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Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο για είκοσι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε
αυτήν την πολύ σημαντική πιστεύω επερώτηση, την οποία υπέγραψαν
πολλοί Βουλευτές ακριβώς, για να αποδείξει τη σημασία που αποδίδει
στον ευαίσθητο τομέα της γεωργίας και ειδικότερα στις συγκεκριμένες
καλλιέργειες που περιγράφονται σε αυτή.
Θα θέλαμε να απέδιδε και η Κυβέρνηση αντίστοιχο ενδιαφέρον και
σημασία και να μην παρίστατο εδώ ο καθόλα αγαπητός Υφυπουργός
Γεωργίας αλλά ο κύριος Υπουργός Γεωργίας, αν ήθελε να αποδείξει στη
Βουλή ότι έχει επιχειρήματα και ότι η πολιτική που ακολουθεί η
Κυβέρνηση είναι στο σωστό δρόμο.
Θα μπορούσε, κύριε Υφυπουργέ, να ορίσει η Κυβέρνηση την επερώτηση
κάποια άλλη ώρα σε συνεργασία με το Προεδρείο της Βουλής, αν γνώριζε
ότι υπάρχει αυτή η κυβερνητική επιτροπή. Σε καμιά περίπτωση δεν
αποτελεί δικαιολογία ότι έχει μία άλλη ανειλημμένη υποχρέωση ο κύριος
Υπουργός. Φοβάμαι ότι δεν είναι εδώ καμία φορά ο κύριος Υπουργός
Γεωργίας όταν συζητάμε αυτά τα θέματα.
Σε παλαιότερη επίκαιρη ερώτησή μου αλλά και ερωτήσεις άλλων
συναδέλφων, σχετικά με το βαμβάκι, πάλι δεν παρίστατο ο κύριος
Υπουργός και παρίστατο ο Υφυπουργός κ. Φουντάς. Αν είχε επιχειρήματα
ο κύριος Υπουργός θα ερχόταν να μας μιλήσει εδώ και να μας πει τι
προσπάθεια έχει καταβάλει για να περισώσει ό,τι είναι δυνατόν από τις
καλλιέργειες αυτές και από το εισόδημα των αγροτών.
Θα πρέπει να παραδεχθούμε όλοι μας ότι ειδικά γι' αυτά τα προϊόντα,
το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τα σιτιρά και τις καλλιέργειες των
οπωροκηπευτικών, απασχολούνται περισσότεροι από τους μισούς αγρότες.
Επίσης αυτά τα προϊόντα επηρεάζουν το εισόδημά τους και κατ' επέκταση
το εισόδημα και την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα ενδιαφέρον από την Κυβέρνηση που άλλωστε
δεν έχει επιχειρήματα και σε καμιά περίπτωση δεν φαίνεται να θέλει να
απολογηθεί εδώ, για την τεράστια αποτυχία που έχει σημειωθεί από την
ελληνική πλευρά, όταν καλείται να διαπραγματευθεί αυτούς τους πολύ
σημαντικούς καίριους τομείς της ελληνικής γεωργίας.
Είναι γνωστό άλλωστε και δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε και να το
τονίσουμε, ότι το αγροτικό εισόδημα επί ημερών της Κυβέρνησης του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μειώνεται ραγδαία, μειώνεται σημαντικά, τα δε τελευταία
τρία χρόνια έχει μειωθεί κατά 10%. Την ίδια στιγμή είναι γνωστό ότι η
Κυβέρνηση υπερηφανεύεται ότι εξασφάλισε επαρκείς κοινοτικούς πόρους
μέσω του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Μας λένε υπερφίαλα τα μέλη της Κυβέρνησης ότι εξασφάλισαν 9,5
τρισεκατομμύρια δραχμές. Ο κύριος Υπουργός Γεωργίας αντιφάσκει προς
τις κυβερνητικές δηλώσεις τουλάχιστον των ευρωεκλογών και λέει ότι
εξασφάλισαν δώδεκα τρισεκατομμύρια (12.000.000.000.000) δραχμές σε
πρόσφατα φυλλάδιά του στα πλαίσια μιας προπαγανδιστικής προσπάθειας
να μεταστραφεί το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που υπάρχει για την
Κυβέρνηση στην ύπαιθρο. Δεν μας εξηγεί, όμως, ότι αν είναι έτσι τα
πράγματα, αν είναι αληθής ο ισχυρισμός της Κυβέρνησης ότι
εξασφαλίστηκαν τόσα πολλά τρισεκατομμύρια, πώς εξηγείται ότι το
αγροτικό εισόδημα μειώνεται και ότι οι προοπτικές για τα συγκεκριμένα
προϊόντα αλλά και συνολικά για την ελληνική γεωργία, διαφαίνονται
τραγικές;
Σας το λέω αυτό, κύριε Υφυπουργέ, γιατί τα προϊόντα, για τα οποία
γίνεται λόγος σήμερα, αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση. Στο μέλλον
η κρίση αυτή θα ενταθεί και θα βαθαίνει. Το γνωρίζετε αυτό.
Ας ξεκινήσω από το βαμβάκι. Είναι μία σημαντική καλλιέργεια, η οποία
επηρεάζει το εισόδημα εκατόν είκοσι χιλιάδων αγροτών σε όλη την
ελληνική περιφέρεια. Το προϊόν αυτό πήγαινε πολύ καλά μέχρι το 1993

και το 1995 λόγω των παλαιότερων ρυθμίσεων που οδήγησαν στη ραγδαία
αύξηση του εισοδήματος των βαμβακοπαραγωγών και της τιμής του
βάμβακος. Σας θυμίζω ότι από το 1988, 1989 μέχρι το 1993 που έφυγε η
Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, υπερδιπλασιάστηκε η τιμή του
βάμβακος πέρα από την αύξηση της καλλιέργιας. Το γνωρίζετε αυτό και
σας περιγράφουμε στην επερώτηση τα συγκεκριμένα στοιχεία, όπου εκατόν
τριάντα εννιά (139) δραχμές το κιλό είχε το βαμβάκι το 1988, 1989 για
να φθάσει στις διακόσιες εβδομήντα πέντε (275) δραχμές το κιλό το
βαμβάκι το 1993. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου
Γεωργίας. Και ενώ, λοιπόν, θα έπρεπε αυτή η πορεία αύξησης του
εισοδήματος των βαμβακοπαραγωγών να βελτιώνεται, έχουμε ραγδαία
συρρίκνωση, ραγδαία μείωση.
Τη χρονιά που μας πέρασε, κύριε Υφυπουργέ -και δεν νομίζω να είστε
υπερήφανος γι' αυτό- η τιμή του βαμβακιού έχει πέσει κατά 15%
δραχμικά ακόμη και από την τιμή του 1993 ενώ πέρασαν επτά ολόκληρα
χρόνια και ενώ το κόστος παραγωγής αυξάνεται ραγδαία και ενώ άλλες
χώρες, όπως η Ισπανία, καταφέρνουν να εισπράττουν το σύνολο του
τιμήματος, δηλαδή ένα ποσό τριακοσίων ή τριακοσίων πενήντα δραχμών το
κιλό.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι εδώ έχει σημειωθεί μία σημαντική αποτυχία της
ελληνικής πλευράς, η οποία έχει θύματα τελικά τους αθώους αγρότες, οι
οποίοι σας εμπιστεύτηκαν για μία ακόμη φορά στις περασμένες εκλογές
προφανώς μη γνωρίζοντας, ότι θα σημειωθούν αυτού του είδους οι
ανευθυνότητες και οι αποτυχίες κατά τις διαπραγματεύσεις για το
βαμβάκι.
Επιλέξατε μία μέθοδο παραπληροφόρησης και παραπλάνησης των αγροτών
λέγοντας ότι: ναι, μην ανησυχείτε θα καταβάλουμε και τη δεύτερη δόση
μαζί. Πολλές φορές αφήσατε να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και τρίτη δόση.
Την δεύτερη δόση είπατε ότι θα την καταβάλατε ως άτοκο δάνειο μαζί με
την πρώτη και καλά κάνατε. 'Ηταν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και την
εφαρμόσατε μόνο μία φορά στο παρελθόν το 1996 και τότε προεκλογικά.
Τους είπατε, όμως, ότι αυτή η δεύτερη δόση και άρα το συνολικό ποσό,
αφορά πολύ μικρότερη ποσότητα παραγωγής σε σχέση με αυτά τα στοιχεία
που είχατε δώσει στις Βρυξέλλες και παρά τις αντιφάσεις που είχε το
Υπουργείο με τον Οργανισμό Βάμβακος ως προς την εκτίμηση παραγωγής.
Και αυτό είναι σημαντικό λάθος για το οποίο ευθύνεσθε και το οποίο
οδηγεί σε μείωση της αξιοπιστίας της χώρας μας στα αρμόδια κοινοτικά
όργανα. Πώς να σας πιστέψουν όταν άλλα στοιχεία δίνει ο Οργανισμός
Βάμβακος και άλλα το Υπουργείο Γεωργίας και άλλα τελικώς τους δίνετε
τώρα;
Σας προκαλώ: Είναι ή δεν είναι 1,350 εκατομμύρια τόνοι η φετινή
παραγωγή, κάτι που σημαίνει ραγδαία μείωση της τιμής του βαμβακιού;
Αυτό επίσης σημαίνει την υποχρέωση των βαμβακοπαραγωγών να
επιστρέψουν από αυτά που τους δίνετε -τις διακόσιες πενήντα περίπου
δραχμές το κιλό- ένα ποσό είκοσι ή είκοσι πέντε ή δέκα πέντε δραχμών.
Πάντως πρέπει να μας πείτε εδώ σαφώς αν υπάρχει ή δεν υπάρχει άλλη
δόση. Διότι μένουν με την εντύπωση ορισμένοι στην περιφέρεια ότι θα
υπάρχει και κάποια άλλη δόση, κάποια άλλη στήριξη αργότερα, όπως
γινόταν κάθε χρονιά. Καλή, λοιπόν, η απόφασή σας να δώσετε τη δεύτερη
δόση μαζί με την πρώτη, αλλά δυστυχώς αυτή η απόφαση δεν σημαίνει και
αύξηση του εισοδήματος των αγροτών.
Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία στις
σχέσεις σας με τους αγρότες. Σας τα λέγαμε και στο παρελθόν ότι είναι
δική σας η ευθύνη, όταν υπογράψατε και αποδεχθηκατε τον κανονισμό του
1995 επί Υπουργίας κ. Τζουμάκα, να αποδεχθείτε την καταβολή του
τιμήματος σε δύο δόσεις. Μέχρι τότε δινόταν το τίμημα σε μια δόση
μόνο. Εσείς, λοιπόν, προκαλέσατε το πρόβλημα της καταβολής σε δύο
δόσεις του τιμήματος και εσείς τώρα προσπαθείτε να αλλάξετε λίγο τα
πράγματα, να βελτιώσετε λίγο την εικόνα δίνοντάς τους άτοκο δάνειο.
Πρέπει, όμως, να μας διαβεβαιώσετε εδώ τι θα γίνει με το υπόλοιπο
ποσό των σαράντα δραχμών. Εναγωνίως περιμένουν οι αγρότες να δουν

ποια θα είναι η τελική τιμή του βάμβακος. Είμαστε στα τέλη
Ιανουαρίου, γνωρίζετε πολύ καλά τις ποσότητες, πρέπει να δεσμευτείτε
ως προς την τελική τιμή του προϊόντος για να το ξέρει η περιφέρεια,
να το ξέρει ο 'Ελληνας αγρότης και να μην παραπληροφορείτε ότι θα
υπάρξει και άλλη δόση που θα αυξήσει την τιμή του βάμβακος.
Ερχόμαστε στην υπό συζήτηση ρύθμιση, το νέο σχέδιο κανονισμού το
οποιο είναι ιδιαίτερα καταστροφικό. Είχαμε την ευκαιρία οι Βουλευτές
της Νέας Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά να σας το επισημάνουμε εδώ και
πολύ καιρό. 'Εχω μπροστά μου μία επίκαιρη ερώτηση της 25ης Νοεμβρίου,
που απαντήθηκε από τον κ. Φουντά. 'Εχουμε καταθέσει ερώτηση στον
Πρωθυπουργό επισημαίνοντάς του από το Νοέμβριο ακόμη την κακή πορεία
που είχε η διαπραγμάτευσή σας, καθώς και την ανάγκη να ασχοληθεί ο
ίδιος προσωπικά, αφού η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας είναι
ανίκανη όπως αποδεικνύεται και να δοθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση η
δέουσα στήριξη στους εκατόν είκοσι χιλιάδες βαμβακοπαραγωγούς που
αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση.
Αντί γι'αυτό ξέρετε τι έγινε; Μας διαβεβαίωσε ο κ. Φουντάς ότι δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι τίποτα δεν έχει κριθεί και ότι η
διαπραγμάτευση πάει πολυ καλά. Και αυτός ο εφησυχασμός σας, κύριε
Υφυπουργέ, μας προβληματίζει και για την αντιμετώπιση άλλων σοβαρών
ζητημάτων της ελληνικής γεωργίας και μας οδήγησε σ'αυτό το τραγικό
αδιέξοδο. Η πρώτη επιτροπή απεφάνθη, η επιτροπή της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης κατέρριψε την πρόταση και ήδη το θέμα βρίσκεται μπροστά στη
Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, όπου θα κληθείτε να
συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε. Και διαπραγματευτικά έχετε κάνει ένα
άλλο μεγάλο λάθος το οποίο θα κοστίσει στους βαμβακοπαραγωγούς πολύ.
Δηλαδή πριν ακόμα διαπραγματευτείτε, πριν εξαντλήσετε τα όποια όπλα
έχετε, πριν ακόμη -θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία- πάει ο Πρωθυπουργός ο
ίδιος και μιλήσει με τους Αρχηγούς των κυβερνήσεων στα πλαίσια του
Συμβουλίου Κορυφής, μια και το ζήτημα του βάμβακος αλλά και των
αγροτικών προϊόντων έχει καταντήσει μείζον εθνικό ζήτημα, εσείς
προεξοφλείτε την αποτυχία σας και το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων.
Κρίνετε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση πλην αυτής της τραγικής και
καταστροφικής εξέλιξης και περιορίζετε αυτοβούλως -αυτό πρώτη φορά
έχει συμβεί στα χρονικά- την καλλιεργούμενη έκταση η οποία
επιδοτείται κατά επτακόσιες χιλιάδες στρέμματα. Και σπεύδετε να το
ανακοινώσετε και να το προβάλλετε. Ο δε Οργανισμός Βάμβακος στέλνει
στις κατά τόπους υπηρεσίες το θέσφατό του, θα σας πω δύο παραδείγματα
μόνο. 'Οποιος καλλιεργεί την τελευταία πενταετία κατά μέσο όρο εκατό
στρέμματα θα μπορεί να καλλιεργήσει εβδομήντα τρία στρέμματα και
όποιος καλλιεργεί εκατόν πενήντα -μη μου πείτε ότι είναι μεγάλοι
αγρότες αυτοί- θα καλλιεργεί μέχρι ενενήντα στρέμματα κ.λπ.
Εγώ διερωτώμαι: Με αυτήν την πολιτική σας τι θα πετύχετε; Θα πει ο
κύριος Υπουργός Γεωργίας στις Βρυξέλλες: "θέλουμε παραπάνω ποσόστωση,
παραπάνω πλαφόν". Δεν μας φτάνει το όριο των επτακοσίων ογδόντα δύο
χιλιάδων τόνων που είναι το όριο που έβαλε η Eυρωπαϊκή Επιτροπή. Και
θα του απαντήσουν τότε οι άλλοι συνάδελφοί του "μα, εσείς στη χώρα
σας, λύσατε το θέμα, το ρυθμίσατε, έχετε βάλει και τα πλαφόν
περιορισμού των εκτάσεων και τι μας ζητάτε άλλο;". Δηλαδή εσείς
ουσιαστικά εκεί ξέρετε τι κάνετε; Καταδικάσατε τον ίδιο σας τον εαυτό
και τη χώρα και τους βαμβακοπαραγωγους. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια
πολιτική και τακτική πριν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, ο
Υπουργός να προβαίνει σε μείωση των εκτάσεων.
Και κάνετε και κάποιο άλλο λάθος. Συμφωνείτε με τη λογική της
ρύπανσης του περιβάλλοντος και εξ αυτού του λόγου συμφωνείτε στη
μείωση των εκτάσεων, αλλά δεν συνυπολογίζετε ότι ενδεχομένως οι
αγρότες που θα έχουν μικρή καλλιεργούμενη έκταση θα προχωρήσουν στη
ρίψη περισσοτέρων λιπασμάτων για να πετύχουν περισσότερες αποδόσεις,
για να κερδίσουν τη χαμένη ποσότητα. Και τότε θα έχουμε
περιβαλλοντικά προβλήματα.

Συμφωνείτε, λοιπόν, σε μία διαδικασία, στην οποία σας ενέπλεξαν, να
μειωθούν τα στρέμματα, χωρίς να λέτε ποτέ στον αγρότη τι θα γίνουν
αυτά τα επτακόσιες χιλιάδες στρέμματα. Τι θα καλλιεργήσουν; Θα
προχωρήσουμε σε αγρανάπαυση; Να το πείτε στον ελληνικό λαό αυτό, ότι
επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν θα καλλιεργείτε τα χωράφια σας. Πέστε το ευθέως.
Διότι εδώ η πολιτική σας είναι αποτυχημένη. Συνδυάζεται με μία άλλη
αποτυχία σας να αποδεχθείτε τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων
και στο σκληρό σιτάρι.
Αποδέχθηκε ο προηγούμενος Υπουργός Γεωργίας κ. Τζουμάκας και
συναποδέχθηκε ο κ. Ανωμερίτης τη μείωση των εκτάσεων που
καλλιεργούνται με σκληρό σιτάρι από τα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες
χιλιάδες στρέμματα στα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες,
τρία εκατομμύρια λιγότερα στρέμματα, τώρα θα έχουμε και τα επτακόσιες
χιλιάδες στρέμματα παραπάνω, στο βαμβάκι χωρίς να εξασφαλίσει κανένα
αντάλλαγμα και καμία αντιστάθμιση γι'αυτήν την απώλεια, αποδεχόμενος
την λογική των μέσων όρων των τελευταίων ετών. Να το δεχθώ. Είπατε
ποτέ στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση ότι εσείς, κύριοι, αφού δεν θα μας δώσετε
ένα μεγάλο ποσό που αφορούσε τα τρία εκατομμύρια στρέμματα, αυτά δεν
θα τα εισπράξει η χώρα μας, δεν το μεταφέρετε στο βαμβάκι, γιατί ο
κόσμος από το σκληρό σιτάρι πήγε στο βαμβάκι σε μία άλλη αλλότρια
καλλιέργεια; Δεν το είπατε αυτό. Αποδεχθήκατε τη μείωση των εκτάσεων
και τη μείωση των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Τώρα
αποδέχεστε τη μείωση των εκτάσεων αδιαμαρτύρητα, πάλι χωρίς
αντάλλαγμα, χωρίς αντιστάθμιση για το βαμβάκι. Τι θα κάνει ο κόσμος;
Και έχετε βέβαια το τεράστιο πρόβλημα των ήδη πλεονασματικών
ποσοτήτων σε άλλες καλλιέργειες. Εδώ ειδικά δεν αξιοποιήσατε τους
μέσους όρους. Διότι θα μπορούσατε να τους πείτε "ξέρετε, αν ισχύει ο
μέσος όρος για τα σκληρά σιτάρια, με βάση τον οποίο μειώθηκαν οι
εκτάσεις της χώρας μας", και για πρώτη φορά οι Γερμανοί και οι
'Αγγλοι εισπράττουν κοινοτικές επιδοτήσεις στο σκληρό σιτάρι". Και μη
λέτε ότι κόβονται παντού οι επιδοτήσεις, δεν κόβονται. Οι Γερμανοί
και οι 'Αγγλοι για πρώτη φορά εισπράττουν επιδότηση στο σκληρό σιτάρι
και κάποιες άλλες χώρες, κάποιοι άλλοι παραγωγοί, κάποιοι άλλη
συνεταίροι μας αυξάνουν τις προς επιδότηση εκτάσεις με βάση τους
μέσους όρους- γιατί, λοιπόν, αυτό να μην ισχύει και στο βαμβάκι, όπου
οι μέσοι όροι έχουν αυξηθεί; Είχαμε επτακόσιους ογδόντα δύο χιλιάδες
τόνους -αυτό το επιχείρημα μας έλεγε ο κ. Μωραϊτης τότε ότι θα τα
απεδέχθη, γιατί ήταν οι μέσοι όροι των τελευταίων ετών- τώρα έχετε
μέσο όρο πάνω από ένα διακόσια πενήντα εκ. τόνους το μέσο όρο των
τριών τελευταίων ετών. Γιατί δεν επιβάλλατε αύξηση με βάση τους
μέσους όρους του πλαφόν παραγωγής, ώστε οι αγρότες να μπορούν να
καλλιεργήσουν τις εκτάσεις αυτές; Και βέβαια είναι γνωστό ότι δεν
έχετε επιτύχει ούτε και αυτό των εξήντα στρεμμάτων. Προκαταλαμβάνετε
και την Κοινότητα, διότι είναι γνωστό ότι και οι πέντε όροι και τα
πέντε αιτήματα τα οποία είχε ζητήσει ο κ. Τζουμάκας τότε απερρίφθησαν
παταγωδώς στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, έστω και αν μας έλεγαν ότι θα
προχωρήσουν. Ούτε περιφερειοποίηση εγκρίθηκε ούτε ατομική ποσόστωση
εγκρίθηκε ούτε η απ'ευθείας χορήγηση της επιδότησης στον παραγωγό,
ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις προτάσεις σας. Αυτό
είναι άλλο θέμα. Γιατί εμείς σε καμία περίπτωση δεν θα προχωρούσαμε
στη διαχείριση της κρίσης και της μιζέριας στην οποία έχετε οδηγήσει
τον αγροτικό τομέα, αλλά θα προσπαθούσαμε και θα επιτυγχάναμε όπως
άλλες χώρες, την αύξηση του πλαφόν παραγωγής. Αυτό είναι το ζήτημα.
Από τη στιγμή που εσείς δεν έχετε επιτύχει την αύξηση του πλαφόν
παραγωγής, παρά το γεγονός ότι οι μέσοι όροι είναι δεδομένοι και
αυξημένοι σε σχέση με αυτό το πλαφόν, τότε αναγκάζεσθε να
διαχειριστείτε την κρίση, αλλά καταθέτετε τα όπλα πριν δώσετε τη
μάχη. Αυτό είναι το εγκληματικό που κάνετε. Πρέπει να απολογηθείτε.
Να σας πω και κάτι; Ούτε και έγκαιρα το κάνατε, γιατί ήδη οι
προετοιμασίες για την καλλιέργεια έχουν γίνει. Είναι δυνατόν να μου
λέτε ότι δεν έχει νοικιάσει κάποιος τα χωράφια του, δεν έχει

προμηθευτεί το σπόρο, δεν έχει πάρει τα λιπάσματα αυτήν την εποχή;
'Αρα ούτε αυτό επιτυγχάνετε. Τι θα κάνετε με τους ταλαίπωρους
αγρότες, οι οποίοι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα στρέμματα για τα
οποία είχαν συμφωνήσει και είχαν προγραμματισθεί; Εδώ βρισκόμαστε
μάρτυρες τραγικών λαθών από την πλευρά σας. Και αυτή η ρύθμιση, αυτή
η πορεία, αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται θετική από τον κύριο
Υπουργό Γεωργίας. Για δείτε το. Να πάει να κάνει διαπραγματεύσεις, να
ζητάει κάτι παραπάνω και να λέει είναι θετική η ρύθμιση αυτή. Μα,
είναι δυνατόν να λέγονται σοβαρά αυτά τα πράγματα;
Είναι συμπεριφορά και αποφάσεις μιας υπεύθυνης Κυβέρνησης, όταν
ξέρετε ότι και στο σκληρό σιτάρι, για να επεκταθώ και στα άλλα
προϊόντα, υπάρχει μείωση της τιμής; Η τιμή του σκληρού σιταριού το
φετινό καλοκαίρι είναι μικρότερη από τις τιμές του 1993 και η
επιδότηση κινδυνεύει να μειωθεί, γιατί ακριβώς αποδεχθήκατε αυτό το
μικρό πλαφόν που είπα, η υπέρβαση του οποίου συνεπάγεται αναλογική
μείωση των επιδοτήσεων ως αύξηση της συνυπευθυνότητας και άρα μείωση
του εισοδήματος των αντίστοιχων καλλιεργητών. Και να ήταν μόνο αυτά
τα προϊόντα; Στο ελαιόλαδο έχετε τιμές χαμηλότερες από το 1993. 'Εχει
πολλά χρόνια να διαμορφωθεί η τιμή του ελαιολάδου στις 600 και 700
δραχμές το κιλό που είναι φέτος, όταν μάλιστα δεν διατίθενται οι
ποσότητες αυτές. Και εδώ αποδέχεστε μία άλλη ρύθμιση το ίδιο
αρνητική, το ίδιο καταστροφική, όπως οι προηγούμενες, που σημαίνει
ότι εμείς θα παίρνουμε πολύ χαμηλότερη επιδότηση. Μέχρι πέρσι να
φαντασθείτε έπαιρναν οι μικροί παραγωγοί 483 δραχμές το κιλό και
φέτος οι ίδιοι παραγωγοί θα παίρνουν 330 και για τις δύο δόσεις. Και
εδώ κάνατε πάλι το ίδιο τρικ. Είπατε να δώσουμε και τη δεύτερη δόση,
κοντά είναι οι εκλογές, ας νομίσει ο κόσμος ότι θα πάρει παραπάνω
τίμημα, αλλά και εδώ κινδυνεύουν οι αγρότες, εφόσον υπερβούμε το
πλαφόν το οποίο έχετε εσείς συνεκτιμήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες
ότι θα είναι το τελικό ποσό παραγωγής, να μειωθεί και εκεί η
επιδότηση και να κληθούν πάλι οι αγρότες να επιστρέψουν ένα μέρος από
την πενιχρή κοινοτική επιδότηση την οποία εισπράττουν επί των ημερών
σας και η οποία πρέπει να πω ότι σε πολλές περιοχές δεν έχει
καταβληθεί ακόμη. Και άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα. Καθυστερείτε τις
επιδοτήσεις, φθάσαμε τέλος Ιανουαρίου, πολλές επιδοτήσεις δεν έχουν
καταβληθεί, παρά τις βαρύγδουπες διαβεβαιώσεις του Υπουργού και τις
σπάταλες δημοσιεύσεις στις εφημερίδες κερδίζετε από τον τόκο του
αγρότη για να μειώσετε και τον πληθωρισμό, όταν ο ταλαίπωρος αγρότης
δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. 'Εκανε γιορτές, χωρίς επιδοτήσεις
φέτος. Τα κάνετε όλα αυτά και λίγο αργότερα όταν θα έχουν περάσει οι
εκλογές, θα πείτε, αν είστε κυβέρνηση όπως ελπίζετε, "τι να κάνουμε,
αυτό βγήκε ως τελικό συμπέρασμα και αποτέλεσμα". Αν βγει η Νέα
Δημοκρατία θα λέτε "αυτά που σας δίναμε εσείς, σας τα παίρνει η Νέα
Δημοκρατία πίσω". Αυτή είναι η Κυβέρνηση των εκσυγχρονιστών. Αυτά
λένε οι εκσυγχρονιστές σήμερα, αυτά λέει ο κ. Σημίτης, αυτή είναι η
διαφορά την οποία επιδεικνύετε από το παλιό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή από τα άλλα
κόμματα της Αντιπολίτευσης.
Είναι απαράδεκτη η εικόνα που εμφανίζετε, να διαβεβαιώνετε τον
ελληνικό λαό ότι παντού τα πάτε καλά, ότι παντού έχετε επιτυχίες, ότι
θα πάρουμε παραπάνω πόρους. Ας λέγατε "το κλίμα είναι αρνητικό, δεν
θα πάρουμε επιδοτήσεις από την ΕΟΚ, κάνετε κάτι άλλο", αλλά θα μας
βρείτε τι θα κάνουμε. Ο κ. Σημίτης κατά τρόπο θρασύτατο και
πρωτόγνωρο για έναν Αρχηγό κόμματος εξουσίας βγαίνει και μας λέει
"αλλάξτε επάγγελμα". Δεν μας λέει ποτέ, όμως, τι επάγγελμα θα
κάνουμε. Δεν μας λέει τον τρόπο με τον οποίο θα βρούμε μία
εναλλακτική καλλιέργεια ή μια άλλη λύση απασχόλησης για να μειωθεί η
ανεργία, η οποία διογκώνεται επί των ημερών σας και έχει φθάσει σε
δυσθεώρητα επίπεδα, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο.
Λοιπόν, βγαίνετε και λέτε ότι παίρνετε πολλά λεφτά από την ΕΟΚ, να
χαίρεται ο κόσμος, αλλά τα προϊόντα έχουν αυτήν την τραγική εικόνα
που σας περιέγραψα.

Να προχωρήσω στα οπωροκηπευτικά; Ο καταστροφικός κανονισμός, τον
οποίο απεδέχθη ο κ. Τζουμάκας, έχει οδηγήσει σε οικονομική εξαθλίωση
ολόκληρους νομούς της χώρας. Μειώνονται οι ενισχύσεις στις εξαγωγές,
μειώνονται τα ποσά που εδίδοντο για τις αποσύρσεις και τώρα τα
προϊοντα οδηγούνται στις χωματερές χωρίς αποζημιώσεις. Σταδιακά
καταργείται τελείως η αποζημίωση.
Να σας πω για τα κτηνοτροφικά προϊόντα; Να σας πω για τη ραγδαία
μείωση των ενισχύσεων, για τις καθυστερήσεις των επιδοτήσεων; Να σας
πω για τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων; Το έχουμε θίξει. Μήπως
φταίει, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
η ΕΟΚ για τις καθυστερήσεις των αποζημιώσεων ή και των επιδοτήσεων;
Ξέρετε ότι υπάρχουν καταληκτικές προθεσμίες και για το θέμα των
επιδοτήσεων, που είναι η 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και αν τις
παραβιάσουμε ενδεχομένως υπάρχει πρόβλημα απώλειας των επιδοτήσεων
αυτών, αλλά και των αποζημιώσεων. Γιατί δεν δίνετε γρήγορα τις
αποζημιώσεις; Ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί ότι θα δοθούν όλες
οι αποζημιώσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν έχουν δοθεί μέχρι τέλος
του χρόνου. Είχε πει και κάτι άλλο ότι από 1η του έτους οι μη
εμπρόθεσμες αποζημιώσεις θα καταβάλλονται με το νόμιμο τόκο. Πού
είναι αυτό; Αυτό, λέει, ανεστάλη. Θα γίνει πιλοτικά σε ένα ή δύο
νομούς. Τι είναι αυτά; Την ίδια ώρα επιβάλλετε αύξηση στις εισφορές
των αγροτών μέσω του ΕΛΓΑ, χωρίς όμως να διευρύνετε τον κύκλο των
ζημιών που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ, δηλαδή, να καλύψετε και άλλους
ασφαλιστικούς κινδύνους ενδεχομένως. Ούτε αυτό κάνετε. Ποιο είναι το
αποτέλεσμα; Μειώνεται το αγροτικό εισόδημα, μειώνεται ο ενεργός
αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας, η ύπαιθρος αντιμετωπίζει τη
μεγαλύτερη οικονομική της κρίση και οι αγρότες άνεργοι πλέον
μετεγκαθίστανται από τα χωριά τους στα μεγάλα αστικά κέντρα,
διογκώνοντας το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά και με τεράστιες
κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και με εθνικές συνέπειες, αν μιλάμε για
τη μετεγκατάσταση αγροτών από παραμεθόριες και ευαίσθητες εθνικά
περιοχές.
Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι εδώ που έχουμε φθάσει δεν υπάρχει δρόμος
επιστροφής και για τα προϊόντα τα οποία σας είπα, αλλά και για τις
γενικότερες ρυθμίσεις, τις οποίες καλείται να κάνει η Κυβέρνηση. Το
Υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται σε διάλυση, η ΑΤΕ χαρακτηρίζεται ως μία
ληστρική τράπεζα, είναι ο μεγαλύτερος δυνάστης του αγρότη. Δεν πάει
να κάνετε δεκάδες ρυθμίσεις, δεν μπορούν να υπαχθούν οι αγρότες στις
ρυθμίσεις αυτές, είναι μη ρεαλιστικές, μη εφαρμόσιμες και αναγκάζεστε
κάθε τόσο να κάνετε καινούριες, για να πείσετε τον ελληνικό λαό και
την αγροτιά μας ότι κάτι καλύτερο θα προκύψει με τις νέες ρυθμίσεις.
Πιστεύω ότι η μόνη λύση για τον τόπο είναι να αποχωρήσετε και να
δώσετε την ευκαιρία σε μια άλλη κυβέρνηση που έχει ένα ρεαλιστικό
πρόγραμμα που πιστεύει στον αγροτικό τομέα, πιστεύει στις δυνατότητες
της χώρας μας, πιστεύει στις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης να
αλλάξει πορεία ο αγροτικός τομέας, να αναβαθμιστεί η ελληνική
ύπαιθρος και συνολικά να βελτιωθεί η εθνική μας οικονομία.
Σας ευχαριστώ.
( Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας )

