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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό σ' όλους ότι η κρίση, που
αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός τομέας είναι η χειρότερη. Καθημερινά γινόμαστε
μάρτυρες φαινομένων απερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου με τη μετεγκατάσταση των
κτηνοτρόφων, ανέργων πλέον, στα μεγάλα αστικά κέντρα, γεγονός που συνεπάγεται
δυσμενείς εθνικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Ο κτηνοτρόφος βρίσκεται σε απόγνωση και η Κυβέρνηση παραμένει απαθής σε
αντιμετώπιση αυτού του τραγικού φαινομένου.
Η Νέα Δημοκρατία πολιορκεί την Κυβέρνηση με επερωτήσεις, με προτάσεις, με
παρεμβάσεις, με παραστάσεις ακριβώς για να τονίσει τη μεγάλη σημασία που πρέπει να
αποδίδει ένα πολιτικό κόμμα, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της ελληνικής
κτηνοτροφίας και θεωρεί τον τομέα της κτηνοτροφίας ύψιστης εθνικής σημασίας.
Ελέχθη προηγουμένως, ότι η Κυβέρνηση αδυνατεί να στηρίξει τα εθνικά αγροτικά και
κτηνοτροφικά δίκαια στα κοινοτικά όργανα. Δεν πέρασαν παρά λίγοι μόνο μήνες, όταν η
Κυβέρνηση θριαμβολογούσε για την "εξασφάλιση" μιας πενταετούς μεταβατικής περιόδου
για την ελληνική φέτα. Επισημάνθηκε τότε στον Υπουργό της Γεωργίας, ότι δεν
επρόκειτο περί μιας επιτυχίας. Ξέρουμε πολύ καλά ποια προνόμια απολαμβάνει η φέτα
της Δανίας, αλλά έσπευσε ο Υπουργός της Γεωργίας, να θριαμβολογήσει και να
ευχαριστήσει και τον κ. Φίσλερ τον επίτροπο γεωργίας, για τη μεγάλη επιτυχία του.
Και του επεσήμανα σε μια ατυχή κατά τα άλλα τηλεοπτική εκπομπή ότι είναι λάθος να
ευχαριστεί τους Κοινοτικούς Επιτρόπους, γεγονός που θυμίζει τις ευχαριστίες του κ.
Σημίτη το βράδυ των ΙΜΙΑ, όταν έχει σε εκκρεμότητα πολλά άλλα σημαντικά θέματα της
κτηνοτροφίας, τα οποία αδυνατεί να προωθήσει, ακριβώς διότι δεν παρίσταται καν στα
συμβούλια των Υπουργών Γεωργίας συστηματικά.
Επισημάνθηκε το πρόβλημα των τιμών. Οι τιμές έχουν μειωθεί, ενώ αντίστοιχα οι τιμές
του καταναλωτή αυξάνονται και το εισόδημα των κτηνοτρόφων συρρικνώνεται. Οι
επιδοτήσεις καθυστερούν. Εδώ φθάσαμε στο σημείο να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί
ο δημόσιος τομέας χρήματα τα οποία δικαιούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εις
βάρος τους και γίνεται σκέψη για παρακράτηση των κοινοτικών επιδοτήσεων, κάτι το
οποίο δεν μπορεί να γίνει. Και λυπάμαι, διότι παρά τις διαβεβαιώσεις παλαιότερα του
Υπουργού Γεωργίας, ότι δεν πρόκειται να παρακρατηθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις,
ειδικότερα των κτηνοτρόφων και παρά τις διαβεβαιώσεις σε επερώτηση της Νέας
Δημοκρατίας προς τον Υπουργό της Εργασίας για το θέμα των συντάξεων, ότι δεν θα
υπάρξει τέτοιου είδους παρακράτηση, ακούω σήμερα δυστυχώς τον Υπουργό Γεωργίας να
επαναλαμβάνει αυτή τη δήλωση, ότι πρόκειται να παρακρατηθούν αυτές οι κοινοτικές
επιδοτήσεις, για να εξασφαλισθεί ο κοινωνικός πόρος για τον ΟΓΑ. Θα παρακαλέσω να
υπάρξει η διαβεβαίωση αυτή που δώσατε κύριε Υπουργέ, πριν από κάποιους μήνες και
αυτή που είπε ο Υπουργός Εργασίας πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, ότι δεν
κινδυνεύουν οι κοινοτικές επιδοτήσεις από παρακρατήσεις.
Δεν γίνεται πουθενά κτηνιατρικός και αστυκτηνιατρικός έλεγχος και ουσιαστικά
επιτρέπουμε τη λαθραία και αθρόα εισαγωγή προϊόντων από γειτονικές χώρες που
δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην ομαλή διακίνηση και διάθεση των προϊόντων
της ζωϊκής μας παραγωγής.
Ακούγεται και θέλω να το διαψεύσετε, ότι πρόκειται να μειωθούν οι δαπάνες του
Κρατικού Προϋπολογισμού στον τομέα της γεωργίας. Είναι καταστροφικό αυτό, όταν
έχετε συρρίκνωση του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, όταν έχετε απερήμωση της
υπαίθρου, όταν εθνικοί λόγοι επιβάλουν τη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου, να
έρχεται το Υπουργείο Γεωργίας και να μειώνει τις δαπάνες για τον αγροτικό τομέα, να
μειώνει τη συμμετοχή του αγροτικού τομέα στα έργα του δεύτερου πακέτου Ντελόρ, που

από 985 δισ. που η Νέα Δημοκρατία είχε εξασφαλίσει τότε, να τα περιορίζει στα 805
δισ. δραχμές.
Επίσης, δεν μας είπατε τίποτε για το θέμα της μείωσης των τελών εκδόσεως αδειών για
κτηνοτροφικά κτίσματα, παρά το ότι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή είχατε θεωρήσει
πολύ θετική αυτήν την πρόταση. 'Ηταν μία από τις επτά προτάσεις που η Νέα
Δημοκρατία είχε καταθέσει και που επανακαταθέτει αύριο με τον Πρόεδρό της ακριβώς
για να δείξει το τεράστιο ενδιαφέρον και την άμεση ανάγκη να στηριχθεί ο αγροτικός
τομέας με συγκεκριμένα μέτρα, μείωσης του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.
Ετέθη επίσης προηγουμένως το θέμα της υπερχρέωσης των κτηνοτρόφων και η ανάγκη να
εφαρμοσθεί η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας του Αυγούστου του 1993 για τη ρύθμιση των
χρεών αυτών για λόγους που δεν ευθύνονται οι κτηνοτρόφοι.
Δεν ευθύνονται γιατί υπήρξαν αρνητικά ΝΕΠ και μια σειρά άλλες ρυθμίσεις οι οποίες
οδήγησαν τους κτηνοτρόφους στην υπερχρέωση. Και γνωρίζετε πολύ καλά, ότι σε 2
βαθμούς τα δικαστήρια έχουν δικαιώσει τους κτηνοτρόφους και αρνείσθε εσείς να
εφαρμόσετε αυτήν την πολύ σημαντική απόφαση του Σεπτεμβρίου του 1993.
Δεν λάβατε κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη στήριξη των περιοχών που υπέστησαν μεγάλη
ζημιά λόγω του αυθώδους πυρετού, αλλά και των ζωονόσων γενικότερα στις παραμεθόριες
περιοχές του 'Εβρου, της Θράκης και της Μακεδονίας. Και όλοι θυμόμαστε την ολιγωρία
που επέδειξε η Κυβέρνηση στην ενίσχυση με κτηνιάτρους στις περιοχές αυτές, στην
ανακατανομή του προσωπικού, στην αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των κτηνιατρικών
υπηρεσιών.
Πράγματι, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται στήριξη,
χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και δεν θα είναι μεγάλος ο χρόνος που θα εκδηλωθούν
διαμαρτυρίες για ακόμη μια φορά. Δεν σας συγκίνησαν την προηγούμενη φορά όλες αυτές
οι σκηνές με το χύσιμο του γάλακτος και με τις έντονες διαμαρτυρίες. Φοβάμαι ότι θα
έχουμε τα ίδια φαινόμενα και θα φέρετε ακεραία την ευθύνη.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης):Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, γιατί μετά από μια εμπεριστατωμένη
αναφορά και στην επερώτηση, αλλά και στην παρουσίαση των προβλημάτων της
κτηνοτροφίας από τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Υπουργός Γεωργίας
χρησιμοποίησε και πάλι τις γνωστές ταμπέλες και τα γνωστά κλισέ του, περί λαϊκισμού
και περί δεξιάς, και προσπάθησε να δώσει ένα ιδεολογικό περίβλημα στην αδυναμία του
να επιλύσει τα προβλήματα.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρησιμοποίησε το επιχείρημα των ιδεολογικών διαφορών για
να αναφερθεί στην αγορά, παραβλέποντας ότι το να ασκείς αστυκτηνιατρικό έλεγχο, δεν
είναι θέμα της δεξιάς ή της αριστεράς ή του σοσιαλισμού, τον οποίο πρεσβεύετε, ούτε
η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας έχει
ιδεολογικό περίβλημα.
Εσείς είσαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
εσείς ρυθμίζετε τα των κενών θέσεων και της μη πλήρωσής τους, ιδιαίτερα στις
περιοχές που παρατηρήθηκαν τα προβλήματα.
Σας είπε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προ ολίγου, για το αδιέξοδο στον 'Εβρο, με
τους τρεις μόνο κτηνιάτρους και την ολιγωρία σας να μετακινήσετε άλλους κτηνιάτρους
την εποχή της κρίσης. Νομίζω ότι μιλήσαμε σε ώτα μη ακουόντων, αν χρησιμοποιείτε τα

ίδια κλισέ και τις ίδιες επαναλαμβανόμενες δογματικές προκαταλήψεις, οι οποίες σας
διακρίνουν.
Είπατε για τα πρόστιμα. Βεβαίως, τα πληρώνουν τα πρόστιμα. Τα συμψηφίζετε; Δεν ξέρω
με ποιον τρόπο θα υποστηρίξετε αυτό το αίτημά σας. Εγώ θα σας πω τη δική μας
εμπειρία.
Εμείς, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, διαγράψαμε τα πρόστιμα του 1992, δεν παραπέμψαμε
το πρόβλημα στις ελληνικές καλένδες. Για να γνωρίζουν και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ
στην Αίθουσα, να πω ότι μιλάμε για μία αύξηση από 0,5% στο 0,6% της Κοινοτικής
ποσόστωσης. Περί αυτού πρόκειται. Δεν υπάρχει αντίρρηση, δεν υπάρχει πρόβλημα και
δεν υπάρχει ικανό επιχείρημα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, να μας αρνηθεί
ένα τέτοιο αίτημα, το οποίο επαναλαμβάνω αφορά το 0,1% της συνολικής Κοινοτικής
ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος.
Είπατε ότι δε θα μειωθούν οι δαπάνες του Υπουργείου Γεωργίας. Εγώ εμμένω στην
κριτική μου διάθεση, στην άποψή σας, ότι από το δεύτερο πακέτο Ντελόρ θα διατεθεί
μόνο το 11,5% σε σχέση με το 15%, που η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμεύσει από το 1993.
Βέβαια, δε μας είπατε τίποτα απολύτως για το μείζον θέμα του κόστους παραγωγής. Τι
μέτρα θα πάρετε, εθνικού χαρακτήρα, συμβατά προς το Κοινοτικό Δίκαιο και πλαίσιο,
προκειμένου να στηρίξουν το κόστος παραγωγής;
Δε μας είπατε τίποτα για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα
κίνητρα τα οποία θα δώσετε.
Δε μας είπατε τίποτα για τους νέους κτηνοτρόφους. Δε μας είπατε τίποτα για τα
κίνητρα και την ενθάρρυνση της βελτίωσης της σχέσης μεταξύ φυτικής και ζωϊκής
παραγωγής, που σήμερα είναι στο 70% και στο 30% αντίστοιχα. Είναι μία απαράδεκτη
σχέση. Γενικότερα πιστεύω ότι αποδείξατε ότι δεν έχετε πολιτική, δεν έχετε μέτρα,
δεν έχετε διάθεση να επιλύσετε τα προβλήματα. Αν απαντάτε με αφορισμούς του τύπου
"ας μη διαθέσουν οι κτηνοτρόφοι το γάλα τους, αλλά ας το πιουν ή ας το πετάξουν"
και όπως πολύ σωστά σας είπε ο κύριος συνάδελφος, θα θυμίζουν τη σύστασή σας για τα
καρπούζια ή για το καλαμπόκι, αντί του βαμβακιού, νομίζω ότι δεν μπορούν οι
κτηνοτρόφοι να περιμένουν από την Κυβέρνησή σας οποιαδήποτε λύση στα χρονίζοντα και
πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

