμε- από το 2001 να ενισχύσουμε τον αγροτικό τομέα με 
πρόσθετα κονδύλια μέσω του τρίτου Πακέτου Σαντέρ. 
 
Επίσης δεν μας λέτε καν -ο Πρωθυπουργός δεν το έθιξε καν- τι θα γίνει με το δασικό 
νομοσχέδιο. Χθες είχαμε την ευκαιρία, συζητώντας για το Κτηματολόγιο, να τονίσουμε 
την ανάγκη να ψηφιστούν από τη Βουλή οι συνταγματικές διατάξεις του δασικού 
νομοσχεδίου και να παραληφθούν οι αντισυνταγματικές, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί 
το πρόβλημα της δασικής ιδιοκτησίας και να προχωρήσει το Κτηματολόγιο. 
 
Ο επίτημος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε την ανάγκη να 
προχωρήσει η λύση αυτών των ιδιοκτησιακών θεμάτων, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει 
το Κτηματολόγιο. Είχαμε και μια συζήτηση με τον κ. Λαλιώτη, ο οποίος είπε ότι θα το 
ξαναδεί. Είναι γνωστές οι διαφωνίες που έχετε με τον κ. Λαλιώτη. Γι αυτό πήρε δύο 
άρθρα του δασικού σας νομοσχεδίου και τα συμπεριέλαβε στο Κτηματολόγιο, μήπως τυχόν 
προχωρήσουν οι δασικοί χάρτες κ.ο.κ. 
 
Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα προβλήματα, όπως είναι αυτά της ανάπτυξης της υπαίθρου 
μέσω μέτρων για τις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές. Υπάρχει και το τεράστιο 
πρόβλημα της παρέμβασής σας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση για την προώθηση σοβαρών θεμάτων. 
Τι κάνετε για το βαμβάκι, το λάδι τον καπνό και τα οπωροκηπευτικά; Τι κάνετε για 
τους συνεταιρισμούς και για τις ομάδες παραγωγών, που με δική σας ευθύνη δεν 
οργανώθηκαν, με αποτέλεσμα να χάνονται κοινοτικά κονδύλια; 
 
Συζητείται η "Ατζέντα 2000" και το θέμα της επανεθνικοποίησης της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. Είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν αξιοποιείτε τις ευκαιρίες σήμερα. Για το 
ελαιόλαδο, παραδείγματος χάρη, τα ποσοστά αύξησης της δικής μας εγγυημένης 
ποσότητας παραγωγής είναι ελάχιστα σε σχέση με εκείνα που απεκόμισε η Ισπανία. 
Επίσης η έγκριση, η οποία δίνεται για να επιδοτηθεί, είναι τριάντα πέντε χιλιάδες 
στρέμματα για την Ελλάδα και ένα εκατομμύριο στρέμματα για την Ισπανία. Ο κύριος 
Πρωθυπουργός δεν ανησυχεί και δεν σας λέει ότι πρέπει να παρέμβετε για να στηρίξετε 
δυναμικά τα δίκαια εθνικά αιτήματα του αγροτικού τομέα. Ούτε και ο ίδιος 
αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη στα πλαίσια του Συμβουλίου Κορυφής για να θέσει 
αυτά τα μεγάλα θέματα. 
 
Ο κύριος Πρωθυπουργός λέει να αλλάξουν οι αγρότες επάγγελμα, χωρίς όμως να παρέχει 
οποιαδήποτε εναλλακτική λύση απασχόλησης. Γι αυτό οι αγρότες αντιδρούν και 
κινητοποιούνται. Εσείς από την άλλη πλευρά διώκετε τους αγρότες και τους 
κατηγορείτε ότι συνωμοτούν και ότι σας δημιουργούν προβλήματα. Και δεν φέρατε ακόμη 
τη ρύθμιση για την παύση των διώξεων μέσω της παραγραφής των αδικημάτων. 
 
Ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης πολύ σωστά μας έφερε εδώ είκοσι μία περιπτώσεις που 
μετά το 1974 προβλέπεται η παραγραφή των αδικημάτων. Ψήφισε η Βουλή τέτοιες 
διατάξεις. 
 
Σας δώσαμε, λοιπόν, μια ευκαιρία τον Ιούλιο που μας πέρασε με μία τροπολογία, που 
στήριξαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, να περάσει αυτή η διάταξη και να μην 
έχετε τα προβλήματα με τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Δεν το κάνατε. 'Οπως είπα και 
στον κ. Γιαννόπουλο, κακώς διαμαρτύρεσθε, γιατί καταψηφίστηκε η Κυβέρνησή σας και 
οι δικοί σας υποψήφιοι λίγες μέρες πριν. 
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(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε Μπασιάκο, έχετε υπερβεί το χρόνο. Παρά 
τη συνηγορία του συντοπίτη σας δικηγόρου εκ Λεβαδείας, δεν μπορώ να σας δώσω 
παράταση χρόνου. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Πρέπει να τα λάβετε υπόψη σας όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, να 
δείτε τα προβλήματα που γεννώνται στον αγροτικό τομέα, να λάβετε υπόψη σας το 
πόρισμα της διακομματικής επιτροπής για τον τομέα της γεωργίας, που είμαι βέβαιος 
ότι δεν το έχετε διαβάσει καν, ακόμα και τις προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος να 
αλλάξετε πολιτική, να αλλάξετε στρατηγική, αν θέλετε ο αγροτικός τομέας να διασωθεί 
και να επιβιώσει, μέχρις ότου πολύ σύντομα αναλάβει η Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση 
και εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, που είναι η μοναδική πρόταση για την επίλυση 
των προβλημάτων του αγροτικού τομέα. 
 
Ευχαριστώ. 
 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 


