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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι ειλικρινά, γιατί η
Κυβέρνηση δια στόματος του Υφυπουργού του κ. Σωτηρλή, διαβεβαίωσε το
Σώμα, ότι βλέπει με καλή διάθεση την κατάθεση επερωτήσεων που
αναφέρονται σε αγροτικά προβλήματα και διορθώνει μία κακή νοοτροπία
που επικράτησε μέχρι τώρα, όπως εκφράστηκε από τον Υπουργό Γεωργίας
κ. Τζουμάκα, ότι "Μας έχετε κατακλύσει με επερωτήσεις και δεν κάνετε
τίποτα άλλο παρά να μας φέρνετε στο Κοινοβούλιο να συζητάμε θέματα,
τα οποία ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουμε". Εύχομαι ανάλογη νοοτροπία να
υπάρξει και στο μέλλον και να βλέπετε με την ίδια καλή διάθεση τις
καλόπιστες προσπάθειες ανάδειξης σοβαρών προβλημάτων, που
αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια και ειδικότερα ο αγροτικός τομέας
της Χώρας.
Λυπάμαι, όμως, γιατί δε δόθηκαν διαβεβαιώσεις για διόρθωση της κακής
εικόνας, που παρουσιάζει η Κυβέρνηση συνολικά στην αντιμετώπιση των
τεράστιων προβλημάτων, που έχουν συσσωρευθεί τα τελευταία χρόνια ως
αποτέλεσμα έντονων φυσικών καταστροφών, που έπληξαν τους
περισσότερους νομούς της Χώρας.
Θα κάνω μία αναφορά στο πρόβλημα, για να υπάρχει μία αναλυτική
καταγραφή, τουλάχιστον στα Πρακτικά, των περιοχών που έχουν πληγεί
και για να έχει μία εικόνα το Κοινοβούλιο, του μεγέθους των
προβλημάτων, που αφορούν την κοινωνική και οικονομική ζωή στις
περιοχές αυτές.
Τον Αύγουστο του 1996 είχαμε μεγάλες ζημιές, πρωτοφαΣελίδα 5145
νείς ζημιές πράγματι, στους Νομούς της Κορινθίας, της Αργολίδας, της
Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Λάρισας και των
Τρικάλων, της Μαγνησίας, της Καβάλας, της Λέσβου, της 'Αρτας, της
Πρέβεζας, της Πιερίας, της Πέλλας, του Κιλκίς, αναφέρθηκε
προηγουμένως ο κ. Τσιτουρίδης εκτενέστερα, της Ξάνθης, της Χίου και
της περιοχής της Φθιώτιδας.
Αυτές οι ζημιές αφορούσαν κυρίως τις καλλιέργειες των
οπωροκηπευτικών, τα καπνά, τα δημητριακά, τα βαμβάκια, τα τεύτλα, τα
αμπέλια, τις πατάτες, τα μήλα και τη βιομηχανική ντομάτα. Είχαμε ένα
νέο κύμα φυσικών καταστροφών αργότερα, το μήνα Ιανουάριο, που έπληξε
κυρίως την Κορινθία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, την ιδιαίτερη
εκλογική μου περιφέρεια.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα έχουν δοθεί πολλές διαβεβαιώσεις για την
επίλυση αυτών των προβλημάτων, για την επίσπευση της καταβολής των
αποζημιώσεων, για την καταβολή πλήρων αποζημιώσεων, έτσι έχει λεχθεί
από τον κύριο Υπουργό της Γεωργίας, ο οποίος παρότρυνε τους πληγέντες
να υποβάλουν δηλώσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες, λέει,
θα ολοκληρώνονταν μαζί με τη διαδικασία της εξατομίκευσης των ζημιών
πολύ σύντομα μέσα στο μήνα Φεβρουάριο.
Δυστυχώς, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι εξατομικεύσεις των ζημιών. Και ενώ υπάρχει αυτή η
μεγάλη καθυστέρηση από την πλευρά των υπηρεσιών, αντιμετωπίζουμε και
μία ολιγωρία σχετικά με το να τεθεί το ζήτημα από την Κυβέρνηση, δια
του αρμοδίου Υπουργού της Γεωργίας, στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και
στον Επίτροπο της γεωργίας. Μας είπατε εδώ πανηγυρίζοντας...

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ (Υφυπ. Γεωργίας): 'Οχι και πανηγυρίζοντας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:...ότι ετέθη το θέμα στον κ. Φίσλερ, ότι ο
Υπουργός Γεωργίας το έθεσε προφορικά αρχικά και εγγράφως εν συνεχεία,
αλλά θα σας πω ότι το κάνατε πολύ καθυστερημένα.
Eίναι συσσωρευμένες ζημιές ετών. Εγώ
που έχουν γίνει από το '94 και μετά,
και θα σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας
1994. Το 1994 είχαμε μεγάλες ζημιές,
και σε άλλες καλλιέργειες, οι οποίες
Χώρας.

θα σταθώ για λίγο στις ζημιές
που ήταν ιδιαίτερα σημαντικές
πείτε τι συνέβη έκτοτε, από το
λόγω των πυρκαϊών σε ελαιόδενδρα
έπληξαν πολλές περιοχές της

Θυμάμαι τότε, ότι επισκεφθήκαμε με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
τις πληγείσες περιοχές της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου, της Κρήτης,
της Φθιώτιδας, της Εύβοιας και όχι μόνο καταγράψαμε τις ζημιές, όχι
μόνο σταθήκαμε δίπλα στους πληγέντες αγρότες, αλλά υποβάλαμε και
συγκεκριμένες προτάσεις, διανείμαμε και ένα έντυπο, το οποίο μας
δέσμευε ως μελλοντική κυβέρνηση για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων και
σας υποδείξαμε και συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης του
προβλήματος με την προσφυγή σας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, ώστε να
διεκδικήσετε την έγκριση ορισμένων κανονισμών και μέτρων, τα οποία θα
απάλυναν το πρόβλημα των πληγέντων.
Δεν αναφερόμαστε μόνο σ'αυτό που ελέχθη δυο-τρεις φορές εδώ, στο
μέτρο που αφορά την ξηρασία του 1992. Σας είπαμε συγκεκριμένα για το
λειτουργικό πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε το 1992, με τίτλο "Ανάπτυξη
και ενδυνάμωση των γεωργικών διαρθρώσεων" και ειδικότερα το μέτρο του
που έφερε τον τίτλο "Ανασύσταση ελαιώνων και εσπεριδοειδών", που
υπέστησαν ζημιές από πυρκαϊές, χιονοπτώσεις και άλλες δυσμενείς
καιρικές συνθήκες κατά το έτος 1991, ύψους πεντέμισι δισεκατομμυρίων
δραχμών και που αφορούσε ενισχύσεις για την ανασύσταση και για την
απώλεια εισοδήματος στα έτη 1992 και 1993. Επαναλαμβάνω, και
εισοδήματος, στο οποίο η Κοινότητα συμμετείχε με ποσοστό 65%. Δεν
αξιοποιήθηκε η εμπειρία αυτής της περιόδου και δεν ετέθη ουδέποτε το
ζήτημα αυτό στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, για να επιτευχθεί η ψήφιση
ενός αντίστοιχου Κανονισμού και να εγκριθεί ένα τέτοιο κονδύλι, τόσο
μεγάλου ύψους, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αποζημίωσης των πληγέντων
αγροτών, πολλές φορές σε ευαίσθητες εθνικά παραμεθόριες περιοχές.
Ο ΕΛΓΑ πράγματι -και θα το δεχθώ εδώ- έχει να αντιμετωπίσει έναν
μεγάλο αριθμό δηλώσεων για ζημιές, πρωτόγνωρο σε έκταση πραγματικά,
αλλά ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του αυτή. 'Εχει
μείνει πίσω από τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Παρά το ότι έχουμε
επισημάνει επανειλημμένως το πρόβλημα, δε λαμβάνεται κανένα
ουσιαστικό μέτρο. Είναι αποδιοργανωμένος, στερείται προσωπικού,
στερείται μέσων και δε βλέπω καμιά διάθεση από την Κυβέρνηση,
επίλυσης αυτού του μεγάλου προβλήματος.
Μας είπατε -και είναι θετικό- ότι θα συζητηθεί στο Συμβούλιο
Αγροτικής Πολιτικής το Μάιο, το ζήτημα του ΕΛΓΑ. Θα παραστούμε στο
Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής και θα καταθέσουμε και τις δικές μας
προτάσεις, που δε θα είναι τίποτε άλλο παρά επανάληψη των προτάσεων
που η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε εγκαιρότατα από το Δεκέμβριο του 1994
στα πλαίσια του αγροτικού της προγράμματος, το οποίο αφορούσε ένα
πακέτο μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού τομέα στη Χώρα μας.
Θα σας πω, όμως, ότι είδα με λύπη μου στο φάκελλο που μας διένειμε ο
κύριος Υπουργός της Γεωργίας, ότι δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένα
μέτρα για τον ΕΛΓΑ, παρά το ότι μας δώσατε έναν παχύ φάκελο, που έχει

πάρα πολλά ωραία, θεωρητικά, όμως, και που δυστυχώς δεν αναφέρεται σε
πρακτικές λύσεις και μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία να ληφθούν, ώστε
να βγει ο αγροτικός τομέας από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται
σήμερα, λόγω των δικών σας λαθών και της ολιγωρίας.
Πράγματι, στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής γίνεται μια καλή
προσπάθεια, η οποία θα φέρει αποτέλεσμα, αν ληφθούν συγκεκριμένα
μέτρα. Αν μείνουμε στο επίπεδο της θεωρίας και της διάγνωσης των
προβλημάτων, δε θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Διότι πραγματικά
συμφωνούμε στη διάγνωση των προβλημάτων, συμφωνούμε ενδεχομένως και
στους στόχους τους οποίους πρέπει να επιδιώξουμε, αλλά φοβάμαι ότι δε
θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, διότι
φοβάμαι ότι η Κυβέρνηση είναι απρόθυμη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα
όχι μόνο για τον ΕΛΓΑ, αλλά συνολικά για τον αγροτικό τομέα της
Χώρας.
Δεν ήταν, όμως, μόνο οι ζημιές αυτές που σας ανέφερα, ήταν ακόμη οι
ζημιές του Ηρακλείου στους αμπελοκαλλιεργητές, ήταν στα σπαράγγια του
Νέστου στην Καβάλα, που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Είχαμε μεγάλες
ζημιές στον 'Εβρο και στην Ξάνθη και εκεί δόθηκε απλώς ένα βοήθημα,
το οποίο ήταν πολύ κατώτερο από εκείνο το οποίο είχε υποσχεθεί η
Κυβέρνηση. Είχαμε βέβαια και τις μεγάλες ζημιές του Οκτωβρίου του
1994, τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα και στη δική σας περιοχή.
Αναφέρομαι στην Καρδίτσα, στη Φθιώτιδα, στη Λάρισα, στη Βοιωτία, στη
Δωδεκάνησο, στη Μαγνησία, στην Κορινθία και στα Τρίκαλα.
Και θυμάμαι ότι και σεις τότε, ως κυβερνητικός μεν Βουλευτής, αλλά
όχι ως Υπουργός, διατείνεστε με κάθε τρόπο, να ληφθούν συγκεκριμένα
μέτρα για τη στήριξη των καλλιεργητών της περιοχής σας, που είχαν
πληγεί τότε. Φοβάμαι δε και λυπάμαι, ότι μέχρι τώρα και μετά την
πάροδο δυόμισι ετών, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο ουσιαστικό, όχι
μόνο προς την κατεύθυνση αποζημίωσης των πληγέντων αγροτών, αλλά και
στην κατεύθυνση κατασκευής συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων, αλλά
και άλλων έργων υποδομής, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα καταστροφικά
φαινόμενα σαν αυτά που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.
Ενώ, λοιπόν, είχαμε όλες αυτές τις ζημιές, έρχεται η Κυβέρνηση και
αποτιμά το κόστος τους. Το κάνει, όπως σας είπα και προηγουμένως,
πολύ αργά. Καταθέτει στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση ένα αίτημα, το οποίο είναι
καθυστερημένο και ανεπαρκές.
Ελέχθη εδώ και σωστά, ότι το ύψος των ζημιών, κατά την Κυβέρνηση,
ανέρχεται στα εξήντα πέντε δισεκατομμύρια. Αναφέρατε συγκεκριμένα,
ότι το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιωθεί κατά 56,3 δισεκατομμύρια
δραχμές, τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι 5,683, ο μηχανολογικός
εξοπλισμός είναι περίπου διακόσια σαράντα έξι εκατομμύρια δραχμές και
το σύνολο είναι
Σελίδα 5146
65,100.
Εγώ θα σας επισημάνω μια αντίφαση που υπάρχει εδώ, στα κυβερνητικά
λόγια και πράξεις. Ενώ μιλάτε για εξήντα πέντε δισεκατομμύρια
δραχμές, όταν αναφέρεστε στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ανεβάζετε για λόγους εντυπώσεων - τις ζημιές στο βαμβάκι μόνο, στα εκατό
δισεκατομμύρια. Στο σημείωμα που έχετε δώσει στη δημοσιότητα λέτε
ότι, αν υπολογίσουμε ότι έχουν πάρει εξήντα εφτά χιλιάδες δραχμές το
στρέμμα οι βαμβακοπαραγωγοί το 1996 και με προσδοκώμενο ακαθάριστο
εισόδημα ενενήντα χιλιάδες δραχμές το στρέμμα, το κόστος της κάλυψης
αυτής της διαφοράς ανέρχεται στα εκατό δισεκατομμύρια πεντακόσια

εκατομμύρια δραχμές. 'Οταν δηλαδή θέλετε να διαβάλετε τους αγρότες,
ότι ζητούν υπερβολικά ποσά, ανεβάζετε το κόστος της ζημιάς, στο
βαμβάκι μόνο, στα εκατό δισεκατομμύρια. 'Οταν διεκδικείτε από την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση ποσά, τα οποία δικαιούμαστε να εισπράξουμε, τα
κατεβάζετε στα εξήντα πέντε δισεκατομμύρια δραχμές και αναφέρεστε στο
σύνολο των ζημιών της Χώρας για το 1996. Αυτή η νοοτροπία είναι
απαράδεκτη.
Εγώ θα προτιμούσα να κατηγορείτε τους αγρότες, ότι αποτιμούν τη ζημιά
μόνο στα εξήντα πέντε δισεκατομμύρια δραχμές και να ζητάτε από την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση εκατό δισεκατομμύρια δραχμές για το βαμβάκι μόνο.
Τότε θα σας συγχαίραμε για τη συμπεριφορά σας και θα αναγνωρίζαμε τη
συγκεκριμένη προσπάθεια, που ελπίζαμε να ήταν αποτελεσματική για την
εξασφάλιση αυτών των σημαντικών κονδυλίων.
Βέβαια, το σύνολο των αιτημάτων των αγροτών το αποτιμήσατε σε ένα
τρισεκατομμύριο δραχμές και το κατεβάσατε στα εφτακόσια πενήντα
δισεκατομμύρια δραχμές, εν συνεχεία παρά το γεγονός ότι και η
Αξιωματική Αντιπολίτευση, όταν στελέχη της επισκεφθήκαμε τη Λάρισα
τότε, είχαμε αποτιμήσει το κόστος στα εκατόν πενήντα δισεκατομμύρια
δραχμές μόνο, γιατί τόσο πραγματικά ήταν το κόστος των μέτρων αυτών.
Θα ήθελα τώρα να κάνω μια μικρή αναφορά στις ζημιές του Ιανουαρίου
1997, που έλαβαν χώρα στην Κόρινθο, στην Αργολίδα, Φθιώτιδα,
Καρδίτσα, Λάρισα και Βοιωτία και να σας θυμίσω ότι το κόστος το έχετε
αποτιμήσει στα είκοσι δισεκατομμύρια δραχμές. Επισκέφθηκα τις
περιοχές αυτές στο νομό μου, στη Βοιωτία, στο Ανθοχώρι, στον 'Αγιο
Βλάσιο, στο Μαυρονέρι, στο Παρόρι, στη Χαιρώνεια, που έχουν πληγεί
εντονότατα από τις ζημιές αυτές και επισημάναμε οι συνάδελφοί μου και
εγώ με αναφορές και ερωτήσεις, την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα
μέτρα κάλυψης των ζημιών αυτών και κατασκευής αντιπλημμυρικών και
άλλων έργων υποδομής. Δυστυχώς μέχρι τώρα, έχουμε μείνει στα λόγια,
οι εξατομικεύσεις, όπως είπα, δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι αγρότες
περιμένουν την κρατική μέριμνα για να συνεχίσουν την παραγωγική τους
δραστηριότητα. Στη Φθιώτιδα, για παράδειγμα, που το κόστος
αποτιμήθηκε στα δέκα δισεκατομμύρια δραχμές, δεν έχει γίνει απολύτως
τίποτα. Επισκέφθηκε κλιμάκιο Υπουργών τη Λαμία και την Κορινθία και
ήδη υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για πενιχρές αποζημιώσεις, που
πρόκειται να δοθούν στους πληγέντες.
Θα σας διαβάσω σημερινή πληροφορία, που λέει ότι π.χ. ένας Κορίνθιος,
που έχει ζημιωθεί με είκοσι ένα εκατομμύρια δραχμές, θα λάβει βοήθεια
εννιακόσιες χιλιάδες δραχμές μόνο και ένας άλλος που έχει ζημιωθεί με
πενήντα εκατομμύρια δραχμές, θα αποζημιωθεί με τρία εκατομμύρια.
Επιτροπή που είχε συσταθεί στην Κόρινθο κατ' εφαρμογήν του σχεδίου
"Λυστοκράτης", είχε αποτιμήσει τις ζημιές σε συγκεκριμένο ύψος.
Και επενέβη μια δευτεροβάθμια επιτροπή από την Τρίπολη, την οποία
όρισε και επηρέασε η Κυβέρνηση και μειώνει κατά πολύ τις
αποζημιώσεις. Τελικά θα καταβληθούν γελοίες αποζημιώσεις, οι οποίες
σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις ζημιές και δεν αποκαθιστούν την
ομαλή λειτουργία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σ' αυτήν την
περιοχή.
Ανάλογες προτάσεις, σαν αυτές που είπα προηγουμένως, η Νέα Δημοκρατία
έχει κάνει και για ζημιές από τις φωτιές της Ανατολικής Αττικής.
Είχαμε διοργανώσει μία ημερίδα, είχαμε καλέσει εκπροσώπους φορέων,
είχαμε καλέσει και την Κυβέρνηση -η Κυβέρνηση δεν ήρθε βέβαια- και
αποστείλαμε αυτές τις προτάσεις, τις οποίες είχαμε ενσωματώσει σε
ειδικό έντυπο, για την αποτροπή αντίστοιχων φαινομένων που αφορούν

φυσικές καταστροφές στην Αττική, αλλά και σε άλλους νομούς και
περιοχές και είχαμε δώσει ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη.
Εδώ βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ρωτήσω τι έγινε αυτή η
περιβόητη Γενική Γραμματεία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. Εγώ
θυμάμαι το καλοκαίρι του 1995 με Πρωθυπουργό τον αείμνηστο Ανδρέα
Παπανδρέου, όταν Υπουργοί όπως ο κ. Τσοχατζόπουλος και ο κ.
Κουλούρης, βγήκαν και βαρύγδουπα μας είχαν διαβεβαιώσει, ότι θα
λειτουργήσει μία Γενική Γραμματεία Εκτάκτων Αναγκών, που θα
συντονίζει τις προσπάθειες αποτροπής τέτοιων φαινομένων, και θα
εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συστήθηκε αυτή η Γενική Γραμματεία,
πέρασε καιρός και ξεχάστηκε. Εγώ δεν ξέρω εάν υπάρχει καν, ή πού
στεγάζεται, αν έχει υπαλλήλους, αν έχει στελέχωση και τι αρμοδιότητες
έχει.
Με χαρά μου είδα ότι πραγματικά ο νέος σας Γενικός Γραμματέας Δασών
συνεκάλεσε το Συντονιστικό Διϋπουργικό 'Οργανο, έγκαιρα ομολογώ αλλά
δε μας είπε κανείς ποιος θα συντονίζει αυτήν την προσπάθεια. Πέραν
των άλλων ελλείψεων και ολιγωριών που έχουν παρατηρηθεί στην οργάνωση
του αντιπυρικού αγώνα και πέρυσι και φέτος, φοβάμαι ότι θα υπάρχει
επικάλυψη και σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Γενικών
Γραμματειών, αφού δεν υπάρχει καμία διαδικασία κατάργησης της άλλης
Γενικής Γραμματείας και αφού υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Δεν
μπορώ να καταλάβω ποιος θα συντονίζει την προσπάθεια αποτροπής
αντίστοιχων φαινομένων. Και επειδή είμαστε σε περίοδο λίγο πριν από
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, σας εφιστώ τον κίνδυνο να
υπάρχουν αντικρουόμενες αρμοδιότητες και να υπάρχουν επικαλύψεις σε
υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουν
μεγαλύτερο πρόβλημα σύγχυσης από εκείνο το οποίο παρατηρήθηκε μέχρι
τώρα.
Συγκεκριμένα αιτήματα κατά περιοχές έχουν αναφερθεί πολλά. Δε θα
σταθώ περισσότερο, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος περνάει. Εγώ θα σας πώ
ότι πέραν των όσων έχουν ακουσθεί, που αναφέρονται στην καταγραφή των
ζημιών και στην ολιγωρία της Κυβέρνησης, μας βρίσκει τελείως
αντίθετους η ρύθμιση της Κυβέρνησης, ότι θα παίρνουν αποζημίωση μόνον
όσοι έχουν μέχρι εκατό στρέμματα, ειδικά για τους βαμβακοκαλλιεργητές
και όσοι αντιμετωπίζουν ζημιά πάνω από 30%. Αντιλαμβάνεσθε ότι το
πρόβλημα είναι εντονότατο σε βαμβακοπαραγωγούς, οι οποίοι πλέον δε θα
μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ (Υφυπ. Γεωργίας): Μου επιτρέπετε μια διακοπή με
την άδεια του Προεδρείου;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ : Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ (Υφυπ. Γεωργίας): Κύριε συνάδελφε, μπορείτε να μας
δώσετε μία πρόταση πάνω στην οποία θα στηριχθούμε για να υπερβούμε
αυτό το 30%. Διότι η Κυβέρνηση μετά χαράς θα το έκανε. Δεν έχουμε
κανένα λόγο αντιπαράθεσης, ούτε καμιά πρόθεση να εκβιάσουμε πολιτικές
τις οποίες δεν πιστεύουμε και εμείς. Θα θέλαμε και εμείς να
ξεκινήσουμε από το 20%, να αποζημιώσουμε πραγματικά περισσότερους, αν
όχι ολοκληρωτικά, τον 'Ελληνα αγρότη. 'Ομως, εγώ σας διάβασα
συγκεκριμένες κοινοτικές Οδηγίες, που μας περιορίζουν. Θα παρακαλέσω
και πάλι να μας υποδείξετε μια άλλη επιλογή, η οποία να στέκεται, για
να δούμε αξιόπιστα τι απαντάμε στον αγροτικό κόσμο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ : Προτάσεις ακούστηκαν και από τον κ. Τσιτουρίδη
και από τους άλλους συναδέλφους προηγουμένως, αλλά εγώ θα ήθελα να
σταθώ λίγο, αφού με διακόψατε και καλά κάνατε και ουσιαστικά με
προκαλέσατε, πάνω στο θέμα των αποζημιώσεων.

Εγώ θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον Ελληνικό Λαό, ότι αποζημιώσεις από
φυσικές καταστροφές είναι σύμφωνες με το Κοινοτικό Πλαίσιο. Και να μη
λέτε στις κινητοποιήσεις ότι ζητούνται πράγματα τα οποία αντίκεινται
στο Κοινοτικό Πλαίσιο, διότι ακούστηκε κατά κόρον ότι ζητάνε
πράγματα, τα
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οποία δεν είναι αποδεκτά από την Κοινότητα. Από πού και ως πού
έρχεται η Κυβέρνηση και μας λέει ότι δεν μπορούν να δοθούν
αποζημιώσεις, όταν ο ίδιος ο ΕΛΓΑ με τον κανονισμό του προβλέπει
αποζημιώσεις για μια σειρά από κινδύνους; Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να
επεκταθεί ο Κανονισμός και να καλύψει και άλλες φυσικές καταστροφές.
Να καλύψει και τη ζωϊκή παραγωγή, όπως ελέχθη προηγουμένως και όπως
προβλέπουν με λεπτομέρειες οι δικές μας προτάσεις, αλλά σε καμιά
περίπτωση δε δεχόμαστε ότι είναι αντικοινοτικές αυτές οι αξιώσεις των
αγροτών. Μπορούν να δοθούν αποζημιώσεις, αν τροποποιήσετε, για
παράδειγμα, τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ.Ολόκληρες περιοχές έχουν
καταστραφεί. Η οικονομική και κοινωνική τους ζωή έχει διαταραχθεί.
Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε, γιατί αυτά
αντίκεινται στους Κανονισμούς της Κοινότητας. Αν επεκτείνετε τον
Κανονισμό του ΕΛΓΑ, θα μπορέσετε κάλλιστα να το κάνετε.
Σας ελέχθη προηγουμένως, ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε, όχι μόνο μια
ασφαλιστική πολιτική, αλλά και μια αντασφαλιστική πολιτική, να
μετακινήσετε το βάρος κάλυψης αυτών των κινδύνων σε άλλους
ασφαλιστικούς οργανισμούς, για να μπορείτε να καλύψετε ανάγκες στη
Χώρα μας, χωρίς απαραίτητα να επιβάλετε πρόσθετες εισφορές, που
επίσης είναι πολύ μεγάλες.
Και δεν αποδίδουν οι εισφορές, ακριβώς γιατί δε λειτουργεί ο ΕΛΓΑ και
δε λειτουργεί το ασφαλιστικό σύστημα για τις ζημιές στην αγροτική
παραγωγή μέχρι τώρα.
Λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις. Εφαρμόστε την ασφαλιστική πολιτική, την
αντασφαλιστική πολιτική, προσπαθείστε να ενισχύσετε τον Πολιτικό
Σχεδιασμό της 'Εκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) , καταθέσετε έγκαιρα στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση τα αιτήματα, τα οποία έτυχαν άλλωστε εγκρίσεως, όπως
σας είπα προηγουμένως, από τη δική μας κυβέρνηση επί ημερών της Νέας
Δημοκρατίας και θα έχετε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Να ξέρετε και κάτι
άλλο: Μας περιμένουν πραγματικά δύσκολες μέρες. Εγώ θα επικαλεσθώ τα
όσα ελέχθησαν σε ένα συνέδριο υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε., που έγινε
στη Γενεύη τον περασμένο Ιούλιο και που κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου. Φοβάμαι πως δεν υπήρξε εκπρόσωπος δικός μας ή τουλάχιστον
τα πορίσματα τα οποία εξήχθησαν εκεί, δεν έχουν γίνει γνωστά στην
ελληνική κοινή γνώμη και κυρίως στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Λοιπόν, θα σας πω ότι πληθαίνουν οι θεομηνίες, ότι υπάρχει λειψυδρία
στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Μαρόκο και την Ελλάδα, ότι τα
επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε μία λαίλαπα από καταστροφές
φυσικές, από θεομηνίες, όπως σας είπα, και για το λόγο αυτό οι
ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αυξήσει κατά πολύ τις αποζημιώσεις που
καταβάλλονται. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, οι ασφαλιστικές
εταιρείες ενεργοποιούνται προς την κατεύθυνση αποτροπής φαινομένων
του θερμοκηπίου,ακριβώς για να ενισχύσουν την προσπάθεια αποτροπής
τέτοιων φυσικών φαινομένων και το ελληνικό Υπουργείο της Γεωργίας δε
γνωρίζει τα πορίσματα αυτής της διάσκεψης του Ο.Η.Ε. και πολύ
περισσότερο δε μελετά τι θα συμβεί όταν τα επόμενα χρόνια που είναι
μπροστά μας, οι φυσικές καταστροφές θα εντείνονται και δε θα μπορείτε
ν' ανταποκριθείτε σ'αυτές τις ανάγκες καλύψεως των ζημιών.

Μας είπατε για την ομάδα εργασίας. Η ομάδα εργασίας συνεστήθη το μήνα
Ιανουάριο. Αν η ομάδα εργασίας κάνει τρεις μήνες να βγάλει το πόρισμά
της για ζημιές που αφορούν τα προηγούμενα χρόνια, αντιλαμβάνεσθε
πόσος χρόνος χρειάζεται να καλυφθούν οι ζημιές για εκείνους οι οποίοι
έχουν πληγεί. Και θα σας πω ότι είναι απαράδεκτα μεγάλος ο χρόνος του
ενός έτους για την καταβολή των αποζημιώσεων στους αγρότες, οι οποίοι
χρειάζονται τα χρήματα αυτά, ώστε να πάρουν τα καλλιεργητικά δάνεια
και να λειτουργήσουν παραγωγικά την επόμενη περίοδο. Δεν είναι
δυνατόν να μας λέτε ότι ναι, θα δοθούν οι αποζημιώσεις, όταν είναι
γνωστό ότι δεν αποδίδονται ούτε σωστές αποζημιώσεις, ούτε στον
κατάλληλο χρόνο. Εγώ θα σας επισημάνω πέρα απ'όσα ελέχθησαν για την
καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων και το γεγονός ότι οι
εκτιμήσεις των γεωπόνων γίνονται πολλές φορές με υποκειμενικά
κριτήρια και πολλές φορές παρεμβαίνουν και κομματικά όργανα και δρουν
για κομματικούς λόγους. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό; Πώς θα αφήσετε
περιοχές οι οποίες είναι ακάλυπτες σήμερα και δεν μπορούν να
συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα;
'Αλλη καταγγελία. Θα σας πω συγκεκριμένα για το θέμα αυτό. Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Βίγλας 'Αρτας κ.Ζακόπουλος, καταγγέλλει ότι δεν έγινε
εκτίμηση από τους γεωπόνους, είναι αρνητικά τα πορίσματα της
επιτροπής των γεωπόνων και ότι οι κάτοικοι, ενώ έχουν υποστεί μεγάλες
ζημιές, δεν πρόκειται να πάρουν τίποτε. Αντιμετωπίστε το.
Η Νέα Δημοκρατία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ως προς την
καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων, αλλά και ως προς την
εκτίμηση των ζημιών και τη λειτουργία συνολικά του συστήματος
ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής. Βάλατε σε πρώτη προτεραιότητα
εκείνες τις περιοχές που είχαν κινητοποιηθεί όπως εύστοχα σας
παρατηρήθηκε προηγουμένως. Αλίμονο αν δεν αντιμετωπίσουμε όλη τη Χώρα
με ενιαία κριτήρια. Αλίμονο αν εξωθούμε έμμεσα τους αγρότες να
κινητοποιούνται για να μπορέσουν να δικαιωθούν και να εισπράξουν τις
αποζημιώσεις τους.
Σας παρατηρήθηκε προηγουμένως, ότι μιλήσατε για τέσσερα
δισεκατομμύρια, θα πάρετε κάποια άλλα ποσά από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση,
τα οποία είναι αβέβαιο ότι θα τα πάρετε, εγώ φοβάμαι ότι δε σας
πιστεύει ο αρμόδιος Επίτροπος της Γεωργίας με τον τρόπο με τον οποίο
θέτετε τα θέματα αυτά. Και θα σας πω επίσης αυτό που σας είπε ο
κ.Τσιτουρίδης, ότι δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό
του 1997 αντίστοιχο κονδύλιο.
Από τα εκατό δισεκατομμύρια του βαμβακιού...
(Στο σημείο αυτό ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος λήξης του χρόνου
ομιλίας του κυρίου Βουλευτή).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Β. Κωστόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε Μπασιάκο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: ...και τα εξήντα πέντε δισεκατομμύρια που είπατε
στον αρμόδιο Επίτροπο, έχετε εξασφαλίσει μόνο τριάντα πέντε
δισεκατομμύρια και αυτό είναι το απώτατο όριο στον Προϋπολογισμό του
1997 για να καταβληθούν μέσα στο έτος. Και αφορά αποζημιώσεις όλων
των προηγουμένων ετών, που μένουν σε εκκρεμότητα. Είναι είκοσι ένα
από τον ΕΛΓΑ, δεκατέσσερα από τον Προϋπολογισμό και όσα σκέπτεσθε να
πάρετε από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Λοιπόν, είναι ανάγκη άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των
αποζημιώσεων, ολοκληρώσεως μάλλον της εξατομίκευσης των ζημιών,
καταβολής των αποζημιώσεων, να εντείνετε την πίεσή σας στο ευρωπαϊκό

επίπεδο, ακόμη και σε επίπεδο Συμβουλίου Κορυφής, αφού το ποσό που
αφορά τις ζημιές, τα εκατό δισεκατομμύρια είναι πολύ μεγάλο ποσό.
Είναι περίπου δύο με τρία δισεκατομμύρια σε κάθε νομό κατά μέσο όρο,
η απώλεια εισοδήματος που κλονίζει την οικονομική ζωή τους.
Και βέβαια να αναθεωρήσετε την άποψή σας για το 30% και για τα εκατό
στρέμματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσθε, ένας βαμβακοπαραγωγός που
επρόκειτο να εισπράξει ένα εκατομμύριο δραχμές, θα εισπράξει μόνο
τριακόσιες χιλιάδες δραχμές, στην καλύτερη περίπτωση, αν γίνει δίκαιη
εκτίμηση και αν τελικώς καταβληθούν αυτές οι αποζημιώσεις, όπως έχετε
πει.
Φοβάμαι ότι είναι ένας κρίσιμος τομέας, ο τομέας αντιμετώπισης των
φυσικών καταστροφών, στον οποίο η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει το βάρος
που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, λυπάμαι γιατί δε δόθηκαν οι
απαραίτητες εξηγήσεις και εν πάση περιπτώσει δεν υπήρξε διαβεβαίωση
στο Σώμα ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα ως ένα μείζον
ζήτημα το οποίο αφορά πολλούς νομούς της Χώρας μας από την επίλυση
του οποίου εξαρτάται η επιβίωση των νομών αυτών και των αγροτών οι
οποίοι έχουν πληγεί.
Λυπάμαι γιατί δεν είναι στην Αίθουσα ο κ. Γεωργακόπουλος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να ακούσει ορισμένες
απαντήσεις ή ορισμένες διευκρινήσεις σε ερωτήματα και ζητήματα τα
οποία είχα θέσει και τα οποία τον παρακάλεσα να τα ακούσει όταν ήταν
στην Αίθουσα. Δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί μία ομολογία της ελλείψεως
επιχειρημάτων από την πλευρά του να αντιμετωπίσει ζητήματα και θέματα
τα οποία έχουν τεθεί από τη Νέα Δημοκρατία και από τους συναδέλφους
κατά κόρον, αλλά και για μία ακόμη φορά σήμερα.
Μιλάτε συνεχώς για εθνικές επιδοτήσεις. Σε καμία περίπτωση η Νέα
Δημοκρατία δεν ομιλεί για καταστρατήγηση του θεσμικού πλαισίου της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για χορήγηση
εθνικών επιδοτήσεων που αντίκεινται στο Κοινοτικό Πλαίσιο και που σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να τις αντέξει ο κρατικός Προϋπολογισμός.
Πολύ περισσότερο δε μιλάμε για επανεθνικοποίηση της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής. Σταθερά στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζει τα προβλήματα της αγροτικής οικονομίας. Σας
έχουμε επισημάνει, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν η Παράταξη η οποία
ενέταξε τη Χώρα μας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και χάρη σ' αυτήν την
ένταξη καρπωθήκαμε αρκετά τρισεκατομμύρια δραχμές τα οποία στηρίζουν
την αγροτική οικονομία και την οικονομία της ελληνικής υπαίθρου. Μη
διαστρεβλώνετε, λοιπόν, την αλήθεια και μην προσπαθείτε να
δημιουργείτε εντυπώσεις λέγοντας πως ζητάμε πράγματα που δε γίνονται.
Σας ζητούμε επιμόνως κάτι το οποίο έχουμε αναλύσει και με προτάσεις
...
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ (Υφυπ. Γεωργίας): Δεν αφορούσε η αποστροφή μου
εσάς. Υπάρχουν και άλλοι στην Αίθουσα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Αφορούσε του κ. Γεωργακόπουλου όμως, ο οποίος
είναι εκπρόσωπος του Κόμματός σας. Και θεωρώ απαράδεκτο να λέγονται
αυτά τα πράγματα στην Αίθουσα.

Εμείς σας είπαμε κατά κόρον για την επέκταση της κάλυψης με
τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Ο κ. Γεωργακόπουλος λέει ότι τον
έχουμε τροποποιήσει πολλές φορές. Μα, δεν έχετε επιτύχει εκείνα τα
οποία πρέπει να επιτύχετε, να καλύπτετε κινδύνους οι οποίοι δεν
καλύπτονται σήμερα. 'Οταν ολόκληροι νομοί και να σας πω παράδειγμα το
δικό σας νομό, κύριε Σωτηρλή, το Νομό της Καρδίτσας, έχει
αντιμετωπίσει το 1994 πρόβλημα πλημμυρών, δε δώσατε καμία απολύτως
λύση. 'Ησασταν κυβερνητικός Βουλευτής, δεν ήσασταν Υφυπουργός,
επιμένατε και τότε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Δε δόθηκαν λύσεις
ούτε αποζημιώσεις επαρκείς στους αγρότες και ειδικότερα στους
βαμβακοπαραγωγούς ούτε συγκεκριμένα έργα υποδομής αντιπλημμυρικά και
άλλα, κατασκευάσθηκαν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ (Υφυπ. Γεωργίας): Πρέπει να δεχθείτε ότι είναι
πολύ κακό παράδειγμα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μα, αν είναι κακό παράδειγμα, τότε τι κάνετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ (Υφυπ. Γεωργίας): Θα σας πω τι κάνω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα επειδή είναι η
περιοχή σας. Θα μπορούσα να σας πω για τη Βοιωτία ή για την Κορινθία,
στην περιοχή του κ. Δήμα, γιατί αντιμετώπισε εντονότατα προβλήματα
τον τελευταίο καιρό. Σας λέω, όμως, την περιοχή της Καρδίτσας την
οποία γνωρίζετε.
Λοιπόν, το 1994 είχαμε τα προβλήματα των πλημμυρών, δεν κάνατε
απολύτως τίποτα. Επισκεφθήκαμε την περιοχή, καταθέσαμε συγκεκριμένες
προτάσεις και είπατε ότι δε σας κάναμε προτάσεις. Βεβαίως σας κάναμε
προτάσεις, υπάρχει έντυπο το οποίο σας στείλαμε στο Υπουργείο, να
έχετε υπόψη σας ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Το 1995 την επόμενη χρονιά είχατε πάρα πολύ χαμηλές τιμές στο
βαμβάκι. Και έρχεται η τρίτη χρονιά κατά σειρά, το 1996 να
αντιμετωπίσει το νομός σας τεράστιο πρόβλημα λόγω
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και των πλημμυρών και της διαφαινόμενης τότε χαμηλής τιμής.
Και έρχεστε και λέτε ότι θα καλύψετε ένα μεγάλο μέρος των ζημιών.
Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα; Κάνετε λογαριασμό, όσοι παραγωγοί
έχουν υποστεί ζημιά πάνω από 30% μέχρι εκατό στρέμματα, θα
αποζημιωθούν. Ξέρετε με τι ποσοστό; Με ποσοστό 35%. Ξέρετε πόσο
μειώνεται το ποσοστό της αποζημίωσης, που θα πάρουν οι ταλαίπωροι
αυτοί άνθρωποι; Και δεν υπολογίζετε την τιμή του βαμβακιού, με βάση
την τιμή που θα διαμορφωθεί, σε σχέση με το σύνολο της ποσότητας,
αλλά τις προσδιορίζετε στις 250 δραχμές, ενώ την ίδια στιγμή λέει ο
Υπουργός ότι η τιμή του βαμβακιού θα είναι τριακόσιες με τριακόσιες
είκοσι δραχμές. Γιατί δεν αναπροσαρμόζετε την απόφασή σας και να
προσδιορίσετε το ύψος της τιμής του βαμβακιού στο πραγματικό, που
λέτε ότι θα είναι τριακόσιες με τριακόσιες είκοσι δραχμές; Και σε
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραμείνει το ποσό της αποζημίωσης σε
τόσο χαμηλά επίπεδα, δηλαδή σε ποσοστό 35%. Σας απαγορεύει καμιά
Ευρωπαϊκή 'Ενωση να θέσετε μεγαλύτερο ποσοστό αποζημίωσης σ'αυτές τις
περιπτώσεις;
Και βέβαια μας μιλήσατε για οκτώ μήνες καταβολή. Αν ίσχυε αυτό που
είπατε, θα έπρεπε όλοι οι παραγωγοί που επλήγησαν το μήνα Αύγουστο,
να έχουν εισπράξει τις αποζημιώσεις. Αλλά από όσα γνωρίζω, κανείς δεν
έχει εισπράξει τις αποζημιώσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων

δεν έχει ολοκληρωθεί καν εξατομίκευση των ζημιών. Και βέβαια πολύ
περισσότερο ισχύει αυτό, για τις μεταγενέστερες ζημιές του Νοεμβρίου,
Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου.
Με αυτές τις συμπεριφορές δε φαίνεται να εμπεδώνεται ένα κλίμα
αξιοπιστίας, στις σχέσεις μεταξύ πολίτη-Κυβέρνησης ή κρατικών
υπηρεσιών. Πέρα από το καθημερινό φαινόμενο να γίνονται υποκειμενικές
κρίσεις των γεωπόνων και των επιτροπών και να ακούγεται το παράπονο,
ότι κομματικά κριτήρια επιβάλλουν τις εξατομικεύσεις αυτές. Και να
κλονίζεται για μια ακόμη φορά η αξιοπιστία των πολιτών στη Δημόσια
Διοίκηση.
Αυτά που είπε ο κ. Μπούτας και τον κατηγορείτε τώρα, ότι είναι
λαϊκίστικα ή υπερβολικά, τα λέγατε εσείς πριν λίγο καιρό. Λέγατε ότι
θα πρέπει να αποζημιώνεται ο παραγωγός, του οποίου η ζημιά έχει
καταγραφεί σε αυτό το μεγάλο ποσοστό, για να επανέλθει η οικονομική
και κοινωνική ζωή στα πρότερα επίπεδα.
Είναι κακό, κύριε Υφυπουργέ, να ζητάμε να επανέλθει η οικονομική και
κοινωνική ζωή, σε μια περιοχή στην πρότερη κατάστασή της, ειδικότερα
όταν έχει πληγεί για τρίτη συνεχή χρονιά; Πώς θα αντιμετωπίσουν αυτοί
οι άνθρωποι τους τόκους υπερημερίας της Αγροτικής Τράπεζας, του
κατ'εξοχήν τοκογλυφικού φορέα, όπως ελέγχθη προηγουμένως από τον κ.
Γικόνογλου; Πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος
παραγωγής;
Σχετικά με το βαμβάκι το κόστος παραγωγής προσεγγίζει τις εβδομήντα
χιλιάδες δραχμές κατά στρέμμα και φέτος καθ'ομολογίαν της Κυβέρνησης
δεν μπορεί να εισπράξει ο παραγωγός της Καρδίτσας, πάρα πάνω από
εξήντα επτά χιλιάδες. Ο κύριος Υπουργός Γεωργίας το είπε αυτό. Πέρσι
δεν εισέπραξε περισσότερα από αυτό το ποσό, γιατί είχε πολύ χαμηλή
τιμή το βαμβάκι και πρόπερσι γιατί κατεστράφη. Τι θα κάνει ο
παραγωγός της Καρδίτσας; Βγαίνει στους δρόμους. Και τον κατηγορείτε,
ότι διαταράσσει τη ζωή των άλλων Ελλήνων, χωρίς να δίνετε λύση στα
προβλήματα, που αντιμετωπίζει.
Μας είπατε για το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο θα συνέλθει
για πρώτη φορά, μετά την πανηγυρική έναρξή του, το μήνα Μάϊο και θα
συζητήσει για τον ΕΛΓΑ. Σας είχα επισημάνει και άλλοτε, ως εκπρόσωπος
της Νέας Δημοκρατίας, ότι με το ρυθμό που βαδίζετε, δηλαδή την ανά
τετράμηνο σύγκλιση του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, είναι αμφίβολο
αν θα συζητηθούν έστω και στη διάρκεια της δικής σας τετραετίας, που
θεωρητικά είναι τετραετία, τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Είναι
πάρα πολύ αργός ο ρυθμός, με τον οποίο κινείται το Συμβούλιο
Αγροτικής Πολιτικής, οι συζητήσεις πολλές φορές είναι θεωρητικές και
εν πάση περιπτώσει δε βλέπουμε συγκεκριμένα μέτρα. 'Οπως δε βλέπουμε
μέτρα στο φάκελο, που μας έδωσε ο κύριος Υπουργός Γεωργίας.
Να ακούσουμε μέτρα και να τα κρίνουμε καλόπιστα, ή να τα επαινέσουμε
αν είναι θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση. Είπατε ότι θα
καταθέσετε νομοσχέδιο. Κανένα νομοσχέδιο, τελικά, δεν έχει κατατεθεί
στη Βουλή.
Ακούστηκαν εξαγγελίες προεκλογικές, πριν το Σεπτέμβριο του 1996, ότι
θα λύσετε το δασικό πρόβλημα και αναφέρομαι στο βασικό αυτό
νομοσχέδιο, επειδή συνδέεται άμεσα με την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και την αποτροπή φυσικών καταστροφών, σαν αυτές που
συνέβησαν τον περασμένο χρόνο και ήταν έντονες. Δεν έχετε κάνει
απολύτως τίποτα.

Ο κύριος Υπουργός Γεωργίας, μας είπε παλαιότερα ότι δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Εγώ θέλω να μας διαβεβαιώσετε, ότι το νομοσχέδιο
αυτό θα κατατεθεί στη Βουλή, θα συζητηθεί στη Βουλή και ότι δεν
υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις σας με τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο
οποίος αρνείται να υπογράψει αυτό το νομοσχέδιο, γιατί το θεωρεί
ψηφοθηρικό και αντισυνταγματικό. Να μας πείτε, τι θα κάνετε; Εάν
πρόκειται την πολιτική σας να τη χαράζετε με τέτοια μέτρα, τα οποία
δεν εφαρμόζονται, να μην τα εξαγγέλλετε προεκλογικά και να υφαρπάζετε
την ψήφο του Ελληνικού Λαού, με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο.
Σας είπαμε να αποζημιώσετε τους αγρότες γιατί ζητάτε -και πολύ σωστά
κάνετε- να επιτύχετε ανταγωνιστική γεωργία. Πώς θα επιτύχετε
ανταγωνιστική γεωργία αν ο αγρότης δεν εξασφαλίζει καν το κόστος
παραγωγής; Εμείς δε σας μιλήσαμε ούτε για κοινωνικά κριτήρια, ούτε
για οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που αφορά την καταβολή των
αποζημιώσεων. Σας μιλήσαμε για το στόχο επίτευξης ανταγωνιστικής
γεωργίας, η οποία στην Καρδίτσα, στη δική σας περιφέρεια -γιατί αυτή
έχω πάρει ως παράδειγμα-δεν πρόκειται να επιτευχθεί με την πολιτική
την οποία ακολουθείτε.
Δε μας είπατε τίποτα για την υποδομή σε αυτές τις περιοχές, για τα
αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα υποδομής τα οποία είναι αναγκαία για
να αποτραπεί εκδήλωση αντίστοιχων φαινομένων. Και μια και αναφέρθηκα
προηγουμένως σε ποσοστιαία καταβολή των αποζημιώσεων, θα σας πω ότι
είναι απαράδεκτα τα ποσοστά που βάζετε. Στις λοιπές καλλιέργειες η
αποζημίωση φθάνει -όπως λέει ο Υπουργός Γεωργίας- στο 30% της αξίας
του απωλεσθέντος προϊόντος. Και αυτό μας το απαγορεύει η Ευρωπαϊκή
'Ενωση.
Μας λέτε για τα αποθηκευμένα προϊόντα, μέχρι 50% της μέσης τιμής
τους. Για τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό -γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
ίση με το 40% των δαπανών αποκατάστασης των ζημιών. Πώς θα
ανταπεξέλθει στις ανάγκες ο αγρότης που έχει υποστεί ζημιές -και
επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά- για τρίτη συνεχή χρονιά;
Σας επεσήμανε ο κ. Τσιτουρίδης το άδικο του συστήματος να λέτε πως θα
αποζημιώσετε τους παραγωγούς που έχουν καλλιεργήσει μέχρι εκατό
στρέμματα και εκείνος ο παραγωγός ο οποίος καλλιέργησε εκατόν ένα
στρέμματα, δε θα πάρει δραχμή. Κάντε μία κλιμάκωση. Διαβαθμίστε το
ποσοστό των αποζημιώσεων, αλλά μην είσθε τόσο απόλυτοι και τόσο
αυστηροί ως προς τα εκατό στρέμματα.
Βέβαια σας επισημαίνω ότι δε μας απαντήσατε τι θα γίνει με τις
πιστώσεις. Δεν έχετε προβλέψει στον Προϋπολογισμό του 1997 ποσό
μεγαλύτερο από δεκατέσσερα δισεκατομμύρια που μαζί με τα εικοσιένα
δισεκατομμύρια που θα δώσει ο ΕΛΓΑ, φθάνουν τα τριάντα πέντε. Πού θα
βρείτε τα ποσά για να τα δώσετε στους αγρότες μέσα σε οκτώ μήνες όπως
λέτε; Μας μιλήσατε για είκοσι δισεκατομμύρια, για δέκα, για
δεκαπέντε. Μας αναφέρατε κάποια νούμερα, τα οποία δεν είναι επαρκή.
Δεν έχετε προβλέψει στον Προϋπολογισμό, παρά το ότι καταρτίσθηκε μετά
τις φυσικές καταστροφές, αντίστοιχο ποσό που θα αντιμετωπίζει αυτά τα
προβλήματα. Ούτε μας διαβεβαιώσατε για την αντιασφαλιστική πολιτική
την οποία κατά κόρον σας επισημαίνουμε και σας προτείνουμε, για να
αποφύγετε την επιβολή πρόσθετων εισφορών στους αγρότες,
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για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Εφαρμόστε αυτήν την
πολιτική.

'Οταν εγώ έκανα μία παρένθεση και παρατήρησα το τι συμβαίνει διεθνώς
και τι κινδύνους θα αντιμετωπίσουμε στο προσεχές μέλλον, το έκανα
ακριβώς για να λάβετε απο τώρα τα μέτρα σας και να μη λέτε ότι έχουμε
εκατοντάδες χιλιάδες δηλώσεις στον ΕΛΓΑ και δεν μπορούμε να
αντεπεξέλθουμε στους κινδύνους. Εγώ δεν είπα ότι η συνδιάσκεψη του
Ο.Η.Ε. στη Γενεύη τον Ιούλιο αφορούσε την πρόβλεψη μιας εβδομάδος για
τις φυσικες καταστροφές. Αφορούσε την κινητοποίηση των αρμοδίων
φορέων, ώστε να προετοιμάζονται οι κρατικές υπηρεσίες να προβλέπουν,
να αποτρέπουν τα φυσικά αυτά φαινόμενα και εν συνεχεία να καταβάλουν
τις αποζημιώσεις, ώστε να μη διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική
ζωή. Αυτό επεσήμανα.
Οι διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες την περίοδο '90-'95 πλήρωσαν
πενήντα επτά δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ολόκληρη την προηγούμενη
δεκαετία είχαν πληρώσει μόνο δεκαεπτά δισεκατομμύρια, ακριβώς διότι
έχουμε ένταση των φυσικών καταστροφών. Τουλάχιστον, όμως, εκεί τα
πλήρωσαν. Είχαν προβλέψει και πλήρωσαν τα ποσά αυτά στους αγρότες
αλλά και στους άλλους πολίτες, οι οποίοι είχαν ζημιωθεί.
(Στο σημείο αυτό ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος λήξης του χρονου
ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Τέλος, στο θέμα της ροδακινιάς και άλλων
οπωροκηπευτικών που έχουν θιγεί, υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση από
τη Νέα Δημοκρατία που αναφέρεται και στη χρήση του Κανονισμού
2505/1995 αλλά και υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν
κατατεθεί και στην Κυβέρνηση, εξειδικευμένα μέτρα, που αφορούν
συνολικά την αντιμετώπιση των αποζημιώσεων. Αναφέρονται στην ανάγκη
εμπλοκής και του ιδιωτικού τομέα για τη μηχανογράφηση των
καταστάσεων, ώστε να επισπεύδεται η καταβολή των αποζημιώσεων, αλλά
και σε μία σειρά άλλα μέτρα, όπως είναι η ανασύσταση των οπωρώνων, η
καλλιέργεια άλλων καλλιεργειών μικρού βιολογικού κύκλου, όπως τα
λαχανικά, το σύσπορο καλαμπόκι κ.ο.κ., η λήψη μέτρων από την Α.Τ.Ε.
για την καταβολή χαμηλότοκων δανείων, αλλα και τη ρύθμιση χρεών των
αγροτών που έχουν πληγεί, ώστε να μην έχουμε φαινόμενα χρεωκοπίας και
αναγκαστικών εκτελέσεων που παρατηρούνται τελευταία.
Φοβάμαι ότι παρά τις παρατηρήσεις μας και την εποικοδομητική
συζήτηση, η Κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να δώσει λύσεις σ' αυτά
τα πολύ οξυμένα προβλήματα που αφορούν τους μισούς σχεδόν νομούς της
Χώρας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα απο την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

