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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ.Μπασιάκος έχει το λόγο. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό, ότι από τις τέσσερις επερωτήσεις 
που η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει μέχρι τώρα, οι τρεις αναφέρονται στον αγροτικό 
τομέα και στα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο 'Ελληνας γεωργός και ο 'Ελληνας 
κτηνοτρόφος. 
 
Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε την Κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα τεράστια 
προβλήματα, που ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό, φοβάμαι 
δυστυχώς, χωρίς αποτέλεσμα. 
 
Φοβάμαι πως οι προσπάθειές μας να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα του αγροτικού 
τομέα και να κρούσουμε τον κώδωνα του κινδύνου στην Κυβέρνηση, δεν έχουν καμία 
ανταπόκριση. 
 
Σήμερα συζητάμε ένα συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου, μια διάχυτη φημολογία που έχει 
δημιουργήσει σύγχυση στον αγροτικό τομέα, σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες περίπου 
αγροτικές οικογένειες, ως προς τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την ασφάλιση των 
αγροτών, για την κάλυψή τους και ως προς τον τομέα των συντάξεων, αλλά και ως προς 
τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τομείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλο 
πρόβλημα. 
 
Υπήρξε, όπως θα θυμάστε, μια προϊστορία στην ανακολουθία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατά την 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, αλλά και το μήνα που μεσολάβησε απο τις εκλογές 
μέχρι σήμερα. Θα θυμάσθε ότι ο κ. Σημίτης είχε αρνηθεί τις επτά προτάσεις του 
Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για τη 
μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωσης της συνταξιοδοτικής κάλυψης των 
αγροτών. Είχε πει ότι κανένα από αυτά δεν μπορεί να τα εφαρμόσει και να τα 
υλοποιήσει. Αρνήθηκε δηλαδή ουσιαστικά την αύξηση των συντάξεων του Ο.Γ.Α., από 
25.000 στις 35.000, που η Νέα Δημοκρατία πρότεινε και δεσμευόταν να υλοποιήσει, 
όταν θα γινόταν Κυβέρνηση, μετά τις εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου. Αλλά, ώ του 
θαύματος, λίγες ημέρες αργότερα, αντιλαμβανόμενος το τεράστιο πρόβλημα που 
αντιμετώπιζε στον αγροτικό τομέα, ο κ. Σημίτης υπαναχώρησε και εξήγγειλε μία αύξηση 
της τάξεως των 4.000, για τις αγροτικές συντάξεις, χωρίς όμως να μας πει πού βρήκε 
έκτοτε τα αναγκαία κονδύλια, για να χορηγήσει αυτήν τη αύξηση. 
 
Θυμάμαι ότι προεκλογικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε δημοσιεύσει στις εφημερίδες ένα κείμενο, 
το οποίο έδειχνε το λαϊκισμό και τη διάθεση υποσχεσιολογίας και παροχολογίας, 
ενόψει των εκλογών της 22ας Σεπτεμβρίου. 'Ελεγε τότε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι θα δώσει από 
την 1.1.1997 αύξηση απο 25.000 στις 29.000 δραχμές. Λίγο πιο κάτω, όμως, 
χρησιμοποιώντας ενεστώτα χρόνο, έλεγε ότι αυξάνονται οι αγροτικές συντάξεις σε 
60.000 έως 110.000 δραχμές, για να δημιουργήσει την ελπίδα και να καλλιεργεί την 
πεποίθηση στον αγρότη, ότι με την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι αυξήσεις των συντάξεων 
θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και προσέθετε "έτσι οι συντάξεις των αγροτών 
εξομοιώνονται -τώρα στις εκλογές- με τις συντάξεις του Ι.Κ.Α. και του ΤΕΒΕ". 
 
(Στο σημείο αυτό τον Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Δ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ) 
 
Ακόμη και το προσχέδιο νόμου, που έχετε δώσει στην ΠΑΣΕΓΕΣ, κύριοι Υπουργοί, και το 
έχετε δημοσιοποιήσει, ακόμα και οι φημολογίες που υπάρχουν και τα δημοσιεύματα των 
εφημερίδων δεν έχουν διαψευσθεί, αναφέρονται σε ασφαλιστική κάλυψη, που θα 
ξεκινήσει απο τον 21ο αιώνα, το 2003 ή το 2004. Τότε που θα αρχίσουν να μειώνονται 
οι βασικές συντάξεις του Ο.Γ.Α. των 25.000 και που οι αγρότες θα δουν ακόμα και 
αυτήν τη δυνατότητα να συρρικνώνεται. Θα δούνε την αγοραστική τους δυνατότητα να 



μειώνεται σημαντικά. 
 
Δεν αφορά, λοιπόν, τη θητεία αυτής της Κυβέρνησης και δεν αφορά την επόμενη 
τετραετία η δική σας υπόσχεση, αυτές οι δικές σας φήμες, αλλά καλλιεργούν μια 
αισιοδοξία, για να αποφύγετε τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες των αγροτών. 
 
Στο σημείο αυτό διατυπώνω την έκκληση, να μην παρατηρηθούν ανάλογα φαινόμενα, 
εκείνων που παρατηρήθηκαν πριν ένα χρόνο, στην Ηρώδου του Αττικού, με τον άγριο 
ξυλοδαρμό αθώων συνταξιούχων, που ανάγκασαν τελικώς τον τότε Πρωθυπουργό να 
υποσχεθεί αυξήσεις, τις οποίες όμως δεν έδωσε και έδωσε σε πολύ μικρότερο βαθμό απο 
πέρυσι το Σεπτέμβριο. 
 
Και βέβαια είναι γνωστό ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχει αποκατασταθεί η μείωση της 
αγοραστικής δύναμης, που μεσολάβησε από την τελευταία αύξηση της 1.1.1994, με την 
πενιχρή αύξηση των 3.500, που δώσατε απο το Σεπτέμβριο πέρυσι. 
 
Είναι, λοιπόν, απόλυτη ανάγκη να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις σας, να διαβεβαιώσετε 
τους αγρότες, ότι θα έχουν αγοραστική δυνατότητα και με τις νέες ρυθμίσεις, να 
πείτε τι θα κάνετε με τις καθυστερημένες εισφορές που οφείλουν οι αγρότες, λόγω 
αδυναμίας καταβολής των εισφορών αυτών, μετά τα τελευταία προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν με την κακοκαιρία κ.λπ. Kαι επιγραμματικά σας λέω τα προβλήματα των 
βαμβακοπαραγωγών, τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών, 
τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις κ.λπ. 
 
Επίσης, πρέπει να σας τονίσω ότι αυτό το οποίο διαρρέει ότι θα παρακρατήσετε 
επιδοτήσεις, είναι και παράτυπο. Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Τζουμάκας σε παλαιότερη 
δήλωσή του είχε διαβεβαιώσει ότι οι επιδοτήσεις των αγροτών δεν θα υπόκεινται σε 
καμιά παρακράτηση είτε φορολογική είτε οποιαδήποτε άλλη, προφανώς και παρακράτηση 
λόγω εισφορών. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να διαβεβαιώσετε το Σώμα και τον Eλληνικό Λαό 
ποιες είναι οι προθέσεις σας, να καθησυχάσετε τους αγρότες οι οποίοι ανησυχούν και 
να λάβετε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση συντάξεων υποφερτών, 
συντάξεων όχι πείνας όπως είναι σήμερα και να αποτρέψετε το ενδεχόμενο μειώσεως των 
συντάξεων, όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που διαρρέουν στις εφημερίδες. 

 


