ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗ Σ
Θ' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Γ'
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ'
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 1999

Αθήνα, σήµερα στις 12 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.14' συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β' Αντιπροέδρου αυτής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΓΟΥΡΙ∆Η.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές
προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον
Βλασσόπουλο, Βουλευτή Λευκάδας, τα ακόλουθα:

κ.

Ευάγγελο

"Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Μεσσήνης ζητεί τη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης
των µελών του στο ΙΚΑ του ∆ήµου Μεσσήνης.
2) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµάδα Ανθοπαραγωγών
Τριφυλίας Μεσσηνίας ζητεί µείωση της τιµής του πυρηνόξυλου.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Κουνινάς
του ∆ήµου Αιγίου Αχαίας ζητεί τη χρηµατοδότηση της
αποπεράτωσης του αγροτικού του ιατρείου.
4) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών ζητεί να αναγνωρισθεί το PALSO
ως πιστοποιητικό γνώσης γλωσσοµάθειας.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μόβρης Αχαίας ζητεί τη
συνέχιση της λειτουργίας του αστυνοµικού σταθµού της.
6) Ο Βουλευτής Κέρκυρας κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Κερκυραίων ζητεί την ανέγερση
Κέντρου Τεχνικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε χώρο που έχει
παραχωρήσει στον ΟΑΕ∆.
7) Ο Βουλευτής Κέρκυρας κ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Επιτυχόντες στο διαγωνισµό για την
πρόσληψη καθηγητών µουσικής στην Α/βάθµια και Β/βάθµια
εκπαίδευση ζητούν να διορισθούν.
8) Η Βουλευτής Αθηνών κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΑΠΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γ.Φαρµακίδης ζητεί την
επίλυση συνταξιοδοτικού του προβλήµατος.
9) Η Βουλευτής Λάρισας κ. ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΛΟΥΛΕ κατέθεσε αναφορά
µε την οποία Οµάδα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Καρυάς
Ελασσόνας ζητεί την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων που
απασχολούν τους αγωνιστές.
10) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΣΠΥΡΟΣ ∆ΑΝΕΛΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Τυµπακίου Ηρακλείου ζητεί τα
χωριά του ∆ήµου Καµάρες, Μαγαρικάρι και Τυµπάκι να ενταχθούν
στον κατάλογο των µαρτυρικών χωριών.
11) Οι Βουλευτές κύριοι ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος
Συνταξιούχων ΤΣΑ Αθηνών - Περιχώρων "Ο Αγ. Χριστόφορος"
ζητεί να µην πληρώσουν τα υπέρογκα ποσά που ζητήθηκαν από τις
∆ΟΥ για τις µεταβιβάσεις που έγιναν τη 10ετία πριν
συνταξιοδοτηθούν.
12) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Εργατοϋπαλλήλων Συγκοινωνιών
και Μεταφοράς Νοµού Φωκίδας ζητεί τη λήψη µέτρων για την
υπέρβαση ορίων φορτώσεως φορτηγών αυτοκινήτων µεταφοράς
µεταλλεύµατος από την ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης.
13) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αττικής
ζητεί να µην καταργηθεί η αποζηµίωση για την πέραν του
5νθηµέρου εργασία.
14) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Μοιρών Ηρακλείου ζητεί να µην
καταργηθεί το ταχυδροµικό γραφείο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος
Πόµπιας Ηρακλείου.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων Γυµνασίου ∆ιακοπτού ζητεί χρηµατοδότηση για την
ανέγερση νέου Λυκείου στο ∆ιακοπτό.
16) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Σκοπέλου Μαγνησίας
ζητεί τη στελέχωση των τοπικών υπηρεσιών του Νοµού Μαγνησίας
από ντόπιους.
17)

Ο

Βουλευτής

Σερρών

κ.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ
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κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι αγροτικοί ιατροί του Νοµού
Σερρών ζητούν την προσαύξηση της αποζηµίωσης των εφηµεριών
των αγροτικών ιατρών κατά 10.000 δρχ.
18) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Μεσσηνίας
διαµαρτύρεται για τη µείωση των δροµολογίων της γραµµής Αθήνα
- Καλαµάτα - Αθήνα.
19) Ο Βουλευτής 'Εβρου κ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο θράκης ζητεί
την εγκατάσταση της Ιατρικής Σχολής στο νέο Πανεπιστηµιακό
Περιφερειακό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης.
20) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Κρητική Εστία Πνευµατικό - Φιλανθρωπικό
'Ιδρυµα ζητεί οικονοµική ενίσχυση για τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος.
21) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύνδεσµος Πολιτικών Συνταξιούχων
Ηρακλείου διαµαρτύρεται για πολλές από τις διατάξεις του νέου
συνταξιοδοτικού Νόµου 2592/98.
22) Ο Βουλευτής Εύβοιας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού
'Αρτας ζητεί να γίνουν διορθωτικές αλλαγές στο άρθρο 6 του Ν.
2520/97.
23) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Επιτροπή Αγώνα τ.Αναπληρωτών Γεν.
∆/ντών ∆ηµοσίου ζητεί την άρση της διάταξης (περίπτ. Β'& 6) του
άρθρου 4 του Ν. 2592/98.
24) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η 'Ενωση Συνταξιούχων τ.Χωρ/κής - ΕΛ.ΑΣ.
Αγρινίου διαµαρτύρεται για τον επιχειρούµενο διαχωρισµό του ΜΤΣ
σε δύο ταµεία, του Στρατού Ξηράς και της τ.Χωρ/κής - ΕΛ.ΑΣ.
25) Ο Βουλευτής Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΑΓΑΣΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ο∆∆Υ ζητεί να µην
ψηφισθεί στο σχέδιο τροπολογίας του Ν. 2414/96 που καταργεί
ουσιαστικά τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.
26) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Καστελλίου Πεδιάδας Ηρακλείου
ζητεί χρηµατοδότηση για την εκτέλεση έργων οδοποιίας στο Νοµό
Ηρακλείου.
27) Ο Βουλευτής Λευκάδας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Λευκάδας ζητεί
χρηµατοδότηση για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της
Λευκάδας.
28)
Ο
Βουλευτής
Ηρακλείου
κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η 'Ενωση
Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Οπλιτών του Νοµού Ηρακλείου
ζητεί διευκρινήσεις για την εφαρµογή του Νόµου για τη χορήγηση
άδειας περιπτέρου κατόπιν της ισχύος του "Ι.Καποδίστριας".
29)
Ο
Βουλευτής
Ηρακλείου
κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Σύνδεσµος
Πολιτικών
Συνταξιούχων
Νοµού
Ηρακλείου
διαµαρτύρεται για πολλές από τις διατάξεις του νέου
Συνταξιοδοτικού Νόµου 2592/98.
30)
Ο
Βουλευτής
Ηρακλείου
κ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Συνδικάτο Εργαζοµένων ΙΓΜΕ Τ.Ε. Παρ/τος Κρήτης υποβάλλει
προτάσεις για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μονάδων του
ΙΓΜΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

31) Ο Βουλευτής Πειραιά κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Αίγινας ζητεί να εγκρίνει η
αρχαιολογική υπηρεσία τη δηµιουργία Κέντρου Περίθαλψης αγρίων
ζώων και πτηνών στη θέση Μετόχι Αίγινας.
32) Ο Βουλευτής Πέλλας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία Εκπρόσωποι των Οργανισµών Εγγείων
Βελτιώσεων όλης της Χώρας ζητούν οι ΟΕΒ να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους µε το σηµερινό καθεστώς που τους διέπει.
33)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Αγροτικοί
Σύλλογοι Βορειοκεντρικής Εύβοιας ζητούν να πληρωθούν αγρότες
της περιοχής του από το εκκοκιστήριο βάµβακος ΙΝΑ ΑΒΕΕΒ.
34)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο
Σύνδεσµος Συνταξιούχων ΤΣΑ Νοµού Εύβοιας " Ο ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" ζητεί τη ρύθµιση των µεταβιβάσεων αδειών
κυκλοφορίας των µελών του κατά την τελευταία δεκαετία.
35) Ο Βουλευτής Πειραιά κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εξωραϊστικός Σύλλογος
Καστέλλας Πειραιά ζητεί την άµεση λήψη µέτρων για την
απορρύπανση του καναλιού.
36)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η
Κοινότητα Καφηρέως Αµυγδαλιά Εύβοιας ζητεί να ενταχθεί στο
κοινοτικό πρόγραµµα στήριξης "'Εργων 'Αµεσης Προτεραιότητας".
37)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Σωµατείο Εργαζοµένων SYNKO ABEE ζητεί τη λήψη µέτρων για τη
συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας.
38)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος
Στυραίων Εύβοιας διαµαρτύρεται για άνιση κατανοµή µηχανηµάτων
στους "Καποδιστριακούς" ∆ήµους Εύβοιας.
39)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το
Σωµατείο Εργαζοµένων Πτηνοσφαγείου Αφοι Μιµίκου ΑΕ ζητεί από
τη διοίκηση της ΑΤΕ να λάβει µέτρα στήριξης της λειτουργίας της
εταιρείας του.
40)
Ο
Βουλευτής
Εύβοιας
κ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος
Μαρµαρίου Εύβοιας υποβάλλει προτάσεις για την τοποθέτηση του
κέντρου πληροφόρησης για το φαράγγι "∆ηµοσάρι".
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2432/18-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
889/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης η ακόλουθη
απάντηση:
"Σε απάντηση της υπ' αριθµ. 2432/18-9-1998 ερώτησης, που
κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κύριοι Μήτσος
Κωστόπουλος και Στρατής Κόρακας και αφορά ατύχηµα
εργαζοµένου - ηλεκτρολόγου στην Υλίκη και τη σχετική δίωξη για
ανθρωποκτονία κατά συναδέλφων του, και όσα αφορά το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, σας πληροφορούµε ότι τούτο δεν
επεµβαίνει σε υποθέσεις που έχουν επιληφθεί οι ∆ικαστικές Αρχές,
κατά των αποφάσεων των οποίων ασκούνται µόνο τα ένδικα µέσα
που προβλέπουν οι Νόµοι.
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ"
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2. Στην µε αριθµό 1629/60/24-8-98 ερώτηση/ΑΚΕ δόθηκε µε το υπ'
αριθµ. 936/2-11-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αθλητισµό η
ακόλουθη απάντηση:

Το συνερωτώµενο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα
πληροφορήσει τον κ. Βουλευτή αναλυτικά επί του θέµατος της
Ερώτησης.

"Σε απάντηση της ερώτησης και ΑΚΕ/1529/60/24-8-98, του
Βουλευτή κ. Μ. Κεφαλογιάννη, σας πληροφορούµε τα εξής:

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"

Η Γ.Γ.Α. διαθέτει τους απαραίτητους πόρους προκειµένου να
υλοποιηθούν τα φιλόδοξα προγράµµατα των αθλητικών
Οµοσπονδιών, αλλά και να επιβραβευθούν οι προσπάθειες των
Ελλήνων Πρωταθλητών που µας κάνουν εθνικά υπερήφανους.
Η Πολιτεία κάθε φορά που αθλητές ή οµάδες µας επιτυγχάνουν µια
σηµαντική διεθνή αθλητική επιτυχία, τους ικανοποιεί µε γενναίες
οικονοµικές παροχές, ενισχύοντας έτσι και τις µελλοντικές τους
προσπάθειες.
Εκτός από αυτές τις άµεσες οικονοµικές παροχές η Γ.Γ.Α.
επιχορηγεί τις αθλητικές Οµοσπονδίες προκειµένου να
υλοποιήσουν τους προγραµµατισµούς τους, µε ποσά, τα οποία
καθορίζονται και συναποφασίζονται κάθε χρονιά µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες και τους εκπροσώπους των Οµοσπονδιών. Τα ποσά των
επιχορηγήσεων προσδιορίζονται και καθορίζονται µερικώς κατά
κεφάλαια, το µεγαλύτερο δε ποσοστό τους αφορά την ανάπτυξη και
τα έξοδα "εθνικών οµάδων".
Οι επιτυχίες των αθλητών και των οµάδων µας κάθε άλλο παρά
σποραδικές όπως αναφέρετε είναι, η δε χώρα µας είναι εξαιρετικά
υπολογίσιµη αθλητική δύναµη σε ένα πλήθος αθληµάτων. Αυτό
οφείλεται στη συστηµατική και προγραµµατισµένη συνεργασία της
Γ.Γ.Α. και των αθλητικών Οµοσπονδιών αλλά και τις γενναίες
ετήσιες επιχορηγήσεις τους.
Επίσης, κατά καιρούς έχουν διαταχθεί διαχειριστικοί έλεγχοι σε όλες
σχεδόν τις αθλητικές Οµοσπονδίες µεταξύ των οποίων και ο
ΣΕΓΑΣ, από τους οποίους ελάχιστες διαχειριστικές παρατυπίες
έχουν προκύψει.
Εξ όσων αναφέρονται, είναι φανερό ότι η ΓΓΑ έχει υλοποιήσει στο
ακέραιο τις υποχρεώσεις της απέναντι στις Οµοσπονδίες, στους
φορείς αλλά και στους Πρωταθλητές µας, ώστε είναι ατυχές το
ερώτηµα για το αν και πότε η Κυβέρνηση προτίθεται να εξοφλήσει
τις υποχρεώσεις της στους 'Ελληνες αθλητές.
Συνεπώς, είναι αδύνατο να υπάρξουν σήµερα αθλητικές επιτυχίες
διεθνούς επιπέδου, αν δεν υπάρχουν υπερσύγχρονα τεχνικά µέσα,
υψηλές, προπονητικές γνώσεις, µεγάλες οικονοµικές παροχές,
πλήθος διευκολύνσεων στους αθλητές µας και αποτελεσµατικά
κίνητρα.
'Ολα αυτά παρέχονται από την Πολιτεία µε τον καλύτερο και
επωφελέστερο για τον αθλητισµό κα τους αθλητές µας τρόπο.
Ο Υφυπουργός
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΘ. ΦΟΥΡΑΣ"
3. Στην µε αριθµό 2737/30-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'
αριθµ.172/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2737/30-9-98 που κατέθεσε στη
Βουλή, ο Βουλευτής κ. Αναστάσης Παπαληγούρας, παρακαλούµε
να πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία της
∆/νσης Μελετών 'Εργων Οδοποιϊας (∆ΜΕΟ) του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα
εξής:
α) Η υπόψη ρύθµιση περιλήφθηκε στην Τριµερή Υπουργική
Απόφαση ∆ΜΕΟ/στ/οικ/1645/Φ221/3-8-98 µετά από σχετική
εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών του αρµοδίου για το
θέµα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και σε
αντικατάσταση προϋπάρχοντος περιορισµού φορτηγών ωφέλιµου
φορτίου άνω του 1 τόνου.
β) Στη συνέχεια για την άρση των προβληµάτων που
δηµιουργήθηκαν µε την εφαρµογή της απόφασης αυτής υπεγράφη
νέα
Τριµερής
Απόφαση
(∆ΜΕΟ/οικ/2207/Φ221/20-10-98)
αντικαθιστώντας το όριο των 2,5 τόννων του µέγιστου
επιτρεπόµενου βάρους, µε το όριο των 2,2 τόννω µέγιστου
επιτρεπόµενου βάρους. Καταθέτουµε στον κ. Βουλευτή την
Απόφαση.

Ο Υπουργός
4. Στην µε αριθµό 2904/6-10-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
2539/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Μεταφορών και
Επικοινωνιών η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης µε αριθµό 2904/6-10-98 που κατέθεσε
στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Στέφανος Μάνος, όσον αφορά τις
οικονοµικές εκκρεµότητες του Ο.Τ.Ε. σας πληροφορούµε ότι:
Οι εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
∆ηµόσιοι Οργανισµοί δεν έχουν οφειλές προς τον Ο.Τ.Ε. Κατά τα
λοιπά αρµόδιος να σας απαντήσει είναι ο συνερωτώµενος
Υπουργός Οικονοµικών.
Ο Υπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ"
5. Στην µε αριθµό 2746/30-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
173/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2746/30-9-98 που κατέθεσε στη
Βουλή, ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης Ψωµιάδης, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία της
∆/νσης 'Εργων 'Υδρευσης - Αποχέτευσης (∆6) του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα
εξής:
Σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν υπάρχει άµεσος κίνδυνος
να στενέψει η δίοδος προς το λιµάνι της Θεσσαλονίκης από τα
φερτά υλικά των ποταµών Αξιού και Αλιάκµονα. Οι ποσότητες των
φερτών υλικών που αναφέρει ο ερωτών Βουλευτής έχουν
περιοριστεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των
κατασκευασθέντων φραγµάτων κατά µήκος των ποταµών και των
συνεχών αµµοληψιών.
Παρόλα αυτά το Υπουργείο µας µε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας παρακολουθεί συνεχώς την απόθεση των
φερτών υλικών στην περιοχή του λιµανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε
εφόσον παρουσιαστεί κάποιο σηµαντικό πρόβληµα να επέµβει
άµεσα για την επίλυσή του.
Ο Υπουργός
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
6. Στην µε αριθµό 2633/28-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
171/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2633/28-9-98 που κατέθεσε στη
Βουλή, ο Βουλευτής κ. Πέτρος Κατσιλιέρης, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία της
∆/νσης Μελετών 'Εργων Οδοποιϊας (∆ΜΕΟ) ότι η αρµόδια ∆/νση
έχει ήδη κάνει συγκεκριµένες προτάσεις για το Νότιο Τµήµα του
∆υτικού 'Αξονα (Πάτρα - Καλαµάτα) µε κόστος µελέτης και
χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσής της προς την Ευρωπαϊκή 'Ενωση
και το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.
Ως προς το έργο του σιδηροδροµικού δικτύου του ΟΣΕ αρµόδιο να
σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
προς το οποίο κοινοποιείται η ερώτηση.
Ο Υπουργός
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
7. Στην µε αριθµό 2571/22-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
163/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2571/22-9-98 που κατέθεσε στη
Βουλή, ο Βουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, παρακαλούµε
να τον πληροφορήσετε τα εξής: Με βάση το άρθρο 19.1 της
∆ιακήρυξης του έργου, η οποία εγκρίθηκε µαζί µε τα λοιπά
Τεύχη
∆ηµοπράτησης
µε
την
αρ.
∆1/4/37/1-2-93
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Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, προκειµένου να υπογραφεί η
Σύµβαση Παραχώρησης για το Μετρό Θεσ/κης πρέπει να εκφράσει
γνώµη η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ).
Κατ' εφαρµογή του άρθρου αυτού, στάλθηκε το σχέδιο Σύµβασης
Παραχώρησης µαζί µε όλα του τα Παραρτήµατα στην Επιτροπή
Εισήγησης για Ανάθεση (ΕΕΑ), η οποία αναµένεται να εκφράσει
άποψη εντός του µηνός Οκτωβρίου.
'Αλλωστε η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση έχει εδώ και 3 µήνες
περίπου στα χέρια της όλα τα απαραίτητα κείµενα, δηλαδή το
Σχέδιο της Σύµβασης Παραχώρησης µαζί µε όλα τα υποστηρικτικά
παραρτήµατα και στοιχεία αναγνώρισης. Ο χρόνος ήταν και είναι
αρκετός για να εκφέρει την γνώµη της η ΕΕΑ.
Αµέσως µετά, σύµφωνα και µε τις επισηµάνσεις της ΕΕΑ, θα
οριστικοποιηθεί η Σύµβαση Παραχώρησης και θα κατατεθεί από το
ΥΠΕΧΩ∆Ε στα Συλλογικά 'Οργανα της Κυβέρνησης (Επιτροπή
Μεγάλων 'Εργων και Κυβερνητική Επιτροπή). Μετά την έγκρισή της
από τα Συλλογικά 'Οργανα της Κυβέρνησης θα υπογραφεί η
Σύµβαση από τους Εκπροσώπους του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της
Αναδόχου Κ/Ξ και άµεσα κατατίθεται στη Βουλή για συζήτηση και
Κύρωση.
Από την ηµέρα που η ΕΕΑ θα εκφέρει τη γνώµη της µέσα σε 3
εβδοµάδες η Σύµβαση θα έχει κατατεθεί για Κύρωση στη Βουλή.
Είναι σαφές ότι οι διαδικασίες για την Προώθηση του Εργου και τη
διαµόρφωση της Σύµβασης Παραχώρησης προχωρούν µε πίστη
στη διαφάνεια, στη νοµιµότητα και στους κανόνες του υγιούς
ανταγωνισµού και στην προάσπιση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά
συνέπεια οι αναφορές του κ. Βουλευτή, που περιλαµβάνονται στην
ερώτησή του, για "όργιο συναλλαγής και άνευ όρων παράδοσης
των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου στη Γαλλική Εταιρεία",
για "εµπαιγµό του Λαού της Θεσσαλονίκης" κλπ., είναι εκτός τόπου
και χρόνου και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν καµία απολύτως
σχέση µε την αλήθεια και την πραγµατικότητα.
Ο Υπουργός
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
8. Στην µε αριθµό 2528/24-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
159/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2528/24-9-98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κορκολόπουλος, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή σύµφωνα µε τα στοιχεία της Αττικό
Μετρό Α.Ε. τα εξής:
Είναι γεγονός ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για το τµήµα της ∆υτικής
Επέκτασης της Γραµµής 2 από Σεπόλια προς Αγ. Αντώνιο
(Περιστέρι) έχει αποφασίσει το έργο να µην δηµοπρατηθεί µε ενιαίο
εργολάβο και µε τη µέθοδο µε το "κλειδί στο χέρι", αλλά µε
επιµέρους εργολαβίες ανάλογα µε τη φύση των επιµέρους
τµηµάτων του.
Ειδικότερα έχει αποφασισθεί:
α. Τα έργα πολιτικού µηχανικού να δηµοπρατηθούν µε δύο
επιµέρους εργολαβίες, η µία για τα έργα κατασκευής των σηράγγων
και η δεύτερη για τα έργα του σταθµού του Αγ. Αντωνίου.
β. Το έργο προµήθειας και κατασκευής της σιδηροδροµικής
επιδοµής θα αποτελέσει µια χωριστή δηµοπράτηση.
γ. Ενώ για την προµήθεια του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού
εξετάζεται αν θα είναι ένας ο γενικός εργολάβος ή θα υπάρξουν
επιµέρους ανάλογα µε τη φύση του εξοπλισµού.
Οι λόγοι που συνηγορούν στην παραπάνω διαδικασία είναι πολλοί
και µεταξύ αυτών κυριότεροι οι εξής:
α. Η διαδικασία της δηµοπράτησης ανά ειδικότητα έργου αποτελεί
τη συνήθη διεθνή πρακτική για τη δηµοπράτηση έργων επέκτασης
Μετρό.
β. Παρέχει πάντοτε τη δυνατότητα επιλογής των πιο έµπειρων
κατασκευαστών για κάθε επιµέρους εξειδίκευση.
γ. Από τη διεθνή πρακτική αλλά και από την κατασκευή του βασικού
έργου έχει διαπιστωθεί ότι η λύση του γενικού εργολάβου
επιβαρύνεται µε σηµαντικά γενικά έξοδα, τα οποία αιτιολογούνται

ως έργο συντονισµού των επιµέρους εργολάβων.
δ. Ο χρονικός προγραµµατισµός του έργου επιτρέπει τµηµατική
δηµοπράτηση των επιµέρους έργων χωρίς επιπτώσεις
ολοκλήρωσης του έργου.
ε. Σήµερα, και αυτό είναι το πιο σηµαντικό επιχείρηµα, η ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ διαθέτει ένα αξιλόλογο επιτελείο έµπειρων µηχανικών οι
οποίοι µπορούν χωρίς κανένα πρόβληµα να αναλάβουν το
συντονισµό του έργου.
στ. Τέλος, ακόµη και ο γενικός εργολάβος εφαρµόζει την ίδια
µεθοδολογία χρησιµοποιώντας επιµέρους υπεργολάβους.
Σε καµία περίπτωση ο κατακερµατισµός του έργου δεν θα αποβεί
σε βάρος του κόστους του έργου, του απαιτούµενου συντονισµού,
της ενιαίας ευθύνης του Αναδόχου, καθώς και σε βάρος της
συµβατικής προθεσµίας του έργου.
Αντίθετα αναµένεται από το νέο τρόπο δηµοπράτησης να δοθεί
στην Εταιρεία η δυνατότητα να επιλέξει τους καλύτερους
κατασκευαστές και να εξασφαλίζει πολύ ανταγωνιστικές τιµές,
γεγονός που θα κοστολογήσει πολύ χαµηλότερα τα έργα των
επεκτάσεων του Μετρό.
Η δηµοπράτηση της επέκτασης του Μετρό στον Αγ. Αντώνιο
σύµφωνα µε το χρονικό προγραµµατισµό της Εταιρείας εκτιµάται
ως εξής:
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1998 δηµοπράτηση του έργου της σήραγγας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ1999 δηµοπράτηση του έργου του σταθµού
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 δηµοπράτηση του έργου κατασκευής της
επιδοµής
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999δηµοπράτηση προµήθειας και συναρµολόγησης
του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού.
Τα έργα των λοιπών επεκτάσεων του Μετρό προς Αιγάλεω,
Ηλιούπολη και Σταυρό έχουν δροµολογηθεί από το 1996, οι µελέτες
έχουν προχωρήσει σηµαντικά, και αναµένεται να αρχίσει η
δηµοπράτησή τους το 1999 και να ολοκληρωθεί το 2000.
Ο Υπουργός
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
9. Στην µε αριθµό 2091/9-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
99/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 2091/9-9-98 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, παρακαλούµε να
πληροφορήσετε τον κ. Βουλευτή τα εξής:
1. Η Εταιρεία ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. είναι
ελληνική ανώνυµη εταιρία, η οποία συστήθηκε και λειτουργεί
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και της οποία την πλειοψηφία
των µετοχών (55%) κατέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η εταιρία
HOCHTIEF Airport απλώς συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της
ως άνω εταιρίας µε ποσοστό 36,125%.
2. Σε καµία περίπτωση λοιπόν δεν µπορεί να ταυτιστεί η εταιρία
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., ως συµβαλλόµενη στο
εν λόγω Μνηµόνιο Κοινής Αποδοχής, µε τη µέτοχό της HOCHTIEF
Airport, έτσι ώστε ο ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. να
χαρακτηριστεί ως γερµανική εταιρία ή έστω ως εταιρία γερµανικών
συµφερόντων.
Κατά τα λοιπά και όσον αφορά το περιεχόµενο του Μνηµονίου
Κοινής Αποδοχής που υπεγράφη µεταξύ της ∆ιεθνής Αερολιµήν
Αθηνών Α.Ε. και της Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.
αρµόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Ο Υπουργός
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
10. Στις µε αριθµό 2221/15.9.98 και 2520/23.9.98 ερωτήσεις δόθηκε
µε τα υπ'αριθµ. 112/155/26.10.98 έγγραφα από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη
απάντηση:
"Σε απάντηση των ερωτήσεων 2221/15.9.98, 2520/23.9.98 των
κυρίων Λ. Παπαγεωργόπουλου και ∆. Πιπεργιά παρακα-
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λούµε να πληροφορήσετε τους κυρίους Βουλευτές σύµφωνα µε τα
στοιχεία της ∆/νσης Προγράµµατος Προτύπων και ∆ιεθνών
Σχέσεων (∆11) του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα εξής:
Οι υποχρεώσεις της ∆/νσης Προγράµµατος του ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆11)
για το έτος 1998 στη ΣΑΕ071 για τα έργα οδοποιίας
προεκτιµήθηκαν στο ποσό των 17 δισ. δρχ. τα οποία ζητήθηκαν
από το ΥΠΕΘΟ κατά την περίοδο σύνταξης των προτάσεων για τον
προϋπολογισµό του 1998.
'Οµως, µε την Εγκύκλιο για την κατάρτιση του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων 1998 ενεκρίθη για όλα τα έργα της
Οδοποίας (ΣΑΕ071) όριο πληρωµών 5.100.000.000 δρχ.
Παρ' όλο του µειωµένου ορίου πληρωµών οι προτάσεις της
Υπηρεσίας συντάχθηκαν µε βάση τις ανάγκες των έργων και οι
προταθείσες για έγκριση από το ΥΠΕΘΟ συνολικές πιστώσεις για
τα έργα της οδοποιίας ανήλθαν στο ποσό των 18.300.000.000 δρχ.
Λαµβάνοντας υπ'όψη τις ανάγκες των υπόψη έργων 8471014 και
9571003 για κατασκευές και απαλλοτριώσεις προτάθηκαν:
α) Για το έργο 8471014 πίστωση 350.000.000 δρχ. και
β) για το έργο 9571003 πίστωση 170.000.000 δρχ.
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, όµως επέστρεψε την πρόταση
για να µειωθούν οι πιστώσεις έτους των έργων έτσι ώστε η
αναλογία συνολικών πιστώσεων και εγκεκριµένου ορίου πληρωµών
να γίνει µικρότερη (ώστε να υπάρχει συµφωνία µε την οδηγία
κατάρτισης του Π.∆.Ε. από ΥΠΕΘΟ που ορίζει ότι η αναλογία
συνολικών πιστώσεων και ορίου πληρωµών να µη ξεπερνά το
1,30).
'Ετσι µειώθηκαν µεταξύ των άλλων έργων και οι πιστώσεις των
έργων 8471014 που από 350 εκατ. διαµορφώθηκαν στα 190 εκατ.
δρχ. και 9571003 που από 170 εκατ. διαµορφώθηκαν στα 140 εκατ.
δρχ.
Μέχρι σήµερα έχουν πληρωθεί σε βάρος του έργου 8471014 ποσό
100.700.000 δρχ.
Επίσης, σας πληροφορούµε ότι για τον µήνα Σεπτέµβριο ενώ
ζητήθηκε µεταξύ των άλλων και το ποσό των 600 εκατ. δρχ. για την
εξόφληση µέρους των υποχρεώσεων για τα έργα της οδοποιίας το
ΥΠΕΘΟ προέβη σε µηδενική χρηµατοδότηση όλων των έργων που
χρηµατοδοτούνται µόνο από εθνικού πόρους.
Ο Υπουργός
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
11. Στην µε αριθµό 1974/3.9.98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
3176/23.9.98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας η
ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση 1974/3.9.98 που κατατέθηκε στη
Βουλή από τους Βουλευτές κυρίους Στρατή Κόρακα και Μπάµπη
Αγγουράκη, σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε, σύµφωνα και µε το
σχετικό (γ) τα εξής:
Η Περιφερειακή Υπηρεσία µας διενήργησε δειγµατοληψία στις
3.8.98 από το δίκτυο ύδρευσης του χωριού. Τα δείγµατα
εξετάστηκαν µικροβιολογικά από το τµήµα Μικροβιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης και βρέθηκαν ακατάλληλα για πόση.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, εδόθησαν οδηγίες προς την
Κοινότητα Καλαµαύκας για την υγειονοµική προστασία πηγών
δεξαµενών και δικτύου, καθώς και της τακτικής χλωρίωσης του
νερού, η οποία ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα.
Στις 11.8.98 πραγµατοποιήθηκε νέα δειγµατοληψία από πηγές
δεξαµενές και δίκτυο ύδρευσης, καθώς και νέα υγειονοµική
αναγνώριση πηγών, δεξαµενών, του περιβάλλοντος χώρου αυτών
και του δικτύου ύδρευσης.
Στις 18.8.98 έγινε επαναληπτική δειγµατολοψηφία, υγειονοµική
αναγνώριση πηγών δεξαµενών και δικτύου.
Στις 26.8.98 µε βάση τ' αποτελέσµατα των δύο προηγούµενων
δειγµατοληψιών εστάλησαν οδηγίες στην Κοινότητα Καλαµαύκας
και ενηµέρωση στην ΤΥ∆Κ, σύµφωνα µε τα οποία προτείνονται:
α. Η διακοπή προσωρινά της χρήσης µιας εκ των δύο πηγών (Αγ.
Γεωργίου), λόγω µεγάλης µικροβιακής φόρτισης και µέχρι
εντοπισµού και εξάλειψης των ρυπογόνων αιτιών,
β. δίνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την εξυγίανση και υγειονοµική
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προστασία των πηγών και των δεξαµενών συγκέντρωσης,
γ. προτείνεται η επισκευή ή αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης
διότι από τα εργαστηριακά αποτελέσµατα φαίνεται η επιµόλυνση
του νερού σε αυτό,
δ. δίδονται αναλυτικές οδηγίες για την υπερχλωρίωση και τακτική
χλωρίωση του νερού µε αυτόµατους χλωριωτήρες.
Εντός ολίγων ηµερών έγινε η τοποθέτηση των αυτόµατων
χλωριωτήρων από την Κοινότητα Καλαµαύκας, καθώς επίσης
εγκρίθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου η επισκευή
και αντικατάσταση του δικτύου.
Στις 10.9.98 διενεργήθη νέα δειγµατοληψία ώστε να εξάγουµε
συµπεράσµατα για την απόδοση εφαρµογής των προτεινοµένων
µέτρων.
Τα αποτελέσµατα της παραπάνω δειγµατοληψίας είναι
ικανοποιητικά. Το νερό του δικτύου ύδρευσης κρίνεται κατάλληλο
και πρόκειται να δοθεί σε χρήση.
Συµπλρηωµατικά επισηµαίνεται ότι:
α) Το παθογόνο αίτιο της επιδηµίας γαστρεντερίτιδας που
αποµονώθηκε στα κόπρανα των ασθενών ήταν SHIGELLA. Τέτοιο
µικρόβιο δεν βρέθηκε σε κανένα από τα δείγµατα νερού που
εξετάσθηκαν εργαστηριακά κατά τις διαδοχικές δειγµατοληψίες που
προαναφέραµε, αλλά και σε αυτές που διενήργησε η Κοινότητα
Καλαµαύκας.
β) Επίσης, εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηµατοδότηση για την
Κοινότητα Καλαµαύκας, ώστε να εγκατασταθούν αυτόµατοι
χλωριωτήρες και να αντικατασταθεί τµήµα του δικτύου ύδρευσης,
ενώ πράλληλα η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο.
Τα
συναρµόδια
Υπουργεία
ΠΕΧΩ∆Ε
και
Εσωτερικών,
παρακαλούνται ν' απαντήσουν σε θέµατα αρµοδιότητάς των.
Ο Υφυπουργός
ΕΜΜ. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ"
12. Στις µε αριθµούς 2832/5-10-98 και 2773/1-10-98 ερωτήσεις
δόθηκε µε το υπ' αριθµ. 5/23-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό
Γεωργίας η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στις ερωτήσεις 2832/5-10-98 που κατέθεσαν οι
Βουλευτές κύριοι Ν. Γκατζής, Β. Μπούτας, Α. Βούλγαρης, Θ. Νάκος
και Γ. Σούρλας, σας πληροφορούµε τα εξής:
Από
τον
ΕΛΓΑ
στην
περίπτωση
των
ζηµιών
στις
αµυγδαλοκαλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής Νέας Αγχιάλου του
Νοµού Μαγνησίας από τους παγετούς του Μαρτίου 1998
διενεργήθηκαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα οι εκτιµήσεις.
Ο ΕΛΓΑ µε τα αρµόδια όργανά του παρακολούθησε µε
σχολαστικότητα την πορεία των αµυγδαλοκαλλιεργειών πριν, κατά
και µετά την ανθοφορία και ενηµέρωσε τους ενδιαφερόµενους
παραγωγούς, καθώς και τους φορείς τους σχετικά µε τα
προβλήµατα ακαρπίας ορισµένων ποικιλιών.
Τα προβλήµατα µικρής ανθοφορίας εντοπίστηκαν στην ποικιλία
αµυγδάλων Τρουίτο και περισσότερο στην ποικιλία Φερρανιές.
Στην ίδια περιοχή επίσης κατά τις επισηµάνσεις διαπιστώθηκε ότι
δεν υπήρχαν γενικευµένες ζηµιές αλλά ο παγετός εντοπιζόταν λόγω
του αναγλύφου της περιοχής και των θερµοκρασιών σε ορισµένες
θέσεις (θύλακες). Βέβαια στην περιοχή εντοπίστηκαν και
αποζηµιώσιµα ποσοστά ζηµιάς τα οποία κατά περίπτωση φθάνουν
στο 100%.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στις κοινότητες της λεκάνης
Σούρπης, Αγίας Τριάδας όπως και σε άλλες Κοινότητες του Νοµού
Μαγνησίας (Στεφανοβίκειο, Ριζόµυλος, Κανάλια, Κεραµίδι,
Γλαφυρές, ∆ιµήνι, Σέσκλο κλπ) διαπιστώθηκαν γενικευµένες ζηµιές
από παγετό και τα ποσοστά ζηµιάς που αναγράφονται στους
πίνακες των εκτιµήσεων στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων
ανέρχονται στο 100%.
'Οσον αφορά την µικρή καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην
Κοινοποίηση των πορισµάτων εκτίµησης οφείλεται στο µεγάλο
όγκο εργασίας που κλήθηκε να αντιµετωπίσει ο ΕΛΓΑ εξ
αιτίας των εκτεταµένων ζηµιών που προξενήθηκαν από
διάφορα ζηµιογόνα αίτια σε πολλές περιοχές της χώρας, για

4344

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την έγκαιρη εκτίµηση των οποίων ο ΕΛΓΑ αναγκάστηκε να µετακινεί
συνεχώς τους γεωπόνους εκτιµητές.

αυριανούς Ολυµπιονίκες του 2004 που θα οδηγήσουν τη χώρα µας
όχι µόνο σε οργανωτική επιτυχία αλλά και αθλητική.

Πάντως από τον ΕΛΓΑ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε αποζηµιώσεις στους δικαιούχους να καταβληθούν το
συντοµότερο δυνατό.

Αυτός είναι ο λόγος που το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αποβλέπει στον εξοπλισµό
των σχολείων µε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή έτσι ώστε οι
µαθητές να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δυνατότητές
τους στο έπακρον.

Τέλος για όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί αιτήσεις
επανεκτίµησης ο ΕΛΓΑ θα διενεργήσει τις εκτιµήσεις και όπου
διαπιστωθούν λάθη ή παραλήψεις θα διορθωθούν.
Οι
επανεκτιµήσεις
διενεργούνται
από
δύο
γεωπόνους
επανεκτηµητές µε γνώση και εµπειρία στην εκτίµηση των
συγκεκριµένων καλλιεργειών στις οποίες εξακολουθούν να
υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία (ουλές καρποφόρων οργάνων
κλπ) που καταδεικνύουν το µέγεθος της ζηµιάς.
Ο Υπουργός
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ"
13. Στην µε αριθµό 2137/10-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ' αριθµ.
106/29-10-98 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων η ακόλουθη απάντηση:
"Σε απάντηση της ερώτησης 2137/10-9-98 που κατέθεσαν στη
Βουλή οι Βουλευτές κύριοι Μήτσος Κωστόπουλος και Ορέστης
Κολοζώφ, παρακαλούµε να πληροφορήσετε τους κυρίους
Βουλευτές ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε τόσο κατά την εκπόνηση του
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και τον προγραµµατισµό των
απαραίτητων έργων υποδοµής όσο και κατά την υλοποίησή τους σε
τοπική κλίµακα, λαµβάνει πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις
προτεραιότητες που καθορίζουν οι αρµόδιοι ΟΤΑ για την περιοχή
ευθύνης τους.
Ο Υπουργός
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ"
14. Στην µε αριθµό 2700/30-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
1636/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Eθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
"Aπαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 2700/30-9-98 που κατέθεσε
ο Βουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
1) Το Υπουργείο Παιδείας δεν κατήργησε τις µετακινήσεις των
µαθητών παρά µόνο τις περιόρισε στις επαρχιακές πόλεις, στη
µετακίνηση από τους χώρους άθλησης προς τα Σχολεία που οι
µαθητές πρέπει χωρίς χρονοτριβή να αρχίσουν µετά την
προπόνησή τους το ηµερήσιο πρόγραµµα στο Σχολείο.
Σ'αυτήν την Απόφαση κατέληξε η Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών
Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) κατά την εξέταση του θέµατος της µετακίνησης
των µαθητών.
Οπωσδήποτε όµως, όπου είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η
µετακίνηση µετά από εµπεριστατωµένη έκθεση του Προϊσταµένου
του αρµόδιου Γραφείου Φυσικής Αγωγής η Κ.Ε.Α.Τ. είναι πρόθυµη
να εξετάσει εκ νέου το θέµα.
2) Σε καµία περίπτωση δεν προτίθεται η Κυβέρνηση να καταργήσει
τα ΤΑ∆-ΕΤΑ∆ της ∆ευτ/θµιας Εκπ/σης αλλά αντίθετα φροντίζει για
την αναβάθµιση του θεσµού.
Για την ίδρυση και συνέχιση της λειτουργίας των ΤΑ∆, πρέπει να
πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις που όταν παύσουν να
πληρούνται, διακόπτεται και αναστέλλεται η λειτουργία του ΤΑ∆.
3) Η Κυβέρνηση προτίθεται να αναβαθµίσει τον σχολικό αθλητισµό
και έχει θέσει σε µία από τις κύριες προτεραιότητές της την
προώθηση του αθλητικού δυναµικού των Γυµνασίων και Λυκείων
της χώρας ώστε να είναι οµαλή και αποδοτική η λειτουργία των
Αθλητικών Τµηµάτων και να εξελιχθούν σε κυψέλες αθλητισµού
προς όφελος της νεολαίας.
Η αξιοποίηση των Αθλητικών Σχολείων θα συµβάλλει αποφασιστικά
στην προώθηση των ήδη υπαρχόντων αθληµάτων αλλά και στην
προσθήκη νέων αθληµάτων καθώς και στη στελέχωσή τους µε
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Είναι γεγονός ότι µε τη διευκόλυνση
αυτή οι µαθητές - αθλητές θα αποτελέσουν τη βάση της πυραµίδας
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004.
Οι σηµερινοί µαθητές των Γυµνασίων και Λυκείων θα δώσουν τους

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ"
15. Στην µε αριθµό 2624/28-9-98 ερώτηση δόθηκε µε το υπ'αριθµ.
1630/27-10-98 έγγραφο από τον Υφυπουργό Eθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων η ακόλουθη απάντηση:
"Απαντώντας στην ερώτηση µε αριθµό 2624/28-9-98 που
κατέθεσαν οι Βουλευτές κύριοι Αχ. Κανταρτζής, Νικ. Γκατζής και
Βαγγ. Μπούτας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
'Οπως µας πληροφόρησε η Νοµαρχική Αυτοδιοίκηση Λάρισας, η
λειτουργία του 7ου και 30ο ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας, στην
περιοχή Αγίου Αθανασίου, σε πρωινή βάρδια δεν δηµιουργεί
ιδιαίτερα προβλήµατα στην οµαλή και αποδοτική λειτουργία των εν
λόγω σχολείων, διότι συµβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του
απογευµατινού χρόνου τόσο των µαθητών όσο και των
εκπαιδευτικών, οι δε µαθητές κάθε τάξης κυµαίνονται µεταξύ των 23
έως 26.
Αναφορικά µε τους χώρους Υγιεινής (W.C.), σας ενηµερώνουµε ότι
προγραµµατίσθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας η
ανέγερση συµπληρωµατικού αριθµού W.C. πέραν των
υπαρχουσών για αγόρια και κορίτσια καθώς και για νήπια.
Στο κτίριο του 4ου ΤΕΛ στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Λάρισας
δεν παρατηρήθηκε καθυστέρηση, αντίθετα επισπεύσθηκε η
κατασκευή του και παραδόθηκε στο µεγαλύτερο µέρος κατά
τέσσερις (4) µήνες ενωρίτερα από το χρόνο που είχε υποχρέωση
να το παραδώσει ο εργολάβος.
Σύµφωνα µε τη σύµβαση το κτίριο έπρεπε να παραδοθεί την 31η12-1998 και παραδόθηκαν οι δώδεκα (12) από τις είκοσι µία (21)
αίθουσες στις 20-9-98 και οι υπόλοιπες εννέα (9) σύµφωνα µε την
εκτίµηση των υπηρεσιών θα παραδοθούν στη µέση περίπου του
διδακτικού έτους.
'Οσον αφορά στο ΤΕΛ Φαρσάλων, υπήρξε µία καθυστέρηση η
οποία οφείλεται στην αλλαγή του φορέα χρηµατοδότησης.
'Εγινε καινούρια ανάθεση και εκτιµάται ότι µέχρι τον Απρίλιο του
1999 θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του και θα παραδοθεί για
χρήση. Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ").
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ευχαριστούµε τον κ.
Βλασσόπουλο.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το
δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της ∆ευτέρας 15 Φεβρουαρίου
1999.
Α. EΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ. 4
Καν. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 605/9.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελληνίου
Σοσιαλιστικού
Κινήµατος
κ.
Ευάγγελου
Βλασσόπουλου προς τους Υπουργούς Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Υγείας και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων 'Εργων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των
κατοίκων, από τις εγκαταστάσεις διαφόρων κεραιών, στο λόφο της
Καστέλας Πειραιά κλπ.
2. Η µε αριθµό 600/8.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθέριου Παπανικολάου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, σχετικά µε την
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του δρόµου Τρίπολης-Καλαµάτας
κλπ.
3. Η µε αριθµό 620/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικολάου Γκατζή προς τους
Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανάπτυξης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εφαρµογή του νοµίµου ωραρίου
για τους εργαζοµένους στην Τράπεζα EUROBANK.
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4. Η µε αριθµό 610/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Φώτη Κουβέλη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την καθυστέρηση στην
καταβολή των οφειλών του δηµοσίου στους φαρµακοποιούς.
5. Η µε αριθµό 616/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Τσαφούλια προς
τους Υπουργούς Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων 'Εργων, σχετικά µε την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, που ρυθµίζει τους όρους µε τους οποίους επιτρέπεται
το κυνήγι κλπ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου ('Αρθρο 130 παρ. 4
Καν. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 613/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ∆ηµητρίου Πιπεργιά προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας
των καταναλωτών και του ∆ηµοσίου Συµφέροντος από τη
λαθρεµπορία υγρών καυσίµων.
2. Η µε αριθµό 599/8.2.99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της
Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Παρθένας Φουντουκίδου προς τον Υπουργό
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Γεωργίας, σχετικά µε την καθυστέρηση καταβολής των
αποζηµιώσεων από τις Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ)
στους δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
3. Η µε αριθµό 598/8.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Ευστρατίου Κόρακα προς
τον Υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης, σχετικά µε τη ρύθµιση του ωραρίου
εργασίας των αστυνοµικών, τη χορήγηση αµοιβών για υπερωρίες,
εργασία νυκτερινή κλπ.
4. Η µε αριθµό 611/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Ευάγγελου
Αποστόλου προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για τη λειτουργία Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας του
Νοσοκοµείου Χαλκίδας.
5. Η µε αριθµό 615/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Αναστάσιου Ιντζέ προς
τους Υπουργούς ∆ηµόσιας Τάξης, Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της τάξης µε επαρκή
αστυνόµευση,
για
την
προστασία
των
κατοίκων
και
καταστηµαταρχών στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου.
Πρώτη είναι η µε αριθµό 604/9.2.99 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευάγγελου
Βλασσόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε
τη λήψη µέτρων προστασίας των άγαµων µητέρων.
Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου εν περιλήψει έχει ως
εξής:
"Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί και στην Ελλάδα σηµαντική
αύξηση του ποσοστού γεννήσεων από ανύπαντρες µητέρες και
αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών.
Επειδή υπάρχει παντελής έλλειψη κρατικής πρόνοιας που εγγίζει τα
όρια της αδιαφορίας, αναλγησίας και καταδεικνύει την έλλειψη της
αναγκαίας κοινωνικής µέριµνας:
Ερωτάται ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας:
Αν εξετάζει η Κυβέρνηση το ενδεχόµενο να προσαρµόσει την
πολιτική της προς τα κρατούντα στην Ευρώπη.
Αν θα δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για την πρόσληψη, κατά
προτεραιότητα και κατ' εξαίρεση των άγαµων µητέρων.
Αν θα δοθεί αύξηση στα επιδόµατα των απροστάτευτων παιδιών
και στις οικογένειες µε ιατροκοινωνικά προβλήµατα.
Αν υπάρχει σκέψη για τη λήψη νέων αποτελεσµατικών µέτρων για
τις µονογονεϊκές οικογένειες και ειδικότερα για τις άγαµες µητέρες".

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλήµατα και προβλήµατα υγείας. Επιδοτούνται άγαµες ή
διαζευγµένες µητέρες, διαζευγµένοι, χήροι, εγκαταλελειµµένοι κλπ.,
µε τριάντα έξι χιλιάδες δραχµές µηνιαίως κατά παιδί, πενήντα
χιλιάδες πεντακόσιες δραχµές µηνιαίως για δυο παιδιά, ανεξάρτητα
αν έχουν περισσότερα.
Επίσης, στο Κέντρο Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ" γίνεται συστηµατική
προστασία της άγαµης µητερας. Σ'αυτό λειτουργεί ειδικό τµήµα για
τις µέλλουσες µητέρες, στο οποίο εισάγονται οι άγαµες
κυοφορούσες από τον έβδοµο µήνα της κύησης µέχρι τον τοκετό.
Στο διάστηµα αυτό της παραµονής η µέλλουσα µητέρα εκτός από
τις άλλες φροντίδες που τις παρέχονται, βοηθείται από ειδικούς
επιστήµονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και βέβαια
σ'αυτό το χρόνο µπορεί να αποφασίσει για το µέλλον του παιδιού
της και να προγραµµατίσει σωστά τη δική της ζωή.
Υπάρχουν προβλήµατα στην αποκατάσταση, στην αγορά εργασίας.
Για το θέµα των επιδοµάτων θα µιλήσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Βλασσόπουλος
έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ.
∆εχθήκατε ότι έχουν γίνει αρκετά πράγµατα. Πρέπει να γίνουν
πολλά. Πιστεύω πως η πολιτεία πρέπει να δει αυτό το καινούριο
πρόβληµα των άγαµων µητέρων, που το 1995 ήταν περίπου 3.100,
υπό διαφορετικό κοινωνικό πρίσµα και αποτείνοµαι στη δική σας
κοινωνική ευαισθησία.
Μιλάµε για ένα κοινωνικό φαινόµενο που έχει τρεις συνιστώσες. Η
πρώτη παράµετρος σχετίζεται µε το γεγονός ότι οι άγαµες µητέρες,
η µητρότητα εκτός γάµου, ζει σε έναν ιδιότυπο, σε έναν
διαµορφωµένο, συντηρούµενο και αναπαραγόµενο κοινωνικό
αποκλεισµό. Βρίσκεται υπό κοινωνική σκιά.

Ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Κοτσώνης έχει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, σήµερα δεν υπάρχει ειδικό νοµικό πλαίσιο βάσει
του οποίου να προστατεύεται η άγαµη µητέρα. Είναι κάτι το οποίο
το προγραµµατίζουµε, το σκεπτόµαστε. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο
θέµα και θέλει ειδική µελέτη.

Η δεύτερη παράµετρος έχει σχέση µε αυτό που είπατε, µε το θέµα
των επιδοµάτων. Θα έλεγα πως τα επιδόµατα τα οποία δίδονται
στην άγαµη µητέρα είναι πολύ χαµηλά, είναι επιδόµατα -θα
µπορούσα να τα πω- ελεηµοσύνης. Εξηγούµαι:

'Οµως η άγαµη µητέρα εντάσσεται σε προγράµµατα που ήδη
εφαρµόζουν η υπηρεσία µας και άλλοι κοινωνικοί φορείς, εφόσον
πληροί και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από
τη σχετική νοµοθεσία.

Tο επίδοµα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) δραχµών, το οποίο
δίδεται για τα απροστάτευτα παιδιά, δίδεται υπό προϋποθέσεις.
Nοµίζω ότι οι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δεν φθάνουν ούτε για το
γάλα των παιδιών.

Συγκεκριµένα επιδοτούνται από το πρόγραµµα ενίσχυσης
απροστάτευτων παιδιών, παιδιά απροστάτευτα µέχρι της ηλικίας
των δεκαέξι ετών. Σήµερα από το πρόγραµµα αυτό επιδοτούνται
δύο χιλιάδες επτακόσιες άγαµες µητέρες. Τα εκτός γάµου παιδιά
εγγράφονται κατά προτεραιότητα στους κρατικούς βρεφονηπιακούς
σταθµούς που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Επίσης, δίδεται
επίδοµα µητρότητος. Με το πρόγραµµα αυτό καταβάλλονται
χρηµατικές παροχές στις εργαζόµενες µητέρες που δεν δύνανται να
αξιώσουν αυτές τις παροχές από τον ασφαλιστικό φορέα ή είναι
ανασφάλιστες. Το ποσό αυτό σήµερα καθορίζεται στις εκατόν
πενήντα χιλιάδες δραχµές. Είναι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες δραχµές
πριν από τον τοκετό και εβδοµήντα πέντε χιλιάδες δραχµές µετά
από τον τοκετό.

'Οσον αφορά το επίδοµα το οποίο δίδεται σε οικογένειες µε
ιατροκοινωνικά προβλήµατα, νοµίζω πως οι είκοσι οκτώ χιλιάδες
(28.000) έως τριάντα δύο χιλιάδες (32.000) δραχµές που δίδονται
σε κάθε οικογένεια και µάλιστα υπό προϋποθέσεις δεν είναι
επαρκές ποσόν.

Υπάρχει δωρεάν νοσοκοµειακή και φαρµακευτική περίθαλψη στις
ανασφάλιστες άγαµες µητέρες, που είναι και οικονοµικά αδύνατες
βέβαια. Σε όλες τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας
λειτουργούν οι διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας οι οποίες µέσω
των κοινωνικών υπηρεσιών τους παρέχουν βοήθεια κοινωνική και
ψυχολογική στήριξη.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)

'Αλλοι φορείς της κοινωνικής πρόνοιας εποπτευόµενοι από το
Υπουργείο Υγείας, που µπορούν να βοηθήσουν την άγαµη µητέρα
και τη βοηθούν, είναι ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας, το ΠΙΚΠΑ,
το Κέντρο Βρεφών "ΜΗΤΕΡΑ", τα οποία σήµερα έχουν ενοποιηθεί
στον Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας. Εκεί εφαρµόζονται
προγράµµατα
αναδόχων
οικογενειών,
προγράµµατα
ευαισθητοποίησης, επιµόρφωσης και απασχόλησης, πρόγραµµα
κοινωνικής βοήθειας µε ανοιχτή γραµµή για άµεση κοινωνική και
ψυχολογική υποστήριξη, πρόγραµµα επιδότησης.
Επίσης, υπάρχει πρόγραµµα επιδότησης για µητέρες και πατέρες
µονογονεϊκών οικογενειών µε σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά

Η τρίτη παράµετρος έχει σχέση µε την εργασία. Το θίξατε. Η
πολιτεία θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σ' αυτό το θέµα.
Πρέπει να σας πω, κύριε Υφυπουργέ -δεν είσαστε αρµόδιος- ότι το
καλοκαίρι στη συζήτηση του νοµοσχεδίου, που προστατεύει τα
άτοµα ειδικών κατηγοριών, είχα θέσει και εγώ και άλλοι συνάδελφοι
Βουλευτές αυτό το θέµα και είχαµε ζητήσει να υπάρξει νοµοθετική
ρύθµιση για τις άγαµες µητέρες και όχι µόνο γι' αυτές, αλλά και για
τους αποφυλακιζοµένους και τα απεξαρτηµένα άτοµα.

Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου δέκα δευτερόλεπτα.
∆υστυχώς δεν καταφέραµε να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση. Ο
Υπουργός είπε τότε ότι δεν είναι ώριµο το θέµα για την Κυβέρνηση
και την Πολιτεία.
Κλείνοντας θέλω να θυµίσω πως στη Συνθήκη του 'Αµστερνταµ,
που αυτές τις µέρες συζητούµε στη Βουλή και πρόκειται να
κυρώσουµε, υπάρχουν ρητές διατάξεις προστασίας των
µειονεκτουσών οµάδων και των οµάδων που έχουν ιδιαιτερότητες
και διαφορετικότητες. Και στις οµάδες αυτές ασφαλώς
κατατάσσονται οι άγαµες µητέρες και οι µονογονεϊκές οικογένειες.
Επιτρέψτε µου να θίξω -δώστε µου δέκα δευτερόλεπτα ακόµη,
κύριε Πρόεδρε- το θέµα των ανάδοχων οικογενειών. Είναι ένα
θέµα, το οποίον µας έχει απασχολήσει στο παρελθόν. Το
ποσόν
το
οποίο
χορηγεί
η
πολιτεία
στις
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ανάδοχες οικογένειες, για να δέχονται τα παιδιά των άγαµων
µητέρων, ώστε αυτές να δουλεύουν, θα µπορούσε να δοθεί στις
ίδιες τις φυσικές µητέρες. Είναι ένα ποσό το οποίο, όπως ξέρετε,
ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές το µήνα. Είναι ένα
ικανοποιητικό ποσό µε το οποίο θα ανακουφίσει η Πολιτεία την
άγαµη µητέρα.

εξαρτηµένοι νέοι και νέες φτάνουν σε απόγνωση.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Επειδή όλοι όσοι είναι σε αναµονή είναι χρόνιοι χρήστες µε
µολυσµατικές ασθένειες οι περισσότεροι και καθηµερινά
κινδυνεύουν από τα κυκλώµατα εµπορίας ναρκωτικών:

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κοτσώνης έχει το
λόγο για δύο λεπτά για να δευτερολογήσει.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, το κοινωνικό φαινόµενο της άγαµης µητέρας έχει
πολλές διαστάσεις.
Κατ'αρχάς σε µία χώρα που έχει δηµογραφική πίεση, που έχει,
δηλαδή, δηµογραφικό πρόβληµα λόγω µείωσης των γεννήσεων,
κάθε γυναίκα που φέρνει στον κόσµο ένα παιδί είναι ευπρόσδεκτη
και πρέπει να τυχαίνει της κοινωνικής προστασίας.
Από την άλλη, όµως, η µονογονεϊκή οικογένεια δεν είναι η
οικογένεια η οποία από επιστηµονικούς έγκυρους κύκλους
χαρακτηρίζεται σαν ιδανική οικογένεια. Η ιδανική οικογένεια, είναι
γνωστό σε όλους, πρέπει να έχει πατέρα, πρέπει να έχει µάνα.
∆ηλαδή η µονογονεϊκή οικογένεια που προκύπτει, εκ των
πραγµάτων θα πρέπει να τύχει προστασίας. ∆εν µπορούµε, όµως,
σε καµία περίπτωση να δώσουµε τη γραµµή, το σύνθηµα, ότι η
µονογονεϊκή οικογένεια είναι η οικογένεια η οποία έχει όλες τις
ισορροπίες για να αναπτύξει τα παιδιά. Είναι γνωστό ότι η
οικογένεια πρέπει να έχει και πατέρα και µάνα, ώστε να παιδιά να
αναπτύσσονται µέσα σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον µε τα
συγκεκριµένα πρότυπα.

Τα πρώτα στοιχεία από ειδικούς δείχνουν πως το πρόγραµµα έχει
πετύχει απόλυτα τους στόχους του.
Η Κυβέρνηση οφείλει να βοηθήσει όλους αυτούς που δίνουν
καθηµερινά µάχη µε το θάνατο.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Γιατί, ενώ το πρόγραµµα είναι επιτυχηµένο, δεν δηµιουργούνται και
άλλα κέντρα χορήγησης υποκατάστατων για χρόνιους χρήστες στην
Αθήνα αλλά και στις µεγάλες πόλεις;
Μελετά η Κυβέρνηση την πρόταση για δηµιουργία υποδοµών στα
δηµόσια νοσοκοµεία για τη δηµιουργία υποκατάστατων;".
Ο κ. Κοτσώνης έχει το λόγο για τρία λεπτά, για να πρωτολογήσει.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Το πρόγραµµα της µεθαδόνης είναι γεγονός ότι είναι ένα
πρόγραµµα που έχει πετύχει και πραγµατικά έχει θετικά
αποτελέσµατα στον αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά. Μόνο που
πρέπει να ενηµερώσω τη Βουλή και την κυρία συνάδελφο ότι δεν
υπάρχει µια µονάδα χορήγησης υποκαταστάτων αλλά τέσσερις και
συγκεκριµένα δύο στην Αθήνα, µία επί της οδού Ερεσσού στα
Εξάρχεια, µία επί της οδού Καποδιστρίου και δύο στη Θεσσαλονίκη,
µία επί της οδού Ευζώνων και µία επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως.
Επίσης, µέσα στο 1999 ελπίζουµε ότι στους αµέσως επόµενους
µήνες θα λειτουργήσει και η πέµπτη µονάδα χορήγησης
υποκαταστάτων στον Πειραιά επί της οδού 34ου Συντάγµατος
Πεζικού.

Εκεί που υπάρχει µεγάλη δυσκολία είναι να ξεχωρίσεις την άγαµη
µητέρα, που, όπως είπα, προέκυψε κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες και να τύχει όλων των ενισχύσεων από πλευράς του
κράτους. Να την ξεχωρίσεις από περιπτώσεις που λόγω των
ενισχύσεων µπορούν να οδηγηθούν σε µονογονεϊκή κατάσταση.
Είναι ένα λεπτό σηµείο, το οποίο µας έχει βάλει σε πάρα πολύ
µεγάλο προβληµατισµό.

Επιπλέον σας πληροφορούµε ότι από τον Ιανουάριο του 1996, που
ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραµµα υποκατάστασης µέχρι σήµερα, οι
θέσεις χορήγησης αυξήθηκαν από τριακόσιες πενήντα σε εξακόσιες
πενήντα και µόλις ξεκινήσει και η πέµπτη µονάδα στον Πειραιά, θα
αυξηθούν στις εννιακόσιες συνολικά.

Το θέµα βέβαια του να δίδονται τα χρήµατα, που δίδονται στις
ανάδοχες µητέρες, στη φυσική µητέρα που είναι χωρίς σύζυγο,
επίσης έχει τις δυσκολίες για να ξεκαθαριστεί ποιές είναι οι µητέρες
που πραγµατικά έχουν εγκαταλειφθεί από ανεύθυνους συζύγους µε
ένα-δύο παιδιά και αναγκάζονται µόνες τους να παλέψουν τον
αγώνα της ζωής. Πιστεύω, όµως, ότι θα βρεθεί θετική λύση, γιατί
πράγµατι η άγαµη µητέρα είναι στη µερίδα του κοινωνικού
αποκλεισµού.

'Οσον αφορά το δεύτερο ερώτηµα, σχετικά µε τη δηµιουργία
υποδοµών στα δηµόσια νοσοκοµεία για τη χορήγηση
υποκαταστάτων, σας γνωρίζουµε ότι στα λειτουργούντα
προγράµµατα του ΟΚΑΝΑ δεν γίνεται µόνο απλή χορήγηση της
µεθαδόνης, αλλά ο κάθε χρήστης εντάσσεται σ'ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα ατοµικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης µε ιατρική
φροντίδα, που προϋποθέτει βέβαια την ύπαρξη θεραπευτικής
µονάδας κατάλληλα εκπαιδευµένης για το σκοπό αυτό.

Να κάνω και µία πρόβλεψη: 'Ετσι όπως κινείται η ευρωπαϊκή
οικογένεια και η ελληνική οικογένεια, θα έχουµε αύξηση των
µονογονεϊκών οικογενειών στο µέλλον.

Πρέπει βέβαια στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι η τακτική αυτή
ακολουθείται, διότι η πολιτική προγραµµάτων χορήγησης
υποκαταστάτων στη χώρα µας έχει ως στόχο την απεξάρτηση και
όχι απλώς τη συντήρηση.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Εποµένως, κύριε
Υπουργέ, προέχει να φτιάξουµε το νοµοθετικό πλαίσιο, για να
µπορεί να υπάρξει.
Η δεύτερη µε αριθµό 601/8.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεωργίου Καλαντζή προς τον Υπουργό
Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή
των αµοιβών από εφηµερίες στους γιατρούς των Νοσοκοµείων και
των Κέντρων Υγείας του Νοµού Καβάλας, διαγράφεται λόγω
κωλύµατος του κυρίου Βουλευτή.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 609/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση
της Βουλευτού του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ.
Στυλιανής Αλφιέρη προς τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, σχετικά
µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης για επέκταση των κέντρων
χορήγησης υποκατάστατων στους χρόνιους χρήστες ναρκωτικών
ουσιών.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ευχαριστούµε τον
κ.Κοτσώνη.
Η κ. Αλφιέρη έχει το λόγο για δύο λεπτά, για να αναπτύξει την
ερώτησή της.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, σας κάνω αυτήν την ερώτηση µε αφορµή µια
αίτηση, ή µάλλον µε αφορµή εκατοντάδων αιτήσεων που έχουν
φτάσει στο γραφείο µου, αλλά αυτή ήταν πιο τραγική στο ιστορικό
της. Η αίτηση αυτή κατατέθηκε στις 6 Νοεµβρίου 1997 µε αριθµό
1724. Το κέντρο έχει απαντήσει ότι µπορεί να αντιµετωπίσει το
θέµα, που βρίσκεται σ'ένα τελευταίο στάδιο, το 2000.
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Ξέρω πόσα είναι τα κέντρα, κύριε Υφυπουργέ, στην Ελλάδα, όπως
ξέρω και τι αιτήσεις έχουν γίνει. Σας ενηµερώνω ότι οι αιτήσεις είναι
3.105, έχουν τελειώσει το πρόγραµµα 101 άτοµα. Αυτήν τη στιγµή
παρέχονται υπηρεσίες σε εξακόσια σαράντα τρία άτοµα και έχουν
διακόψει για διάφορους λόγους διακόσια τριάντα εννέα άτοµα. 'Αρα
υπάρχουν στη λίστα αναµονής σήµερα δύο χιλιάδες άτοµα, αυτά
που έχουν δηλώσει τη διάθεση να συµµετέχουν σ'αυτό το
πρόγραµµα.

Από την άλλη οι πολιτικές καταστολής δίνουν και παίρνουν και οι

Ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόβληµα των ναρκωτικών είναι πολύ
σοβαρό στη χώρα µας. Παίρνει καθηµερινά τεράστιες διαστάσεις.

Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Αλφιέρη είναι η ακόλουθη:
"Αυτή τη στιγµή περίπου δύο χιλιάδες άτοµα περιµένουν
ενταχθούν στο πρόγραµµα χορήγησης υποκατάστατων.
µοναδικό κέντρο που υπάρχει στην Αθήνα αδυνατεί
εξυπηρετήσει χιλιάδες νέους και νέες, που είναι υποχρεωµένοι
περιµένουν χρόνια για να ενταχθούν στο πρόγραµµα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρέπει να οµολογήσουµε εδώ, κύριε Κοτσώνη, ότι από την πλευρά
της Κυβέρνησης δεν υπάρχει ανάλογη ευαισθησία. Πρώτον, έχουµε
το "18 ΑΝΩ" που έχει κλείσει και στην προκειµένη περίπτωση
βλέπουµε τι γίνεται µε το ΟΚΑΝΑ. Αυτήν τη στιγµή, ενώ στον
Πειραιά είχε εξαγγελθεί πριν δύοµισι χρόνια, γνωρίζω πολύ καλά ότι
δεν λειτουργεί. Μου έκανε εντύπωση ότι άλλαξε και δρόµο, ενώ
ξέραµε ότι θα γίνει στην Πραξιτέλους 121.

Ναυτιλιακού Συστήµατος Κινδύνου και Ασφάλειας" (GMDSS).

Εγώ σας ρωτώ: Τι θα κάνουµε µε αυτούς τους δύο χιλιάδες νέους
και νέες που έχουν επιλέξει και θέλουν να παρακολουθήσουν αυτά
τα προγράµµατα; Είναι στη λίστα αναµονής, είναι σε απόγνωση.
Ζητούν τη βοήθεια της Κυβέρνησης για να τους βοηθήσει. Τι θα
κάνουµε; Εµείς τι θα απαντήσουµε;

Το GMDSS πάσχει από αναξιοπιστία και δεν ανταποκρίνεται στις
υψηλές απαιτήσεις για την προστασία της ασφάλειας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Με ευθύνη του ΥΕΝ οι εφοπλιστές
δεν υποχρεώνονται να προσλαµβάνουν ασυρµατιστές, αλλά
ανατίθεται αυθαίρετα η επικοινωνία των πλοίων στους ναυτίλους
αξιωµατικούς, µε αποτέλεσµα το διωγµό των ασυρµατιστών από τα
πλοία και την όξυνση του προβλήµατος της ανεργίας, που µαστίζει
ήδη µεγάλο αριθµό ασυρµατιστών και άλλων ναυτεργατών.

Πιστεύουµε, κύριε Υπουργέ -έχουν υπάρξει και καταγγελίες και
θέλω να τις διαψεύσετε- ότι όλη αυτή η διαδικασία του ΟΚΑΝΑ
κινείται µέσα από ρουσφετολογικές διαδικασίες. ∆ηλαδή πρέπει να
έχεις κάποιον γνωστό για να µπεις µέσα. Αυτό δεν το δέχθηκα, γιατί
θεωρώ πως ούτε ο κύριος συνάδελφος ούτε κάποιος άλλος χώρος
µπορεί να παίξει µε την ανθρώπινη ζωή. Αλλά θέλω να µου πείτε
ποια είναι αυτά τα κριτήρια, που κάποιος ή κάποια µπαίνει µέσα.
Αυτός ή αυτή που έχει αριθµό αίτησης, τι θα κάνει; Θα πεθάνει;
Κάθε πρωί κατεβαίνει στην Οµόνοια. Τι θα κάνουµε, κύριε
Υφυπουργέ; 'Ηταν το 1997, θα πάει στο 2001. Οι ελπίδες ζωής είναι
εντελώς χαµένες.
Ζητώ να µου απαντήσετε, ποια είναι τα κριτήρια που κάποιος
µπορεί να έχει µία θέση στον ΟΚΑΝΑ και τι πρόκειται να κάνει η
Κυβέρνηση γι'αυτούς τους δύο χιλιάδες ανθρώπους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υφυπουργός
έχει το λόγο.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Κύριε Πρόεδρε, από τη θέση που υπηρετώ τη χώρα, ακούω πολύ
συχνά ότι στερούµαστε κοινωνικής ευαισθησίας κλπ. Το άκουσα και
σήµερα από την κυρία συνάδελφο. Αλλά έχω να ανταπαντήσω ότι,
επιτέλους, είναι άδικο να κατηγορούµαστε και γι'αυτό το θέµα, για
ένα πρόγραµµα που το εφάρµοσε το Γενάρη του 1996 αυτή η
Κυβέρνηση
του
συγκεκριµένου
Πρωθυπουργού!
Και
κατηγορούµαστε και γι'αυτό, για έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας!
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΛΦΙΕΡΗ: Μπράβο σας γι'αυτό.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας):
Το θέµα των υποκαταστάτων δεν είναι απλό. Το ξέρω ότι υπάρχουν
τρεις χιλιάδες αιτήσεις και θα µπορούσαµε πολύ απλά να τους
καλέσουµε όλους και να τους βάλουµε κάθε µέρα να έρχονται να
παίρνουν τη δόση της µεθαδόνης και να τελειώνουµε. Αυτό όµως
έγινε στην Ισπανία και οδήγησε σε φοβερά αποτελέσµατα. ∆εν
είµαστε διατεθειµένοι να ακολουθήσουµε αυτήν τη διαδικασία. Εµείς
θέλουµε να βοηθήσουµε να απεξαρτηθεί όποιος µπαίνει στο
πρόγραµµα της υποκατάστασης.
Για να µπει δε κάποιος στο πρόγραµµα της µεθαδόνης, θα πρέπει
να έχει κάνει κάποια αίτηση. Και υπάρχει µία σειρά προτεραιότητας.
Και είναι πολύ αυστηρή η τήρηση αυτής της σειράς. Σας
διαβεβαιώνω -και γιατί και σε εµένα έχουν γίνει δύο-τρεις οχλήσειςότι ουδείς µπορεί να βάλει κάποιον, πέρα από τη σειρά που
υπάρχει. Τηρείται απολύτως αυτή η σειρά.
Και εγώ πραγµατικά µαζί σας συµφωνώ, να καλύψουµε όλους τους
αιτούντες. Αλλά πρέπει να τους καλύψουµε µε επιστηµονική
επάρκεια. Αλλιώς η άλλη κάλυψη είναι αντιεπιστηµονική. Για να
είµαστε όµως έτοιµοι, θα πρέπει να έχουµε εξειδικευµένο
προσωπικό. Και αυτό προσπαθούµε να κάνουµε συνεχώς. Να
εξειδικεύσουµε προσωπικό, για να µπορέσουµε να επεκτείνουµε το
πρόγραµµα και να ανταποκριθούµε σε όλον τον αριθµό των
αιτήσεων, δίδοντας µία θετική απάντηση σε αυτό το µεγάλο
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τρίτη είναι η µε αριθµό
618/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. ∆ηµητρίου Κωστόπουλου προς τον Υπουργό
Εµπορικής Ναυτιλίας, σχετικά µε τις επιπτώσεις από την κατάργηση
του µορσικού συστήµατος και την εφαρµογή του νέου "Παγκόσµιου

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κωστόπουλου έχει ως εξής:
"Στις 1.2.99 έληξε η µεταβατική περίοδος αντικατάστασης του
µορσικού, από το νέο "Παγκόσµιο Ναυτιλιακό Σύστηµα Κινδύνου
και Ασφάλειας (GMDSS).
∆εδοµένου ότι:

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
-Αν προτίθεται να πάρει µέτρα και ποια για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που προκαλεί σε βάρος της ασφάλειας της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα η υποχρεωτική εφαρµογή του
αναξιόπιστου GMDSS;
-Επίσης, τι µέτρα προτίθεται να πάρει για την απορρόφηση των
ανέργων ασυρµατιστών, την εξασφάλιση του δικαιώµατος εργασίας
και την εν γένει επαγγελµατική, συνταξιοδοτική αποκατάσταση, µε
δεδοµένο ότι οι µέχρι τώρα ρυθµίσεις -π.χ. πρόγραµµα ΟΑΕ∆έχουν κριθεί από τον κλάδο ως ανεπαρκέστατες και
αναποτελεσµατικές;"
Ο Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Σουµάκης έχει το λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ (Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας): Κύριε
Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι επί ογδόντα ολόκληρα
χρόνια το µορσικό σύστηµα και ο ασυρµατιστής προσέφεραν πάρα
πολλά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής αλλά και
την ασφάλεια της περιουσίας στη θάλασσα.'Οµως αυτή η ειδικότητα
έρχεται να πέσει θύµα της εξέλιξης της τεχνολογίας.
Το θέµα αυτό άρχισε να κουβεντιάζεται από το 1982 στη διεθνή
ναυτιλιακή κοινότητα. Το 1988 στα πλαίσια του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού, όπου συµµετέχουν όλες σχεδόν οι χώρες
του κόσµου και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι της ναυτιλίας,
αποφασίσθη να υιοθετηθεί ένα νέο σύστηµα µετάδοσης κινδύνου,
το GMDSS. Η Ελλάδα µε προεδρικό διάταγµα του 1991
προσαρµόστηκε σε αυτό το σύστηµα. Από 1.1.1999 µπορούν όσα
πλοία έχουν αυτό το σύστηµα, να µη διαθέτουν ασυρµατιστή.
Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό έχει µεγάλες συνέπειες όσον αφορά την
απασχόληση του συγκεκριµένου κλάδου ναυτικών. Πρέπει να σας
πω ότι από το 1995 τα πλοία που κατασκευάζονται έχουν
υποχρεωτικά αυτό το σύστηµα. Τα πλοία προηγουµένων ετών
κατασκευής µπορούν εάν θέλουν να προσθέσουν και αυτό το
σύστηµα. 'Ετσι σήµερα είµαστε απέναντι σε µια σκληρή
πραγµατικότητα.
Για να αντιµετωπίσουµε αυτήν την πραγµατικότητα εµείς πρόσφατα,
όσον αφορά την ακτοπλοϊα, στην οποία έχουµε πρωτοβουλία ως
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, επιβάλαµε σε όλα τα πλοία να
έχουν οπωσδήποτε µέχρι το 2004 και ασυρµατιστή, πέραν του αν
έχουν ή όχι το νέο σύστηµα. Αυτό όµως δεν µπορούµε να το
επιβάλουµε σε πλοία που έχουν ελληνική σηµαία αλλά είναι στην
ποντοπόρο ναυτιλία, διότι "εκβιαζόµεθα" από την έντονη αντίδραση
των εφοπλιστών, που λένε ότι, εάν τους το επιβάλλουµε αυτό -κάτι
δηλαδή που είναι αντίθετο µε τις διεθνείς αποφάσεις- θα αλλάξουν
σηµαία.
∆εύτερον, πριν µερικά χρόνια επετράπη η µετεκπαίδευση των
ασυρµατιστών σε πλοιάρχους. Πρέπει να σας πω ότι είναι οι πλέον
περιζήτητοι στην αγορά εργασίας των καπεταναίων, διότι διαθέτουν
και τη γνώση του ασυρµατιστή και τη γνώση του πλοιάρχου.
Τέλος, για πρώτη φορά στην ιστορία έχουµε προχωρήσει µε
προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για να βοηθήσουµε αυτόν τον
κλάδο.'Ηδη οι πρώτοι ασυρµατιστές, που αντιµετωπίζουν
πρόβληµα εργασίας, έχουν προσφύγει σε αυτά τα προγράµ-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ' - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

4349

µατα. 'Εχουν πιστοποιηθεί είκοσι πέντε ασυρµατιστές και είναι υπό
εξέταση τριάντα έξι. Αυτό είναι κάτι καινούριο γι'αυτούς, για το
Υπουργείο µας και για τον ΟΑΕ∆. Παράλληλα καταβάλλουµε κάθε
δυνατή προσπάθεια στις Σχολές Εµπορικού Ναυτικού, να
διδάσκουν ασυρµατιστές, προκειµένου να µειώσουµε το πρόβληµα
που υπάρχει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κωστόπουλος έχει
το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε' Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να κάνω µία γενική
τοποθέτηση που άπτεται της επίκαιρης ερώτησης που συζητάµε,
αλλά δεν άπτεται ακριβώς των θεµάτων του Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας ή µάλλον, άπτεται µερικώς.
Ο µεγαλύτερος στοχαστής της ανθρωπότητας -τουλάχιστον για τα
πρώτα χρόνια της ζωής του- ο µεγάλος Αριστοτέλης έλεγε, τι θα
γίνει αν τα τεχνουργήµατα του ∆αίδαλου και τα τρίποδα του
'Ηφαιστου λειτουργούσαν µόνα τους;
Τότε δεν θα υπήρχε ανάγκη για παραγιούς, ανάγκη για δούλους.
Τώρα, θα µου πείτε, είναι ώρα να φιλοσοφεί κανένας µέσα στα δύο
λεπτά; Είναι ώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τελευταία πολύ στη
φιλοσοφία το έχετε ρίξει, κύριε Κωστόπουλε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ε' Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Μπροστά µας βρίσκεται αυτό που είπε ο µέγας
στοχαστής πριν από δύο χιλιάδες διακόσια χρόνια και που κάποιοι
νεωτεριστές κάνουν τώρα την ανακάλυψη. Εσείς όµως πρέπει να
απαντήσετε σε αυτό το κρίσιµο ερώτηµα: τι θα γίνει εάν οι νέες
τεχνολογίες εκτοπίζουν τεράστιες µάζες εκτός τόπου εργασίας. Και
το έχουµε αυτό το φαινόµενο µπροστά µας.
Είπατε για τα ποντοπόρα τι κάνουν οι ιδιοκτήτες. ∆εν ξέρω τι κάνει
η Κυβέρνηση για να απαντήσει σε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Υπάρχει
ένα ζήτηµα. ∆εν ξέρω εάν είστε εντελώς άοπλοι να πείτε στους
ιδιοκτήτες των ποντοπόρων "παραδοθήκαµε". ∆εν ξέρω. Το έχουµε
ξανακουβεντιάσει το ζήτηµα.
Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω, εάν ένας ασυρµατιστής που
χρόνια δούλεψε πάνω σε αυτό το αντικείµενο και αύριο το πρωί τον
πετάνε στο δρόµο και έρθει έξω από το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας -σχήµα λόγου- και καθήσει στο δρόµο µε µία ταµπέλα
που γράφει "πεινάω". Θα µου πείτε εσείς σαν Υπουργός ότι αυτός
είναι παράνοµος. Το ερώτηµα ποιο είναι: Είναι παράνοµος;
Είναι παράνοµος, κύριε Υπουργέ, που θέλει ένα πιάτο φαγητό για
τον εαυτό του και την οικογένειά του; ∆εν είναι παράνοµος.
Παράνοµοι είναι όλοι αυτοί που τον αφήνουν να είναι εκτοπισµένος.
∆εν µιλάω για εσάς ή για µένα, µιλάω γενικά πώς λειτουργεί το
σύστηµα.
Τα µέτρα που πήρατε για την επανεκπαίδευση αυτών των
ανθρώπων σηµειώνεται ότι δεν είναι επαρκή. Πρέπει να
επιταχύνετε. Αυτό θα µπορούσα να προτείνω.
Επίσης, γίνονται σχόλια, γίνονται παρατηρήσεις ότι το σύστηµα δεν
είναι ασφαλές. Αυτό είναι το πιο κρίσιµο ζήτηµα που πρέπει να µας
απασχολήσει τώρα. Εάν δεν είναι ασφαλές, χωράνε ακόµα οι
ασυρµατιστές στο χώρο. ∆εν φθάνει να πούµε ότι οι ποντοπόροι ή
οι ακτοπλοϊκοί λειτουργούν έτσι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
Κωστόπουλε.

(Παναγιώτης

Σγουρίδης):

Καλώς,

κύριε

Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά να
δευτερολογήσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ (Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας):
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, να απαντήσω πρώτα στο δεύτερο που
είπατε.
Βεβαίως δεν είµαστε εµείς, οι πολιτικοί, που θα κρίνουµε εάν ένα
σύστηµα είναι ασφαλές ή όχι. Πρέπει να επαναλάβω ακόµη µία
φορά ότι η ναυτιλία είναι η πλέον διεθνής δραστηριότητα. Το
πλαίσιο λειτουργίας της -και αυτό θέλω να δώσω να το
καταλάβουµε όλοι πάρα πολύ καλά- εξαρτάται και επηρεάζεται, όχι
από µας. Οι κανόνες που διαµορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας της
ναυτιλίας εξαρτώνται από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα και αυτή

µέσω διεθνών ναυτιλιακών οργανισµών. Αυτό πρέπει, επιτέλους, να
γίνει απόλυτα κατανοητό προς όλους. ∆εν µπορεί η Ελλάδα
µεµονωµένα, όση δύναµη και αν έχει σε στόλο, να µπορεί να
επιβάλει µονοµερώς αποφάσεις.
Σήµερα η ναυτιλία παίζεται µε διαφορετικό παιχνίδι, µε
διαφορετικούς κανόνες και µάλιστα πρόσφατα από 1.7.1998.
Γι'αυτό παρατηρούνται και άλλου είδους παρενέργειες, που κάποιοι
δεν πρόλαβαν στο επίπεδο των πλοιοκτητών να προσαρµοσθούν
και λένε συνεχώς περί µέτρων από το κράτος. Αυτή την αλλαγή δεν
µπορεί να την πληρώνει πάντα το κράτος, γιατί είµαστε µία χώρα
που σεβόµαστε τη ναυτιλία, πραγµατικά είναι µεγάλη η ωφέλεια,
αλλά δεν είµαστε και ατελείωτοι οικονοµικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Α'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ)
Σε ό,τι αφορά το θέµα των ίδιων των ασυρµατιστών πρέπει να πω,
κύριε Κωστόπουλε, ότι πεντακόσιοι ασυρµατιστές -γιατί έγκαιρα
ειδοποιήθηκαν ότι από 1.1.1999 σταµατάει η ειδικότητα του
ασυρµατιστή- πήγαν σε αλλαγή κλάδου και επαναλαµβάνω ότι είναι
οι πλέον περιζήτητοι. Κάποιοι άλλοι όµως προτιµούν την εύκολη
λύση, τη "δίκαιη", αλλά όχι για όλους. Εγώ δεν µπορώ να καταλάβω
έναν εικοσιπεντάχρονο ή έναν τριαντάχρονο, για να είµαι απόλυτα
ειλικρινής, που περιµένει να έρθει να καθήσει στο πεζούλι του
Υπουργείου και να λέει "τι θα γίνω", όταν εδώ και πολλά χρόνια του
είχε δοθεί η δυνατότητα να πάει να γίνει πλοίαρχος µε καλύτερες
αµοιβές, µε καλύτερες προϋποθέσεις εργασίας.
Αυτήν τη νοοτροπία δεν πρέπει να την καλλιεργήσουµε σε καµία
περίπτωση. Υπάρχουν προβλήµατα και εγώ θα αναγνωρίσω αυτό
που λέτε σε κάποιες οριακές ηλικίες ασυρµατιστών. Εκεί υπάρχει
πρόβληµα. 'Οχι όµως να βλέπω στο γραφείο µου ή στο πεζοδρόµιο
από κάτω νέα παιδιά να λένε "κάνε νοµοθετική ρύθµιση, Υπουργέ,
να πάρω σύνταξη".
Αυτό είναι απαράδεκτο τη στιγµή που η πολιτεία έχει δηµιουργήσει
τη µετεξέλιξή του. Τα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ είναι πάρα πολύ
σηµαντικά ακόµη και για τους ανθρώπους µεγαλύτερης ηλικίας.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αν όλοι οι νέοι κάθονται στο πεζούλι,
εσείς το δέχεσθε αυτό; Σε καµία περίπτωση πιστεύω, γιατί ο νέος
έχει τη δύναµη να προχωρήσει µπροστά έγκαιρα και χωρίς να βάλει
σε κίνδυνο ούτε την προσωπική του διαβίωση ούτε της οικογένειάς
του.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η πέµπτη µε αριθµό
617/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του ∆ηµοκρατικού
Κοινωνικού Κινήµατος κ. Γεωργίου Ρόκου προς τον Υπουργό
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των
προβληµάτων των Ελλήνων φοιτητών στο Πανεπιστήµιο της
Πρίστινας, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του ερωτωµένου κυρίου
Υπουργού.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων δευτέρου
κύκλου.
Πρώτη επίκαιρη ερώτηση είναι η µε αριθµό 612/10.2.99 του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. ∆ηµητρίου
Πιπεργιά προς τους Υπουργούς Γεωργίας, Εθνικής Οικονοµίας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των επιχειρήσεων
παραγωγής λευκού κρέατος στο Νοµό Εύβοιας.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Πιπεργιά σε περίληψη έχει ως εξής:
"Στο Νοµό Εύβοιας παράγεται το 40% της ελληνικής παραγωγής
λευκού κρέατος και σήµερα οι επιχειρήσεις αυτές αντιµετωπίζουν
έντονα προβλήµατα και τον κίνδυνο να καταρρεύσουν τόσο οι ίδιες
οι επιχειρήσεις του νοµού όσο και η ελληνική παραγωγή λευκού
κρέατος.
Η τυχόν πτώχευση των µεγάλων εταιρειών θα παρασύρει στον
κατήφορο της χρεοκοπίας και τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις,
όπου οι αυτοαπασχολούµενοι ιδιοκτήτες τους, έχοντας βάλει
υποθήκη τις περιουσίες τους, δεν θα χάσουν µόνο τη δουλειά τους
αλλά και το βιος τους ολόκληρο, χωρίς να προσδοκούν
αποζηµιώσεις και επιδόµατα ανεργίας.
'Ετσι σ' ένα νοµό που έχει χτυπηθεί από την αποβιοµηχάνιση
και την ανεργία, είναι πλεόν ορατός ο κίνδυνος δηµιουργίας
µιας νέας κατηγορίας πολιτών, των νεόπτωχων, οι οποίοι θα
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έχουν σκληρότερη µοίρα και από τους άνεργους.
Το φαινόµενο των πλειστηριασµών έχει ήδη από καιρό κάνει την
εµφάνισή του. Εάν δεν έχουµε µέχρι σήµερα ανθρώπινες
τραγωδίες, οφείλεται στο ότι το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Νέας Αρτάκης,
στο οποίο τις περισσότερες φορές γίνονται οι πλειστηριασµοί, για
διάφορους λόγους (απεργίες υπαλλήλων, διαµαρτυρίες), κλείνει τις
ηµέρες και ώρες των πλειστηριασµών.
Τα προβλήµατα αυτά έπρεπε ήδη να είχαν αντιµετωπιστεί στην
κλαδική του διάσταση, ώστε τώρα να µην κινδυνεύουν οι
επιχειρήσεις του κλάδου από πτώχευση, οι εργαζόµενοι από
απολύσεις και η Εύβοια και η Εθνική Οικονοµία από ένα σοβαρό
πλήγµα στην παραγωγή του λευκού κρέατος
Ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί:
Σε τι άµεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε να µην
έχουµε νέα "Μαντούδια" στον τόπο ταλαιπωρηµένο Νοµό της
Εύβοιας;".
O Υφυπουργός Γεωργίας κ. Φουντάς έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε
Πρόεδρε, αναγνωρίζουµε ότι η Εύβοια αντιµετωπίζει σοβαρά και
ειδικά προβλήµατα, άρα απαιτείται και µια ιδιαίτερη αντιµετώπιση,
επειδή ακριβώς παράγει το 80% του λευκού κρέατος της χώρας
µας. Αυτοί οι δύο κλάδοι γνώρισαν πρωτοφανή κρίση τον τελευταίο
καιρό.
Η κατάρρευση της αγοράς της Ρωσίας, η οποία ήταν ο µεγάλος
εισαγωγέας χοιρινού κρέατος από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και
επίσης η πτώση των εξαγωγών προς τις χώρες της 'Απω Ανατολής,
που κι αυτές αντιµετώπισαν οικονοµική κρίση, είχε σαν αποτέλεσµα
να καταρρεύσει περίπου κι εδώ ο κλάδος της χοιροτροφίας, να
έχουµε αθρόα εισαγωγή χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα, να
κατακλισθεί δηλαδή κι η δική µας αγορά, µε συνέπεια την πτώση
των τιµών και την αδυναµία διάθεσης του προϊόντος.
Η πτηνοτροφία κι αυτή κατέρρευσε µετά το κλείσιµο του "Μιµίκου"
κλπ. και αντιµετωπίζει και αυτή ιδιαίτερα προβλήµατα, άρα πρέπει
να πάρουµε µέτρα.
'Εχουν ληφθεί κατά καιρούς διάφορα µέτρα, τα οποία δεν
απέδωσαν στο βαθµό που θα θέλαµε ή στο βαθµό που θα
επιθυµούσαν και οι παραγωγοί.
Νοµίζω όµως ότι µε τα µέτρα που ανακοίνωσε προχθές η
Κυβέρνηση, λογικά πρέπει να εκτονώνεται η κατάσταση. Λέω
"λογικά", γιατί πρέπει να παρθούν και άλλα µέτρα, όπως
παραδείγµατος χάρη για τους πλειστηριασµούς, που µέχρι να
εφαρµοστούν και εξειδικευθούν τα µέτρα, λογικό είναι να
σταµατήσουν οι πλειστηριασµοί.
Τώρα οφείλω να πω ποια είναι αυτά τα µέτρα -για ενηµέρωση και
του συναδέλφου και της Βουλής- που πήραµε, όσον αφορά τα χρέη
στην Αγροτική Τράπεζα.
Πρώτον, διαγράφονται όλοι οι τόκοι ποινής.
∆εύτερον, διαγράφεται το 50% των δεδουλευµένων τόκων.
Τρίτον, το υπόλοιπο συνιστά ένα καινούριο δάνειο, που θα έχει
δεκαετή διάρκεια. Το επιτόκιο της πρώτης διετίας θα είναι µειωµένο
κατά 4 µονάδες σε σχέση µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο
χορηγήσεων για δάνεια του αυτού είδους και για το λοιπό διάστηµα
το επιτόκιο θα είναι κυµαινόµενο.
Τέταρτον, οι αποφάσεις καλύπτουν φυσικά πρόσωπα, αγρότες,
κτηνοτρόφους, αλιείς. Αφορούν αγροτικές, κτηνοτροφικές και
αλιευτικές εκµεταλλεύσεις και εταιρείες, αφορούν θερµοκήπια.
Πέµπτον, θα καλυφθούν οι δόσεις των δανείων που συνδέονται µε
βεβαιωµένες φυσικές καταστροφές σε ορισµένους νοµούς. ∆εν θα
υπάρχει οροφή ρύθµισης. Μετά την πρώτη διετία το επιτόκιο θα
κυµαίνεται στο 6% µε 7%.
Τέλος, το βραχυχρόνιο επιτόκιο για τους νέους αγρότες έχει
καθοριστεί στο 8,5%.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Πιπεργιάς έχει το
λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πρόβληµα των επιχειρήσεων λευκού κρέατος είναι εντονότατο και
έχει προκύψει για µεν τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και από τα
εγγενή προβλήµατα του κλάδου και από το φονικό ανταγωνισµό
στον οποίον έχουν προχωρήσει οι επιχειρήσεις µεταξύ τους. 'Οταν
προ καιρού έκλεινε η "ΒΟΚΤΑΣ" κάποιοι επιχαίρονταν, γιατί
πίστευαν ότι κλείνοντας αυτή η επιχείρηση θα ευηµερήσουν οι ίδιοι.
Η "ΒΟΚΤΑΣ" έκλεισε και οι άλλες επιχειρήσεις δεν εξυγιάνθηκαν. Ο
ανταγωνισµός εντάθηκε, η τιµή του κοτόπουλου είναι ίσως µοναδικό
φαινόµενο στην ελληνική οικονοµία. Ενώ οι τιµές σε όλα τα είδη
ανέβαιναν, κόστιζαν περισσότερο, η τιµή του κοτόπουλου έπεφτε.
Παρουσιάστηκε όµως το φαινόµενο, οι επιχειρήσεις η µία µετά την
άλλη να έχουν έντονα προβλήµατα οικονοµικής δυσπραγίας, τα
οποία επιτάθηκαν και από τα προβλήµατα της χοιροτροφίας µετά
την κατάρρευση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
Εκ των πραγµάτων, λοιπόν, προκύπτουν ειδικοί λόγοι για τη
βοήθεια αυτών των επιχειρήσεων που πρέπει να σωθούν. Υπήρχαν
µέχρι τώρα οι δυνατότητες των εξώδικων διακανονισµών από την
Αγροτική Τράπεζα. Πλην όµως, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι εξώδικοι
διακανονισµοί δεν περπάταγαν. Μάλλον ήταν ένα αντικείµενο, που
πολλές φορές ήταν αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ της Αγροτικής
Τράπεζας και των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων, οι δε
καθυστερήσεις από εβδοµάδα σε εβδοµάδα και από µήνα σε µήνα
οδήγησαν τις επιχειρήσεις στις εικονικές επιταγές. Φαινόµενο που
έχει ευδοκιµήσει ιδιαίτερα στην Εύβοια, αφού εκδίδονται και
ανταλλάσσονται επιταγές χωρίς αντίκρισµα και αν τύχει µια από
αυτές τις επιταγές να "σκάσει", τότε θα έχουµε κατάρρευση
συνολικά των επιχειρήσεων του κλάδου και χρεοκοπία, αφού οι
επιταγές αυτές έχουν δηµιουργήσει ένα πολύ µεγάλο µπαλόνι αέρα
πάνω από την οικονοµία της Χαλκίδας.
Για να µην υπάρχουν λοιπόν τραγωδίες- διότι εδώ δεν θα κλείσουν
οι επιχειρήσεις, αλλά είναι και πολλοί αυτοαπασχολούµενοι που,
όταν θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα χάσουν και το βιος τους
ολόκληρο και δεν θα έχουν ούτε επιδόµατα ανεργίας ούτε
αποζηµιώσεις- επιβάλλεται να έχουµε την αρωγή της πολιτείας στην
αντιµετώπιση του προβλήµατος και πρόσθετα µέτρα, πέρα από τα
θετικά που ήδη ανακοινώσατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος
Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε
Πρόεδρε, δέχοµαι ότι πράγµατι υπάρχουν ειδικοί λόγοι για βοήθεια
στην Εύβοια, γιατί είπαµε ότι παράγει ένα σηµαντικό µέρος λευκού
κρέατος και τα µέτρα, που µέχρι τώρα είχαν εφαρµοσθεί, δεν
απέδωσαν πολλά ή απέδωσαν λιγότερα των αναµενοµένων.
∆εν µπορώ να δεχθώ ότι ήταν αντικείµενο συναλλαγής οι εξώδικοι
διακανονισµοί. Μπορεί να έγιναν σε µερικές ακραίες περιπτώσεις,
δεν το αποκλείω, δεν είναι όµως κάτι που µπορεί να ισχυριστεί
κανείς.
Συµφωνώ να µην υπάρχουν τραγωδίες και πρέπει η πολιτεία να
έρθει αρωγός. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούµαστε και θα δούµε
τι θα αποδώσουν τα µέτρα που αξαγγείλαµε σε ό,τι αφορά τα χρέη,
γιατί το µεγαλύτερο πρόβληµα για τους αγρότες γενικώς είναι το
κόστος των εισροών και ιδίως το χρηµατοοικονοµικό κόστος. Αυτό
επειδή τακτοποιείται, να δούµε πια τι άλλα µέτρα θα εφαρµόσουµε,
ούτως ώστε να ανακουφίσουµε όχι µόνο τους κτηνοτρόφους και
πτηνοτρόφους της Εύβοιας αλλά όλους τους παραγωγούς στην
Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Εχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι απο τα δυτικά θεωρεία παρακολουθούν
τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", σαράντα οκτώ µαθητές
και δύο συνοδοί-δάσκαλοι του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Μάνδρας
Αττικής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα)
Πρέπει να εξηγήσουµε στους µαθητές ότι σήµερα είναι ηµέρα
κοινοβουλευτικού ελέγχου και η συζήτηση περιορίζεται
υποχρεωτικά µεταξύ των ερωτώντων Βουλευτών που είναι πολλοί
λίγοι και του ερωτωµένου Υπουργού βεβαίως. Γι' αυτό
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έχουµε αυτήν την εικόνα που παρουσιάζει σήµερα η Αίθουσα.

των µετόχων.

Η δεύτερη µε αριθµό 603/9.2.99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελισάβετ Παπαδηµητρίου προς τον
Υπουργό Πολιτισµού, σχετικά µε τα προβλήµατα κατά την εκτέλεση
των έργων για τη "∆ιαµόρφωση, ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου
Τίρυνθος", διαγράφεται λόγω κωλύµατος αµφοτέρων, ερωτώντος
βουλευτού και ερωτωµένου Υπουργού.

Επίσης, αναφορά γίνεται και στους χιλιάδες, θα έλεγα,
µικροεπενδυτές και µικροµετόχους, που συµβάλλουν προς την
κατεύθυνση αυτή. 'Αρα, το συµφέρον της Κτηµατικής Τράπεζας
ταυτίζεται µε τα συµφέροντα αυτών των ασφαλιστικών ταµείων και
αυτών των µικροµετόχων. Το λέω αυτό για να αναδείξω ότι η
χρηστή διαχείριση των πόρων είναι το κρίσιµο ζητούµενο. Η
αποτελεσµατικότητα µιας παρέµβασης, όποια και αν είναι αυτή,
αντιµετωπίζεται µέσα από τη χρηστή αυτή διαχείριση των πόρων.

Τρίτη είναι η µε αριθµό 619/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Μαρίας
Μπόσκου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Εθνικής Οικονοµίας, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης προκειµένου να αποκατασταθούν οι εργαζόµενοι στην
καθαριότητα της πρώην Κτηµατικής Τράπεζας.
Η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου έχει ως εξής:

Πιστεύω ότι το θέµα των εργαζοµένων καλύπτεται, αν θέλετε, από
τις θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται και βεβαίως αυτή είναι
η απάντηση που µπορούµε να δώσουµε, σε σχέση µε τους
εργαζοµένους στα συνεργεία καθαριότητας που υπήρχαν προ του
∆εκεµβρίου του 1998.

"Στο δρόµο βρέθηκαν πρόσφατα οι εργαζόµενοι τους οποίους
απασχολούσαν σε καθηµερινή βάση επί σειρά ετών τα συνεργεία
καθαρισµού που είχαν αναλάβει, µέσα από διαγωνισµό, την
καθαριότητα στην Κτηµατική Τράπεζα.

Παρότρυνση µπορεί κανείς να κάνει στους νέους αναδόχους. ∆εν
µπορεί να επιβάλει σε έναν ιδιώτη επιχειρηµατία τις συγκεκριµένες
προσλήψεις, πέρα από αυτές στις οποίες νοµίζει ο ίδιος ότι µπορεί
να κινηθεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Συγκεκριµένα, πάγια πολιτική της Κτηµατικής Τράπεζας ήταν να
εξασφαλίζει από τους εργολάβους των συνεργείων να κρατούν
υποχρεωτικά τους ίδιους εργαζόµενους κάθε φορά. 'Ετσι η
πλειοψηφία των εργαζοµένων απασχολούνταν στην Τράπεζα κατά
µέσο όρο πάνω από δέκα χρόνια. ∆υστυχώς, µετά από τη
συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας µε την Κτηµατική, δεν πάρθηκε
καµία µέριµνα γι' αυτούς τους εργαζόµενους. 'Ετσι, ενώ έγινε νέος
διαγωνισµός και ανατέθηκε ο καθαρισµός της τράπεζας σε
καινούριους εργολάβους, δεν πάρθηκαν µέτρα, ώστε οι καινούριοι
εργολάβοι να κρατήσουν υποχρεωτικά τους εργαζόµενους που ήδη
απασχολούνταν.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η κ. Μπόσκου έχει το
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΣΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, έρχεται να προστεθεί ακόµα
ένα πρόβληµα στα προβλήµατα από τη συγχώνευση της Εθνικής
Τράπεζας και της Κτηµατικής και βεβαίως αυτό το πρόβληµα έχει
να κάνει µε εργαζόµενους, µε ογδόντα περίπου γυναίκες, οι οποίες
µένουν άνεργες, γυναίκες από τις οποίες πολλές είναι διαζευγµένες
µε παιδιά ή χήρες, είναι άτοµα πολυτεκνικών οικογενειών, τις οποίες
θα αντιµετωπίσετε µε το νόµο για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αλλά
πού θα τους βάλετε µε όλες αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες
έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση;

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί, εάν θα παρέµβουν προκειµένου να
αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος αυτών των εργαζοµένων και να
εξασφαλισθεί ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως πριν, είτε στα
συνεργεία είτε από την ίδια την τράπεζα".

Εν πάση περιπτώσει, εµείς αυτό που ζητάµε µε την ερώτησή µας
είναι αυτό που η Κτηµατική Τράπεζα ακολουθούσε ως πολιτική, να
το ακολουθήσει και η Εθνική.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας κ. Πάχτας έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Εθνικής

Οικονοµίας):

Θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα -όπως γνωρίζει και η κ.
Μπόσκου- ότι πράγµατι ο καθορισµός των κτιρίων της Κτηµατικής
Τράπεζας διενεργούνταν από ανεξάρτητα συνεργεία καθαριότητος,
τα οποία απασχολούσαν περίπου ογδόντα καθαρίστριες.

Αυτήν τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, την έχετε. 'Οπως την είχατε,
όταν ήταν η Κτηµατική µια ξεχωριστή τράπεζα, την έχετε και
σήµερα. Ας αλλάξει η τράπεζα εργολάβο, αν δεν δέχεται αυτός να
πάρει αυτούς τους εργαζόµενους.
Βέβαια εσείς, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπατε στην οµιλία σας ότι αυτοί
οι άνθρωποι ήταν περιττοί στην Κτηµατική Τράπεζα. Αυτό, όµως,
που οι ίδιοι καταγγέλλουν µε το σηµείωµα που µας έχουν δώσει -και
το έχετε υπόψη σας- είναι ότι έχουν µείνει και ακαθάριστα γραφεία,
εξαιτίας της τακτικής του εργολάβου να χρησιµοποιεί λιγότερους
εργαζόµενους.

Οι συµβάσεις µε το συγκεκριµένο συνεργείο έληξαν στις
31.12.1998. 'Ετσι και µετά τη συγχώνευση της Εθνικής µε την
Κτηµατική Τράπεζα έγινε νέος διαγωνισµός, ο οποίος ανέδειξε ένα
νέο συνεργείο, µία νέα εργολαβία για τον καθαρισµό των κτιρίων
της τράπεζας.

Εποµένως λύση υπάρχει και είναι στο χέρι σας να τη δώσετε. Εµείς
περιµένουµε τη δέσµευσή σας ότι αυτοί οι άνθρωποι θα
επανέλθουν στις θέσεις τους.

Η τράπεζα βεβαίως συνέστησε, όπως έκανε και µέχρι τώρα, στο
νέο εργολάβο, για λόγους ανθρωπιστικούς, για λόγους κοινωνικούς,
να απσχολήσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις καθαρίστριες
που δούλευαν στο προηγούµενο συνεργείο. Βεβαίως αυτό
εναπόκειται καθαρά, όπως γνωρίζετε, στον ανάδοχο, ο οποίος έχει
την ευθύνη αυτής της καθαριότητας.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος
Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ (Υφυπουργός Εθνικής Οικονοµίας): Κύριε
Πρόεδρε, νοµίζω ότι δεν είναι ανάγκη να αφιερώσουµε περισσότερο
χρόνο σε αυτήν την Αίθουσα για τον καθαρισµό των κτιρίων ενός
δηµόσιου οργανισµού.

∆εν µπορεί κανείς να παρέµβει, παρά µόνο να συµβάλει µε την
παρότρυνσή του.

Αυτό που θέλω να επισηµάνω για µια ακόµα φορά είναι ότι
οφείλουµε να έχουµε εµπιστοσύνη στις διοικήσεις αυτών των
φορέων. Τα συµφέροντα της Κτηµατικής και της Εθνικής Τράπεζας
ταυτίζονται µε τα συµφέροντα των ασφαλιστικών ταµείων της
χώρας
µας,
ταυτίζονται
µε
τα
συµφέροντα
χιλιάδων
µικροεπενδυτών και µικροµετόχων πολιτών στην πατρίδα µας και
πιστεύω ότι η παρότρυνση της Εθνικής Τράπεζας προς τους
αναδόχους εργολάβους να απασχολήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερες γυναίκες καθαρίστριες, από αυτές που απασχολούσε
και το προηγούµενο συνεργείο, αρκεί για να δώσει το µήνυµα της
βούλησης, που η Κυβέρνηση θέλει να αναδείξει προς την πλευρά
της Εθνικής Τράπεζας.

Από την άλλη πλευρά δεν µπορεί επίσης, όπως βάζετε στο
ερώτηµά σας, να προσληφθούν από την Εθνική Τράπεζα,
δεδοµένου ότι η Εθνική Τράπεζα, όπως και ο ευρύτερος δηµόσιος
τοµέας, έχει υπαχθεί πλέον στο νόµο περί προσλήψεων, στο ν.
2190/94, όπου όλοι αναδεικνύουµε και όλοι επιζητούµε µια
διαφάνεια για τις προσλήψεις στο χώρο αυτό.
'Ετσι η δυνατότητα πρόσληψης από την Εθνική Τράπεζα δεν
υπάρχει, δεδοµένου ότι έχει ενταχθεί πλέον στις διατάξεις του
ν.2190.
Από την άλλη, ήθελα να ενηµερώσω ότι είναι χρήσιµο να
αναδείξουµε την καλύτερη δυνατή παρέµβαση στον τοµέα αυτό.
Νοµίζω ότι όλοι κατανοούµε ότι η Κτηµατική Τράπεζα δεν είναι
τίποτα άλλο παρά τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, που έχουν την πλειοψηφία των µετόχων. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ,
Ταµείο Μετάλλου, είναι τα ταµεία εκείνα που έχουν την πλειοψηφία

'Εχουµε µιλήσει µε την Εθνική Τράπεζα και είναι και αυτή προς την
ίδια κατεύθυνση. Το έχει κάνει και η ίδια. Από εκεί και πέρα, ο κάθε
επιχειρηµατίας έχει την ευθύνη της πρόσληψης των εργαζοµένων
που επιθυµεί.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Τέταρτη είναι η µε
αριθµό 596/8.2.99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του
Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Μαρίας ∆αµανάκη
προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τις προθέσεις της
Κυβέρνησης να ανακαλέσει την απόφαση που αφορά τον
αποχαρακτηρισµό δασικής έκτασης στα "ΑΣΤΕΡΙΑ" Γλυφάδας.

Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιες
προθεσµίες για να προσβληφθεί η απόφαση. Οι κάτοικοι κινούνται.
Υπάρχουν πολίτες, ευτυχώς, σ' αυτήν τη χώρα µε πρωτοβουλία και
συνείδηση οι οποίοι προσέφυγαν -δηλαδή η κίνηση πολιτών
Γλυφάδας προσέφυγε- και ο εισαγγελέας έχει διατάξει
προκαταρκτική εξέταση για τον εν λόγω υπάλληλο.

Η επίκαιρη ερώτηση έχει ως εξής:

Το θέµα όµως, κύριε Πρόεδρε, είναι τι κάνει και το δηµόσιο.

"Απόφαση µε την οποία δίδεται το "πράσινο φως" για την επέκταση
τουριστικών εγκαταστάσεων στην παράκτια χερσόνησο "Αστέρια"
Γλυφάδας εξέδωσε το ∆ασαρχείο Πειραιώς.

Αν κατάλαβα λοιπόν καλά, κύριε Υπουργέ, ο Περιφερειάρχης µε το
Υπουργείο µελετούν ακόµα το θέµα. Βεβαίως υπάρχει προθεσµία,
αλλά περιµένω από σας µια πιο σαφή απάντηση.

Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα και καταγγελίες της
συντονιστικής επιτροπής για τη σωτηρία του Σαρωνικού, έκταση
διακοσίων εβδοµήντα οκτώ στρεµµάτων στην περιοχή Αστέρια
Γλυφάδας χαρακτηρίστηκε ως χορτολιβαδική, παρ'ότι είναι δασική
και χαρακτηρίστηκε ως δασική από τον αρµόδιο δασολόγο που
προέβη σε αυτοψία και γνωµάτευση.

Είναι δυνατόν να βγάλουµε την έκταση χορτολιβαδική στα καλά
καθούµενα, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν εκεί ό,τι θέλουν να
κάνουν;

Επειδή η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν
σχέδια οικοδόµησης και αλλοίωσης του φυσικού τοπίου της
περιοχής αυτής του Σαρωνικού,
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Αν προτίθεται να ανακαλέσει την απαράδεκτη αυτή απόφαση".
Ο Υφυπουργός Γεωργίας έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε
Πρόεδρε, ο ∆ασάρχης Πειραιά κατ' αίτηση της εταιρείας "ΕΣΤΡΕΛΙΑ
Τουριστική Α.Ε." και στα πλαίσια της διαδικασίας χαρακτηρισµού
των εκτάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 998/79 εξέδωσε µία
απόφαση, την υπ' αριθµόν 6187 στις 20.11.98 πράξη
χαρακτηρισµού, µε την οποία χαρακτηρίζει έκταση διακοσίων
εβδοµήντα οκτώ στρεµµάτων στη θέση Αστέρια της Γλυφάδας ως
χορτολιβαδική, µη εµπίπτουσα στις διαδικασίες δασικής
νοµοθεσίας, όπως ορίζει η παράγραφος 6Β' του άρθρου 3 του ν.
998/79. Στα πλαίσια της πιο πάνω διαδικασίας η πράξη αυτή
προσβάλλεται ενώπιον των αρµοδίων δικαστηρίων εντός διµήνου
από της τελευταίας δηµοσιοποιήσεως και για τη συγκεκριµένη
περίπτωση η προθεσµία λήγει στις 13.3.99.
Συνεπώς δεν έχει τελεσιδικήσει ο χαρακτηρισµός, διότι δεν έχει
εκπνεύσει το δίµηνο υποβολής αντιρρήσεων, τόσο από τους
ενδιαφερόµενους όσο και από το δηµόσιο διά του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας, σύµφωνα πάλι µε το άρθρο 14 του ν.
998/79 και ο οποίος θα ελέγξει στο τέλος το νόµιµο της εκδοθείσης
πράξεως και αναλόγως θα ενεργήσει.
Οφείλω να ενηµερώσω την κυρία συνάδελφο ότι πρόθεση του
Υπουργείου, όπως επίσης και του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας, µε τον οποίο είµαστε σε καθηµερινή επαφή, είναι να
διαφυλαχτούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις και να τηρηθεί η
υφιστάµενη νοµοθεσία.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, κυρία συνάδελφε, ότι δεν πρόκειται να
χαριστούµε σε κανέναν, ό,τι και να κρύβεται πίσω απ' αυτόν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η κ. ∆αµανάκη έχει το
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ∆ΑΜΑΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, το θέµα είναι να µη
χαριστούµε σε κανέναν ασφαλώς, αλλά το θέµα είναι επίσης να
σωθεί η έκταση όσο είναι καιρός. ∆εν χρησιµοποιώ εύκολα πολύ
µεγάλες φράσεις, αλλά εδώ µάλλον πρόκειται για σκάνδαλο.
∆ηλαδή µιλούµε για µία έκταση στα "Αστέρια" της Γλυφάδας, ο
καθένας αντιλαµβάνεται την αξία της και τη σηµασία για όλο το
λεκανοπέδιο, έχουµε αίτηση για να αποχαρακτηριστεί, έρχεται ο
δασολόγος ο συγκεκριµένος ο οποίος κάνει την έκθεσή του και ο
οποίος χαρακτηρίζει ένα µέρος της έκτασης µη δασική, ένα µέρος
της έκτασης δασική φυτεία, το µεγαλύτερο πάντως µέρος το
χαρακτηρίζει δασική, επανέρχεται η εταιρεία στο ∆ασαρχείο
Πειραιώς και ο δασάρχης µε νέα απόφαση τη βγάζει όλην την
έκταση χορτολιβαδική.
Είναι τουλάχιστον αστεία η ιστορία. Είναι δυνατόν µετά απ' όλα
αυτά να βγαίνει όλη η έκταση χορτολιβαδική και µάλιστα µε
επιχειρήµατα του τύπου ότι τα δέντρα είναι αραιά, δεν συνθέτουν
φυσικό οικοσύστηµα και άλλα παρόµοια, τα οποία κατά τη γνώµη
µου µόνο γέλια προκαλούν;

Νοµίζω λοιπόν ότι πρέπει να δεσµευθεί ο κύριος Υπουργός ότι θα
κηρυχθεί η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης από το δηµόσιο. Η
έκταση αυτή είναι του ΕΟΤ, έχει παραχωρηθεί στην εν λόγω
εταιρεία -ας µην υπεισέλθουµε τώρα στο πώς και στο γιατί- αλλά
όλα έχουν και τα όριά τους.
Τώρα κύριε Πρόεδρε, το να βγάλουµε την έκταση στα "Αστέρια"
Γλυφάδας χορτολιβαδική, επειδή τα δέντρα, όπως λέει, είναι αραιά
ή επειδή είναι σε αραιή διάταξη ή επειδή έχουν φυτευτεί τεχνιτά ή
άλλα παρόµοια, αυτό αγγίζει πια τα όρια υποτίµησης της
νοηµοσύνης των πάντων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κύριος
Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Θα ήθελα,
κύριε Πρόεδρε, να ενηµερώσω την κυρία συνάδελφο -επειδή έγινε
παρόµοια ερώτηση εδώ στη Βουλή- ότι επισκέφθηκα την περιοχή
και είδα ότι πράγµατι είναι δασική.
Είπα, κύριε Πρόεδρε, όλη αυτήν τη διαδικασία, διότι πρέπει να
τηρηθεί ο νόµος και πρέπει να τηρηθούν όλες οι διαδικασίες, ούτως
ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα.
Κατηγορηµατικά δήλωσα, δηλώνω και τώρα, ότι δεν θα χαριστούµε
σε κανέναν και σίγουρα, επειδή είµαστε σε επαφή µε το Γραµµατέα
της Περιφέρειας, δεν σηµαίνει ότι πάµε κάπως να τα καλύψουµε,
αλλά απλώς µε νοµική διατύπωση θα κάνουµε εκείνη την απόφαση,
ούτως ώστε να στέκεται και στα δικαστήρια, γιατί θα γίνει προσφυγή
κλπ.
Αυτό εννοούσα και κατηγορηµατικά -επαναλαµβάνω- δηλώνω ότι
δεν πρόκειται ποτέ να αποχαρακτηριστεί αυτή η έκταση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Πέµπτη είναι η υπ'
αριθµό 614/10.2.99 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος κ. Βασιλικής ΑράπηΚαραγιάννη προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την καθυστέρηση στην καταβολή των
αµοιβών των εκτάκτων εκπαιδευτικών των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, η οποία διαγράφεται λόγω κωλύµατος
του ερωτώµενου κυρίου Υπουργού.
'Εκτη είναι η µε αριθµό 607/9.2.99 επίκαιρη ερώτηση του
Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Βασιλείου Κοντογιαννόπουλου προς τον
Υπουργό Γεωργίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την επίλυση των
προβληµάτων των παραγωγών εσπεριδοειδών του Νοµού Ηλείας.
Η επίκαιρη ερώτηση σε περίληψη έχει ως εξής:
"Στα όρια οικονοµικής καταστροφής έχουν οδηγηθεί οι παραγωγοί
εσπεριδοειδών του Νοµού Ηλείας. Η τιµή αγοράς που
συµφωνήθηκε µεταξύ οµάδων παραγωγών και βιοµηχανιών
χυµοποίησης για την περυσινή παραγωγή του έτους 1997-1998,
µαζί µε τα µεταφορικά, κυµάνθηκε από µία δραχµή έως τέσσερις
δραχµές το κιλό".
∆ιαβάζω σωστά;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:
Πρόεδρε.

∆υστυχώς,

ναι,

κύριε

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): "Βάσει του σχετικού
κανονισµού
προβλεπόταν
οικονοµική
ενίσχυση
για
τα
πορτοκάλια 35 δραχµές και για τα λεµόνια 26 δραχµές ανά

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ' - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

κιλό.
Τελικά, λόγω υπέρβασης των ποσοτήτων που παραδόθηκαν σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, η ενίσχυση που τελικά
δόθηκε στους παραγωγούς και µάλιστα έπειτα από έναν ολόκληρο
χρόνο ανήλθε στις 14,5 δραχµές για τα πορτοκάλια 19 δραχµές για
τα λεµόνια ανά κιλό.
Η τιµή αυτή δεν καλύπτει καν το κόστος παραγωγής, συλλεκτικών
και µεταφοράς, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να αντιµετωπίζουν
πρόβληµα επιβίωσης, ενώ αδυνατούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους προς την Α.Τ.Ε. και τον Ο.Γ.Α.
Παράλληλα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίµησης και
εξατοµίκευσης των ζηµιών, ούτε έχει προσδιοριστεί το ποσό
αποζηµίωσης των παραγωγών, που επλήγησαν από τους
παγετούς του Μαρτίου 1998.
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: Ποια µέτρα προτίθεται να λάβει για
να αντιµετωπισθούν τα οξύτατα προβλήµατα των παραγωγών
εσπεριδοειδών, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα;".
Ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κωνσταντίνος Βρεττός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΡΕΤΤΟΣ
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

(Υφυπουργός

Γεωργίας):

Πράγµατι η τιµή την οποία είχαν συµφωνήσει οι παραγωγοί µε τους
χυµοποιούς φέτος ήταν πολύ χαµηλή. Για το λόγο αυτόν, το
Υπουργείο Γεωργίας επενέβη και βάζοντας την ΠΑΣΕΓΕΣ ως
επιδιαιτητή πέτυχε να βελτιωθούν τα συµβόλαια, τα οποία είχαν
συµφωνηθεί. Οι τιµές είναι καλύτερες τώρα, βεβαίως δεν είναι πολύ
καλές.
∆εύτερον: Υπάρχει πράγµατι ένα πρόβληµα στον κανονισµό των
εσπεριδοειδών, το οποίο έχει πολυδιάστατη -ας το πούµε έτσιάποψη. Εκείνο το οποίο µας δυσκολεύει και για το οποίο το
Υπουργείο έχει ήδη επέµβει µε θετικά, θα έλεγα, αποτελέσµατα
είναι η χρήση των πιστοποιητικών Α2 σε σχέση µε τα πιστοποιητικά
Β'. Μάλιστα µπορούµε να πούµε ότι έχουµε θετικές εξελίξεις εκεί,
διότι ενώ πριν η αναλογία ήταν 67 προς 33, ανεστράφη και είναι
σήµερα 33 προς 67, δηλαδή υπέρ των πιστοποιητικών Β', τα οποία
µάλιστα έχουν και ενισχυµένες τιµές. Μιλάµε για τις εξαγωγές
πάντα.
Υπάρχει το θέµα του πλαφόν. 'Οπως γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε,
οι παραγωγοί που δίνουν τα πορτοκάλια τους προς χυµοποίηση
τιµωρούνται, επειδή ξεπερνούν το πλαφόν. Και δεν είναι δική τους
υπαιτιότητα, είναι συνολική υπαιτιότητα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης,
των Ισπανών κλπ.
Το αίτηµά µας είναι να αυξηθεί το πλαφόν σε ένα καινούριο
κανονισµό, ο οποίος µπορεί να γίνει και µάλιστα να αυξηθεί σε
τέτοια επίπεδα, τα οποία να µην επηρεάσουν την παραγωγή των
χυµοποιών.
'Αλλο θέµα το οποίο θα µπορούσε κανείς να συζητήσει στα πλαίσια
της δικής σας ερώτησης είναι το θέµα της απόσυρσης. Η απόσυρση
είναι ένα µείζον θέµα, όπως έχει εξελιχθεί σήµερα. ∆ιότι έχουµε
δώσει δύο παρατάσεις, πέρυσι και φέτος, για την απόσυρση των
πορτοκαλιών, οι οποίες όµως φέτος τουλάχιστον φαίνεται να µη
διευκολύνουν την κατάσταση. ∆ιότι προκύπτει το εξής: Κανείς δεν
θέλει να κάνει απόσυρση στην περιοχή του. Οι νοµάρχες και οι
δήµαρχοι, δηλαδή, δεν αφήνουν να γίνονται αποσύρσεις. Συνεπώς
είναι ένα µείζον θέµα, το οποίο πρέπει να καταλάβουµε ότι θα
πρέπει να αντιµετωπισθεί και από τις νοµαρχίες που είναι
υπεύθυνες ως αποκεντρωµένα όργανα να αποφασίσουν.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, έχουµε ζητήσει
να µπουν κάποιοι άλλοι όροι, όχι τόσο επαχθείς όσο είναι πράγµατι
σήµερα οι περιβαλλοντικοί όροι, ώστε αν µπορούµε να
αντιµετωπίσουµε το θέµα της απόσυρσης τουλάχιστον πιο
αποτελεσµατικά για τον επόµενο χρόνο.
Για τα µακροπρόθεσµα µέτρα, στα οποία αναφέρεσθε, το
Υπουργείο Γεωργίας έχει ήδη µπει σε µία διαδικασία προγράµµατος
αναδιάρθρωσης των εσπεριδοειδών. 'Εχει ζητήσει δηλαδή από την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση όχι µόνο την αναδιάρθρωση από πλευράς
καλλιέργειας, αλλά και από πλευράς εµπορίας και διακίνησης. Οι
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διαδικασίες µε την Ευρωπαϊκή 'Ενωση βρίσκονται σε εξέλιξη και
ελπίζουµε κάποτε να καταλήξουν επιτυχώς και προς όφελος όλων
των εσπεριδοκαλλιεργητών. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
(Παναγιώτης
Ν.
Κρητικός):
Ο
κ.
Κοντογιαννόπουλος έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος
Υπουργός ευτυχώς αναγνωρίζει ότι ο 'Ελληνας αγρότης και
ιδιαίτερα ο καλλιεργητής των εσπεριδοειδών είναι ασθενής, αλλά ο
ασθενής κινδυνεύει να πεθάνει.
Θα µου επιτρέψετε να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα, που είναι αποκαλυπτικό, από τη ζωντανή
πραγµατικότητα, όπως τη βιώνει η πλειοψηφία του αγροτικού
κόσµου, όχι σε άγονες ή προβληµατικές περιοχές, αλλά στην
εύφορη περιοχή της Ηλείας. 'Ενα ζευγάρι µεσήλικων αγροτών
καταφέρνει να επιβιώσει εκµεταλλευόµενο ένα αγρόκτηµα 15-20
στρεµµάτων µε λεµόνια, πορτοκάλια και ελιές. Παράλληλα
συµπληρώνει το εισόδηµά του διατηρώντας και ένα καφενεδάκι στο
χωριό. Το ζευγάρι αυτό πέρυσι διέθεσε τα λεµόνια και τα
πορτοκάλια του σε εργοστάσιο χυµοποίησης εκτός Νοµού Ηλείας
αντί µιας δραχµής το κιλό, δηλαδή δωρεάν.
Πλήρωσε εκτός από τα καλλιεργητικά έξοδα συλλεκτικά και
µεταφορικά. ∆ανείσθηκε για να αντιµετωπίσει αυτά τα έξοδα.
Περίµενε να εισπράξει µόνο την επιδότηση της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης που είχε προβλεφθεί, βάσει συµβολαίων µε τις οµάδες
παραγωγών, 30 µε 35 δραχµές το κιλό. Αντί γι'αυτά εισέπραξε 14
µε 15 δραχµές το κιλό. Και αυτό έπειτα από δεκαπέντε µήνες. Η
εξήγηση ήταν αυτή που έδωσε ο κύριος Υπουργός ότι υπήρξε
υπέρβαση του πλαφόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Το λάδι του παραµένει ταυτόχρονα απούλητο και αζήτητο,
καθηλωµένο στις 600 µε 700 δραχµές το κιλό.
Το ζευγάρι αυτό καλείται να αντιµετωπίσει έξοδα επιβίωσης,
καλλιεργητικά έξοδα, ενώ ταυτόχρονα καλείται να πληρώσει
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές στην εφορία, ποσό που
προσδιορίστηκε ως αντικειµενικό τεκµήριο για τη λειτουργία του
καφενείου του (που ζήτηµα αν διαθέτει δεκαπέντε µε είκοσι
αναψυκτικά και ούζα την ηµέρα). Ακόµη, καλείται να καταβάλει
πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχµές στον ΟΓΑ ως εισφορά για το
νέο σύστηµα ασφάλισης, που για το συγκεκριµένο ζευγάρι δεν θα
προσφέρει µεγαλύτερη σύνταξη από αυτή που θα έπαιρνε χωρίς να
πληρώνει καµία εισφορά.
Τέλος, η ΑΤΕ του ζητά την εξόφληση των χρεών και την πληρωµή
των τόκων.
∆εν αποτελεί µεµονωµένη περίπτωση, ούτε ακραία. Η πλειοψηφία
των µικροµεσαίων αγροτών της χώρας βρίσκεται σε ανάλογη θέση.
Αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης. Ο 'Ελληνας αγρότης
ανενηµέρωτος, αβοήθητος παραµένει προσκολληµένος σε
καλλιέργειες, αλλά κυρίως σε νοοτροπίες του παρελθόντος.
Ανίσχυρος να αντιµετωπίσει τις συνθήκες της ελεύθερης αγοράς και
του ανταγωνισµού γίνεται εύκολη βορά των αρπακτικών διαθέσεων
µερίδας εµπόρων, που τον κλέβουν ακόµα και στο ζύγι και τον
πληρώνουν µε ακάλυπτες επιταγές. 'Ετσι, εύκολα µπορεί να γίνει
και θύµα των επαγγελµατικών, κοµµατικών στελεχών του Κ.Κ.Ε.,
που εκµεταλλεύονται την απόγνωση, τη σύγχυση και την άγνοια, για
να τον οδηγήσουν σε ακόµη µεγαλύτερη εξαθλίωση έξω από την
ΟΝΕ, προφανώς σε θέση ανάλογη µε εκείνη των Ρώσων και των
Βαλκάνιων συναδέλφων τους.
∆εν αποτελεί πλέον µυστικό ότι η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς
εµπορίου και η αναµόρφωση της ΚΑΠ οδηγούν σε ακόµη
περαιτέρω µείωση των επιδοτήσεων. Κατά συνέπεια µε τη ρύθµιση
για τα αγροτικά χρέη, έγινε, κύριοι Υπουργοί, ένα πρώτο και
αναγκαίο βήµα για την εξυγίανση της αγροτικής οικονοµίας. Είναι
όµως µεγάλη η απόσταση που πρέπει να διανυθεί για τον
εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής
οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): 'Οχι. Τελειώστε τώρα,
δεν έχετε άλλο χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εύτερο αναγκαίο βήµα
είναι η µείωση όλων των συντελεστών του κόστους παραγωγής.
Κυρίως όµως και το σηµαντικότερο βήµα είναι η ένταξη του 'Ελληνα
αγρότη στη σύγχρονη αγροτική παραγωγή και κατ'επέκτασην στο
σύγχρονο οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο της ελεύθερης
οικονοµίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Η επίκαιρη ερώτηση,
κύριε Κοντογιαννόπουλε, δεν προσφέρεται για µακρές αγορεύσεις.
Το ξέρετε. 'Εχετε προετοιµασθεί για να παραβιάσετε τον Κανονισµό,
για να υπερβείτε το χρόνο, γιατί βλέπω ότι κάνετε αγόρευση επί της
αγροτικής πολιτικής και εφ' όλης της πολιτικής της Κυβέρνησης. Σας
παρακαλώ!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:
'Εχετε
δίκιο.
Θα
ακολουθήσει δε και η επερώτηση του Κ.Κ.Ε. για το ίδιο θέµα.
Πάντως, σας ευχαριστώ για την ανοχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Αν υπερβείτε εσείς το
χρόνο, τι θα πει ο κ. Μπούτας;
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ:
Κοντογιαννόπουλε.

Τα

υπόλοιπα

στα

µπλόκα,

κύριε

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Με τον κ. Πατάκη!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο Υφυπουργός
Γεωργίας κ. Βρεττός έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε
Πρόεδρε, είναι επερώτηση περίπου αυτά που είπε ο κ.
Κοντογιαννόπουλος και νοµίζω ότι θα έχει την ευκαιρία,
απαντώντας ο κύριος Υπουργός στην επερώτηση του Κ.Κ.Ε., να
πάρει πολλές πληροφορίες αναφορικά µε τα ερωτήµατα τα οποία
έθεσε.

Σχετικά τώρα µε τα εσπεριδοειδή, όπως σας είπα και
προηγουµένως, το Υπουργείο κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε
ορισµένα κακώς κείµενα, όχι εξαιτίας του Υπουργείου, να
διορθωθούν. Και σας εξήγησα ποια.
Επίσης σας εξήγησα ότι για τη φετινή σοδειά η επιδότηση θα δίνεται
αµέσως ή τουλάχιστον µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, διότι
δεν θα περιµένουµε να δούµε ποια θα είναι η παραγωγή, εποµένως
και η συνυπευθυνότητα, αλλά θα στηριχθεί στα προηγούµενα τρία
χρόνια πλην του τελευταίου. Συνεπώς θα ξέρει ο παραγωγός από
την αρχή τι θα πάρει και θα προγραµµατίσει κατ' αυτόν τον τρόπο
και το συµβόλαιό του, για να µην πέσουµε στις περιπτώσεις που
είπατε προηγουµένως, αλλά θα πάρει και τα χρήµατα γρήγορα.
'Ενα είναι αυτό.
Τώρα για τα άλλα θέµατα, τα οποία θίξατε, κύριε συνάδελφε, νοµίζω
ότι ήδη έχετε πάρει απαντήσεις. Ιδιαίτερα για το θέµα των
αγροτικών χρεών νοµίζω ότι έχουν ανακοινωθεί τα µέτρα και
χαίροµαι γιατί τα υιοθετείτε.
Για τα γενικότερα θέµατα ήθελα πάλι να σας επαναλάβω ότι
αναγνωρίζουµε πως υπάρχει ένα πρόβληµα εσπεριδοειδών στη
χώρας µας και ευελπιστούµε ότι µε την πρόταση αναδιάρθρωσης
των εσπεριδοειδών θα έχουµε κάποιο θετικό αποτέλεσµα.
Επαναλαµβάνω και πάλι, δεν µιλάµε µόνο για αλλαγή καλλιεργειών,
αλλά µιλάµε και για επέµβαση στην εµπορία και στη διακίνηση των
προϊόντων.
Ελπίζω το παράδειγµα, το οποίο φέρατε και το οποίο είναι πολύ
γλαφυρό, να µην επαναληφθεί τα επόµενα χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Εξαντλήθηκε το
δελτίο επικαίρων ερωτήσεων.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΟΘ' - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
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Θα συζητηθεί η µε αριθµό 24/26-1-99 επερώτηση των Βουλευτών
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κυρίων Ε. Μπούτα, Ν.
Γκατζή, Α. Κανταρτζή, της κυρίας Μ. Μπόσκου, Σ. Κόρακα, Σ.
Παναγιώτου και Α. Τασούλα προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά
µε την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης.

∆ηµοκρατία λέει ότι είναι δίκαια και ο Συνασπισµός και το ∆Η.Κ.ΚΙ.
και το Κοµµουνιστικό Κόµµα. 'Ολοι λέµε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο.
Πού θα το βρουν το δίκιο όµως. ∆εν πρέπει, αφού αναγνωρίζεται το
δίκιο του αγρότη, το δίκαιο των αιτηµάτων, να ικανοποιηθούν; Και
δεν είναι µόνο σήµερα που αναγνωρίζετε το δίκαιο των αιτηµάτων,
αλλά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ιδιαίτερα από το 1995
που φούντωσαν οι κινητοποιήσεις. Και έλεγαν "ναι έχετε δίκιο", "ναι
πήραµε το µήνυµα", "ναι αναδείχθηκε το πρόβληµα". Αυτά τα
έγραφε όλος ο Τύπος.

Πριν δώσω το λόγο στον πρώτο επερωτώντα, έχω την τιµή να
ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Γενικός Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. ∆ήµας ορίζει
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη συζήτηση της σηµερινής
επερώτησης το Βουλευτή Κιλκίς κ. Σάββα Τσιτουρίδη.

Εδώ και πέντε χρόνια έχει αναδειχθεί µε αυτήν την οξύτητα το
πρόβληµα µέσα από τους αγώνες, µέσα από την αστυνοµοκρατία,
µέσα από τα ΜΑΤ, µέσα από τον αυταρχισµό. Οι αγρότες δεν
κάνουν πίσω. Ωστόσο, όµως, τα προβλήµατα οξύνονται ακόµα
περισσότερο και µεγαλώνουν.

Επίσης ο Πρόεδρος του Συνασπισµού της Αριστεράς και της
Προόδου ορίζει Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη συζήτηση της
επερώτησης τον κ. Ευάγγελο Αποστόλου, Βουλευτή Εύβοιας.

Βέβαια, εµείς κατανοούµε και πολιτικά ερµηνεύουµε γιατί η
Κυβέρνηση ακολουθεί αυτήν την πολιτική. Και όχι µόνο η
Κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόµµατα, που συµφωνούν µε αυτήν
την πολιτική. Από τη µία δίνουν δίκιο, αλλά από την άλλη µένουν
πιστοί στην πολιτική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για µειωµένα
κονδύλια στον αγροτικό τοµέα, για µειωµένες τιµές στα αγροτικά
προϊόντα, για ασυδοσία των πολυεθνικών και των µεγάλων
κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς που έχουν σχέση
µε την αγροτική οικονοµία, τα λιπάσµατα, τα σπόρια, τα
φυτοφάρµακα και το πετρέλαιο.

Την επερώτηση θα αναπτύξουν πέντε εκ των επερωτώντων
συναδέλφων, όπως ορίζει ο Κανονισµός.
Πρώτος έχει το λόγο ο κ. Ευάγγελος Μπούτας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ' αρχήν
να σας πω ότι µιλάει ένας εκατοµµυριούχος που δεν τον ξέρατε Κοµµουνιστής το ξέρατε ότι είναι- και σας µεταφέρει και
χαιρετισµούς από τους "εκατοµµυριούχους" της Καρδίτσας και της
Θεσσαλίας. Και βέβαια, να κλείσουµε την παρένθεση, τους
αγωνιστικούς χαιρετισµούς από τους αγρότες της Θεσσαλίας που
βρίσκονται στο µετερίζι του αγώνα από τη ∆ευτέρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κ.Κ.Ε.)
Αυτή η κινητοποίηση, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τυχαία. Είναι η
πέµπτη ή έκτη συνεχής κινητοποίηση, είναι η τρίτη κινητοποίηση
των αγροτών από το ∆εκέµβρη µέχρι σήµερα, µόνο στους δυο
αυτούς µήνες. Είναι µία κινητοποίηση η οποία υποκινείται από την
αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που πιστά
εφαρµόζει η Κυβέρνηση. Είναι µία κινητοποίηση που
υποδαυλίστηκε, αν θέλετε, από την άρνηση της Κυβέρνησης και του
Υπουργείου Γεωργίας να δώσει θετική απάντηση στο υπόµνηµα
που κατατέθηκε στις 25.1.99 στον κύριο Υπουργό της Γεωργίας, µια
άρνηση η οποία συνοδεύτηκε και από κοροϊδία. Γιατί όταν σε όλους
τους τόνους διατείνεται η Κυβέρνηση ότι µείωσε το φόρο του
πετρελαίου κατά 40% και αυτό θα στοιχίσει σαράντα
δισεκατοµµύρια
(40.000.000.000)
δραχµές,
όταν
στον
προϋπολογισµό πέρυσι ήταν εννιά δισεκατοµµύρια (9.000.000.000)
δραχµές γραµµένο γι' αυτήν την περίπτωση και στον καινούριο
προϋπολογισµό είναι δώδεκα δισεκατοµµύρια (12.000.000.00)
δραχµές. Είναι µία κινητοποίηση η οποία είναι δίκαια, µια
κινητοποίηση η οποία έχει τα χαρακτηριστικά πατριωτικού αγώνα,
γιατί γίνεται αγώνας από τους µικροµεσαίους αγρότες, για να
µπορέσουν να σταθούν στη γη τους και στα χωριά τους, για να
σταµατήσει το ξεκλήρισµα, να σταµατήσει η αφαίµαξη της υπαίθρου
από αγρότες. Και δεν µας ικανοποιεί, κύριε Υπουργέ, η απάντηση
που δώσατε, ότι ενδιαφέρεσθε , γενικά και αφηρηµένα, για την
ύπαιθρο.
Στην ύπαιθρο υπάρχουν και άλλες τάξεις, αλλά εκείνοι που κρατούν
την ύπαιθρο είναι οι αγρότες. Το καµπανάκι σε αυτούς χτυπάει. Και
χτυπάει το καµπανάκι και παίρνουν το δρόµο της ξενιτιάς και της
εγκατάλειψης.

Καταλαβαίνουµε, επίσης, πολύ καλά -όπως καταλαβαίνουν και οι
αγρότες- ότι η Κυβέρνηση από τη στιγµή που πολιτικά είναι ταγµένη
µε αυτήν την πολιτική του εκσυγχρονισµού στον αγροτικό τοµέα,
της αναδιάρθρωσης του αγροτικού τοµέα της χώρας µας, δεν θέλει
αναδιάρθρωση στις καλλιέργειες, αλλά αναδιάρθρωση στη σύνθεση
του πληθυσµού στην ύπαιθρο. ∆ηλαδή το να φύγουν οι µικροί και οι
µεσαίοι αγρότες, τη µετάλλαξη της κοινωνίας στην ύπαιθρο, όπως
µας είπε χαρακτηριστικά στην πανθεσσαλική επιτροπή ο κύριος
Πρωθυπουργός, όταν είχαµε τη συνάντηση το 1997. ∆ηλαδή ότι
πρέπει να µειωθεί ο αγροτικός πληθυσµός, ότι πρέπει να
συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια, ότι πρέπει να
γίνουν µεγάλες επιχειρήσεις για να µπορούν να είναι ανταγωνιστικά
τα ελληνικά προϊόντα. Αυτή είναι η δικαιολογία.
Αυτή την πολιτική προσκυνάτε, αυτή εφαρµόζετε, αυτή στηρίζετε,
αυτή στηρίζει και η Νέα ∆ηµοκρατία, αυτή στηρίζουν και τα άλλα
κόµµατα, µε τη διαφορά ότι δεν τους παίρνει ευθέως να βγουν και
να πουν. Θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να
είναι δηλαδή και µε το ΕΑΜ και µε τον Ε∆ΕΣ. ∆εν γίνεται να είσαι
και µε τους αγρότες και µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Μην ερµηνεύετε εµάς. Εµείς θα το πούµε
αυτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Εγώ λέω τι ακούω από τον κόσµο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Εµείς θα το πούµε αυτό. 'Οχι εσείς για µας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Ναι, συνάδελφε. Εγώ λέω τι ακούω. Τι
λέγεται έξω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Ισχύουν αυτά που ακούτε στο δρόµο και όχι
αυτά που λέµε εδώ;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε ∆ηµαρά,
αγορεύει κατά τον τρόπο που εκείνος νοµίζει. ∆εν σας ερµηνεύει.
Λέει αυτό που ακούει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Λέω και τη γνώµη µας.

Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις ορισµένων συναδέλφων που
πέρσι, πρόπερσι ήταν µπροστά στους αγώνες, έπαιζαν ρόλο
στελεχικό στο αγροτικό κίνηµα και σήµερα βρίσκονται στη Γερµανία
και µας στέλνουν µηνύµατα να συνεχίσουµε τον αγώνα, για να µην
πάνε και οι υπόλοιποι αγρότες στα υγρά υπόγεια του Νταχάου.
Είναι περιπτώσεις, όπως του Θωµά του Κυρίτση από ένα χωριό της
Καρδίτσας και του Βασίλη Κουρουπτσή, εκείνη τη γραφική φιγούρα,
που χτύπαγε µε ένα ξύλο το τρακτέρ στις προηγούµενες
κινητοποιήσεις.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Κύριε ∆ηµαρά, σας είδαµε και µε τους
µαθητές. Παίξατε σε συγκεκριµένη εκποµπή το ρόλο του
κυβερνητικού εκπροσώπου. Σας καταλάβαµε.

Βεβαίως η Κυβέρνηση αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήµατα, τα
οποία είναι δίκαια και χαρακτηρίζονται ως δίκαια απ' όλες τις
πλευρές. Και η Κυβέρνηση λέει ότι είναι δίκαια και η Νέα

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Σας παρακαλώ,

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: ...(∆εν ακούστηκε)

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Σας τιµά αυτό που λέτε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Βεβαίως µε τιµά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Αρνητικά όµως.
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κύριε ∆ηµαρά. 'Οταν θα πάρετε το λόγο, θα απαντήσετε. Εδώ
γίνεται διάλογος µε όλες τις πλευρές και προς όλες τις
κατευθύνσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δύο τρόποι υπάρχουν
για να υπάρξει αντιµετώπιση των κινητοποιήσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Οι µόνοι που ακούγεσθε είσθε εσείς!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Και ο λαός. 'Οπως η νεολαία, όπως οι
αγρότες, όπως οι εργάτες, όπως όλος ο λαός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε ∆ηµαρά, σας
παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, το
χρόνο να τον αφαιρέσετε από τον κ. ∆ηµαρά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Θα σας δώσω
χρόνο...
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορεί να προσβάλλει
τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε ∆ηµαρά, σας
παρακαλώ. Αγόρευση κάνει ο κύριος συνάδελφος. Να είσθε
ψύχραιµος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: ...(∆εν ακούστηκε)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): ∆ιάλογος γίνεται. Σας
παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λογαριασµό, όµως, εµείς και οι ίδιοι οι αγρότες δεν τον δέχονται.
Υπάρχει το πρόβληµα ότι πληρώνουν οι παραγωγοί για κάθε κιλό
βαµβάκι που φτιάχνουν, εκατό (100) δραχµές πρόστιµο. Γιατί; ∆ιότι
έχουν µεγάλη παραγωγή.
Από το 1995 πριν ακόµα γίνεται αυτός ο κανονισµός, που ισχύει
σήµερα, υπήρξαν κινητοποιήσεις και ήταν δεκατρείς µέρες κλειστή η
εθνική οδός από τους αγρότες. Εν τούτοις, όµως, η Κυβέρνηση µε
τον τότε Υπουργό Γεωργίας, τον κ. Μωραϊτη, υπέγραψε αυτόν τον
κανονισµό, που βάζει εκατό (100) δραχµές πρόστιµο -ενενήντα
πέντε (95) θα φθάσει φέτος- στους βαµβακοπαραγωγούς, γιατί
είχαν µεγάλη παραγωγή.
Ποτέ δεν έθεσε η Κυβέρνηση αίτηµα στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση αυτά
τα χρόνια να καταργηθούν τα πρόστιµα, να αυξηθεί το πλαφόν.
Υπήρχε προστασία των µικρών παραγωγών µέχρι είκοσι πέντε
στρέµµατα να µην πληρώνουν συνυπευθυνότητα. Καταργήθηκε το
1995 µε την αλλαγή του κανονισµού. Μπαίνει αίτηµα να επανέλθει η
προστασία των µικρών και µεσαίων παραγωγών, αίτηµα για το
οποίο µας απαντήσατε αρνητικά.
Υπάρχουν
προβλήµατα
αυτήν
τη
στιγµή
στους
βαµβακοπαραγωγούς. Είναι απλήρωτοι εδώ και τέσσερις µήνες. Ο
τόκος στην τράπεζα τρέχει. 'Οπως λέει η εταιρεία "ΙΝΑ" που εδρεύει
στη Βοιωτία -κάναµε και σχετική ερώτηση και δεν πήραµε
απάντηση- πάνω από τριακόσιοι βαµβακοπαραγωγοί της
Καρδίτσας έδωσαν εκεί το προϊόν και δεν θα πληρωθούν. ∆εν
πληρώθηκαν και κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήµατά τους. 'Εχουµε
καινούρια περίπτωση Χατζηχαραλάµπου και Τσιπλάκου.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Η Κυβέρνηση για να υπερασπίσει την
πολιτική του ξεκληρίσµατος δύο τρόπους έχει: Πρώτον, να
προλάβει τις κινητοποιήσεις µε διάφορες υποσχέσεις, µε διάφορα
γλαφυρά επιχειρήµατα, τα οποία θα παραπλανήσουν και θα
εξαπατήσουν τους αγρότες. Και δεύτερον, από τη στιγµή που θα
βγουν οι αγρότες στο διεκδικητικό αγώνα, έχει να επιδείξει τον
αυταρχισµό, την τροµοκρατία, αφού δεν µπόρεσε µε τις δίκες, τις
καταδίκες σε πολλές περιπτώσεις, τις δεσµεύσεις των
περιουσιακών στοιχείων, όπως των τρακτέρ από δικαστήριο της
'Αρτας, µε τις συνεχείς δίκες. Και καταλαβαίνετε, κύριε Υπουργέ, ότι
το ζήτηµα δεν είναι αν αναβάλλονται οι δίκες. Για να γίνει µία δίκη,
έχει κόστος και αυτός που εγκαλείται χάνει χρόνο.

Θα τα πάρουν οι παραγωγοί τα χρήµατα και πότε; Οι άλλοι
παραγωγοί που έχουν τεσσερις µήνες απλήρωτοι θα τα πάρουν τα
χρήµατα και πότε; Σ' αυτούς τους παραγωγούς θα αφαιρεθούν οι
τόκοι; Θα αφαιρεθούν τα πρόστιµα; Να, γιατί οι παραγωγοί είναι στο
δρόµο, να γιατί κάθονται στη βροχή, στο χιόνι και στην παγωνιά και
αγωνίζονται. Τους κάνει το πρόβληµα, η ανέχεια. Να γιατί
καθηµερινά πυκνώνουν οι γραµµές του αγώνα των αγροτών. Είναι
τα προβλήµατά τους που δηµιουργούν αυτήν την κατάσταση και την
ευθύνη την έχει ακέραια η Κυβέρνηση, που δεν λύνει τα
προβλήµατα.

Αυτές τις ηµέρες στον κάµπο της Θεσσαλίας έρχονται συνεχώς
κλήσεις για δικαστήρια µε αφορµή τις κινητοποιήσεις των
προηγούµενων χρόνων.

Υπάρχει το πρόβληµα µε το λάδι. Είναι χαµηλές οι τιµές, µπαίνουν
πρόστιµα καινούρια που δεν υπήρχαν µέχρι τώρα, µπαίνει πλαφόν
που δεν υπήρχε. Θα τα πουν και οι άλλοι συνάδελφοι.

Η Κυβέρνηση έχει από τον Ιούνιο του 1998 που λέει ότι θα
καταθέσει τροπολογία, για να παραγραφούν τα υποτιθέµενα, κατ'
εµάς, αδικήµατα και ακόµα δεν έχει κατατεθεί.

Υπάρχει το πρόβληµα µε το ρύζι. Σε οκτώ νοµούς δεν πήραν την
επιδότηση, ενώ στο σύνολο της χώρας δεν υπερβήκαµε το πλαφόν
που µας έβαλε η Ευρωπαϊκή 'Ενωση.

'Αρα, λοιπόν, αφού δεν µπόρεσε µε όλα αυτά τα µέσα να κάµψει το
αγωνιστικό φρόνηµα των αγροτών, στέλνει τα ΜΑΤ.

Υπάρχει το πρόβληµα µε τα οπωροκηπευτικά. ∆ίνουν πέντε
δραχµές τα πορτοκάλια και στο µανάβη έχουν διακόσιες πενήντα µε
τριακόσιες δραχµές. Θάβονται τα πορτοκάλια και φέρνουµε χυµούς
από τη Βραζιλία, τη στιγµή κατά την οποία τα κόµιστρα είναι
µεγαλύτερα από την εµπορική αξία που παίρνει ο παραγωγός.

Kαι βέβαια είναι λογική η κατάληξη αυτή, όταν η πολιτική είναι
αντιλαϊκή, όταν εµµένει στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής η
Κυβέρνηση και το µόνο που µπορεί να κάνει σε αυτήν τη
περίπτωση είναι να στείλει τα ΜΑΤ.
Ζητάµε αυτήν τη στιγµή και από το Βήµα της Βουλής να
αποσυρθούν τα ΜΑΤ από τη Θεσσαλία. ∆εν είµαστε ούτε
εγκληµατίες ούτε πάµε να καταστρέψουµε τίποτα. Οι αγρότες εκεί όπως είπα και πριν- κάνουν αγώνα πατριωτικό, για να µείνουν στην
ύπαιθρο, για να συνεχίσουν να καλλιεργούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα αυτά τα έχουµε θέσει
επανειληµµένα και φαντάζοµαι όχι µόνο εµείς, αλλά και άλλοι
συνάδελφοι, ανεξάρτητα από την πολιτική άποψη που έχουν ή την
πολιτική που στηρίζουν.
Εγώ θα ασχοληθώ µε τα προβλήµατα της Πανθεσσαλικής κατ'
αρχήν, γιατί µέσα εκεί συµπεριλαµβάνονται και τα προβλήµατα που
υπάρχουν, όπως τέθηκαν στο υπόµνηµα και τα προβλήµατα που
τίθενται και στην επερώτηση.
Το πρώτο πρόβληµα είναι το βαµβάκι. Βεβαίως η Κυβέρνηση
διατείνεται ότι πήραν ικανοποιητικές τιµές οι παραγωγοί. Εµείς λέµε,
όπως λένε και οι παραγωγοί και το αισθάνονται στην τσέπη τους,
ότι η τιµή ήταν µικρότερη και από το 1993. 'Ολες τις χρονιές, από το
1993 µέχρι σήµερα, πέφτει η τιµή στο βαµβάκι. Τώρα, αν
προστίθεται το ΦΠΑ ή άλλες εισροές, που δεν έχουν σχέση µε την
τιµή του προϊόντος, βεβαίως βγαίνει παραπάνω. Τέτοιο

Υπάρχει το πρόβληµα µε τα τεύτλα. Μειώνετε την τιµή. Είπατε,
κύριε Υπουργέ, στην απάντηση που δώσατε στην Πανθεσσαλική
Συντονιστική Επιτροπή "ε, τι να κάνουµε βάλατε βαµβάκι στις
γλάστρες". Συµφωνούµε ότι βάλαµε βαµβάκι στις γλάστρες. Γιατί
όµως; Ποιος έσπρωξε τους παραγωγούς να καλλιεργήσουν
βαµβάκι; Τους έσπρωξε η πολιτική σας. Τα διακόσιες χιλιάδες
στρέµµατα που καλλιεργούνταν µε τεύτλα πέρσι βγήκαν από την
καλλιέργεια και αναγκαστικά οδηγήθηκαν στη καλλιέργεια του
βαµβακιού οι παραγωγοί, γιατί δεν υπήρχε άλλη περίπτωση για
άλλη καλλιέργεια.
'Αρα, ποιος στους σπρώχνει να καλλιεργήσουν βαµβάκι; Η πολιτική
σας τους σπρώχνει. Μειώθηκαν οι τιµές στα τεύτλα πέρσι. 'Εγινε
νέα πρόταση για µείωση 15% ακόµα για τη χρονιά που µας έρχεται.
Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; ∆ηλαδή, τι θα κάνει ο παραγωγός;
Θα εγκαταλείψει; Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
σήµερα σε άλλη συζήτηση είπε "ας αφήσουµε και χέρσα ορισµένα
χωράφια". Εµείς δεν συµφωνούµε µ' αυτήν τη λογική, ότι πρέπει να
µείνουν χέρσα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είπα αυτό, κύριε
συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: 'Εχουµε το πρόβληµα µε τον καπνό.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: 'Αµα µείνουν χέρσα ....
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Για τις χελώνες θα τα έχουµε Βαγγέλη,
ξέρεις εσύ, αφού είσαι και αγρότης.
'Εχουµε χαµηλότερη τιµή φέτος στην εµπορική αξία του καπνού και
διατείνεσθε και λέτε -δικαιολογείσθε- "τι να κάνουµε, είναι έτσι η
αγορά". Ποιος τη διαµορφώνει την αγορά; Είναι οι αποφάσεις που
παίρνονται και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, όπως συµµετέχει η
Κυβέρνηση, όπως συµφωνεί µ' αυτές τις αποφάσεις και
διαµορφώνεται η αγορά.
'Αρα, λοιπόν, δεν έχουµε την αγορά γενικά και αφηρηµένα. Είναι η
αγορά, η οποία διαµορφώνεται µε τις αποφάσεις των επηρεαστικών
κέντρων, των πολυεθνικών, του µεγάλου κεφαλαίου και βεβαίως,
των πολιτικών εκφραστών αυτών των συµφερόντων.
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'Οσον αφορά τη ρύθµιση αυτήν καθ' εαυτή, κατ' αρχήν δεν είναι το
κύριο αίτηµα που έχουν οι αγρότες, αλλά είναι ένα από τα αιτήµατα
και µια παράγραφος στο κεφάλαιο που λέγεται µείωση του κόστους
παραγωγής. Αλλά να µπούµε στον πειρασµό και να έλθουµε. Με
την εγκύκλιο της Αγροτικής Τράπεζας οι δεδουλευµένοι τόκοι
διαγράφονταν εντελώς ενώ τώρα, διαγράφεται µόνο το 50%.
∆εύτερον, επειδή ξεχωρίσατε την Καρδίτσα, την Πέλλα κ.λπ.,
ρωτάω ευθέως: Οι βαµβακοπαραγωγοί της Καρδίτσας και των
άλλων περιοχών που έκαναν ρύθµιση το 1997 θα επαναρυθµίσουν;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Παρακαλώ, κύριε
Μπούτα. Περαιτέρω παραµονή στο Βήµα θα θεωρηθεί
µπλοκάρισµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Από µία ανακοίνωση της Αγροτικής
Τράπεζας φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.'Αρα, άνθρακες ο
θησαυρός και δεν έχει περάσει στους παραγωγούς ότι υπάρχει.

Υπάρχει αποεπένδυση. Απορρίπτετε και αιτήµατα σχετικά µε
επενδύσεις στο χώρο της Θεσσαλίας αλλά και της υπόλοιπης
Ελλάδας. ∆εν θα γίνουν τα αρδευτικά έργα του Σµόκοβου και του
Αχελώου, θα πέσουν τα νερά στα χαντάκια και στα ρέµατα και θα
πάνε στη θάλασσα. 'Οσοι µπορέσουν να τα πάρουν ή θα έχουν
χωράφια δίπλα στα ρέµατα και στα χαντάκια, έχει καλώς. Αρδευτικά
έργα όµως δεν θα γίνουν. Αυτή ήταν η απάντηση. Για ποια
επένδυση, για ποια µείωση του κόστους παραγωγής µιλάµε, για
ποια ανταγωνιστικότητα µιλάµε, όταν κάθε χρόνο µειώνονται οι
επενδύσεις κατά 3,5% στην αγροτική οικονοµία και στα έργα
υποδοµής;

Πάντως, πρέπει να ξέρετε, κύριε Υπουργέ και κύριοι της
Κυβέρνησης, ότι οι αγρότες δεν υποκινούνται από κανέναν αλλά
από τα προβλήµατά τους. ∆εν είναι διατεθειµένοι να κάνουν πίσω,
όση και όποια τροµοκρατία και αν ασκηθεί. Καλό είναι να
σταµατήσετε την τροµοκρατία, να αποσύρετε τα ΜΑΤ από τη
Λάρισα, γιατί όλος ο λαός της Θεσσαλίας είναι στο πλευρό τους και
θα νικήσουν.

Υπάρχουν τα µεγάλα προβλήµατα που έχουν σχέση µε τον ΟΓΑ.
∆ιακόσιες πενήντα χιλιάδες θα µείνουν ανασφάλιστοι, γιατί δεν
µπόρεσαν να ανταποκριθούν στο τριπλάσιο της εισφοράς που
µπήκε µε τον καινούριο νόµο, θα µειωθούν οι συντάξεις.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, το 60% των επικεφαλής γεωργικών
εκµεταλλεύσεων είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, το 35% έως 37%
άνω των 65 ετών, ενώ το 70% έως 72% δεν έχει διάδοχο.

Υπάρχει το πρόβληµα µε τον ΕΛΓΑ. ∆ανείστηκε σαράντα
δισεκατοµµύρια (40.000.000.000) δραχµές. Αυξήθηκε η εισφορά
των αγροτών από 2% σε 3% και µειώθηκε η αποζηµίωση που δίνει
ο ΕΛΓΑ. Επίσης, κυοφορείται και αλλαγή του νόµου, όπου θα είναι
ακόµα πιο δυσβάσταχτη η εισφορά και θα καλύπτει όλο και
λιγότερες περιπτώσεις. Ουσιαστικά, στρέφετε τους αγρότες στην
ιδιωτική ασφάλιση.

Παραπέρα, σύµφωνα µε τα στοιχεία πάντα τα επίσηµα, το συνολικό
χρέος του αγροτικού πληθυσµού της χώρας µας σήµερα ξεπερνάει
το
ένα
τρισεκατοµµύριο
οκτακόσια
δισεκατοµµύρια
(1.800.000.000.000) δραχµές. Αν από αυτά αφαιρεθούν τα
τετρακόσια δισεκατοµµύρια (400.000.000.000) δραχµές που είναι
των ΑΣΟ, τα υπόλοιπα είναι χρέη του αγροτικού πληθυσµού κύριως
της µικροµεσαίας αγροτιάς. Με άλλα λόγια το εισόδηµα των
µικροµεσαίων αγροτών δεν τους φτάνει για να ζήσουν ολόκληρο το
χρόνο. Γι' αυτό καθηµερινά όλο και περισσότερο βουλιάζουν στα
χρέη, γι'αυτό υπάρχουν και τα φαινόµενα της Αγροτικής Τράπεζας
να προσπαθεί να δηµεύσει τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Μιλάτε για θεσµικές αλλαγές. Θα αλλάξετε το νόµο για τους
συνεταιρισµούς, θα φτιάξετε τις οµάδες παραγωγών. ∆ηλαδή, θα
γίνουν µέτοχοι και θα µπει και εδώ το µεγάλο κεφάλαιο για να
λυµαίνεται τους συνεταιρισµούς, αλλά και όλη την αγροτική
οικονοµία. Μπορεί µόνο να επιζήσει κανένας µεγάλος αγρότης.
Υπάρχει ο νόµος για την Τράπεζα Γης, όπου ήδη τα προβλήµατα
άρχισαν να φαίνονται. Υπάρχει νόµος για τους νέους αγρότες. Για
ποιους νέους αγρότες, όµως; Γι' αυτούς που έχουν περιουσία, που
έχουν χωράφια. Οι µικροί και οι µεσαίοι δεν µπορούν να µπουν
σ'αυτά τα κίνητρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε µπροστά σε συζητήσεις
και είναι πραγµατικά καθοριστική η επόµενη εξαετία όπως είπε και ο
κύριος Υπουργός, σχετικά µε την "Ατζέντα 2000". Λέτε ότι
διαφαίνεται πως θα αποφύγουµε την επανεθνικοποίηση. Είναι
γνωστή η πρόταση που γίνεται. Μην πανηγυρίζετε. ∆ηλαδή, να µην
τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισµός, αλλά να µειωθούν οι
επιδοτήσεις στην επταετία που είναι η άλλη πρόταση της Κοµισιόν.
Κατά µέσο όρο θα είναι 30%, θα είναι 25%, θα είναι 20%; ∆ηλαδή,
να µην επιβαρυνθεί ούτε ο κρατικός προϋπολογισµός ούτε ο
ευρωπαϊκός προϋπολογισµός, αλλά να επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι
αγρότες; Πολύ φοβόµαστε ότι θα το χρησιµοποιήσετε αυτό, το
οποίο είναι πέρα από τις µειώσεις που υπάρχουν ήδη µε την
πρόταση µέσα από την "Ατζέντα 2000" για µείωση 20% στα
εισητήρια, 30% στο µοσχαρίσιο κρέας και 15% στο γάλα. 'Αρα,
έχουµε µια επιπλέον µείωση.
'Οσον αφορά τη ρύθµιση των χρεών που τόσος λόγος γίνεται,
κατ'αρχήν πρέπει να πούµε ότι όποια ρύθµιση και να γίνει, αν δεν
αποµένει εισόδηµα στον παραγωγό, δεν πρόκειται ποτέ να
ξεχρεωθεί και µετά από τρία-τέσσερα χρόνια θα είναι ξανά στην ίδια
κατάσταση. Για να υπάρξει εισόδηµα χρειαζόµαστε ικανοποιητικές
τιµές των προϊόντων και µείωση του κόστους παραγωγής.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Σταύρος
Παναγιώτου έχει το λόγο.

Επίσης, σύµφωνα µε ένα άλλο στοιχείο, σήµερα το 70% της
γεωργικής γης είναι υποθηκευµένο στην Αγροτική Τράπεζα. Αυτό το
λέω, γιατί κάποτε εµάς τους Κοµµουνιστές µας κατηγορούσαν ότι
θέλουµε να τους αφαιρέσουµε τη γη. Σήµερα, τους την έχετε
αφαιρέσει µε άλλον πολύ πιο έξυπνο τρόπο. Αν πάτε σε διάφορες
περιοχές της χώρας, θα δείτε πινακίδες να γράφουν ότι πωλείται
αγροτική γη από την Αγροτική Τράπεζα. Αυτό είναι αποτέλεσµα
δήµευσης της γης του αγροτικού πληθυσµού.
Στα δεκαοκτώ χρόνια που πέρασαν από την ένταξη της χώρας µας
στην ΕΟΚ, εκείνο που φαίνεται καθαρά σήµερα είναι, ότι η µεγάλη
αγορά των τριακοσίων εκατοµµυρίων Ευρωπαίων, που
υπόσχονταν οι αρχιτέκτονες της ένταξης και στη συνέχεια, οι όψιµοι
υποστηρικτές της, φαίνεται πολύ µικρή για τη διάθεση των
αγροτικών προϊόντων της χώρας µας, αντίθετα, η µικρή αγορά της
χώρας µας πάρα πολύ µεγάλη για τη διάθεση των αντίστοιχων
προϊόντων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.'Ετσι µπορεί να εξηγηθεί µόνο
το αρνητικό αγροτικό ισοζύγιο της χώρας µας µε την Ευρωπαϊκή
'Ενωση.
Εάν εµβαθύνει κανείς περισσότερο στα στοιχεία, τότε θα
διαπιστώσει ότι η εισαγωγή των αγροτικών προϊόντων από την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση κυρίως είναι ζωοκοµικά προϊόντα. Πράγµα
που σηµαίνει ότι αναδεικνύεται µε την πιο µεγάλη ένταση το
πρόβληµα της διάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής της
χώρας µας. Ενώ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
η αναλογία ζωϊκής προς φυτική παραγωγή είναι 2:1, στη χώρα
µας
η
αναλογία
αυτή
είναι
αντίστροφη.
Μόνο
το
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1/3 προέρχεται από την κτηνοτροφία, ενώ τα 2/3 είναι προϊόντα της
φυτικής παραγωγής.
Συνεπώς εκείνο που πρέπει να δει κανείς είναι να αντιµετωπίσει
αυτό το πρόβληµα που δεν είναι µόνο πρόβληµα της αγροτικής
οικονοµίας, αλλά και της εθνικής οικονοµίας γενικότερα.
Το κακό, όµως, είναι ότι ενώ εσείς και οι άλλες πολιτικές δυνάµεις
περιορίζεσθε στις διαπιστώσεις αυτές, δεν κάνετε τίποτε
προκειµένου ν'αντιµετωπίσετε το πρόβληµα. Αποποιείσθε των
ευθυνών σας και επιδιώκετε να φορτώσετε τα προβλήµατα στους
ίδιους τους αγρότες. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα πλαίσια αυτά
είναι πολύ δύσκολο ν' αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα της
διάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής από τους ίδιους τους
αγρότες, όταν είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή 'Ενωση έχει επιβάλει
ποσοστώσεις σε όλα της εθνικής σηµασίας αγροτικά προϊόντα και
πολύ περισσότερο στη ζωϊκή παραγωγή µε ποσοστώσεις στο γάλα,
στις αγελάδες, στα µοσχάρια, στα επιλέξιµα αιγοπρόβατα κ.λπ.
Συνεπώς, αν θέλετε ν' αντιµετωπίσετε το κύριο πρόβληµα που έχει
σήµερα η χώρα µας, είναι να πάρετε µέτρα ενάντια στις
ποσοστώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση σε βάρος των
αγροτικών µας προϊόντων, κυρίως σε βάρος των προϊόντων της
κτηνοτροφίας.
Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το µεγάλο πρόβληµα της εποχής µας,
δεν είναι τόσο το πρόβληµα της παραγωγής όσο το πρόβληµα των
αγορών. 'Ολη η φασαρία γίνεται για το ποιος θα κατακτήσει αγορές
προκειµένου να διαθέσει την παραγωγή του. Και αυτά τα µέτρα της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης σε βάρος όλων των προϊόντων, κυρίως των
κτηνοτροφικών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προσπάθεια να
διαθέσουν τα πλεονάσµατα των δικών τους αγροτικών προϊόντων,
των βουνών βουτύρου και των λιµνών γάλακτος που έχουν. Και
έτσι εµείς να υποχρεωνόµαστε στην εισαγωγή τους από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Παρα πέρα η λήψη µέτρων για την αλλαγή της διάρθρωσης της
παραγωγής στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ζωϊκής
παραγωγής...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε Παναγιώτου,
δεν έχετε άλλο χρόνο. Θα παρακαλέσω να τελειώσετε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Θα συµβάλει ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης
συνεχίσουν οι συνάδελφοί σας.

Ν.

Κρητικός):

'Οχι,όχι.

Θα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Θα συµβάλει στη βελτίωση της
διάρθρωσης και στην ίδια τη φυτική παραγωγή.Γιατί θα ενισχυθούν
τα προϊόντα που έχουν σχέση µε την κτηνοτροφία σε βάρος άλλων
αγροτικών προϊόντων, που σήµερα αντιµετωπίζουν προβλήµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Ο κ. Τασούλας έχει το
λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όπως
ειπώθηκε από τον εισηγητή µας, όλοι αναγνωρίζουν ότι τα αιτήµατα
των αγροτών είναι δίκαια, όπως αναγνωρίζουν και τα προβληµατα
που υπάρχουν στην παιδεία, στην υγεία κλπ.
Με αυτήν την έννοια, εµείς τα θεωρούµε δίκαια και στηρίζουµε και
τους αγώνες τους. Και δεν καταλαβαίνουµε πως άλλα κόµµατα,
θεωρώντας τα δίκαια, γενικά καλούν και τους αγρότες και τους
άλλους εργαζόµενους να γυρίσουν στις δουλειές τους και να µην
αγωνίζονται. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που θα εκτιµηθεί, φαντάζοµαι
και από τον ίδιο τον ελληνικό λαό και από τους ίδιους τους
αγωνιζόµενους.
Τελευταία η 'Ηπειρος στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Πώς να µην είναι
τελευταία; Να δούµε λίγο και τα εσπεριδοειδή στην περιοχή π.χ.
στην 'Αρτα, στην Πρέβεζα κλπ. Στα επιτραπέζια πορτοκάλια
µειώθηκαν οι εξαγωγικές επιδοτήσεις. Μπήκαν ποσοστώσεις ανά
δίµηνο. Τα πάντα µειώθηκαν. Εποµένως, οι τιµές είναι στο 50%
από τότε που εφαρµόζεται η GATT. Χάθηκαν οι αγορές, εισόδηµα
στους αγρότες πάρα πολύ µειωµένο και πολλές φορές
µηδενισµένο.
Στα χυµοποιήσιµα πορτοκάλια, χαµηλή ποσόστωση, 1,89 τόνοι.
Παράγονται δύο εκατοµµύρια τόνοι και πέφτει η επιδότηση από
τριάντα πέντε (35) δραχµές στις είκοσι (20) δραχµές. Μία-δύο

δραχµές περυσι η εµπορική τιµή.
Φέτος υποτίθεται ότι γίνεται παρέµβαση και φθάνει τις επτά
δραχµές, αλλά τα µισά από αυτά τρεις ή τέσσερις δραχµές πρέπει
να καλύψουν τα µεταφορικά. Στην πραγµατικότητα φέτος οι
άνθρωποι θα πάρουν είκοσι έως είκοσι δύο δραχµές για τα
πορτοκάλια τους εάν τα πουλήσουν.
Επί πλέον στα χυµοποιήσιµα πορτοκάλια µπορούν να εισάγονται
παγοκολώνες χυµών από την Αµερική βόρεια ή νότια -τις φέρνουν
οι πολυεθνικές που εκµεταλλεύονται τις αγροτικές οικονοµίες- µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν οι αγρότες µας να έχουν εισόδηµα.
Συγχρόνως πληρώνουµε και συνάλλαγµα.
Στην κτηνοτροφία οι χοιροτρόφοι πήραν δάνεια αλλα δεν διέθεσαν
τα χοιρινά τους. Ειδικά όταν υπήρχαν τα αρνητικά ΝΕΠ
καταχρεώθηκαν. Σήµερα γίνονται εισαγωγές χοιρινού κρέατος.
Πέφτουν οι τιµές και µένουν αδιάθετα τα δικά µας χοιρινά. Γίνονται
υπέρβαρα και καταχρεώνονται παραπέρα οι κτηνοτρόφοι. Φθάσαµε
εκεί που είχαµε 100% επάρκεια στο χοιρινό κρέας να πέσουµε στο
50%. Πληρώνουµε και δισεκατοµµύρια σε συνάλλαγµα. Καλή η
Ευρωπαϊκή 'Ενωση! Πού είναι η καλοσύνη;
Στην πτηνοτροφία αυξήθηκε το κόστος παραγωγής. Οι τιµές είναι
χαµηλές και γίνονται εισαγωγές. Και εκεί από το 100% επάρκειας
που είχαµε, έχουµε πέσει στο 90%.Θα πέσουµε ακόµα παραπέρα
µε τις εξελίξεις που θα έχουµε στους πτηνοτροφικούς
συνεταιρισµούς και µε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν στο "ΜΙΜΙΚΟ"
και στον "ΚΕΛΑΙ∆Η".
'Ερχοµαι στο βοδινό κρέας. Εδώ έχουµε µείωση των επιδοτήσεων
και µείωση της παρέµβασης. Τα προβλήµατα θα οξυνθούν και εδώ
διότι θα πέσει η τιµή. Η βοοτροφία θα διαλυθεί. 'Οσον αφορά τώρα
το αγελαδινό γάλα, έχουµε εξακόσιες είκοσι έξι τόνους ποσόστωση,
ενώ εµείς οι 'Ελληνες χρειαζόµαστε ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες
τόνους. 'Ετσι µας αναγκάζουν να κάνουµε εισαγωγή από την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Η επιδότηση στο γάλα ρυθµίζεται µε το µέσο όρο. Στην Ελλάδα η
παραγωγή είναι κάτω από τις πέντε χιλιάδες λίτρα. 'Ετσι η
επιδότηση που παίρνουν οι 'Ελληνες αγελαδοτρόφοι είναι µικρότερη
απ' αυτήν που παίρνουν σε άλλες χώρες.
'Εχουµε και περιορισµό στα αιγοπρόβατα. Στο γάλα τους η τιµή
είναι κάτω από αυτήν του 1995. Στη ∆ωδώνη ειδικά έχουµε µεγάλο
πρόβληµα. 'Εχει µπει στο αυλάκι να πουληθεί. Εάν ο κόσµος δεν
παλέψει θα το καταφέρετε. Και ενώ συµβαίνουν όλα αυτά εσείς,
κύριε Υπουργέ, µιλάτε για αναδιαρθρώσεις. Για να γίνει αυτό
χρειάζεται αύξηση της ζωϊκής παραγωγής. Εσείς όµως την
απαγορεύετε. Τέλος, ειπώθηκε από τον εισηγητή µας ότι διακόσιες
πενήντα χιλιάδες αγρότες δεν πλήρωσαν ασφάλιστρα στον ΟΓΑ.
Αυτό στην ασφάλιση υγείας σηµαίνει ότι µπορεί να φθάσει στις
πεντακόσιες και στις εφτακόσιες χιλιάδες. 'Εχουµε τα πρώτα
µηνύµατα ότι δεν θεωρούνται βιβλιάρια υγείας των αγροτών.
Θέλουµε τη δέσµευσή σας γι'άυτό το ζήτηµα σήµερα, κύριε
Υπουργέ. ∆ηλαδή, ότι θα θεωρηθούν τα βιβλιάρια υγείας, διότι
αλλιώς η υγεία θα πάει εκεί που πάει,αλλά θα πάει ακόµα
γρηγορότερα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριε Τασούλα,
τελειώσατε.
'Εδωσα λίγο περισσότερο χρόνο πριν στον κ. Παναγιώτου, αλλά
κάνω κοινωνική πολιτική. Αυτός είναι φτωχότερος. ∆εν είναι
γιατρός.
Ο κ. Κανταρτζής έχει το λόγο.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το
να παραδεχθεί κάποιος ότι η κατάσταση στην αγροτική
οικονοµία, η κατάσταση για τους µικρούς και τους µεγάλους
αγρότες πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο δεν αρκεί, γιατί η
λογική λέει ότι, εφόσον αναγνωρίζουµε την κατάσταση αυτή, η
µεν Κυβέρνηση πρέπει να πάρει µέτρα για να λυθούν τα
προβλήµατα ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήµατα των αγροτών,
τα δε κόµµατα θα έπρεπε να συµπαρασταθούν µε όλες τους
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τις δυνάµεις και να στηρίξουν το δίκαιο αγώνα των αγροτών.
Το να έλεγε ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα, θα ήταν σαν να
εθελοτυφλούσε. Ας µην ψάχνει, λοιπόν, για υποκινητές η
Κυβέρνηση, όταν οι αγρότες ξεσηκώνονται και παίρνουν τα τρακτέρ
τους για να βγουν στους δρόµους.
Τα πράγµατα βέβαια δεν θα µπορούσαν να είναι και πολύ
διαφορετικά, όταν έχουµε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης,
όταν έχουµε την κοινή αγροτική πολιτική µε τους περιορισµούς στις
καλλιέργειες, τα πρόστιµα συνυπευθυνότητας, τη µείωση των τιµών
των αγροτικών προϊόντων, όταν έχουµε την απελευθέρωση των
αγορών στα γεωργικά εφόδια, που έχουν σαν αποτέλεσµα τη
διόγκωση του κόστους παραγωγής, πολιτική βεβαίως που
εφάρµοζαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και η σηµερινή
Κυβέρνηση και οδηγεί βεβαίως µε µαθηµατική ακρίβεια στο
ξεκλήρισµα της µικρής και της µεσαίας αγροτιάς.
Είναι φανερό ότι πρόκειται για µία συνειδητή επιλογή από πλευράς
της Κυβέρνησης και εκείνων των δυνάµεων που στηρίζουν αυτήν
την πολιτική, για να οδηγηθεί στη µαζική χρεοκοπία η µικρή και η
µεσαία αγροτιά, για να συγκεντρωθεί η γη σε λίγα χέρια. Εκεί
άλλωστε στοχεύουν και µε τα µέτρα τα οποία έχουν παρθεί κατά
καιρούς, µε τα οποία µεθοδικά προωθείται αυτός ο στόχος.
Λέει η Κυβέρνηση ότι, ναι, µεν υπάρχουν προβλήµατα. Τι µέτρα θα
πάρει όµως για τους βαµβακοπαραγωγούς; Βγαίνει έξω και
προσπαθεί µε µια θεά πραγµατικά προπαγάνδα να διαστρεβλώσει
την πραγµατικότητα, µία πραγµατικότητα που λέει, µε βάση και τα
επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν από τον Οργανισµό Βάµβακος, ότι
το κόστος παραγωγής είναι σήµερα πάνω από τριακόσιες εξήντα
(360) δραχµές το κιλό, ενώ η τιµή που θα εισπράξουν οι
βαµβακοπαραγωγοί θα είναι γύρω στις διακόσιες εβδοµήντα (270)
µε διακόσιες εβδοµήντα πέντε (275) δραχµές το κιλό. 'Αρα,
µπαίνουν "σούµπιτοι" µέσα.
Εποµένως, είναι κάτι παραπάνω από δίκαιο το αίτηµα να
επιστραφεί το πρόστιµο συνυπευθυνότητας για τα πρώτα εκατό
στρέµµατα
για
τα
οποία
βγήκαν
να
παλέψουν
οι
βαµβακοπαραγωγοί, αλλά και να δροµολογηθούν οι εξελίξεις για τα
υπόλοιπα µέσα.
Λέτε, τι θα γίνονταν οι βαµβακοπαραγωγοί χωρίς τις κοινοτικές
ενισχύσεις, χωρίς τα ΕΟΚικά λεφτά. Και εδώ παραποιείτε την
πραγµατικότητα, για να συκοφαντήσετε τον αγώνα των αγροτών.
Γιατί τα ίδια τα στοιχεία λένε ότι το 1980, πριν µπούµε στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση, το βαµβάκι είχε τριάντα έξι (36) δραχµές το
κιλό και µε απλή λογιστική, αν υπολογίσουµε τον πληθωρισµό, λέει
ότι σήµερα θα πρέπει να έχει πάνω από τετρακόσιες (400) δραχµές
το κιλό.
Λέτε ακόµα, τι να κάνουµε όταν στις χρηµατιστηριακές αγορές στο
Λίβερπουλ το βαµβάκι πωλείται µε εβδοµήντα έξι (76) δραχµές το
κιλό. Αυτά είναι φθηνά τεχνάσµατα για να συσκοτίσετε την
πραγµατικότητα. Ξέρουµε καλά πώς λειτουργούν τα χρηµατιστήρια
και πώς στήνονται τα κερδοσκοπικά παιχνίδια από τις µεγάλες
επιχειρήσεις και τα µεγάλα συµφέροντα. Πριν από λίγο καιρό είχε
εκατόν δώδεκα (112) δραχµές το κιλό το βαµβάκι, τώρα έπεσε στις
εβδοµήντα έξι (76) δραχµές, αύριο µπορεί να πέσει στις σαράντα
(40) δραχµές ή στις τριάντα (30) δραχµές. Τι θα µας πείτε τότε; 'Οτι
αυτή είναι και η αξία του, αυτό είναι το κόστος παραγωγής; Υπάρχει
µήπως χώρα που βγάζει βαµβάκι µε αυτήν την τιµή; 'Οχι βέβαια! Να
γιατί λέµε ότι είναι καθαρή δηµοκοπία όλοι αυτοί οι ισχυρισµοί της
Κυβέρνησης και εκείνων βεβαίως που στηρίζουν αυτές τις επιλογές.
Λέτε ότι έχει παραγίνει το πρόβληµα µε την βαµβακοπαραγωγή.
Μα, αφήσατε και κανένα άλλο προϊόν; Στα τεύτλα για παράδειγµα,
13% µειώθηκαν οι τιµές σε σύγκριση µε πέρυσι και ετοιµάζεται νέα
µείωση στις τιµές. Το αποτέλεσµα ποιο ήταν; Οι ίδιοι οι παραγωγοί
να µην καλλιεργήσουν τα στρέµµατα που καλλιεργούσαν και η
χώρα µας να µην καλύψει και αυτό το πλαφόν το οποίο δικαιούται
από τους Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και από χώρα
εξαγωγική που ήταν, θα κάνει τώρα και εισαγωγές σαράντα
χιλιάδων τόνων στη ζάχαρη.
Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Ξοδεύουµε το περισσότερο
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συνάλλαγµα για εισαγωγές αγροτικών προϊόντων µετά το πετρέλαιο
και σιγά-σιγά, έτσι όπως το πάτε, θα ξεπεράσουµε και το
συνάλλαγµα για την εισαγωγή του πετρελαίου.
Για τους σιτοπαραγωγούς: Πέρασαν τόσοι µήνες η παραγωγή είναι
απούλητη και οι τιµές τους είναι χαµηλότερες 20% σε σύγκριση µε
πέρυσι. Και όχι µόνο αυτό. Με το νέο Κανονισµό που ετοιµάζεται
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης εν όψει της "Ατζέντας 2000"
προβλέπεται νέα ακόµη µεγαλύτερη µείωση των τιµών στα
αγροτικά, νέα µεγαλύτερη µείωση των τιµών στα σιτηρά, µείωση
που θα έχει σαν αποτέλεσµα το συνολικό εισόδηµα των
σιτοπαραγωγών τα επόµενα χρόνια να µειωθεί άλλο ένα 10%.
Και τι γίνεται µε τα χρέη των σιτοπαραγωγών που υπάρχουν στην
Τράπεζα; Η παραγωγή τους απούλητη, οι παραγωγοί απλήρωτοι,
τα χρέη έληξαν και τρέχουν. Να πώς µπαίνουν οι παραγωγοί µέσα.
Γι' αυτό προηγουµένως αναφέραµε και επαναλαµβάνουµε ότι όποια
ρύθµιση αγροτικών χρεών και να κάνετε -και την καλύτερη ρύθµιση
και όχι αυτήν την ψευτορύθµιση την οποία προωθείτε σήµερα- δεν
λύνεται το πρόβληµα.Εάν δεν αλλάξει συνολικά η πολιτική οι
αγρότες πάλι στη χρεοκοπία θα οδηγηθούν. Γι' αυτό δίνουν το
µεγάλο τους αγώνα και εµείς σαν ΚΚΕ θα συµπαρασταθούµε µε
όλες µας τις δυνάµεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Κύριοι συνάδελφοι,
έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι:
"Η ∆ιαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει τις
Εκθέσεις της:
α) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: "Κύρωση 1. της
Σύµβασης βάσει του άρθρου Κ.3. της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
'Ενωση σχετικά µε τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό
τοµέα, 2. της Συµφωνίας για την προσωρινή εφαρµογή της
Σύµβασης αυτής, µεταξύ ορισµένων Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και 3. του Πρωτοκόλλου σχετικά µε την
ερµηνεία της Σύµβασης για τη χρήση της πληροφορικής στον
τελωνειακό τοµέα από το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
µε προδικαστικές αποφάσεις" και
β) στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας: "Κύρωση
της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της Μολδαβίας για την
οικονοµική, τεχνολογική και επιστηµονική συνεργασία"."
Επίσης έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος του
∆ηµοκρατικού Κοινωνικού Κινήµατος ορίζει Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο το Βουλευτή Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιο Ιντζέ, για τη
σηµερινή συζήτηση.
Η κ. Μαρία Μπόσκου έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΣΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, οι προηγούµενοι οµιλητές
πολύ σωστά στάθηκαν στα ζητήµατα των αιτιών που προκαλούν
αυτά τα προβλήµατα και στην αγροτική οικονοµία αλλά και στον
αγροτικό πληθυσµό της χώρα µας και βεβαίως για το δρόµο που
πρέπει να ακολουθήσει µια κυβέρνηση αν θέλει να πιστεύει ότι
ακολουθεί πραγµατικά φιλολαϊκή πολιτική, πολιτική προς όφελος
των µικροµεσαίων αγροτών και όχι πολιτική προς όφελος του
µεγάλου κεφαλαίου, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και πολύ
πιστά οφείλουµε να οµολογήσουµε ακολουθεί η Κυβέρνηση.
Θα σταθώ στο λίγο χρόνο που µου µένει σε ορισµένα ζητήµατα.
Πρώτα θα ξεκινήσω την παρέµβασή µου µε το µεγάλο πρόβληµα
του ΕΛΓΑ των αποζηµιώσεων. Από το 1988 µέχρι σήµερα δεν έχει
δώσει καµία κυβέρνηση ούτε δραχµή από τον κρατικό
προϋπολογισµό στο ταµείο του ΕΛΓΑ όπως προβλεπόταν από τον
ιδρυτικό νόµο του ΕΛΓΑ. 'Ετσι ο ΕΛΓΑ σήµερα έρχεται µε σαράντα
δισεκατοµµύρια (40.000.000.000) δραχµές δανεισµένα χρήµατα
ουσιαστικά στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Εξαναγκάστηκε αφού δεν
έχουν δοθεί αυτά τα χρήµατα από τον προϋπολογισµό.
Η Κυβέρνηση µε πρόφαση το πρόβληµα του ΕΛΓΑ, αυξάνει τις
εισφορές των αγροτών κατά 50% από 2% σε 3%. Ετοιµάζεται
µάλιστα όπως ακούγεται να τις διπλασιάσει να τις πάει σε 5% και σε
6% .
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'Εχει δοθεί στη δηµοσιότητα ένα σχέδιο νόµου, το οποίο προβλέπει
την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
∆ηλαδή, και σ' αυτό τον τοµέα οι µεγάλες πολυεθνικές καραδοκούν,
ώστε να πάρουν το φιλέτο των ασφαλίσεων των αγροτών. 'Οχι,
βέβαια, ότι τώρα ήταν κρατικός. Σε ανταποδοτική βάση
λειτουργούσε, αλλά βλέπουµε µέχρι σε ποιο σηµείο έχει φθάσει η
δίψα για κέρδη των µονοπωλίων και βέβαια η αποφασιστικότητα
της Κυβέρνησης να τους ανοίξει το δρόµο.
Υπάρχει βέβαια και η συµφωνία της GATT µε την οποία συµφωνείτε
να γίνουν αλλαγές όσον αφορά τις αποζηµιώσεις. Να δίνονται αυτές
όχι στη βάση του αγροτικού τεµαχίου,αλλά πάνω από ένα ποσοστό
του συνολικού εισοδήµατος. Ουσιαστικά δηλαδή να µειωθούν οι
αποδόσεις του ΕΛΓΑ σ' αυτούς που παθαίνουν ζηµιές.
Στην περιοχή µου την Ηµαθία -Πέλλα- Πιερία, οι παραγωγοί ακόµα
περιµένουν τις αποζηµιώσεις, των οποίων λόγω αυτής της
κατάστασης των ΕΛΓΑ και µειωµένες είναι η τιµές και τα κιλά σε
πολλές περιπτώσεις, τα οποία πρέπει να αποδοθούν στους
παραγωγούς. Βεβαίως οι παραγωγοί στο Νοµό Ηµαθίας, στο Νοµό
Πέλλας όλα αυτά τα τρία-τέσσερα προηγούµενα χρόνια κάηκαν από
τον παγετό, δεν κάηκαν από τον κανονισµό για την κοινή οργάνωση
της αγοράς των οπωροκηπευτικών. Και γνωρίζει πολύ καλά η
Κυβέρνηση ότι, αν έλθουµε σε πλήρη παραγωγή ραδακίνων, το
πρόβληµα θα είναι οξύτατο, όπως αυτό που αντιµετωπίζουν οι
πορτοκαλοπαραγωγοί.
Θα ήθελα να προσθέσω στο ζήτηµα του ΟΓΑ, στον
πολυδιαφηµισµένο νόµο για την ασφάλιση, ότι ένας µεγάλος
αριθµός αγροτών αδυνατεί να πληρώσει τα ασφάλιστρα και µάλιστα
ο µεγάλος αδικηµένος αυτού του νόµου είναι οι γυναίκες, τις οποίες
στην ουσία πάµε χρόνια πίσω, πίσω από τα κεκτηµένα δικαιώµατά
τους να παίρνουν έστω και αυτήν την προνοιακή σύνταξη των
τριάντα χιλιάδων (30.000) και µένουν ανασφάλιστες.
Γνωστή είναι η κατάσταση και µε τους συνεταιρισµούς, κύριε
Πρόεδρε. Είναι χρεοκοπηµένοι, περιθωριοποιηµένοι, µε ευθύνη των
κυβερνήσεων που πέρασαν από αυτόν τον τόπο. Πολλοί
συνεταιρισµοί βάζουν χαράτσια. Στους ίδιους τους αγρότες
παρακρατούν από επιδοτήσεις κοινοτικές, όπως για παράδειγµα
στην Ελαιουργική. Μία οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν
προσφέρει τίποτα, εισπράττει ένα ποσό από τους αγρότες, ένα
δισεκατοµµύριο τριακόσια εκατοµµύρια (1.300.000.000) το χρόνο.
Και ρωτάµε, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτό; Αντίστοιχα ποσοστά βάζουν
και άλλοι συνεταιρισµοί και άλλες ενώσεις και η Κυβέρνηση δεν
κάνει τίποτα για να σταµατήσει αυτές τις παράνοµες
παρακρατήσεις.
'Εχετε εκφυλίσει τους συνεταιρισµούς και πάτε να τους µετατρέψετε
σε ανώνυµες εταιρείες µε το νοµοσχέδιο που έχει δοθεί στη
δηµοσιότητα. Ουσιαστικά µπαίνουν στο συνεταιρισµό σε ανώτερη
µοίρα οι µεσάζοντες, οι βιοµήχανοι και οι αγρότες πηγαίνουν στην
άκρη, όπως για παράδειγµα στην "ΑΓΝΟ", όπου η ΑΤΕ δεν έχει
σκοπό να την εξυγιάνει για να την κρατήσει σαν συνεταιρισµό, αλλά
θέλει να επιβαρυνθεί µεν µερικά δισεκατοµµύρια, να την πουλήσει,
όµως, στα µεγαθήρια που αποκοµίζουν τεράστια κέρδη από τους
αγρότες.
Θα ήθελα να κάνω και µία σύντοµη τοποθέτηση σε σχέση µε τον
ΤΟΕΒ. 'Εχετε πάρει απόφαση να τους αναδιαρθρώσετε. Τί πάτε να
κάνετε; Πάτε να κάνετε εταιρείες και σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο,
που έχετε δώσει στη δηµοσιότητα θα πληρώνουν οι αγρότες
εφάπαξ εισφορά, για να δηµιουργηθεί κεφάλαιο σε αυτές τις
εταιρείες, καθώς επίσης και η ετήσια εισφορά για άρδευση δεν θα
γίνεται από τη διοίκηση, αλλά θα παρεµβαίνουν κρατικές και
νοµαρχιακές αρχές, µε κατεύθυνση βέβαια να αυξάνουν τις
εισφορές.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, έχουµε εισφορές που
αυξάνονται στον ΕΛΓΑ, αυξηµένες εισφορές στον ΟΓΑ, αυξηµένες
εισφορές στους συνεταιρισµούς, εισφορές που η ίδια η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση βάζει-παράδειγµα η Εύβοια- και από την άλλη
κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, λέγοντας ότι οι αγρότες δεν
προσφέρουν τίποτα ενώ τα θέλουν όλα. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε
πολύ καλά ότι και προσφέρουν και τα χρειάζονται αυτά που ζητούν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για να επιβιώσουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός):
Γεωργίας κ. Γεώργιος Ανωµερίτης, έχει το λόγο.
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Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ηµέρες κλείνει τον κύκλο του ένας
διάλογος που αναπτύχθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για την
αγροτική πτυχή της "Αντζέντας 2000". Αυτό σηµαίνει ότι τις
επόµενες δέκα ηµέρες θα κλείσει το σύνολο των θεµάτων των
αγροτικών πολιτικών και των κατευθύνσεων για τα επόµενα δέκα
χρόνια. Ταυτόχρονα από την 1η Ιανουαρίου 1999 άνοιξε ένας νέος
κύκλος διαπραγµατεύσεων, όπως είχε συµφωνηθεί για τα θέµατα
και τα αγροτικά προϊόντα που εντάσσονται στο πλαίσιο των
διαπραγµατεύσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.
Οι διαµορφωθείσες συνθήκες από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης για τη διεύρυνση και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας,
οδήγησαν αυτούς που είναι δότες ενισχύσεων και έχουν ισχυρές
οικονοµίες να κάνουν προτάσεις για µερική ενθικοποίηση της κοινής
αγροτικής πολιτικής.
Εµείς µε σκληρή απάντηση είπαµε ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει,
γιατί οδηγεί σε κατάρρευση της µόνης πολιτικής που πέτυχε να έχει
η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, γιατί κοινή
πολιτική δεν έχουµε σε κανένα άλλο θέµα.
Φυσικά αντιλαµβανόµαστε ότι η ΚΑΠ, η Κοινή Αγροτική Πολιτική,
απορροφά το 50% των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισµού.
Αυτό όµως δεν είναι δικαιολογία για να διαλύσουµε στην ουσία την
ΚΑΠ. Γιατί, εάν δεχθούµε αυτόν το συλλογισµό της
επανεθνικοποίησης, της συγχρηµατοδότησης, τότε θα δεχθούµε
ακόµα περισσότερο την ενίσχυση των αγροτών των ισχυρών
οικονοµιών, των ισχυρών χωρών και την περιθωριοποίηση των
αγροτών των χωρών που έχουν ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς.
Επειδή το πρόβληµα του περιορισµού των δαπανών παραµένει,
φαίνεται ότι οδηγούµαστε σε ένα νέο status, σε µια νέα κατάσταση,
από την οποία φαίνεται, ότι θα υπάρχουν συνολικά και ισοµερείς
µειώσεις. Αυτή η άποψη δεν είναι σωστή γιατί είναι ανάγκη, στα
πλαίσια των διαπραγµατεύσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης µε τις άλλες εκατόν είκοσι επτά χώρες του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου και είναι δυνατόν να αλλάξουµε κάποιες
εσωτερικές δοµές.
Η απόφαση λοιπόν, η οποία τείνει να διαµορφωθεί είναι: Ναι, να
µειωθούν οι ενισχύσεις στις τιµές, αλλά να αυξηθούν οι ενισχύσεις
στα εισοδήµατα. Και αυτό γιατί; ∆ιότι τα αγροτικά προϊόντα της
Ευρώπης είναι τα ακριβότερα του κόσµου. Επιβαρύνουν τον
Ευρωπαίο
καταναλωτή
και
δηµιουργούν
προβλήµατα
ανταγωνιστικότητας µε τα άλλα προϊόντα των άλλων χωρών εκτός
της Ενωµένης Ευρώπης. Αυτό, όµως, δεν µπορεί να οδηγήσει σε
µείωση των εισοδηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει
Γ'Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ)
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'Αρα η συµβιβαστική τάση λέει ότι θα µειωθούν οι ενισχύσεις στις
τιµές για να γίνουν φθηνότερα τα προϊόντα, να ανταγωνιστούν τα
άλλα προϊόντα των άλλων χωρών και τα ποσά αυτά θα
κατευθυνθούν προς την ενίσχυση των εισοδηµάτων.
Μάλιστα, πετύχαµε και κάτι σηµαντικό: Να µειωθεί αυτός ο
καταµερισµός που γίνεται στο επίπεδο των ενισχύσεων, να µειωθεί
δηλαδή το κοµµάτι των ενισχύσεων και να αυξηθεί λίγο ή
περισσότερο -θα το δούµε τις επόµενες µέρες- το κοµµάτι των
διαρθρώσεων, γιατί αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τη χώρα µας.
Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα, αν δει κανείς ψυχρά τους
αριθµούς, φαίνεται ότι είναι καθαρή λήπτρια. Συµµετέχει µε το
4% στη συνολική αγροτική παραγωγή της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης και παίρνει το 8% των ενισχύσεων. Αυτό όµως δεν
είναι σωστό. Γιατί, αν λάβουµε και άλλους παράγοντες, όπως
είναι το αγροτικό ισοζύγιο, το εµπορικό ισοζύγιο των
αγροτικών προϊόντων έτσι όπως διαµορφώθηκε, θα δούµε ότι
πραγµατικά δεν είµαστε έτσι όπως λένε οι ισχυροί εταίροι, µια
χώρα στη γωνία κάτω της Ευρώπης, που απλώς παίρνουµε
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πόρους.
Είναι γεγονός ότι από το 1981 και µετά το δικό µας ισοζύγιο, το
εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, συνεχώς γίνεται και πιο
ελλειµµατικό. Και γίνεται ελλειµµατικό όχι απλώς γιατί µας
εκµεταλλεύονται οι Βόρειοι -αυτό πιθανόν να συνέβαινε και εάν δεν
είχαµε µπει στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση- αλλά κυρίως για δύο λόγους:
Πρώτον, άλλαξαν τα καταναλωτικά πρότυπα και δεύτερον γιατί τους
µισούς µήνες του χρόνου έχουµε και άλλα δέκα εκατοµµύρια
Ευρωπαίους αγρότες που θέλουν συγκεκριµένα προϊόντα από τον
τουρισµό.
Αυτό όµως πραγµατικά δηµιουργεί µια νέα κατάσταση, στα
προϊόντα τα οποία παράγουµε ή εισάγουµε. Το 1998 εκτιµούµε ότι
θα έχουµε ελλειµµατικό εµπορικό αγροτικό ισοζύγιο περίπου
τριακόσια πενήντα δισεκατοµµύρια (350.000.000.000) δραχµές. Το
74% αυτού του ποσού προέρχεται από προϊόντα των κρατώνµελών της Ευρώπης. Εποµένως δεν είµαστε απλώς µια καθαρά
λήπτρια χώρα που εκµεταλλεύεται την Κεντρική Ευρώπη.
Πρέπει να πω ότι αυτό δεν δηµιουργεί απαισιόδοξη εικόνα για ένα
απλό λόγο. Η συντριπτική πλειοψηφία -µη γενικεύω και εγώ σαν
άλλους τα παραδείγµατα- αυτού του ελλείµµατος προέρχεται από
δύο προϊόντα, το κρέας και το γάλα από τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα. Τα δικά µας τα µεσογειακά προϊόντα δεν χτυπιούνται.
Μάλιστα θα µπορούσα να πω ότι τα δικά µας προϊόντα στο Νότο
είναι από τα καλύτερα του κόσµου.
Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν έχουµε καµιά ενοχή
και δεν έχουµε κανένα κόµπλεξ απέναντι στις πολιτικές των
κεντροευρωπαίων, γι' αυτό δίνουµε τις µάχες µας και είµαστε
βέβαιοι ότι στο επόµενο δεκαήµερο και ιδιαίτερα από τις 22
Φεβρουαρίου και µετά, που ανοίγει το τελευταίο συµβούλιο
Υπουργών, το λεγόµενο και non stop, γιατί δεν κλείνει αν δεν
συµφωνήσουµε, θα βγούµε από κει, όχι µε τις επιβουλές και τις
πιέσεις των ισχυρών για να αλλάξουµε τις σχέσεις εκείνες στο
όνοµα της µείωσης των δαπανών. Γιατί αν θέλουν να µειώσουν τις
αγροτικές δαπάνες να τις µειώσουν στις δικές τους χώρες που
έχουν πλεονάσµατα και ασκούν πολιτικές µέσα από µεγάλα µεγέθη.
Εµείς θα προστατεύσουµε τον 'Ελληνα αγρότη και ιδιαίτερα εκείνον
που ζει στις µειονεκτικές περιοχές, στις νησιωτικές, στις ορεινές και
ηµιορεινές περιοχές και θα προστατεύσουµε εκείνα τα προϊόντα, τα
οποία παράγουµε σ' αυτήν τη γωνιά του Νότου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η παγκόσµια σκηνή είναι δεδοµένη. Εµείς
τουλάχιστον, όσοι έχουµε σχέση µ' αυτόν τον τοµέα, ξέρουµε ότι
υπηρετούµε, µέσα στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, την
πραγµατική οικονοµία. ∆εν έχουµε σχέση µε τα χρηµατιστήρια, την
εικονική οικονοµία, δεν έχουµε σχέση µε το παγκόσµιο καζίνο των
χρηµατιστηρίων, αφού µιλάµε εδώ για πραγµατικά προϊόντα για
πραγµατικές υπηρεσίες. Μ' αυτή τη λογική, εµείς θα υπάρξουµε, θα
δηµιουργήσουµε µέσα στη σκηνή, γιατί δεν υπάρχουν προβλήµατα
στο δικό µας χώρο, παρά µόνο απλά προβλήµατα λειτουργίας των
αγορών, απλής λειτουργίας συναλλαγών, ανταλλαγών των
πραγµατικών προϊόντων.
Θα ήθελα όµως να πω ότι θα έπρεπε πραγµατικά να συζητάµε
περισσότερο για ορισµένα θέµατα, τα οποία νοµίζω ότι αν κάνουµε
µία σοβαρή κουβέντα, µας οδηγούν σε κάποιες άλλες προσεγγίσεις.
Ας πάρουµε το αγροτικό εισόδηµα. Αλήθεια τι γεωργία έχουµε; Και
εγώ από ερευνητής και µελετητής από παλιά θυµάµαι ότι πάντα
µιλούσαµε για το µικρό πολυτεµαχισµένο κλήρο και αναλύαµε τα
προβλήµατα. Σήµερα ναι µεν θέλουµε µεγαλύτερα µεγέθη, αλλά δεν
θέλουµε γίγαντες παραγωγούς, γιατί εµείς έχουµε ένα άλλο µοντέλο
και αυτό το µοντέλο µας βολεύει σήµερα. Μετά από τόσα χρόνια
βελτιώσαµε τα µεγέθη, αλλά αυτό το µέγεθος, της αγροτικής
εκµετάλλευσης ίσως είναι και το άριστο µέγεθος, που θα δώσει
λύση για τους 'Ελληνες γεωργούς τα επόµενα χρόνια.
Πρέπει όµως να πούµε, ότι στο σύνολο των εκτιµήσεων που
έχουµε, το ΑΕΠ διαµορφώνεται περίπου στο 17%, το συνολικό
εισόδηµα του συνόλου των µελών των γεωργικών νοικοκυριών της
χώρας µας ανέρχεται σε 5,5 τρισεκατοµµύρια δραχµές περίπου.
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Είναι περίπου το 17% του ΑΕΠ, αν δεχθούµε ότι το ΑΕΠ ήταν
περίπου 33 τρισεκατοµµύρια δραχµές.
Κοιτάξτε, όµως, τι συµβαίνει: Από τις γεωργικές δραστηριότητες
προέρχεται µόνο το 3,8% του ΑΕΠ, από αυτό το 17%. Το 5%
προέρχεται από τις ενισχύσεις στην παραγωγή. Το 2,42%
προέρχεται από εισόδηµα κοινωνικών παροχών και περιουσίας και
το 5,5% προέρχεται από τη µη γεωργική πολυδραστηριότητα στον
αγροτικό χώρο.
Από αυτό µπορεί κανείς να ισχυριστεί, ότι το µέσο γεωργικό
νοικοκυριό στη χώρα µας είναι πολύ εισοδηµατικό. Το µέσο
εισόδηµα των αγροτικών νοικοκυριών δεν είναι αποκλειστικά
αγροτικό γεωργικό και αυτό φαίνεται και από το πώς κατανέµονται
τα εισοδήµατα των γεωργικών νοικοκυριών, αφού το 32,73%
προέρχεται από µη γεωργική πολυδραστηριότητα. Το 30%
προέρχεται από ενισχύσεις στην παραγωγή, το 14,5% από
εισοδήµατα κοινωνικών παροχών και περιουσίας και κατά 22,7%
µόνο τα εισοδήµατα της γεωργικής δραστηριότητας.
Με αυτή, λοιπόν, την πραγµατικότητα και από πολλά άλλα θέµατα,
εµείς -γιατί όταν ξεκίνησε η "Ατζέντα 2000" δεν είχε µέσα τα
µεσογειακά προϊόντα, εµείς τα επιβάλλαµε, δεν είχε µέσα τις
πολιτικές αναδιάρθρωσης υπαίθρου-αποτυπώνουµε µια νέα
πολιτική. Το είπα νέο δόγµα, δεν µας αρέσει η λέξη δόγµα, είναι µια
νέα πολιτική που θα εφαρµοστεί.
Τα έτη 2000-2006 είναι η πολιτική της ανασυγκρότησης της
υπαίθρου, γιατί ο πολίτης της υπαίθρου που είναι και αγρότης,
πρέπει να έχει τα εισοδήµατα εκείνα που περίπου έχουν οι αστοί και
την ποιότητα ζωής που περίπου έχουν οι αστοί ή έστω σε µία
σχέση για να µπορεί να µείνει στην ύπαιθρο. Γιατί αν ο πολίτης δεν
µείνει στην ύπαιθρο, δεν θα είναι ούτε λίγο αγρότης.
Εποµένως, στην ελληνική πραγµατικότητα έχουµε αγρότες πλήρους
απασχόλησης, αλλά έχουµε και αγρότες µερικής απασχόλησης,
αφού τα εισοδήµατά τους προέρχονται από διάφορες πηγές.
Αυτή η πολιτική ανασυγκρότηση υπαίθρου είναι που θα µας
απασχολήσει τις επόµενες εβδοµάδες, τους επόµενους µήνες µε
συγκεκριµένα µέτρα που θα εφαρµοστούν σε όλους τους
καποδιστριακούς
δήµους,
µε
συγκεκριµένες
ενισχύσεις
επιστηµόνων, τεχνικών, για να µπορέσουµε να σπρώξουµε πόρους
από το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, από εθνικούς πόρους,
αλλά και από τις συνολικές διαρθρωτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης, για να στηρίξουµε την ελληνική ύπαιθρο. ∆ιότι αν δεν
στηρίξουµε την ελληνική ύπαιθρο, δεν θα µπορούµε να στηρίξουµε
τον 'Ελληνα αγρότη.
Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό, αλλά
και επειδή υπάρχουν ανισότητες, όχι ανάµεσα στην Ελλάδα και στις
χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, αλλά µέσα στην Ελλάδα,
υπάρχουν ανισότητες της τάξης ένα προς πέντε. Υπάρχουν
περιοχές στις οποίες κατευθύνονται τεράστιοι πόροι από τις
ενισχύσεις και υπάρχουν περιοχές που δεν κατευθύνεται τίποτα.
Να γιατί, απέναντι στα αιτήµατα για γενικά µέτρα έχω αντιπροτείνει
στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στη ΓΕΣΑΣΕ, στη ΣΥ∆ΑΣΕ, αλλά και σε όλα τα
θεσµικά ή µη θεσµικά. ∆ιότι, εµείς βλέπουµε όλους τους αγρότες και
ασχολούµαστε µε όλες τις οργανώσεις και τα αιτήµατά τους. Εµείς
δεν βλέπουµε απλώς κάποια αιτήµατα γενικά, αλλά θέλουµε να τα
εξειδικεύσουµε, κατά προϊόν και κατά περιφέρεια. ∆ιότι αν σε ένα
κόστος παραγωγής δώσουµε µια γενική λύση, αλλιώς λειτουργεί,
ως ενίσχυση στην α' περιοχή και αλλοιώς στη β'. Με γενικές
ρυθµίσεις εντείνουµε τις ανισότητες, ενώ εµείς θέλουµε να
περιορίσουµε τις ανισότητες και θα το κάνουµε.
Στην Ελλάδα έχουµε δύο φορολογικά καθεστώτα. Το ένα είναι
το γενικό φορολογικό καθεστώς, στο οποίο ανήκει περίπου το
15% µε 20% των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και το άλλο είναι
το ειδικό φορολογικό καθεστώς στο οποίο ανήκει το υπόλοιπο
των αγροτικών νοικοκυριών, µε ειδικές ρυθµίσεις, γιατί σε όλα
αυτά τα µεγέθη που ανέπτυξα προηγουµένως και σας είπα,
δεν εµπεριέχεται ούτε η αυτοκατανάλωση που είναι πολύ
µεγάλη
στο
αγροτικό
νοικοκυριό
ούτε
οι
φορολο-

4362

γικές απαλλαγές ούτε άλλα µεγέθη, διότι, αν τα βάζαµε όλα αυτά,
δεν θα µπορούσαµε να δώσουµε αυτούς τους αριθµούς.
Πρέπει, όµως, να επισηµάνουµε ότι χάρη σ' αυτό το ειδικό
φορολογικό νοικοκυριό διακινούνται δύο τρισεκατοµµύρια
αγροτικών προϊόντων, χωρίς τιµολόγια, από τα οποία ο µεγάλος
θύτης και θύµα είναι ο ίδιος ο αγρότης.
Και φυσικά προς αυτήν την κατεύθυνση λειτουργούµε, για να
δώσουµε λύσεις. Φυσικά από εκεί χάνει και ο ΕΛΓΑ, από εκεί χάνει
και το δηµόσιο και µε βάση αυτό εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί
ένα σύστηµα, το οποίο δεν µπορεί παρά να διορθωθεί µέσα από
κάποιες µεγάλες αλλαγές. Και ποιες είναι αυτές οι αλλαγές; Πρέπει
να συµφωνήσουµε σ' αυτές τις µεγάλες θεσµικές αλλαγές, γιατί
απέναντι στο τρίπτυχο ανάπτυξη - ανταγωνιστικότητα ανασυγκρότηση της υπαίθρου, δεν έχουµε παρά να δούµε αυτήν
την κατάσταση και σε ποιες τοµές θα προχωρήσουµε. Και αν
θέλετε, είναι και συµβατές ιδεολογικά τουλάχιστον για το δικό µου
πολιτικό χώρο, αφού και στο συνεργατισµό πιστεύουµε, αλλά και
στην προσαρµογή του συνεργατισµού. 'Οταν το ιδιωτικό κεφάλαιο
κινείται σε συγχωνεύσεις και συνενώσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί σ'
αυτήν τη χώρα θα έχουµε επτά χιλιάδες πρωτοβάθµιους
συνεταιρισµούς και διάσπαρτες δεκάδες ενώσεις, οι οποίες µονίµως
δηµιουργούν χρέη. Και δεν φταίνε τα πρόσωπα -εγώ δεν θα πω
κάτι τέτοιο- αλλά φταίνε όλοι αυτοί οι µηχανισµοί.
Να γιατί, λοιπόν, το Υπουργικό Συµβούλιο προχώρησε σε κάποιες
αποφάσεις, που συνιστούν σειρά µεγάλων τοµών. Και αυτές είναι
πολύ σύντοµα και χωρίς ανάλυση, νέο πλαίσιο για τη δοµή και
λειτουργία του συνεταιριστικού κινήµατος. Εµείς θέλουµε δυνατούς
συνεταιρισµούς, οι οποίοι να µπουν στην παραγωγή, στη διακίνηση
και εµπορία των αγροτικών προϊόντων. Εάν δεν γίνει αυτό -και αυτό
θα γίνει εθελοντικά, µε κίνητρα για συνενώσεις- πάνω στα θέµατα
της λειτουργίας του ελέγχου, της διοίκησης, του µάνατζµεντ, τότε
δεν θα έχουµε κάνει τίποτα. ∆εν θα έχουµε κάνει δυνατούς
συνεταιρισµούς, για να υπηρετήσουµε την ιδέα του συνεργατισµού.
Χρειάζεται να κάνουµε -και θα έρθουµε την άλλη εβδοµάδα µε
σχέδιο νόµου- αµέσως διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Είναι αυτά
που λέµε στην κοµµατική γλώσσα -και ήταν απαίτηση του
αγροτικού κόσµου για χρόνια- Εθνικά Συµβούλια Προϊόντων.
Πρέπει να κάνουµε αµέσως εθνικές διεπαγγελµατικές οργανώσεις
για το βαµβάκι, όπου παραγωγοί και έµποροι πρέπει να
συνεργαστούν. Κατ' αρχήν, να κάνουµε για τα προϊόντα, που
συνιστούν τις είκοσι δύο κοινές οργανώσεις αγορών. Εάν δεν
προχωρήσουµε και δεν συνεννοηθούµε, θα έχουµε προβλήµατα και
κάθε χρόνο θα έχουµε για λέµε βραχυχρόνιες και ευκαιριακές
αναλύσεις, θα κοιτάµε κάθε χρόνο να λύσουµε ευκαιριακά κάποια
προβλήµατα, µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα να διαιωνίζονται.
Εµείς θέλουµε συνολική αντιµετώπιση των θεµάτων. Να γίνουν,
επαναλαµβάνω, διεπαγγελµατικές οργανώσεις για όλα αυτά τα
προϊόντα. Να συνεννοηθούν οι παραγωγοί, οι έµποροι, οι
βιοµήχανοι, οι εξαγωγείς για το πώς θα στηρίξουν -να έχουν
στρατηγική- τα προϊόντα αυτά εδώ, αλλά και στις αγορές του
εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ενωµένης Ευρώπης. Μόνο έτσι θα
ισχυροποιήσουµε τη θέση µας. ∆ιάσπαρτοι και πολυδιασπασµένοι,
άλλα να λέει ο ένας στη µια περιοχή, άλλα να λέει ο άλλος στην
άλλη περιοχή για το ίδιο προϊόν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Πρέπει να συνεννοηθούµε.
Από εκεί και πέρα, θα κάνουµε και πολλά άλλα, όπως τα ινστιτούτα
προϊόντων, την ενηµέρωση στην εκπαίδευση, το αποκεντρωµένο
σύστηµα ελέγχου και πληρωµών, για να πάψει η οδός Αχαρνών να
είναι το κέντρο της Ελλάδας. Θα τα κάνουµε όλα αυτά, για να µην
υπάρχουν τριβές. 'Ηδη πολλά από αυτά τα έχουµε ξεκινήσει. Εµείς,
όµως, πιστεύουµε και στον κοινωνικό διάλογο, γι' αυτό και
αποφασίσαµε το Συµβούλιο Αγροτικής Πολιτικής να µην συγκαλείται
µια φορά στους τρεις-τέσσερις µήνες στην Αθήνα, µε τους
Αρχηγούς των κοµµάτων, τον Πρόεδρο της Βουλής και µε
οκτακόσιους ανθρώπους να συζητούµε, αλλά αποφασίσαµε να
λειτουργήσει το ΣΑΠ τον ένα µήνα κατά νοµό, το δεύτερο µήνα στην
περιφέρεια και τον τρίτο µήνα στην Αθήνα, µε δεσµευτικές
κατευθύνσεις και για την πολιτεία και για όλους, για να µπορέσουµε
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να έχουµε κάποιες λύσεις.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το κλειδί όµως αυτών των
αλλαγών είναι το ίδιο το Υπουργείο Γεωργίας. Το Υπουργείο
Γεωργίας µε την αποκέντρωση, η οποία θα υπάρξει και θα
αποτελέσει το κλειδί των µεγάλων αλλαγών, θα γίνει ένα επιτελικό
όργανο αγροτικής πολιτικής.
'Ολες του δε οι δραστηριότητες θα πάνε στην περιφέρεια. Το
Υπουργείο Γεωργίας, που, αν θέλετε, είναι στην ουσία ένα
Υπουργείο αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης της υπαίθρου, µε
αυτά τα στοιχεία που είπα προηγουµένως, πρέπει να πάρει µια
άλλη µορφή. Και αυτό θα γίνει µέσα στους επόµενους δύο τρεις
µήνες. ∆εν χωράει άλλη καθυστέρηση.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτόν, όµως, τον τόπο
καλλιεργούνται προϊόντα. Και αυτά τα προϊόντα έχουν βραχυχρόνια
προβλήµατα, κλαδικά και περιφερειακά. Υπάρχουν προβλήµατα.
Και δεν είναι µόνο επειδή τα αγροτικά προϊόντα είναι προϊόντα
υψηλού κινδύνου. Είναι προϊόντα τα οποία πραγµατικά, αν τα δει
κανείς και από την πλευρά του κόστους παραγωγής, θα δει ότι
θέλουµε να τα κάνουµε πιο ανταγωνιστικά. Θα τα κάνουµε. Θα τα
κάνουµε όµως µέσα από τις θεσµικές αλλαγές, γιατί τότε θα είναι η
µόνιµη βάση της ανταγωνιστικότητας, ισχυρή. Και θα τα κάνουµε
στο βαθµό που µας επιτρέπεται και µπορούµε και µε τη µείωση του
κόστους εισροών-παραγωγής εκεί που µπορούµε. Kαι αυτό κάναµε.
'Εχω δει διακόσιες είκοσι πέντε συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές
οργανώσεις σε τρεις µήνες και έχω πάει στις δέκα από τις δεκατρείς
περιφέρειες της χώρας. Το µεγαλύτερο θέµα κόστους-εισροής, ήταν
τα χρέη, δεν είναι τα καύσιµα. Τα καύσιµα, αν εξαιρέσουµε τα
θερµοκήπια, συµµετέχουν µε 3%-4% στο συνολικό κόστος
παραγωγής. Ενώ το χρηµατοοικονοµικό κόστος συµµετέχει µε 25%30%. Γι' αυτό και επειδή οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες
δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα µε τα υψηλά επιτόκια, µε την
αποκλιµάκωσή τους και µε την πορεία εξυγίανσης και
ανασυγκρότησης της Αγροτικής Τράπεζας, πήραµε αυτές τις
αποφάσεις που πήραµε προχθές. Γιατί παρ' ότι από το 1983
έχουµε πάρει δεκαεννιά µέτρα ρυθµίσεων συνολικού ύψους 1,6
τρισ. δραχµών, παρότι έχουν µειωθεί κατά 7% οι µονάδες και τώρα
άλλες τέσσερις, παρ' όλα αυτά εµείς θεωρήσαµε και για να µην
υπάρχει διαφωνία, αποφασίσαµε ότι πρώτον διαγράφονται όλοι οι
τόκοι ποινής. ∆εύτερον, διαγράφεται το 50% των δεδουλευµένων
τόκων και το υπόλοιπο γίνεται ένα νέο δάνειο. Με καθαρά
τραπεζικά κριτήρια, τραπεζικές λογικές, αυτά εφαρµόζονται σε όλο
τον κόσµο. Το επιτόκιο για το νέο δάνειο της πρώτης διετίας είναι
µειωµένο κατά τέσσερις µονάδες από το ισχύον της ΑΤΕ και για τα
υπόλοιπα χρόνια, τα άλλα οκτώ χρόνια, θα είναι κυµαινόµενο γιατί
εµείς πιστεύουµε -και αν µπούµε στην ΟΝΕ πράγµατι έτσι θα είναιότι τα επιτόκια µετά από δύο χρόνια θα είναι 6% και 7%. 'Αρα
έπρεπε και εκεί να το προβλέψουµε, να είναι κυµαινόµενο για να
ωφεληθεί ο 'Ελληνας αγρότης. Και φυσικά οι αποφάσεις αυτές
αφορούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς
και όλα τα νοµικα πρόσωπα και τα θερµοκήπια και τις µικρές
εκµεταλλεύσεις. Φυσικά πήραµε και µία σειρά άλλων ειδικών
µέτρων.
Θα πρέπει, όµως, να συµφωνήσουµε και για κάποια άλλα θέµατα.
Βρισκόµαστε σε µία περίοδο που θέλουµε εθνική συνεννόηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Μου επιτρέπετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας):
τελειώσω, έχουµε χρόνο µετά και για δευτερολογίες...

Μόλις

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Στο ερώτηµα που έθεσα γι' αυτούς που
ρύθµισαν...
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Αφού έχουµε
συνάντηση µετά, για να τα πούµε και για να δώσουµε διευκρινίσεις.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Εδώ θα τα πείτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): ∆ηµοσίως. 'Ολα
δηµοσίως κύριοι συνάδελφοι, τίποτα δεν µένει κρυπτό σε
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αυτόν τον κόσµο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Παρ' ότι
προέρχοµαι από τη ∆ιεύθυνση Μελετών της ΑΤΕ, εγώ δεν είµαι το
λογιστήριο της ΑΤΕ ούτε είµαι ειδικός για να δώσω στα ερωτήµατα
αυτά που τίθενται, απαντήσεις. 'Εχω µαζέψει παραδείγµατα και
µπορώ µετά να σας πω, αλλά ο χρόνος είναι αµείλικτος όχι για τη
ζωή όλων, αλλα είναι και για τη ζωή µας µέσα στο Κοινοβούλιο
όσον αφορά την παρουσία µας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι
στο Υπουργικό Συµβούλιο πήραµε τις αποφάσεις µας.
Αποφασίσαµε να κάνουµε βαθιές τοµές στους θεσµούς. Εάν δεν το
κάνουµε, δεν έχουµε µέλλον, όχι µέσα στην παγκόµια αγορά ούτε
καν στην Ενωµένη Ευρώπη.
∆εύτερον, ο αγροτικός τοµέας της οικονοµίας έχει αλλάξει. Τι
δουλειά έχει το '50, το '60, το '70, το '80; Σήµερα έχει αλλάξει. Ο
αγρότης δεν είναι περιθωριοποιηµένος, δεν είναι κάποιος στη
γωνία. Και πολιτικά ώριµος είναι και το κράτος έχει δώσει ό,τι
µπορεί και οι τοπικές κοινωνίες το ίδιο.
Υπάρχει µια κοινωνική καταξίωση, αλλά υπάρχουν προβλήµατα.
Και υπάρχουν προβλήµατα, επειδή όλα αυτά που είπα και ιδιαίτερα
το θεσµικό µας πλαίσιο, δεν λειτουργεί σωστά.
Αυτές τις τριβές θα τις µειώσουµε. Θα µειώσουµε όπου µπορούµε
το κόστος παραγωγής. 'Ηδη έχουµε πει ότι µειώσαµε το κόστος στα
φυτοφάρµακα, στα λιπάσµατα και αυτήν την εβδοµάδα στους
σπόρους. 'Εχει µειωθεί- εκεί που έχει µειωθεί έστω- κατά 40% η
επιστροφή στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο. 'Εχει
µειωθεί στο ρεύµα. 'Οπου µπορούµε να µειώσουµε συµβατικά,
χωρίς να δηµιουργούµε προβλήµατα ανταγωνισµού, θα το κάνουµε.
Αλλά πρέπει να καταλάβουµε ότι είµαστε σε µία κοινωνία, είµαστε
σε µία δηµοκρατία που θέλει τη συµµετοχή σε διάλογο όλων, που
θέλει να εκτιµούµε τις κοινωνικές ανάγκες αλλά και τις οικονοµικές
ανάγκες και λειτουργίες των άλλων κοινωνικών τάξεων. Και φυσικά,
πολλά από αυτά που επιτεύχθησαν σ' αυτήν την πορεία, οφείλονται
στους αγώνες των αγροτών και σίγουρα, στους αγώνες όλων των
αγροτών και όλων των περιφερειών.
Εµείς, σαν ΠΑΣΟΚ, έχουµε συµµετάσχει, έχουµε διαµορφώσει και
συνεχίζουµε να διαµορφώνουµε πολιτική. ∆εν είναι η εικόνα αυτή
της κακοµοιριάς που υπάρχει, της φτώχειας και της ένδειας. ∆εν
είναι σίγουρα πολυεκατοµµυριούχοι, αν και τα εκατοµµύρια έγιναν
τόσα που ο καθένας είναι και λίγο εκατοµµυριούχος στη σηµερινή
εποχή.
Πιστεύω ότι στον άξονα της κατεύθυνσης της στήριξης, πρώτον του
εισοδήµατος, δεύτερον των τοµών που πρέπει να γίνουν στους
θεσµούς και στην καθηµερινή ζωή του αγρότη και του πολίτη της
υπαίθρου στην περιφέρεια, µε οικονοµικό ρεαλισµό, µε κοινωνική
ευαισθησία, αλλά και µε οράµατα που πάντα είχαµε εµείς σ' αυτήν
την παράταξη, θα δώσουµε λύσεις και θα δώσουµε προοπτικές, τις
οποίες εξάλλου επί χρόνια υπηρετούµε, άλλοτε σωστά και άλλοτε
µε λάθη. Αλλά επί χρόνια υπηρετούµε µια συγκεκριµένη
κατεύθυνση για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος και της ζωής
του αγρότη.
Πιστεύω µ' αυτόν τον οικονοµικό ρεαλισµό, την κοινωνική
ευαισθησία και το όραµα, ότι µπορούµε να προσεγγίσουµε ένα
καλύτερο αύριο, µέσα σε ένα παγκόσµιο κλίµα σκληρού
ανταγωνισµού, ώστε αυτά τα οποία ως σενάρια σχεδίασαν οι
ισχυρές αγροτικές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, να µην
περάσουν. Να µην υποστούµε την οικονοµική ζηµιά, την οποία θα
υφιστάµεθα εάν αυτά εφαρµοζόντουσαν, αλλά αντίθετα µέσα από
σκληρές διαπραγµατεύσεις να µπορούµε πραγµατικά να
δικαιώσουµε, ως κόµµα ευθύνης, ως υπεύθυνοι άνθρωποι που
υπηρετούµε θεσµούς, τους στόχους και τις επιδιώξεις των Ελλήνων
αγροτών.
Για µένα η εικόνα µέσα απ'αυτήν την επιτάχυνση της αλλαγής των
θεσµών και µέσα από µία πραγµατικά σκληρή διαπραγµάτευση στα
όργανα της Ενωµένης Ευρώπης, θα είναι, θα υπογράφεται και θα
στηρίζεται µέσα από µία λέξη. Και αυτήν τη λέξη εγώ µεταφέρω
στους αγρότες που έχουν προβλήµατα, στους αγρότες που ζουν
καθηµερινά δύσκολα, τη λέξη αισιοδοξία.
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Μ'αυτά τα λόγια σας ευχαριστώ και στη δευτερολογία εάν χρειαστεί,
επειδή αναφέρθηκαν και οι αγαπητοί συνάδελφοι σε ορισµένα
προϊόντα, θα σχολιάσω και τα προϊόντα αυτά. Ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Θέλω απάντηση, κύριε Υπουργέ, στο
ερώτηµα που σας έθεσα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
(Λουκάς
Αποστολίδης):
Υπάρχει
και
δευτερολογία, κύριε Μπούτα.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδος κ. Κόρακας, έχει το λόγο.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε πάλι
µε πρωτοβουλία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας σήµερα
ένα σοβαρότατο, ένα κεφαλαιώδες ζήτηµα, θα λέγαµε, για τη χώρα
µας, που έχει σχέση µε την αγροτική οικονοµία γενικότερα και
ειδικότερα µε τη θέση του 'Ελληνα αγρότη στην Ελλάδα.
Ακούγοντας το νέο σχετικά στη θέση του Υπουργό Γεωργίας, δεν
φωτιστήκαµε περισσότερο, δεν διασκεδάστηκαν έστω κάπως οι
ανησυχίες που διατυπώνουµε και τα προβλήµατα που
καταγγέλλουµε µε την επερώτησή µας.
Εµείς πράγµατι επικρίνουµε την Κυβέρνηση για το γεγονός ότι
πειθήνια εφαρµόζει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που
αποβλέπουν στον αφανισµό του µικροµεσαίου αγροτικού
νοικοκυριού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής
οικονοµίας της χώρας µας. Αυτό δεν µπορεί να το αµφισβητήσει
κανείς. Θα δώσω µετά µερικά στοιχεία, κύριε Υπουργέ, που
επιβεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω ότι αυτά που µας είπατε σήµερα
τα ακούµε εδώ και πολλά χρόνια. Το ίδιο τονίσαµε πριν από ένα
περίπου χρόνο σε παρόµοια επερώτηση που είχαµε καταθέσει και
συζητήσει στη Βουλή και στη θέση σας βρισκόταν ο προκάτοχός
σας κ. Τζουµάκας.
Μας είπατε και εσείς σήµερα -έτσι κλείσατε- ότι διαπραγµατεύεσθε
σκληρά. Είπαµε και τότε ότι µέσα σπ' αυτούς τους "αγώνες" που
δίνετε στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, από "σκληρή σε σκληρή
διαπραγµάτευση", φθάσαµε στο σηµείο να έχει ρηµάξει η ύπαιθρος
µας. Θα µπορούσε, λοιπόν, να πει κανείς "έλεος, σταµατήστε
επιτέλους αυτές τις σκληρές διαπραγµατεύσεις".
Βεβαίως, είναι γεγονός ότι σε ολα τα αγροτικά προϊόντα από τότε
που µπήκαµε στην ΕΟΚ, από το 1981, έχουµε µια συνεχή πορεία
µείωσης των τιµών. ∆εν υπάρχει ούτε ένα αγροτικό προϊόν που
αποπληθωρίζοντας, αν θέλετε, τις σηµερινές τιµές του, να είναι η
τιµή του πάνω απ' αυτήν που ήταν πριν µπούµε στην ΕΟΚ. Αυτό
πρέπει να µας κάνει να βγάλουµε ορισµένα συµπεράσµατα, έστω
να προβληµατιστούµε. ∆εν πρέπει να διερωτηθούµε τι γίνεται;
Πριν µπούµε στην ΕΟΚ, οι θιασώτες της ΕΟΚ µε συνεχείς
εκστρατείες µας έλεγαν αναφερόµενοι ειδικά στους αγρότες, ότι
µπαίνοντας στην ΕΟΚ η τεράστια αγορά των διακοσίων πενήντα
εκατοµµυρίων θα απορροφήσει µέσα σε ένα µήνα όλη την αγροτική
µας παραγωγή και όχι µόνο δεν θα έχουµε πρόβληµα, αλλά θα
αυξήσουµε και την παραγωγή µας. Μπούχτησαν οι αγρότες µας στα
"παχιά" τα λόγια, αλλά και στις χωµατερές, που πέρα απ' όλα τα
άλλα δείχνουν και πόσο αποκρουστικό, απάνθρωπο είναι το
πραγµατικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Εκατοµµύρια
άνθρωποι πεθαίνουν καθηµερινά από τη πείνα και εµείς θάβουµε
εκατοµµύρια τόνους φρούτα, οπωροκηπευτικά γενικότερα έναντι
µιας αποζηµίωσης. ∆εν είναι απάνθρωπο αυτό το πράγµα; Και
όµως συνεχίζεται.
Να πω και κάτι ακόµα για τις "σκληρές" διαπραγµατεύσεις. 'Οταν
µέσα σε µια συµµαχία, την οποία από τη µια µεριά την προβάλλεις
ότι είναι αυτή που επαγγέλλεται ούτε λίγο ούτε πολύ τον παράδεισο
για τους πολίτες της χώρας και γενικά για τους πολίτες της
συµµαχίας αυτής και από την άλλη είσαι υποχρεωµένος να δίνεις
καθηµερινά σκληρές, όπως λέτε εσείς, µάχες και να παζαρεύεις, να
αγωνίζεσαι, να κάνεις συµµαχίες και να παλεύεις, επιτρέψτε µου να
σας πω, ότι αυτό δεν είναι συµµαχία. Είναι απλώς λυκοσυµµαχία,
για να θυµηθούµε την πρώτη άποψη που διατύπωσε το Κ.Κ.Ε. και
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γενικότερα η συνεπής Αριστερά εδώ στη χώρα µας κατά τα πρώτα
χρόνια της ΕΟΚ.
Είναι επίσης γεγονός ότι οι τιµές, κ. Ανωµερίτη, των αγροτικών
προϊόντων µειώνονται -και µη µας επικαλείσθε την αντιστάθµιση
από την αύξηση των επιδοτήσεων, θα σας πω µετά γι' αυτό- όχι για
να ωφεληθούν οι αγρότες, αλλά για να ωφεληθούν οι µεταπράτες,
οι βιοµήχανοι, αυτοί που λυµαίνονται το ιδρώτα του αγρότη και
ταυτόχρονα το εισόδηµα του καταναλωτή. 'Οταν τα πορτοκάλια για
αποχύµωση έχουν δυο µε πέντε δραχµές το κιλό, καταλαβαίνετε τι
σηµαίνει αυτό και όταν ο καταναλωτής πληρώνει το φρέσκο χυµό
του πορτοκαλιού από τριακόσιες έως χίλιες δραχµές το κουτί,
καταλαβαίνετε ποιος ωφελείται.
'Ερχεται τώρα η Ευρωπαϊκή 'Ενωση των µονοπωλίων, του µεγάλου
κεφαλαίου να δώσει αυτές τις επιδοτήσεις, όχι γιατί "την έπιασε ο
πόνος" για τον αγρότη, αλλά γιατί θέλει µε έµµεσο τρόπο να
χρηµατοδοτεί το µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Είπατε εσείς ότι αντισταθµίζονται αυτές οι µειώσεις µε την αύξηση
των επιδοτήσεων. Και αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι ψέµατα, το
γνωρίζετε πολύ καλά. Ο σχετικός κανονισµός το διευκρινίζει. 'Η δεν
έχετε υπόψη σας το περιεχόµενο του κανονισµού. Θα αναφέρω ένα
παράδειγµα: Για την τιµή των σιτηρών είχαµε 119,19 ECU τον τόνο
πριν και τώρα µε τον καινούριο κανονισµό είναι στα 95,19 ECU,
δηλαδή, µείον 24 ECU ανά τόνο. Η επιδότηση από 54 ECU τον
τόνο πήγε στα 66 ECU, δηλαδή, αυξήθηκε κατά 12 ECU ανά τόνο.
'Εχουµε όµως µία πραγµατική µείωση: Η τιµή παραγωγού µειώθηκε
κατά 24 ECU, µείον τα 12 ECU που αυξήθηκε η επιδότηση, είναι 12
ECU µείον, δηλαδή, 10% µείωση του εισοδήµατος του 'Ελληνα
αγρότη σιτοπαραγωγού.
Γι' αυτούς που λυµαίνονται τον ιδρώτα του σιτοπαραγωγού, που
είναι ένα τεράστιο πρόβληµα, θα πρέπει κάποτε να µιλήσετε
ανοικτά. Με ρωτάνε οι σιτοπαραγωγοί της Λήµνου, πώς είναι
δυνατόν να πουλάνε 36 ή 37 δραχµές το κιλό το σκληρό σιτάρι και
να πηγαίνουν µετά πενήντα µέτρα πιο πέρα στο φούρνο και να
αγοράζουν το ψωµί 350 δραχµές το κιλό. Σ' αυτό δεν πρέπει να
δώσετε µια απάντηση; Είµαστε περήφανοι γι' αυτό; Το ίδιο γίνεται
για όλα τα αγροτικά προϊόντα και έχουµε παντού την ίδια περίπου
κατάσταση.
'Οσον αφορά την επιδότηση, η διαφορά που είπα για τα στάρια
υπάρχει και για τα βοδινά, για το γάλα και σίγουρα θα
ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα.
Επίσης, υπάρχει το θέµα των ποσοστώσεων οι οποίες πραγµατικά
συµπορεύονται µε τα γενικότερα συµφέροντα των πολυεθνικών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και αντιστρατεύονται θανάσιµα τα
συµφέροντα των µικροµεσαίων αγροτών και της αγροτικής
οικονοµίας της χώρας µας. Υπάρχει η πολιτική απέναντι στους
νέους αγρότες. Καυχάσθε, επαίρεσθε γι' αυτήν, τη ζούµε όµως
καθηµερινά. Είναι µία πολιτική στυγνής δίωξης της νεολαίας µας
από την αγροτική οικονοµία. Το ζω καθηµερινά, κύριε Υπουργέ, στο
Νοµό Λέσβου, στη Λήµνο, στη Λέσβο, στον 'Αγιο Ευστράτιο, όπου
συναντώ νέους αγρότες. Με το ζόρι, θα έλεγε κανείς, συνεχίζουν τη
δραστηριότητά τους εκεί και δεν φεύγουν αυτοί οι λίγοι που
απέµειναν.
Για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, επικαλείσθε συχνά την
οικονοµία της ελεύθερης αγοράς. Εµείς τη λέµε "οικονοµία της
ελεύθερης ληστείας" όπως είπα, ληστείας και του παραγωγού και
του καταναλωτή. Αυτήν τη στιγµή για παράδειγµα αντιµετωπίζει η
Λέσβος -και όχι µόνο- τεράστιο πρόβληµα µε την τιµή του λαδιού.
∆ίνεται 650 δραχµές ο άσος στον παραγωγό και πουλιέται 1.500,
1.700 µέχρι και 2.000 δραχµές -όχι το κιλό που αγοράζουν οι
έµποροι από τον παραγωγό- το λίτρο.
Με ρωτάνε οι ελαιοπαραγωγοί και σας το µεταφέρω: "∆εν µπορεί να
µπει ένας αγορανοµικός έλεγχος για να ελέγξουν επιτέλους πού
πάει αυτή η διαφορά"; Φυσικά, δίνω την απάντηση που µου έδινε
συνέχεια ο προκάτοχός σας όταν θέταµε το θέµα, που και εσείς δεν
µπορείτε να δώσετε άλλη: "'Εχουµε οικονοµία της ελεύθερης
αγοράς". Κάνουµε έλεγχο για την ποιότητα, κάνουµε έλεγχο για την
ποσότητα, αλλά για την τιµή απαγορεύεται γιατί αν κάνουµε έναν
τέτοιο έλεγχο πλήττεται το ίδιο το καθεστώς του υπερκέρδους, της
αισχροκέρδειας γενικότερα που επιδιώκει, που επιβάλλει η
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Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Τα υπόλοιπα, περί αντιµονοπωλιακών νόµων
είναι -επιτρέψτε µου την έκφραση- κουραφέξαλα, για να
κοροϊδεύουµε τον κόσµο.
Γι' αυτό ακριβώς, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώµη µας, επιβάλλεται
να οικοδοµηθεί ένα πανίσχυρο, παλλαϊκό µέτωπο και των
παραγωγών και των καταναλωτών.
Αυτοί µαζί δεµένοι σαν µια γροθιά θα µπορέσουν ν' ανατρέψουν
αυτές τις πολιτικές που λυµαίνονται τον ιδρώτα τους, το εισόδηµά
τους.
Επίσης, στο θέµα των υποδοµών για την αγροτική οικονοµία,
έχουµε πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα. Συνέχεια µας µιλάτε για
υποδοµές, υποδοµές, υποδοµές, αλλά τα ποσοστά του
προγράµµατος επενδύσεων που πάνε για την αγροτική οικονοµία,
συνεχώς µειώνονται, είναι κάτω από το 5%, ενώ η αγροτική
οικονοµία εξασφαλίζει το 11% του ΑΕΠ και το 35% της εισροής
συναλλάγµατος.
'Εχουµε -επίσης είναι γεγονός- το µέσο εισόδηµα του αγρότη που
φθάνει µόλις το 60% του µέσου εισοδήµατος της χώρας µας.
Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τις επιδοτήσεις, θα θυµίσω ότι το
80% των επιδοτήσεων δεν πάει στον παραγωγό, δεν πάει στον
αγρότη, αλλά πάει στο βιοµήχανο και σ'αυτούς που λυµαίνονται τον
ιδρώτα τους.
Προβλήµατα έχουµε επίσης µε την αλιεία. Χτυπιέται η µικροµεσαία
αλιεία. Περίπου χίλια εξακόσια - δύο χιλιάδες µικροµεσαία σκάφη
αποσύρθηκαν ή αποσύρονται. 'Εχουµε το πρόβληµα στα
εσπεριδοειδή και στα υπόλοιπα προϊόντα.
Μας είπατε, ότι το εισόδηµα του αγρότη είναι ένα εισόδηµα που
προέρχεται από την πολυαπασχόληση. Εµείς δεν θέλουµε να
αρνηθούµε ή να υποτιµήσουµε το γεγονός, ότι πράγµατι ο
µικροµεσαίος αγρότης για να τα βγάλει πέρα µε την πολιτική που
ακολουθείτε ακριβώς στον τοµέα αυτό, αναγκάζεται να κάνει και
άλλες δουλειές, κοντά στην υπεραπασχόληση που απαιτεί η
αγροτική του δραστηριότητα. 'Οµως, εδώ πάλι σήµερα µας
κοροϊδέψατε και παρακαλώ λίγο περισσότερο σεβασµό στη
νοηµοσύνη µας.
Είπατε ότι το 32% είναι από µη γεωργικές απασχολήσεις. Και µετά
µας λέτε πως ένα άλλο 32% είναι από επιδοτήσεις της αγροτικής
παραγωγής. Αυτό δεν είναι αγροτικό εισόδηµα; Και για να
καταλήξετε -το είπατε εκ του πονηρού- µόνο ένα 22% προέρχεται
από εισόδηµα από καθαρά αγροτική δραστηριότητα. ∆ηλαδή, αφού
ρίξατε κατακόρυφα τις τιµές, έρχεστε µετά να καυχηθείτε ότι µόνο
ένα 22% παίρνει κλπ. ενώ -ξέρετε πάρα πολύ καλά- ότι είναι πολύ
περισσότερο.
Επίσης, µιλάτε για την πολυαπασχόληση, γιατί θέλετε να ξοφλήσετε
µε τους µικροµεσαίους αγρότες και το χρησιµοποιείτε αυτό σαν ένα
άλλοθι.
Βεβαίως, αυτά περί περιορισµού των ανισοτήτων κλπ. είναι κι αυτά
εκ του πονηρού αφού τις ανισότητες τις εξαλείφετε προς τα κάτω,
προς τον αφανισµό, προς την εξόντωση, προς µεγαλύτερη ακόµη
εξαθλίωση.
Για όλα αυτά ακριβώς, κύριε Ανωµερίτη, πιστεύουµε ότι έχουν
απόλυτο δίκιο οι αγρότες που κατεβαίνουν στα µπλόκα και για
φέτος τουλάχιστον, είµαστε ακόµα στις αρχές. Να περιµένετε πολύ
µεγαλύτερες κινητοποιήσεις και το ΚΚΕ δεν πρόκειται να κάνει
πίσω, δεν πρόκειται να επηρεαστεί από το διασυρµό, τις
συκοφαντίες. Θα συνεχίσει να στηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις
αυτούς τους αγώνες.
Είναι γεγονός πράγµατι ότι έχουµε διαρθρωτικά προβλήµατα. Είναι
γεγονός ότι αυτήν τη στιγµή έχουµε οκτακόσιες χιλιάδες περίπου
αγροτικά νοικοκυριά στη χώρα µας, δηλαδή, εκατόν ενενήντα τρεις
χιλιάδες λιγότερα απ'αυτά που είχαµε το 1980 για να καλλιεργήσουν
τριάντα έξι εκατοµµύρια στρέµµατα. Και είναι σαράντα πέντε
στρέµµατα κατά µέσο όρο.
Λέτε εσείς τώρα, ότι πρέπει να πάµε στο µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που είναι εκατόν εβδοµήντα στρέµµατα.
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Αν θέλουµε να φτάσουµε εκεί, θα πάµε από οκτακόσιες χιλιάδες
νοικοκυριά, στις διακόσιες είκοσι χιλιάδες νοικοκυριά. Και όταν πάµε
εκεί, τότε θα µας πείτε "ναι, αλλά τώρα πρέπει να φθάσουµε το
αµερικάνικο πρότυπο για να γίνουµε ανταγωνιστικοί". Εκεί είναι δύο
χιλιάδες στρέµµατα κατά αγρότη. Και θα φθάσουµε στα δύο
χιλιάδες νοικοκυριά. Τότε φυσικά, δεν θα έχουµε να κάνουµε µε
αγροτικά νοικοκυριά αλλά µε επιχειρήσεις που δεν θα δουλεύουν οι
ιδιοκτήτες τους, θα έχουµε τους σύγχρονους τσιφλικάδες που θα
λυµαίνονται τον ιδρώτα των σύγχρονων κολλίγων.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας για το ζήτηµα αυτό,
αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πρόβληµα, αλλά το πρόβληµα αυτό
πρέπει κατά τη γνώµη µας να λυθεί µε τους παραγωγικούς
συνεταιρισµούς που θα έχουν ως βασικό αντικείµενο την οργάνωση
της αγροτικής παραγωγής σε συλλογική βάση και ταυτόχρονα θα
δραστηριοποιούνται και στον τοµέα της µεταποίησης, τυποποίησης
και εµπορίας των αγροτικών προϊόντων.
'Ετσι µπορεί να µειωθεί κατακόρυφα το κόστος παραγωγής από τη
µία, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της γεωργίας από την άλλη, µε
αποτέλεσµα να βελτιώσει τη θέση της στη διεθνή αγορά που
σήµερα έχει φθάσει στο κατώτατο σηµείο, να διασφαλίσει ένα
κατώτατο εισόδηµα στα µικροµεσαία αγροτικά νοικοκυριά, να
συµβάλει θετικά στην απασχόληση και γενικότερα, στην
αναζωογόνηση οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της υπαίθρου
µας.
Οι συνεταιρισµοί που προτείνουµε εµείς δεν έχουν καµία σχέση µε
αυτούς που υπάρχουν σήµερα και που ανειλικρινώς λέτε ότι πάτε
να ενισχύσετε. Εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία κάνατε ό,τι µπορούσατε,
ώστε και αυτούς ακόµα τους συνεταιρισµούς που έδιναν κάποια
προστασία στον αγρότη, να τους εξοντώσετε. Σας φέρνω σαν
χαρακτηριστικό παράδειγµα τις περίφηµες οµάδες παραγωγών.
Γιατί και αυτούς ακόµα του συνεταιρισµούς δεν µπόρεσαν οι
πολυεθνικές να τους αντέξουν.
Λέτε ότι υπάρχει πρόβληµα στη σύνθεση της αγροτικής
παραγωγής. Εδώ πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι υπάρχει τέτοιο
πρόβληµα. Το κυρίαρχο είναι το µικρό ποσοστό κτηνοτροφικής
παραγωγής σε σχέση µε τη φυτική στη χώρα µας. Είναι το 30% του
συνόλου. Το 67% είναι φυτική παραγωγή και ένα 3% είναι αλιεία και
δάση. Σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες µε αγροτική οικονοµία η
σύνθεση είναι ακριβώς αντίστροφη.
Εσείς, η Νέα ∆ηµοκρατία, ο Συνασπισµός όταν µιλάτε για
αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, δεν µιλάτε για αύξηση
της κτηνοτροφικής παραγωγής που την έχει ανάγκη η χώρα µας,
αφού πληρώνει πάνω από τριακόσια δισεκατοµµύρια δραχµές για
εισαγωγή ζωϊκών προϊόντων. Το κάνετε αυτό συνειδητά, διότι µε τις
ποσοστώσεις που έχετε συµφωνήσει στο αγελαδινό γάλα, στα
επιλέξιµα αιγοπρόβατα και στις επιδοτήσεις για τις αγελάδες και τα
µοσχάρια, δεν µπορεί να αυξηθεί η ζωϊκή παραγωγή. Και επειδή
δεν θέλετε να τα χαλάσετε µε την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, µιλάτε γενικά
και αόριστα, για αναδιαρθρώσεις, άλλοτε εννοώντας ξερίζωµα
οπωροφόρων και αµπελιών, άλλοτε εννοώντας τα αρωµατικά φυτά
που φυσικά δεν µπορούν να είναι µια εναλλακτική λύση, παρά µόνο
µια συµπληρωµατική λύση. ∆είξτε µας πράγµατι µια αγροτική
οικονοµία που να στηρίζεται στα αρωµατικά φυτά. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, επικαλείστε τις αναδιαρθρώσεις γενικά
και αόριστα για να φορτώσετε τις ευθύνες σας στους αγρότες που
τάχα είναι τεµπέληδες και κακοµαθηµένοι από τις κοινοτικές
επιδοτήσεις -βλέπε Πάγκαλος, Τζουµάκας παλαιότερα- που δεν
έκαναν τις απαιτούµενες καινοτοµίες στις καλλιέργειές τους, µε
αποτέλεσµα να έχουν σοβαρά προβλήµατα µε τις τιµές και στη
διάθεση της παραγωγής τους.
Χρησιµοποιείτε το πρόβληµα των αναδιαρθρώσεων για να
συγκαλύψετε τις ευθύνες σας για τη Συµφωνία της GATT που είχε
ως αποτέλεσµα τις αθρόες εισαγωγές ακόµα και οµοειδών
αγροτικών προϊόντων στη χώρα µας.'Ετσι οι αθρόες εισαγωγές
λευκών τυριών έριξαν κατακόρυφα τις τιµές του γάλακτος στη χώρα
µας µε αποτέλεσµα οι τιµές αυτές να είναι µικρότερες από αυτές
που είχαµε πριν πέντε χρόνια. Επίσης, οι αθρόες εισαγωγές χυµών
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εσπεριδοειδών εξευτέλισαν τις τιµές των εσπεριδοειδών. Οι αθρόες
εισαγωγές χοιρινού κρέατος απειλούν µε αφανισµό τον κλάδο της
χοιροτροφίας. Το ίδιο γίνεται ακόµα και στο λάδι. Οι τιµές
παραγωγού είναι πολύ πιο κάτω από το κόστος. Φυσικά, δεν
µπορείτε να επικαλείστε τις επιδοτήσεις.
'Οσο αφορά την "Ατζέντα 2000" είναι αναµφίβολο ότι θα επιταχύνει
τις αρνητικές αλλαγές που δροµολογήθηκαν µε την ένταξη της
χώρας µας στην ΕΟΚ, αλλαγές που εντάθηκαν παραπέρα µε τις
αναθεωρήσεις της ΚΑΠ. Αυτό γιατί θα µειωθεί δραστικά η στήριξη
της κοινοτικής γεωργίας.
Απόδειξη γι'αυτό αποτελεί η πρόταση της Κοµισιόν για µείωση των
τιµών, που θα αναπληρωθούν δήθεν µε επιδοτήσεις. Είπαµε όµως
γι'αυτό.
Επίσης, αποτελεί απόδειξη η πρόταση της Αυστριακής Προεδρίας
για συγχρηµατοδότηση των γεωργικών ενισχύσεων από τους
εθνικούς προϋπολογισµούς, που εσείς παραπλανητικά αποκαλείτε
"επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ".
Ακόµη, απόδειξη αποτελεί και η εναλλακτική γερµανική πρόταση
στην πρόταση της Αυστριακής Προεδρίας για µείωση κατά 3% το
χρόνο για επτά χρόνια των κοινοτικών κονδυλίων για τη γεωργία,
δηλαδή, συνολική µείωση 21% της στήριξης στη γεωργία.
Εσείς, η ελληνική Κυβέρνηση, έχετε ουσιαστικά αποδεχθεί την
πρόταση της Κοµισιόν. Με λεονταρισµούς αντιστέκεστε δήθεν στις
προτάσεις της Αυστρίας και της Γερµανίας, αλλά είστε έτοιµοι να
συµφωνήσετε µε όποια πρόταση γίνει κυρίαρχη στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση. Και απ'ό,τι φαίνεται κυρίαρχη θα είναι η πρόταση της
Γερµανίας, µε αποτέλεσµα να χάσουν οι αγρότες σε επτά χρόνια
όπως είπαµε 21% της στήριξης αυτής. Μαζί µε την πρόταση της
Κοµισιόν, που θα λειτουργήσει αθροιστικά µε την πρόταση της
Γερµανίας, οι απώλειες θα ξεπεράσουν το 30%.
Εσείς παραπληροφορείτε και στην περίπτωση αυτή τον ελληνικό
λαό και ειδικά τους αγρότες. Λέτε ότι δεν θα υπάρχουν απώλειες,
όταν έχετε συµφωνήσει χωρίς καµία αντίρρηση µε τις προτάσεις της
Κοµισιόν.
Στο πρόσφατο ECOFIN η ελληνική Κυβέρνηση έδειξε κατανόηση
στη γερµανική πρόταση, περίπου συµφωνείτε επί της αρχής και
διαπραγµατεύεσθε τα ποσοστά. Αυτή η παραπληροφόρηση
εξυπηρετεί σκοπιµότητες. Πάτε να καθησυχάσετε τους αγρότες,
γιατί ξέρετε ότι αν τους λέγατε την αλήθεια, τότε ακόµα και αυτοί
που είναι διστακτικοί θα έβγαιναν στα µπλόκα.
Για να σας το αποδείξω, για να αποδείξω και την ανέντιµη στάση
σας, θέλω απλώς να αναφερθώ στη γνωστή τροπολογία που
έχουµε καταθέσει εδώ και πολύ καιρό, σχετικά µε την
ποινικοποίηση των αγώνων.
Πέρσι τον Ιούνιο ή Ιούλιο µήνα, ο προκάτοχός σας, σε συζήτηση
αυτού του θέµατος, µου είπε ότι δηµαγωγώ, διότι η Κυβέρνηση έχει
έτοιµη την τροπολογία. Τότε όλες οι πτέρυγες τη χαιρέτησαν χωρίς
να τη δουν εκτός από εµάς, που διατυπώσαµε επιφυλάξεις ως προς
την ειλικρίνεια του Υπουργού. Η τροπολογία δεν ήρθε ακόµα και
φοβόµαστε πολύ, ότι δεν πρόκειται να έρθει γιατί θέλετε να κρατάτε
οµήρους τους αγρότες. Εσείς ακόµα αναφέρατε πρόσφατα ότι θα
τελειώσουµε µε την ποινικοποίηση. Οι εισαγγελείς και οι αστυνόµοι
αυτήν τη στιγµή µοιράζουν κλήσεις και στήνουν καινούριες δίκες.
Αυτό που πρέπει, κατά τη γνώµη µας, κύριε Πρόεδρε, να γίνει, είναι
να αλλάξει αυτή η πολιτική ριζικά -πολλά θα µπορούσε να πει
κανείς ακόµα- για να έχουµε µία πραγµατική προστασία της
αγροτικής παραγωγής, παίρνοντας υπόψη το διεθνές πλαίσιο, όχι
προς όφελος των πολυεθνικών, αλλά προς όφελος του 'Ελληνα
αγρότη.
Θα συνεχίσω και στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι
αφορά τις προτάσεις µας. Πρέπει να πούµε επίσης µερικά
πράγµατα για το λάδι και για ορισµένα άλλα προϊόντα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Σιούφας έχει το
λόγο.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση και ο
επερωτώµενος Υπουργός έχασαν και σήµερα µια σηµαντική
ευκαιρία την οποία είχαν και για να αποσαφηνίσουν τις θέσεις τους
απέναντι στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο αγροτικός
τοµέας, αλλά κύρια να δώσουν συγκεκριµένες και σαφείς
απαντήσεις στην πολιτική την οποία ακολουθούν, την οποία ο
ελληνικός λαός και κύρια οι αγρότες δεν µπορούν να
παρακολουθήσουν.
Εκτιµώ ότι αυτή η ασάφεια ίσως είναι εκ προθέσεως. Αφήνουµε τα
πράγµατα να κινούνται σε ένα θολό τοπίο, διότι µε αυτόν τον τρόπο
πιστεύουµε ότι η κρίση που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στον αγροτικό
τοµέα, αλλά και οι κινητοποιήσεις, υπάρχει ενδεχόµενο να
εκτονωθούν.
Επειδή, όµως, η συζήτηση αυτής της επερώτησης δεν γίνεται εν
κενώ και επειδή αυτήν την ώρα γνωρίζουµε ότι για πολλοστή φορά
γεωργοί και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, όφειλε ο
αρµόδιος Υπουργός να είναι περισσότερο σαφής και περισσότερο
συγκεκριµένος.
Γιατί βρίσκονται σε κινητοποίηση οι αγρότες; Οι αγρότες βρίσκονται
σε κινητοποίηση πρώτον, για να αναδείξουν τα προβλήµατα τα
οποία αντιµετωπίζουν και ζουν, δεύτερον, να αναδείξουν την βαθιά
κρίση που περνά ο αγροτικός τοµέας και ταυτόχρονα να στρέψουν
την προσοχή της κοινωνίας πάνω τους και ενδεχοµένως το
ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για να αντιµετωπίσει αυτά τα
προβλήµατα.
Αλλά συγχρόνως για την ίδια την Κυβέρνηση να τη βγάλουν από το
κυβερνητικό λογιστήριο και από το γυάλινο πύργο στον οποίο ζει,
αδιάφορη, απόµακρη για τα όσα συµβαίνουν γύρω της. Και
ταυτόχρονα µε αυτές τις κινητοποιήσεις να χτυπήσουν τις καµπάνες
της οπισθοδρόµησης που φέρνει η κυβερνητική πολιτική, της
φτώχειας στην οποία έχουν περιαχθεί και ταυτόχρονα την ύπαρξη
φαινοµένων µετανάστευσης από τον αγροτικό τοµέα, όχι
εσωτερικής µετανάστευσης στα αγροτικά κέντρα, αλλά ξανά προς
τις χώρες της Ευρώπης για να µπορέσουν κύρια οι νέοι αγρότες να
αντιµετωπίσουν υπαρκτά προβλήµατα την ώρα που το γεωργικό
εισόδηµα δεν µπορεί να τους ζήσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

επισηµάνσεις αυτές είναι καθηµερινές µέσα και έξω από τη Βουλή,
η Κυβέρνηση κωφεύει και βεβαίως δεν αναφέροµαι στη δική σας
θητεία, αλλά στη θητεία των προηγουµένων Υπουργών της
Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι µάχες στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση
χάνονται η µία µετά την άλλη και ταυτόχρονα οι πειραµατισµοί τους
οποίους κάνατε µε το να καταργήσετε οργανισµούς στο βαµβάκι,
στον καπνό, σε άλλα ζητήµατα που αφορούν το Υπουργείο
Γεωργίας. Ο προηγούµενος Υπουργός είχε µάλιστα ρίξει στο πυρ το
εξώτερο όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας. Εσείς
σωστά συµπεριφέρεστε και τους θέλετε ως συνεργάτες. Πώς
µπορούν να πάνε τα πράγµατα στο σωστό δρόµο και να λυθούν τα
προβλήµατα των αγροτών µε τέτοιες πολιτικές;
Φοβούµαι, όµως, ότι ενώ είχατε δηµιουργήσει την αίσθηση ότι θα
λύσετε κάποια από τα προβλήµατα των αγροτών, σας φρενάρισε
προχθές το Υπουργικό Συµβούλιο. Προχωρήσατε σε µία λύση,
όπως αυτή που ανακοινώθηκε για τις ρυθµίσεις των χρεών.
Παραµένουν όµως πολλά ερωτηµατικά, τα οποία οφείλετε σήµερα
εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία να τα διευκρινίσετε: Πόσο θα
κοστίσει αυτή η ρύθµιση στην ελληνική πολιτεία και στην Αγροτική
Τράπεζα; Τι εννοείτε όταν λέτε τόκους ποινής; Και βεβαίως τα
ερωτήµατα τα οποία σας ετέθησαν αν θα περιλάβετε και εκείνους οι
οποίοι έκαναν παλαιότερες ανεπιτυχείς ρυθµίσεις και ειδικά τα χρέη
του 1997 και ταυτόχρονα τι θα κάνετε µε το µεγάλο κλάδο της
ελληνικής κτηνοτροφίας, που σας ανέφερα πριν ότι πνέει τα
λοίσθια.
Για τη Νέα ∆ηµοκρατία η ρύθµιση την οποία κάνατε δεν αποτελεί
στρατηγική ανάπτυξης, δεν αποτελεί στρατηγικό στόχο. ∆ιότι οι
ρυθµίσεις των χρεών αν δεν συνδυαστούν µε όλα τα άλλα µέτρα τα
οποία σας προτείνονται, του χρόνου θα ξαναβρισκόµαστε στην ίδια
θέση και ενδεχοµένως σε πολύ χειρότερη κατάσταση.
Τι σας προτείνει και η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά νοµίζω και οι
οργανώσεις των αγροτών και ολόκληρος ο αγροτικός κόσµος: Να
πάρετε λύσεις που σχετίζονται µε το κόστος της παραγωγής, αφού
δεν µπορούν να επηρεαστούν οι τιµές.
Οι λύσεις αυτές είναι εκείνες που αφορούν πραγµατική µείωση της
τιµής των καυσίµων και όχι αυτά τα ψιχία και µε το γραφειοκρατικό
τρόπο που τα δίνετε. Φέτος ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει
δώδεκα δισεκατοµµύρια (12.000.000.000) δραχµές αντί των εννέα
δισεκατοµµυρίων (9.000.000.000) δραχµών που ήταν πέρυσι.
Πραγµατική, ουσιαστική µείωση.

Την αναφορά την οποία έκανα για τις καµπάνες δεν την έκανα
τυχαία. Την έκανα γιατί πρόσφατα ο Πρωθυπουργός βράβευσε στο
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιώς έναν καµπανοποιό για τις πολύ
καλές καµπάνες που κάνει. Αυτές τις καλές καµπάνες χτυπάνε οι
αγρότες για να συγκινήσουν την Κυβέρνηση, αλλά φοβούµαι ότι
είναι ξύλινα και τα µάτια της και τα αυτιά της και δεν πρόκειται να τις
ακούσει. Το έδειξε άλλωστε και η σηµερινή επερώτηση που κάνει το
Κοµµουνστικό Κόµµα Ελλάδας.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να θέσετε σε ισχύ το Μητρώο των Αγροτών
το οποίο έγινε µία σηµαία η οποία έχει κατακουρελιαστεί. Κάθε τρεις
και λίγο ακούµε ότι έχει τελειώσει και τελικά έχει γίνει σαν το γεφύρι
της 'Αρτας.

Τα θέµατα δε τα οποία έθιξε και η επερώτηση και οι οµιλητές από
την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση τα περισσότερα από αυτά δεν την βρίσκουν
σύµφωνη, γιατί αποτελούν µία µαρξιστική θεώρηση του οικονοµικού
και κοινωνικού προβλήµατος.

Επίσης θα πρέπει να πάρετε µέτρα που σχετίζονται µε το Φ.Π.Α.,
όπως έχουν πάρει και οι άλλες χώρες στα γεωργικά µηχανήµατα,
να πάρετε µέτρα που σχετίζονται µε την τιµή του ηλεκτρικού
ρεύµατος και βεβαίως να πάρετε µέτρα στα ζητήµατα των
υποδοµών.

Βεβαίως, δεν θέλω να αντιµετωπίσω τους πυροβολισµούς που
ρίχνει εδώ και εκεί -άλλωστε είναι συνηθισµένος ο συνάδελφος- ο κ.
Κόρακας. Τα προβλήµατα είναι υπαρκτά και επί αυτών πρέπει να
τοποθετηθούµε.

Γιατί υποφέρει σήµερα η ελληνική γεωργία; Γιατί ο σηµερινός
Πρωθυπουργός, κύριε Υπουργέ, ως πρώτος Υπουργός Γεωργίας
τη χρυσή περίοδο της ένταξης της πατρίδας µας στην Ευρωπαϊκή
Οικονοµική Κοινότητα, ακολούθησε µία εισοδηµατική πολιτική που
δηµιουργούσε πρόσκαιρη ικανοποίηση στους αγρότες, δεν έλαβε
κανένα µέτρο για τις υποδοµές και την αναδιάρθρωση των
καλλιεργειών. Είναι αυτός που οδήγησε το συνεταιριστικό κίνηµα
στην κατάσταση και στη χρεοκοπία που βρίσκεται σήµερα, µε την
περίφηµη τροποποίηση του συνεταιριστικού νόµου, αν δεν κάνω
λάθος, την περίοδο 1982-1983. Για να κάνει κοινωνική πολιτική το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και οι κυβερνήσεις του µέσω των συνεταιρισµών, τους
έφτασε στην εξάνλτηση, στο τελείωµα και στην χρεοκοπία.

Το πρώτο και το σηµαντικό για µας είναι ότι η ελληνική περιφέρεια
είναι σε εγκατάλειψη από αυτή την Κυβέρνηση. Και είναι σε
εγκατάλειψη ιδιαίτερα εκεί που έπρεπε να είναι το µεγάλο
ενδιαφέρον της Κυβέρνησης. Για µας περνάει τη σοβαρότερη κρίση
και βρίσκεται στα πρόθυρα πλήρους κατάρρευσης.
Η Αγροτική Τράπεζα, η οποία δηµιουργήθηκε για να στηρίζει τους
αγρότες -επιδοτείται µε αρκετές µονάδες από τον κρατικό
προϋπολογισµό το επιτόκιό της- παρατηρούµε ότι έχει σήµερα
υψηλότερο επιτόκιο απ' ό,τι έχουν οι εµπορικές τράπεζες από τρεις
έως και πέντε εκατοστιαίες µονάδες. Μετά µιλάµε για ανάπτυξη του
αγροτικού τοµέα, για στήριξη των Ελλήνων παραγωγών.
Βασικοί κλάδοι της κτηνοτροφίας περνούν σοβαρότατη κρίση. Η
κτηνοτροφία έχει αποδιοργανωθεί. Ο κλάδος της κτηνοτροφίας
πνέει τα λοίσθια, κύριε Υπουργέ. Και παρά το γεγονός ότι οι

Είναι βαριές και οι σηµερινές ευθύνες του ως Πρωθυπουργού,
που δεν πήγε µία φορά στα όργανα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
να παρασταθεί στις µάχες που υποτίθεται ότι έδιναν οι
Υπουργοί Γεωργίας, όπως εκείνη η περίφηµη µάχη του 1995,
που τίναξε στον αέρα την ελληνική παραγωγή βάµβακος, µε
το να πληρώνονται σε δύο δόσεις οι αγρότες και µε όλα
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τα άλλα τα ζητήµατα των ποινών στο πλαφόν και τόσα άλλα που
σχετίζονται µε τις ποινές που έχουν από τη µεγαλύτερη παραγωγή
οι αγρότες. Ο Ιούνιος του 1995 ήταν µαύρη περίοδος µε τον τότε
Υπουργό
Γεωργίας,
σε
ό,τι
αφορά
την
ελληνική
βαµβακοκαλλιέργεια.
Ταυτόχρονα δείχνετε και αδιάλλακτοι. Βεβαίως, αυτή η αδιαλλαξία
σας έχει βγει µέχρι σήµερα και έχει βγει στον Πρωθυπουργό το ότι
"δεν κουβεντιάζω, δεν δίνω λύσεις". Αλλά οι επιτυχίες τις οποίες
έχετε, όπως αυτή µε τις µαθητικές κινητοποιήσεις, είναι επιτυχίες
της συµφοράς, γιατί όλα τα προβλήµατα, κύριε Υπουργέ, τα έχετε
µπροστά σας.
Εκείνο που θέλω να σας σηµειώσω είναι ότι κωφεύετε σε πάρα
πολλά ζητήµατα, όπως για την υπόθεση των ποινικών διώξεων των
αγροτών και την παραγραφή των αδικηµάτων που έχει γίνει. Εδώ
και δύο χρόνια ακούµε ότι έρχεται τροποποίηση από το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης, αλλά τέτοια τροποποίηση µέχρι στιγής δεν έχει έλθει.
Γιατί το κάνετε αυτό; Για να έχετε όµηρους τους αγρότες να µην
κάνουν κινητοποιήσεις. Αλλά και αυτό δεν θα σας βγει.
Πρέπει ακόµη δε να σας σηµειώσω ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα για
όλο τον αγροτικό τοµέα, δεν είναι µόνο στον τρόπο µε τον οποίο
λειτουργεί το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά είναι και η πραγµατική
κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Αγροτική Τράπεζα. Εκεί είναι το
µεγάλο πρόβληµα, εκεί είναι η κατάσταση και η ουσία των
προβληµάτων του αγροτικού κόσµου. 'Εφθασε σε αυτό το σηµείο
εξαιτίας του κοµµατισµού και του τρόπου µε τον οποίο την
διοικήσατε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια που κυβερνάτε, µε συνέπεια
και η ίδια να βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αλλά και
ουσιαστικά να µην µπορεί να βοηθήσει τους αγρότες µε πραγµατικά
επιδόσεις ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και
γενικότερα µε µια πορεία που πραγµατικά να δίνει προοπτική και
ελπίδα στους 'Ελληνες αγρότες.
Τι σηµαίνει αυτό; 'Οτι πρέπει να µπει βαθιά το µαχαίρι, στην
αµαρτωλή Αγροτική Τράπεζα και στη θητεία την οποία έχει µέχρι
σήµερα, αν θέλετε πράγµατι να υπάρξει πολιτική εξυγίανσης και
εκλογίκευσης των πολιτικών που ασκείτε στον αγροτικό τοµέα.
Για µας, για τη Νέα ∆ηµοκρατία, όλη η αγροτική πολιτική την οποία
έχετε ακολουθήσει ήταν και σε λάθος βάση και βάθαινε ακόµα πιο
πολύ την κρίση στον αγροτικό τοµέα.
Αν περιορισθείτε µόνο στα µέτρα που ανακοινώσατε για ρυθµίσεις
χρεών, τις οποίες οφείλετε να διευκρινίσετε στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, τότε µετά από λίγο χρονικό διάστηµα τα
προβλήµατα θα ξαναγυρίσουν. Και θα ξαναγυρίσουν πολύ πιο
οδυνηρά από ό,τι είναι σήµερα. Και οι λύσεις τότε θα είναι ακόµα
πιο δύσκολες, αν δεν συµπληρωθούν µε σωστές πολιτικές, σαν
αυτές που σας ανέφερα πριν από λίγο, οι οποίες θα δώσουν
πράγµατι ανάσα και προοπτική στον 'Ελληνα αγρότη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Γεωργακόπουλος
έχει το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τη
συζήτηση αναδεικνύεται ότι χρειάζεται πολύ µεγάλη νηφαλιότητα
στο αγροτικό πρόβληµα.
Γιατί πραγµατικά και ο Υπουργός παρεδέχθη ότι υπάρχει πρόβληµα
στην αγροτική οικονοµία και χρειάζονται σηµαντικές και
διαρθρωτικές αλλαγές έτσι ώστε να µπορέσουν οι αγρότες να έχουν
το εισόδηµα το οποίο θα πλησιάζει το αστικό εισόδηµα, να έχουν
επίπεδο διαβίωσης το οποίο θα πλησιάζει το αστικό επίπεδο
διαβίωσης έτσι ώστε να µείνουν στην ύπαιθρο, για να υπάρχει η
αγροτική οικονοµία. Γιατί αν φύγουν όλοι από την ύπαιθρο δεν θα
έχουµε αγροτική εκµετάλλευση και αγροτική οικονοµία.
Και µιλάµε όλοι για διαρθρωτικές αλλαγές. Πράγµατι, οι
διαρθρωτικές αλλαγές είναι απαραίτητες. Στεκόµαστε όµως όλοι
στις µακροχρόνιες διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες και χρόνο
θέλουν για να πραγµατοποιηθούν, αλλά και πολύ περισσότερο
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χρόνο για να αποδώσουν έτσι ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο του
αγρότη για να µπορέσει να δει καλύτερες µέρες. Ξεχνάµε, όµως, να
πάρουµε ορισµένα µέτρα τα οποία θα έχουν άµεση επίπτωση στην
αγροτική εκµετάλλευση και στο αγροτικό εισόδηµα.
Ποια είναι αυτά: Η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, κύριε
Υπουργέ. Το θίξατε και µιλήσατε για δύο τρισεκατοµµύρια
(2.000.000.000.000) δραχµές, που διακινούνται εκτός φορολογικού
συστήµατος. Αυτά τα χρήµατα από µόνα τους αν τα δει κανένας
µόνο από την απώλεια του ΦΠΑ είναι από διακόσια δισεκατοµµύρια
(200.000.000.000) δραχµές έως τριακόσια εξήντα δισεκατοµµύρια
(360.000.000.000) δραχµές απώλεια εσόδων του δηµοσίου. Πρέπει
να δώσουµε να καταλάβουν οι αγρότες ότι εάν η διακίνηση γίνει
νόµιµα θα κερδίσουµε αυτά τα χρήµατα και αν τα διαθέσουµε αυτά
τα έσοδα για λογαριασµό τους, θα αλλάξει η ζωή τους. Γιατί µιλάµε
για τριακόσια πενήντα δισεκατοµµύρια (350.000.000.000) δραχµές.
Παρ' όλα αυτά, όµως, έχουµε αφήσει τους αγρότες να πιστεύουν ότι
πρέπει να διακινούνται σε ένα ειδικό καθεστώς. ∆εν τους έχουµε
εξηγήσει παραδείγµατος χάρη τι γίνεται µε το Φ.Π.Α. Το άκουσα και
από τον κ. Σιούφα, το άκουσα και από το Κοµµουνιστικό Κόµµα.
Λένε, να αυξηθούν οι επιστροφές από το Φ.Π.Α. Κύριε Μπούτα, να
ενηµερώσετε τους αγρότες εκεί που είστε ότι έχουν τη δυνατότητα
να παίρνουν επιστροφή του Φ.Π.Α. στο ακέραιο µέσα σε δύο µήνες.
∆εν κατάλαβα γιατί τους λέτε να αυξήσουµε τους συντελεστές
επιστροφής του Φ.Π.Α., να µειώσουµε τους συντελεστές στα
αγροτικά µηχανήµατα και στα υπόλοιπα εφόδια, για τα οποία θα
σας εξηγήσω ότι δεν είναι τόσο εύκολο ή και αν γίνει ακόµη θα έχει
πάλι µειωτικά αποτελέσµατα, αντί να τους πείτε ότι έχει τη
δυνατότητα ο αγρότης σήµερα και ιδιαίτερα ο αγρότης της
Θεσσαλίας -που δεν είναι ο µικρός ορεινός αγρότης ή ο αγρότης
του νησιού ή ο αγρότης µιας µειονεκτικής περιοχής που δεν µπορεί
να διατηρεί ένα βιβλίο εσόδων-εξόδων- να κρατάει βιβλία εσόδων
εξόδων και να παίρνει στους δύο µήνες µέσα όσο Φ.Π.Α. έδωσε για
το τρακτέρ των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών ή
δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) δραχµών; Γιατί δεν του λέτε
αυτό να κάνει, αλλά του λέτε το 3% να γίνει 7% όταν ξέρετε ότι δεν
µπορεί να γίνει; Γιατί αν γίνει αυτό θα θεωρηθεί εθνική επιδότηση
και ως εθνική επιδότηση θα πάµε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και θα
µας πουν, κύριοι καταστρατηγείτε τους κανόνες ανταγωνισµού.
Αντί, λοιπόν, να τους βάλετε σε µία λογική τέτοια, τους οδηγείτε
στην αντίθετη λογική για να έχουν να διαµαρτύρονται. Να µειωθεί το
Φ.Π.Α., λέει. Μα, ξέρετε ότι τα αγροτικά µηχανήµατα µε την 6η
Κοινοτική Οδηγία πρέπει να είναι στον ανώτερο συντελεστή. ∆εν
την έχετε διαβάσει ποτέ; Την έχετε διαβάσει, το ξέρετε αυτό. Λέτε,
όµως, να πάει στο 8%. Μα, αφού δεν µπορεί να πάει στο 8%. Η
µεγίστη µείωση που µπορεί να γίνει είναι στο 12%.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Συνολικά διαφωνούµε µε την
Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς διαφωνείτε γενικώς µε
την Ευρωπαϊκή 'Ενωση και γενικώς µε αυτήν την πολιτική. Λέτε να
αυξηθούν οι επιδοτήσεις, αλλά να µην είµαστε στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση. Από πού θα υπάρξουν επιδοτήσεις; Ο κ. Κόρακας
επετίµησε τον κύριο Υπουργό γιατί είπε ότι το 32% του αγροτικού
εισοδήµατος είναι από τις επιδοτήσεις. Από πού θα παρθούν αυτές
οι επιδοτήσεις; ∆εν µας λέτε ποιες θα είναι οι τιµές των αγροτικών
προϊόντων όταν δεν θα υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις και δεν θα
υπάρχει η Κοινή Αγροτική Πολιτική; Ποιες θα είναι οι τιµές, κύριε
Μπούτα; Πείτε, ποιες θα είναι οι τιµές του βαµβακιού; Θα είναι γύρω
στις τριακόσιες πενήντα (350) δραχµές ή στις ενενήντα (90)
δραχµές που είναι η διεθνής τιµή από τρίτες χώρες; Θα αυθηθεί η
τιµή του βαµβακιού αν δεν είµαστε στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση; Θα
αυξηθεί η τιµή του σταριού; Θα αυξηθεί η τιµή του καλαµποκιού;
Πείτε στους αγρότες, λοιπόν, ποια είναι τα αποτελέσµατα αυτής της
πολιτικής που λέτε εσείς ότι πρέπει να εφαρµόσετε, εκτός
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Λέτε

ότι

θα

τα πληρώνει

ο προϋπολογισµός µας.

Ποιος
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προϋπολογισµός και από πού θα τα βρει ο προϋπολογισµός; Για να
πληρώσει ο προϋπολογισµός θα πρέπει να πάρει. Πείτε µας, από
που θα πάρει; Από την εργάτη, από τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία;
Μας λέτε αφηρηµένα "από το πολυεθνικό κεφάλαιο θα πάρει για να
πληρώσει τις επιδοτήσεις στους αγρότες". Κάποιος άλλος θα σας
απαντήσει αµέσως: "Γιατί να πληρώσει το πολυεθνικό κεφάλαιο
τους αγρότες; Ας καλλιεργήσουν παραγωγικά, να βγάλουν λεφτά,
όπως κάνω και εγώ".
Αλλά αυτά τα αφήνουµε και λέµε ότι οι τιµές που εξασφαλίζονται
δεν είναι οι τιµές εκείνες που πρέπει.
∆εν γνωρίζετε ότι οι τιµές οι οποίες δίδονται για το βαµβάκι, για όλα
τα προϊόντα, είναι για συγκεκριµένες ποσότητες; ∆εν µπορεί ο
καθένας να παράγει ό,τι ποσότητα θέλει, όπως θέλει και να ζητά
από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση να του επιδοτήσει αυτήν την ποσότητα.
Κοινή Αγροτική Πολιτική σηµαίνει ότι υπάρχει ένα οργανωµένο
πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής, σχετικά µε το τι ποσότητες θα
καλλιεργήσει η κάθε χώρα και τι ποσά θα διατεθούν για την
επιδότηση αυτών των ποσοτήτων.
Αν λοιπόν, παραδείγµατος χάρη στο βαµβάκι, για λίγες ποσότητες
που καλλιεργούµε παραπάνω πέφτει η επιδότηση, διαµαρτύρονται
όλοι οι αγρότες, γιατί πέφτει σε όλους. Αν υπήρχε η παρέµβαση των
συνεταιρισµών, τότε πραγµατικά οι αγρότες θα καλλιεργούσαν
τέτοιες εκτάσεις, ώστε µε λιγότερο κόστος θα είχαν καλύτερη τιµή.
Η απάντησή σας βέβαια είναι: "Τι να κάνουν; Τι να καλλιεργήσουν;
Αρωµατικά φυτά;" 'Ετσι µας είπε ο κ. Κόρακας.
∆εν είναι δυνατόν να καλλιεργήσουν αρωµατικά φυτά. Μπορούν να
καλλιεργήσουν κάποια προϊόντα συνδυασµένα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Πείτε τα.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω ένα προϊόν, που
το ζούµε κάθε ηµέρα εµείς στη δική µου περιοχή, την πατάτα.
Καταρρέει η τιµή της πατάτας και ενώ έχουµε τη δυνατότητα να
έχουµε πολύ καλές τιµές στην πατάτα, όταν έχουµε επτακόσιους
χιλιάδες τόνους παραγωγή ή περίπου τόσο -µη µε παρεξηγήσετε
για λίγο πιο πάνω ή λιγο πιο κάτω- όταν η παραγωγή γίνεται
επτακόσιες πενήντα χιλιάδες τόνοι από µερικές χιλιάδες στρέµµατα
παραπάνω, τότε καταρρέει η τιµή.
Αυτό το επαναλαµβάνουν στους αγρότες, αλλά κανείς δεν κάθησε
να τους εξηγήσει ότι είναι προς το δικό τους συµφέρον. Με µικρή
ποσότητα παραγωγής δηλαδή που θα περιορίσουν -το µέγεθος της
παραγωγής το οποίο θα περιορίσουν δεν θα είναι ούτε 5%- θα
έχουν πολύ καλύτερη τιµή. Αυτό δεν γίνεται κατανοητό, οι
συνεταιρισµοί δεν δίνουν στους αγρότες να καταλάβουν, το
Κοµµουνιστικό Κόµµα λέει "έπεσε η τιµή, δώστε τιµή παραπάνω,
επιδοτείστε, δώστε παραπάνω τιµή στο λάδι".
Βεβαίως και εµείς θέλουµε καλύτερη τιµή στο λάδι. Ποιος δεν θέλει
καλύτερη στο λάδι; 'Ηµασταν ικανοποιηµένοι πρόπερσι, που το λάδι
είχε 1.200 δραχµές. Αλλά αφού φέτος η παραγωγή του λαδιού
διπλασιάστηκε στην Ισπανία και στην Ιταλία, µοιραίως η προσφορά
και η ζήτηση έχει αυτά τα αποτελέσµατα.
Θέλω να σταµατήσω, κύριε Υπουργέ, λιγάκι στη διακίνηση των
αγροτικών προϊόντων. Αν δεν υποχρεώσουµε τον αγρότη -όχι τους
µικρούς αγρότες, αλλά ιδιαίτερα το µεγάλο αγρότη και το µεσαίο
αγρότη- να κρατά βιβλία εσόδων και να κόβει ο ίδιος τιµολόγια
πώλησης, τότε θα τον φέρουµε σε σύγκρουση µε τον έµπορο.
Ακούστε το αυτό. Ο παραγωγός δεν θα έχει συµφέρον να κόψει
µικρό τιµολόγιο για να κρύψει το εισόδηµά του, γιατί αν κόψει µικρό
τιµολόγιο δεν θα το παίρνει ο έµπορος, ο οποίος δεν θα µπορεί να
πουλήσει βάζοντας µια συγκεκριµένη τιµή πάνω στο προϊόν που
αγόρασε. Αν παραδείγµατος χάρη αγοράσει το κιλό την τοµάτα
εκατό δραχµές, δεν µπορεί να βάλει ότι την αγόρασε πενήντα
δραχµές, γιατί το κέρδος του εµπόρου θα πάει επί των πενήντα
δραχµών. 'Αρα θα χρειαστεί να κόψει το πραγµατικό περίπου
τιµολόγιο.
Θα πρέπει να σταµατήσει αυτό το αίσχος του λεγόµενου
παραγωγικού, µε το οποίο ουσιαστικά διακινούνται τα 3/5 των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αγροτικών προϊόντων έξω από το οικονοµικό σύστηµα της χώρας,
έξω δηλαδή από το φορολογικό σύστηµα γενικώς.
Και αυτό δεν το λέω για να φορολογηθεί, δεν είναι εκεί το θέµα.
Μπορούµε να αυξήσουµε και τις φοροαπαλλαγές, αν θέλετε, στο
αγροτικό εισόδηµα, να τις υπερδιπλασιάσουµε. Αλλά ουσιαστικά θα
εισπράττουµε το ΦΠΑ, τον οποίο εισπράττει ο έµπορος, τον ρίχνει
στην κατανάλωση, πηγαίνει στην τσέπη του και θα εισπράξουµε και
τα κέρδη από τους φόρους, από το εισόδηµα του παραγωγού.
Εάν δεν υπάρξουν τέτοιες αλλαγές, οι οποίες µπορεί να είναι
γρήγορες και αποτελεσµατικές, τότε πραγµατικά ο αγρότης θα είναι
κάτω από την πίεση του έµπορα. ∆εν µου δίνεις το παραγωγικό ή
δεν µου δίνεις αυτό που σου ζητάω, το τιµολόγιο, στην τιµή αυτήν
την οποία εγώ θέλω, την κατωτάτη τιµή -αφού εσύ δεν το κάνεις
τίποτα το τιµολόγιο, χάνεις µόνο την επιστροφή του ΦΠΑ- σου δίνω
και ένα 3% παραπάνω -πολλές φορές το κάνουν και αυτό οι
έµποροι, πάρε δηλαδή και την επιστροφή του ΦΠΑ την οποία θα
έπαιρνες και άντε στο καλό- κι άσε εµένα να κάνω τη δουλειά µου.
Εάν δεν πάρουµε τέτοια µέτρα, ουσιαστικά δεν πρόκειται να λυθεί
το αγροτικό. Ο αγρότης θα είναι κάτω από τον εκβιασµό του
εµπόρου, θα διαµαρτύρονται γιατί δεν θα πληρώνονται οι επιταγές,
θα διαµαρτύρονται γιατί οι τιµές θα είναι χαµηλές, θα
διαµαρτύρονται γιατί η τιµή του σταριού θα φθάνει τριάντα πέντε και
τριακόσιες πενήντα το ψωµί, για να θυµηθώ και το παράδειγµα του
κ. Κόρακα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Ο κ. Αποστόλου έχει το
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, είναι
λογικό όταν µία τάξη συνανθρώπων µας βλέπει το εισόδηµά της να
µειώνεται να αντιδρά. Είναι χαρακτηριστικό, ότι µε στοιχεία της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, στους 'Ελληνες αγρότες µειώθηκε το
εισόδηµα κατά 3,8% την περασµένη χρονιά. Επόµενο είναι να
αντιδρούν. Και επόµενο είναι, αυτές τις αντιδράσεις και αυτές τις
κινητοποιήσεις να προσπαθούν µια µερίδα κοµµάτων να τις
εκµεταλλευτούν. Αυτό δεν έχει καµιά σχέση µε το πρόβληµα που
όντως υπάρχει, µε τη θέληση των αγροτών να βελτιώσουν το
εισόδηµά τους. Το ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο είναι ένα θέµα που θέλω να επαναφέρω. ∆υστυχώς
πάντα το Κοµµουνιστικό Κόµµα επαναφέρει τέτοια θέµατα στα
πλαίσια της λογικής, του πέντε κόµµατα, δύο πολιτικές. Θέλω να
ξεκαθαρίσω και πάλι δύο πράγµατα. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για
ενισχύσεις, χωρίς ποσοστώσεις. Αυτό είναι ηλίου φαεινότερο.
Από εκεί και πέρα, θα συµφωνήσουµε µαζί σας να εγκαλέσουµε την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ότι δεν διεκδικεί αύξηση
των ποσοστώσεων και ειδικά σε προϊόντα για τα οποία υπάρχει
τεράστιο περιθώριο και προς αυτήν την κατεύθυνση θα
αγωνιστούµε.
Πριν µπω στα θεσµικά µέτρα, εκείνο που θα ήθελα να συζητήσουµε
λίγο, κύριε Υπουργέ, είναι σχετικά µε τα τρέχοντα προβλήµατα,
επειδή από την πλευρά σας έχει υπάρξει αντιµετώπιση σε µερικά
ζητήµατα πρόσφατα. Θα ήθελα και εγώ να διευκρινίσουµε αυτά που
ήδη έχετε ανακοινώσει. Αλλά κι επειδή, όµως, πρόκειται µετά από
λίγο να υπάρξει συνάντηση µε την Πανθεσσαλική, καλό είναι εδώ, η
πολιτική ηγεσία, εσείς, να ενηµερώσετε το Κοινοβούλιο, τον
ελληνικό λαό για τις θέσεις, τις οποίες πρόκειται µετά από λίγο να
ανακοινώσετε στην Πανθεσσαλική επιτροπή.
Εµείς πιστεύουµε, ότι τα θέµατα τα οποία τίθενται δεν είναι µόνο
θέµατα που αφορούν τους αγρότες που εκπροσωπεί η
Πανθεσσαλική επιτροπή. Είναι θέµατα που εκπροσωπούν όλους
τους 'Ελληνες αγρότες.
Αρχίζω, κύριε Υπουργέ, µε τη ρύθµιση. 'Εχω µπροστά µου το
δελτίο τύπου της Αγροτικής Τράπεζας. Βέβαια, έτσι όπως
ανακοινώθηκαν οι ρυθµίσεις από τον κ. Παπαντωνίου, ήταν
ασαφείς, γενικόλογες και πρόχειρες.
Αυτό που εγώ πιστεύω, είναι ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση
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παρ' ότι πρέπει να έχει ένα κόστος που ξεπερνάει τα τριακόσια
δισεκατοµµύρια, επειδή γίνεται µε την ίδια λογική που έχουν γίνει οι
προηγούµενες δεκαεννιά ρυθµίσεις από το 1993 µέχρι σήµερα -λίγο
έως πολύ το ίδιο περιεχόµενο είχαν όλες οι ρυθµίσεις- δεν θα έχει
ουσιαστικό αποτέλεσµα στο όντως πολύ σοβαρό πρόβληµα της
υπερχρέωσης του αγροτικού τοµέα.
Αυτό που πρέπει να µας διευκρινίσετε είναι εάν η ρύθµιση
σταµατάει 31.12.96. ∆ηλαδή από κει και πέρα τα ληχθέντα δάνεια
δεν τα αφορά; Από τη στιγµή που λέγει ότι αναπροσαρµόζονται τα
υφιστάµενα µεσοπρόθεσµα δάνεια των αγροτών, αφορά και αυτά
µετά την 31.12.96; Και το λέγω αυτό γιατί είναι γνωστό ότι 31.12.96,
µέχρι αυτήν την ηµεροµηνία έχουν λογιστικοποιηθεί οι τόκοι στην
ΑΤΕ, έχουν δηλαδή εγγραφεί.
Και εδώ τώρα γεννάται το µεγάλο ερώτηµα. 'Οταν από τη µια µεριά
ο κ. Παπαντωνίου λέγει ότι η πολιτεία δεν θα επιβαρυνθεί µ' αυτήν
τη ρύθµιση και από την άλλη πλευρά έχουν λογιστικοποιηθεί οι
συγκεκριµένοι τόκοι µέχρι 31.12.96, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει
τεράστιο πρόβληµα για την ΑΤΕ, που όλοι γνωρίζουµε λίγο ως
πολύ ότι δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό της τέτοιο που να µπορεί να
αντέξει αυτού του είδους τις ρυθµίσεις.
'Ενα άλλο ερώτηµα που θέλω να θέσω σχετικά µε τη ρύθµιση είναι
ότι µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις, στις περιπτώσεις που δεν
υπήρχε ανταπόκριση, πολλές οφειλές πήγαιναν στο ∆ηµόσιο
Ταµείο. Τώρα τι θα γίνει; Αυτές θα επιστρέψουν στην ΑΤΕ και θα
γίνει µια επαναρύθµιση όλων σε νέα βάση; ∆ιότι, όπως σας είπα
πριν από λίγο σε µεγάλο ποσοστό οι προηγούµενες ρυθµίσεις δεν
εξυπηρετήθηκαν. Ειδικά η τελευταία ρύθµιση για τον κτηνοτροφικό
τοµέα σε µερικές περιοχές δεν είχε ανταπόκριση καµία, γιατί δεν
υπήρχε δυνατότητα.
Και ένα τελευταίο σχετικά µε την ανακοίνωση είναι το εξής: Αφορά
και τις επιχειρήσεις, ειδικά τις κτηνοτροφικές έντασης κεφαλαίου, η
συγκεκριµένη ρύθµιση ή δεν τις αφορά; Λέγει µικρές επιχειρήσεις
κλπ. Θα είναι οικογενειακού χαρακτήρα; Θα είναι επιχειρήσεις
έντασης κεφαλαίου; Αυτό το πράγµα πρέπει οπωσδήποτε να
διευκρινιστεί γιατί γνωρίζετε -και µιλάω ειδικότερα για την περιοχή
µου την Εύβοια- πόσο µεγάλο είναι το πρόβληµα που υπάρχει στον
κλάδο του λευκού κρέατος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαµβάνει ο Β'
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ)
Τελειώνοντας µε την ανακοίνωση θέλω να σας πω ότι αυτού του
είδους οι ρυθµίσεις οι γενικές απλά µετατοπίζουν διογκώνοντας το
πρόβληµα, γιατί εάν δεν υπάρξει επίλυση του προβλήµατος που
προκάλεσε την υπερχρέωση -και αυτό θα υπάρξει µόνο µέσα από
κλαδικές πολιτικές- το πρόβληµα θα διαιωνίζεται. 'Ενα άλλο που θα
πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη είναι αν οι ρυθµίσεις είναι δίκαιες
ή όχι, διότι αυτό που εδραιώνετε εδώ είναι η αντίληψη ότι και να µην
πληρώσουµε αύριο πάλι θα ρυθµιστούν, ενώ υπάρχουν και
πιστούχοι οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους,
µετά µάλιστα και από εκποίηση των περιουσιακών των στοιχείων,
διότι είναι γνωστό τι συνέβαινε µέχρι σήµερα µε την προσπάθεια
ρευστοποίησης, µε την 192 εγκύκλιο που σας ανέφερα τελευταία.
'Αρα, λοιπόν, υπάρχει πολύς κόσµος που ανταποκρίθηκε. Και
αυτός αυτήν τη στιγµή αισθάνεται εν αδίκω.
Και το τελευταίο. Θα υπάρξει από πλευράς τράπεζας, Υπουργείου
Γεωργίας εξέταση των αιτηµάτων, αν µπορούν οι πιστούχοι αγρότες
να ανταποκριθούν στο υπόλοιπο των οφειλών; ∆ιότι εάν η ρύθµιση
γίνεται και δεν υπάρχει προοπτική ανταπόκρισης των πιστούχων
στη ρύθµιση, τότε απλά όπως σας είπα, µετατοπίζουµε
διογκώνοντας το πρόβληµα.
Βεβαίως είναι πολλά τα θέµατα, είναι λίγος ο χρόνος, αλλά ένα
δεύτερο θέµα που έχει τεθεί από πλευράς αγροτών έχει σχέση µε το
κόστος παραγωγής, το οποίο εσείς έµµεσα το συνδέετε µε το
µητρώο αγροτών.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Πριν ενάµιση
χρόνο έγινε πανηγυρική γιορτή στο ΣΑΠ και παραδόθηκε από την
ΠΑΣΕΓΕΣ στον τότε Υπουργό Γεωργίας το Μητρώο.
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Ακόµα περιµένουµε. ∆εν έχει γίνει η επεξεργασία; Θα πρέπει να
προσέξετε το Μητρώο Αγροτών. Αναφερθήκατε στην τοποθέτησή
σας και είπατε για τις ορεινές µειονεκτικές περιοχές, για περιοχές
που όντως έχουν πολύ σοβαρό πρόβληµα, αφού είναι γνωστό ότι
το µέσο εισόδηµά τους είναι κάτω από το 50% του εισοδήµατος των
κατοίκων των αστικών περιοχών. Θα πρέπει, λοιπόν, να δείτε ότι η
αγροτική δραστηριότητα είναι και τρόπος ζωής. Και εκεί καλό είναι
να µην αποκλείσουµε όλους αυτούς τους ανθρώπους που µένουν
σ'αυτές τις περιοχές και ασχολούνται συµπληρωµατικά µε την
αγροτική δραστηριότητα.
Εξάλλου και στα πλαίσια των προσπαθειών -όπως είπατε και σειςµέσω και της "Ατζέντα 2000" που θα γίνει µια επιδίωξη πολιτικής
ανάπτυξης της υπαίθρου, είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να
αντιµετωπίσετε λαµβάνοντάς το υπόψη.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή οι ερχόµενοι µήνες θα είναι ουσιαστικοί όσον
αφορά το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, εµείς, κύριε Υπουργέ,
λέµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει αγροτικός τοµέας στην Ευρώπη και
ειδικά στις περιοχές του Νότου, του Μεσογειακού, αν δεν υπάρξει
στήριξη από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Μόνο σε ορισµένα προϊόντα
τα οποία µπορεί να είναι ποιότητας ή ορισµένα προϊόντα τα οποία
έχουν σχέση µε οικολογική παραγωγή µπορούν να ανταποκριθούν.
Από κει και πέρα θα πρέπει να πιέσετε προς την κατεύθυνση να
ληφθούν αποφάσεις τέτοιες, που όχι µόνο να µην υπάρξει µείωση
του κοινοτικού προϋπολογισµού, που πράγµατι απειλείται γιατί
υπάρχει τέτοια προσπάθεια από µέρους της Γερµανίας, αλλά κι
αυτή η προσπάθεια µερικής επανεθνικοποίησης της κοινής
αγροτικής πολιτικής που θα σηµάνει καταστροφή για µας να µην
περάσει. ∆εν µπορεί, ειδικά, όλος ο Νότος να αντιπαλέψει τον
ισχυρό Βορρά, όταν θελήσει να επιδοτήσει, να ενισχύσει τα
αγροτικά του προϊοντα.
Και τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω ότι είχαµε πάει µια
αντιπροσωπεία πρόσφατα στην Ισπανία και σας µεταφέρω, κύριε
Υπουργέ, ότι εκεί έγινε µια συζήτηση και όντως σ'αυτήν την
προσπάθεια υπάρχει ταύτιση απόψεων µε τους Ισπανούς
συναδέλφους. Αυτό να το λάβετε υπόψη στις περαιτέρω
προσπάθειές σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Πάντως για το Μητρώο
Αγροτών, να συµφωνήσουν πρώτα οι αγρότες να το εφαρµόσουν.
Υπάρχει πρόβληµα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν έχουν λεφτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): ∆εν θέλουν, κύριοι
συνάδελφοι. Εκεί είναι το πρόβληµα το µεγάλο.
Υπάρχει πρόβληµα γιατί δεν είναι καθαροί οι αγρότες. Το Μητρώο
Αγροτών ευνοεί τους καθαρούς αγρότες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Οι ενισχύσεις πρέπει να πηγαίνουν
στο επάγγελµα και όχι στην παραγωγή. Πρέπει να το καταλάβουµε
αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Ιντζές έχει το λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πει
επανειληµµένως και θα το ξαναπώ, ότι την προσεχή δεκαετία το
πρόβληµα που θα ταλανίζει την ελληνική οικονοµία και την ελληνική
κοινωνία, θα είναι το αγροτικό πρόβληµα. Και θα είναι το πρόβληµα
αυτό το πρώτο, το µείζον πρόβληµα στην ελληνική κοινωνία και
στην ελληνική πολιτική, διότι υπάρχει η τάση, η οποία όµως έχει
γίνει και αποδεκτή από την ελληνική κυβέρνηση, να µειωθεί ο
αγροτικός πληθυσµός.
Σήµερα οι ασχολούµενοι µε την αγροτική οικονοµία φθάνουν στο
20% του ενεργού πληθυσµού.
Προχθές, κύριε Υπουργέ, εµµέσως οµολόγησε και ο κύριος
Πρωθυπουργός σε σχετική επίκαιρη ερώτηση, που του υπέβαλε ο
Πρόεδρος του ∆Η.Κ.ΚΙ. κ. Τσοβόλας, ότι πράγµατι είναι υψηλό το
ποσοστό του αγροτικού πληθυσµού στην Ελλάδα και ότι
αναγκαστικά θα µειωθεί περίπου στο µέσο όρο του αγροτικού
πληθυσµού
των
χωρών
της
Ευρωπαϊκής
'Ενωσης,
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δηλαδή γύρω στο 6% µε 10%.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται είναι αυτό το υπόλοιπο 10%, πού
θα απασχοληθεί;
Γι'αυτόν το λόγο το αγροτικό πρόβληµα θα είναι στην Ελλάδα το
κοινωνικό πρόβληµα. ∆ιότι, αφ'ενός έχουµε φυσιολογική αύξηση
της ανεργίας. Με τις επίσηµες στατιστικές της Ελληνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας, φέτος, η ανεργία είναι γύρω στο 10%. Αν προσθέσουµε
και την εισροή ανέργων από τη γεωργία, τότε το ποσοστό στην
Ελλάδα θα φθάσει γύρω στο 15% µε 18%, σύµφωνα πάντα µε τα
επίσηµα στοιχεία. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα. Αλλά δεν βλέπω
τρόπους αντιµετώπισής του, από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Γι'αυτό, κύριε Υπουργέ, τα προβλήµατα στην ελληνική γεωργία είναι
δύο, τα βραχυχρόνια που θέλουν άµεση παρέµβαση και τα
µακροπρόθεσµα που θέλουν έναν προγραµµατισµό σοβαρό και µε
προοπτική.
Τα τρέχοντα προβλήµατα που απαιτούν επίλυση είναι τα εξής:
Πρώτον, έχουµε µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. Και αυτό
οφείλεται στην αύξηση του κόστους παραγωγής.
Αιτίες αύξησης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων
και γι'αυτό καθίστανται και µη ανταγωνιστικά στις αγορές και της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και εκτός αυτής, είναι διότι έχουµε υψηλά
επιτόκια. 'Εχουµε επίσης κατακερµατισµένο κλήρο, έχουµε ακριβά
λιπάσµατα, έχουµε υψηλούς φόρους, διότι όλα αυτά εισάγονται και
έχουµε και µια κερδοσκοπία του ελευθέρου εµπορίου που γίνεται
εις βάρος των αγροτών και των αγροτικών προϊόντων, αλλά και εις
βάρος της κατανάλωσης.
∆ηλαδή, πουλάνε φθηνότερα οι αγρότες τα αγροτικά προϊόντα και οι
καταναλωτές τα καταναλίσκουν ακριβά στην Ελλάδα.
Κύριοι συνάδελφοι, τι µπορεί να γίνει;
Χρειάζεται άµεση επέµβαση του κράτους να µειώσει τα επιτόκια.
Και µπορεί να το κάνει αυτό, διότι πρώτα απ' όλα -και εδώ έχει
ευθύνες και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διότι συνεχίζει την
ίδια τακτική- η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος έχει µετατραπεί σε
εµπορική τράπεζα.
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Επειδή και για λόγους ιστορικούς έχει
αποκλειστικά πελάτες τους αγρότες -τους έχει δηλαδή µονοπώλιο,
και µονοπωλιακά πουλά το χρήµα στους αγρότες- τους
µεταχειρίζεται δυσµενέστερα απ'ό,τι οι εµπορικές άλλες τράπεζες
τους πελάτες εµπόρους, βιοµηχάνους κλπ.
Επίσης, το εµπόριο είναι ασύδοτο, δεν τηρούνται οι κλασικοί
κανόνες εµπορίας, διότι αγοράζονται αγροτικά προϊόντα και
καταβάλλουν το τίµηµα έως και ένα χρόνο µετά. Κι ενώ αυτό το
χρέος προς τους αγρότες, δηλαδή η µεθύστερη καταβολή της τιµής
των προϊόντων τους, είναι άτοκο, τα καλλιεργητικά χρέη των
αγροτών, τα ετήσια καλλιεργητικά δάνεια στην τράπεζα είναι
τοκοφόρα και πολλές φορές καθίστανται και υπερήµερα.
Ζητάµε άµεση παρέµβαση µείωσης του κόστους παραγωγής.
Ζητάµε την ρύθµιση χρεών. Και υπάρχουν τρία είδη χρεών. Είναι τα
προσωπικά χρέη, είναι τα χρέη των αγροτών, που τα λαµβάνουν
µέσω του συνεταιρισµού και στη ρύθµιση αυτής της κατηγορίας των
χρεών η Αγροτική Τράπεζα φέρνει τροµερά εµπόδια. Επικαλείται
εµπόδια και νοµικά, διότι θα χάσει δήθεν την εγγύηση που
προσφέρει ο συνεταιρισµός. Και αρνείται τη ρύθµιση κεχωρισµένα
των προσωπικών δανείων, µε εκείνα τα οποία έλαβαν µέσω των
συνεταιρισµών και εποµένως οι επιβαρύνσεις αυξάνουν. Και το
τρίτο είναι αυτό που είπε ο κ. Αποστόλου, χρέη τα οποία ήδη έχουν
περάσει στα δηµόσια ταµεία.
Θα περιµένουµε διευκρινίσεις από τον κύριο Υπουργό, να δούµε
πώς θα γίνει η ρύθµιση, την οποία εξήγγειλαν προχθές µε τα χρέη
αυτά. ∆εν θα πάρουµε εµείς θέση, εάν οι ρυθµίσεις που
εξηγγέλθησαν είναι σωστές ή όχι, διότι δεν γνωρίζουµε τις
λεπτοµέρειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική γεωργία είναι
εγκαταλελειµµένη. Και για να έχουµε προοπτική και παραµονής των
αγροτών στην ύπαιθρο, που αποψιλώνεται, υπάρχει ανάγκη
προγράµµατος και πρόγραµµα δεν υπάρχει. Η Κυβέρνηση το
άφησε το θέµα το αγροτικό να το λύσει η αγορά. Και η αγορά δίνει
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λύση σε πολλά προβλήµατα, οικονοµικά και κοινωνικά, αλλά όλες
αυτές οι λύσεις είναι απάνθρωπες. Είναι απάνθρωπες,
αντιαγροτικές και αντιεργατικές καθίστανται έµµεσα, αλλά και
αντεθνικές. ∆ηµιουργούν κινδύνους για την ύπαρξη του έθνουςκράτους.
Είναι γνωστό, όποιος διατρέξει τη µεθόριο και να νησιά, θα τα δει
ερειπωµένα. Οι αγρότες ανειδίκευτοι κατακλύζουν τα µεγάλα αστικά
κέντρα και είναι υποψήφιοι να περιέλθουν στο περιθώριο ή να
γίνουν αντικείµενο µαύρης αγοράς.
Μέτρα τα οποία θα µπορούσαν να δώσουν µία λύση στο αγροτικό
πρόβληµα και στο δηµογραφικό είναι ο αναδασµός: Πρέπει να γίνει
πρώτα-πρώτα µε µεγαλύτερο ρυθµό, διότι εδώ και δέκα χρόνια
έχουν σταµατήσει οι αναδασµοί.
∆εύτερον, να γίνει η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Είπε ο κ.
Γεωργακόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι
όταν θα γίνουν οι αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών, στο ενδιάµεσο
αυτό διάστηµα, τι θα κάνει ο αγρότης. Είναι πολύ απλό. 'Οταν κάνει
τέτοια παρέµβαση το κράτος, θα λάβει πρόνοια. Στο ενδιάµεσο αυτό
διάστηµα της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, να εξασφαλίσει
εισόδηµα στον αγρότη, για να µπορέσει να µπει στο πρόγραµµα.
Εάν µε αφήνεις στο έλεος του Θεού, βεβαίως θα καλλιεργώ
προϊόντα που καλλιεργούσα ως άχρηστα -µε την έννοια της
απορρόφησης από την αγορά- και έτσι θα δηµιουργώ πρόσθετα
προβλήµατα.
Αλλά επειδή δεν µε παίρνει ο χρόνος, θέλω να συµπληρώσω και
την ολιγωρία της ελληνικής Κυβέρνησης και της Νέας ∆ηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ στο ότι και προϊόντα, στα οποία η Ευρώπη είναι
ελλειµµατική, όπως είναι το βαµβάκι, όπως είναι ο καπνός, όπως
είναι το ελαιόλαδο, δεν έλαβε τις πρόνοιες εκείνες, στις
διαπραγµατεύσεις, να εξασφαλίσει τέτοιες ποσότητες, όπως εκείνες
οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, που
εξασφάλισαν τα βοοειδή και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, που σε
αυτά είναι επαρκέστατες.
Γι' αυτό και το 80% της ΚΑΠ καταναλώνεται σε προϊόντα των
βορείων χωρών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Αγροτική Τράπεζα πρέπει να γίνει
συνεταιριστική και έτσι θα µπορέσει να βοηθήσει, χωρίς να
παραβιάζει έµµεσα πριµοδοτήσεις αγροτικών προϊόντων, την
αγροτική οικονοµία, όπως συµβαίνει µε όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και ιδίως στη Γερµανία, στη Γαλλία, στη
∆ανία, στις χώρες της Σκανδιναβίας. Γιατί εδώ σπεύσαµε να την
κάνουµε εµπορική; Γιατί αν χορηγήσει χαµηλότοκα δάνεια και άλλες
διευκολύνσεις στον αγρότη θα παραβιάσουµε κανόνες της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, ήταν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, δεν
µπόρεσα να κάνω µια ολοκληρωµένη και σε βάθος αναφορά και
στα προβλήµατα που υπάρχουν και στις προτάσεις µας. Σταµατώ
εδώ -και κατέρχοµαι του Βήµατος-µε την εξής σηµείωση: ∆εν θα
πρέπει η Κυβέρνηση να εξακολουθήσει να κινείται µε σπασµωδικά
και ευκαιριακά µέτρα. Ανακοίνωσε τα µέτρα αυτά µετά την
κινητοποίηση των αγροτών της Θεσσαλίας. Και πράγµατι οι
Θεσσαλοί αγρότες είναι πλουσιότεροι από άλλους αγρότες άλλων
περιοχών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Μην µπαίνετε, όµως,
σε αυτές τις αναλύσεις, κύριε Ιντζέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Ευτυχώς οι αγώνες γίνονται από εκείνους
που κατ' αρχάς έχουν περίπου εξασφαλίσει...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τώρα να µην πούµε ότι
και ο κ. Μπούτας είναι καπιταλιστής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: ...το βιοτικό επίπεδο εκείνο για να κάνουν
και αγώνες. Ο φτωχός στους αγώνες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Ιντζέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Γι' αυτό συµπαραστεκόµεθα στους αγώνες
των Θεσσαλών αγροτών που είναι οι πρωτοπόροι του
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αγροτικού κινήµατος και θα παρασύρουν -και εκεί θα είµαστε
συµπαραστάτες- όλους τους αγρότες για να µπορέσει να λυθεί και
στο µέλλον το αγροτικό πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Ιντζέ, τι θέλετε
για να σταµατήσετε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: ∆εν χάλασε και ο κόσµος για ένα λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Χάλασε. Πώς δεν
χάλασε; Γιατί αν πάµε έτσι γιατί να µην πούµε δεκαπέντε, δεκαοκτώ
λεπτά; ∆εν σταµατάει µετά. Παίζουµε την κολοκυθιά. Θα λέµε "άντε,
έντεκα λεπτά, ας γίνουν δεκατρία".
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έγινε και πριν µε άλλους
οµιλητές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 'Οχι, κύριε συνάδελφε,
δεν νοµίζω ότι συµβαίνει µε όλους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΑΡΑΣ: Συνέβη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας λέω ότι δεν
συνέβη.
Ο κ. Μπούτας έχει το λόγο.
EYAΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι πρόβληµα για
λίγα λεπτά παραπάνω. 'Αλλωστε, είναι θετικό το γεγονός ότι
συµπαραστέκεται στους αγώνες.
Θα ήθελα να πω -θα ξεκινήσω από αυτό- ότι οι αγρότες περιµένουν
έµπρακτη συµπαράσταση, καταδίκη της τροµοκρατίας. Και βεβαίως
εκτιµούµε τη θέση των κοµµάτων εκείνων που έµπρακτα στηρίζουν
τον αγώνα και όχι µόνο στα λόγια, γιατί καµιά φορά και στα λόγια
υπονοµεύεται.
Κύριε Υπουργέ, διαπιστώσαµε µια διαφορετική τακτική από τον
προκάτοχό σας. Παραδέχεσθε τα προβλήµατα, παραδέχεσθε ότι
δεν είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι είναι µόνο δότες ορισµένες
χώρες όπως η Γερµανία κλπ., γιατί παίρνουν κιόλας. 'Οσο υπάρχει
το έλλειµµα το δικό µας τριπλάσια είναι τα κέρδη µέσα από το
εµπόριο που κερδίζει και η Γερµανία και οι άλλες χώρες. ∆εν
χάνουν, δηλαδή, από αυτήν την ιστορία, άρα δεν µας δίνουν και
τίποτα. Καταστρέφουν τα δικά µας. Και εδώ συµφωνούµε απόλυτα
ότι η µεγαλύτερη ζηµιά γίνεται από την εισαγωγή σε γαλακτοκοµικά
και κτηνοτροφικά προϊόντα γενικότερα.
Εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα και αν θέλετε και το αγροτικό
κίνηµα, ένα από τα αιτήµατα που έχει είναι να αλλάξει η σχέση
φυτικής και ζωικής παραγωγής. Θα συγκρουστούµε µε τα θηρία εκεί
ή θα είµαστε υποταγµένοι στη Γερµανία, στη ∆ανία, στην Αγγλία
γιατί αυτοί έχουν την κτηνοτροφία που απορροφούν και τα µεγάλα
κονδύλια; Για να σταµατήσει να γίνεται η εισαγωγή σε γάλα, γιατί
είµαστε ελλειµµατικοί, σε κρέας, σε βούτυρα, τυριά κλπ.
'Αρα, λοιπόν, µέσα απ'αυτήν τη σχέση θα είναι θετικό το ισοζύγιο
και µπορούµε πραγµατικά να ενισχύσουµε γενικά το αγροτικό
εισόδηµα, να σταθούν οι αγρότες στην ύπαιθρο, στα χωράφια και
στα χωριά τους.
Είπατε ότι θα ρίξετε ιδιαίτερο βάρος στα ορεινά και στα ηµιορεινά,
γιατί έχουν περισσότερα προβλήµατα. 'Ετσι, έχουµε αυτήν την
αντιδιαστολή µεταξύ ορεινών και καµπίσιων.
Ο συνάδελφος Σιούφας είναι γνώστης ότι οι ορεινοί λένε ότι τα
παίρνουν οι καµπίσιοι και οι καµπίσιοι λένε ότι τα παίρνουν οι
ορεινοί. Αυτό γίνεται και σε επίπεδο νοµαρχίας, σε επίπεδο
προγραµµάτων κλπ.
Πρόπερσι είχε µπει το θέµα και από τον κύριο Πρωθυπουργό που
είχε πει "τι να πουν και οι αγρότες της Πίνδου". Το αγροτικό κίνηµα
έχει αιτήµατα και γι'αυτούς. ∆εν τα ικανοποιείτε όµως. Αφήστε τους
καµπίσιους, αλλά τους ορεινούς ενισχύστε τους. Γιατί δεν αυξάνετε
την εξισωτική αποζηµίωση να παίρνει όσο παίρνει και ο Ευρωπαίος
αγρότης;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Μπούτα, να τα λες καλά, τους
σκαλαπανίσιους και όχι µόνο τους ορεινούς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Θα το πω αλλιώς, έτσι όπως το λέµε
εµείς εκεί.
Γιατί δεν καταργείται ο περιορισµός στην ανάπτυξη
κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα στα γίδια και στα πρόβατα;
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Αλλά όµως το φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί στα ορεινά, ήδη
συµβαίνει στον κάµπο. Την ώρα που µιλούσα ένας από τους
συναδέλφους που είπα πριν στην πρωτολογία µου ότι πήγε στη
Γερµανία, άφησε µήνυµα στο κινητό και µου λέει τι γίνεται µ'αυτά τα
χρέη; Αυτά ήταν που τον ανάγκασαν και πήγε στο Νταχάου. "Τι
γίνεται; Προσέξτε µη σας κοροϊδέψουν".
Θα πω κάτι που είπα και προχθές, κύριε Υπουργέ. Εµείς λέµε µια
παροιµία εκεί στη Θεσσαλία: "Κάηκε η γριά στο κουρκούτι, φυσάει
και το γιαούρτι". Γιατί πραγµατικά την πατήσανε οι αγρότες µε τις
ρυθµίσεις που έγιναν.
'Ερχοµαι πάλι και λέω ότι οι ρυθµίσεις που έγιναν το 1997, θα
επαναρρυθµιστούν; Γιατί αυτό είναι το πρόβληµα. ∆εν µπορούν να
ανταποκριθούν. Εκεί είναι το µεγάλο πρόβληµα. Γι' αυτό λέµε ότι
θέλουµε την εγκύκλιο. Μέχρι να έλθει η εγκύκλιος, δεν ισχύει τίποτα.
∆εν πιστεύει κανένας κανέναν. ∆εν πάει να πείτε ό,τι θέλετε, λαγούς
µε πετραχήλια;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): 'Απιστοι Θωµάδες
είσαστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Να έλθει η εγκύκλιος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: 'Οχι, κύριε Μπούτα, να δεσµευθεί ο
Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Τι σηµαίνει αυστηρά τραπεζικά κριτήρια;
Θα ισχύει η βιωσιµότητα; Αυτοί που απορρίφθηκαν λόγω µη
βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης, θα ρυθµιστούν; Αυτοί που
ρυθµίστηκαν θα ξαναρρυθµιστούν; Θα ισχύσει γι' αυτούς; Είναι
βασικό αυτό το ερώτηµα.
Υπάρχει όντως το διαρθρωτικό πρόβληµα και εµείς το
αναγνωρίζουµε. 'Οµως, όλα τα µέτρα, όλοι οι νόµοι που έγιναν
µέχρι σήµερα και µε την Τράπεζα Γης και µε τους νέους αγρότες και
αυτοί που ενισχύονται, είναι στην κατεύθυνση να γίνουν µεγάλα
αγροτικά νοικοκυριά, να γίνουν τσιφλίκια. Μπορεί να λέτε εσείς ότι
είναι καλά τα πράγµατα εκεί που είναι σήµερα, αυτό το µέγεθος
θέλουµε, αλλά όµως δεν µας πείθετε, κύριε Υπουργέ. Γιατί ο
προκάτοχός σας ο κ. Τζουµάκας ευθέως και ευθαρσώς έλεγε ότι "µε
σαράντα στρέµµατα δεν µπορείτε να ζήσετε, ότι πρέπει να
φτιάξουµε µεγάλα νοικοκυριά για να είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι
το διεθνές στάνταρ, αυτό είναι το επίπεδο σήµερα, εκεί πρέπει να
κινηθούµε για να είµαστε ανταγωνιστικοί". 'Η η Κυβέρνηση έχει άλλη
πολιτική ή ο Τζουµάκας είχε άλλη πολιτική. Αλλά δεν πιστεύω ένας
Yπουργός να εκφράζει διαφορετική πολιτική απ'αυτήν της
Κυβέρνησης και µάλιστα, µε τέτοιες απόψεις που πυροδοτούσαν
εάν θέλετε κινητοποιήσεις, αγανάκτηση και πολιτικό κόστος. Θα τον
είχατε συµµαζέψει.
'Αρα λοιπόν, κάποιο λάκκο έχει η φάβα εδώ. Μάλλον εσείς
προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε την κατάσταση ότι δεν είναι έτσι,
για να αποκοιµηθούµε, να πούµε "α, τι καλά που µας τα λένε τώρα
εδώ, δεν θέλουν να µας ξεκληρίσουν, καλά είµαστε, θα µείνουν
αυτοί οι µικροµεσαίοι αγρότες και δεν θα πάθουν τίποτα". Αλλά
όµως οι νόµοι λειτουργούν, οι νόµοι εφαρµόζονται. Οι νόµοι της
αγοράς µε τους κανόνες που διαµορφώνονται -και διαµορφώνονται
µε αποφάσεις της Κυβέρνησης- λειτουργούν και πάει λέγοντας και
ξεκληρίζονται ...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Οι νόµοι είναι για να
λειτουργούν, κύριε Μπούτα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Βέβαια, αλλά εάν είναι αποδεκτοί από το
λαό, αν εξυπηρετούν το λαό.
'Οσον αφορά την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και αυτό που λέτε,
κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε εισόδηµα και δεν θέλετε τιµές, θέλω να
σας πω ότι το να συµπληρώσει κάποιος το εισόδηµα µε ενισχύσεις,
αυτό είναι πρόσκαιρο. Το ζήσαµε και µε τα σιτάρια και µε τις
στρεµµατικές ενισχύσεις. Εάν δεν υπάρξει τιµή στο προϊόν, δεν
µπορεί να δοθεί λύση. Για παράδειγµα, για το βαµβάκι τι µας είπε ο
κ. Γεωργακόπουλος;'Εχει διακόσιες εβδοµήντα έξι (276) δραχµές.
'Οµως το 1980 είχε τριάντα έξι (36) δραχµές. Με βάση τον
πληθωρισµό, σήµερα έπρεπε να είχε τετρακόσιες σαράντα έξι (446)
δραχµές και έχει διακόσιες εβδοµήντα πέντε (275) δραχµές. Αν
πηγαίναµε µε στρεµµατική ενίσχυση του εισοδήµατος από τότε,
θα ήταν χαµηλότερη η τιµή και από αυτή που είναι σήµερα.
'Αρα, δεν είναι λέει τίποτα για τους αγρότες, ότι θα
ενισχύσουµε γενικά το εισόδηµα, αλλά οι τιµές θα µειωθούν
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γιατί είναι µεγάλες και πρέπει να είµαστε ανταγωνιστικοί.
Επιπλέον, πρέπει να πούµε, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν
ορισµένες περιοχές που µπορεί να συµπληρώσουν το εισόδηµα.
Στον κάµπο της Καρδίτσας, όµως, µπορείτε να µου πείτε ποια άλλη
δουλειά θα κάνει ο αγρότης; Τουρισµό θα αναπτύξει; Πίτες και
µπατζίνες θα φτιάξουν για να έρθουν οι τουρίστες να φάνε; ∆εν
γίνεται. Και εκεί που αναπτύσσεται ο τουρισµός, αναπτύσσεται σε
τέτοια βάση που δεν µπορεί ούτε τον ντόπιο πληθυσµό να
συγκρατήσει, πώς µάλλον και άλλον πληθυσµό που "ξηλώνεται"
τώρα από τον κάµπο;
Κύριε Σιούφα, είπατε ότι σαν Νέα ∆ηµοκρατία συµφωνείτε στη
µείωση του κόστους παραγωγής, αφού δεν µπορεί να γίνει µε τις
τιµές. Εµείς επιµένουµε και λέµε ότι και οι τιµές µπορεί να αυξηθούν
και το κόστος παραγωγής µπορεί να µειωθεί. Πρέπει να συµβάλουν
όλες οι πτέρυγες της Βουλής στο να υπάρξει αύξηση των τιµών.
∆ύο είναι, άλλωστε, τα βασικά αιτήµατα, η αύξηση της τιµής του
προϊόντος και η µείωση του κόστους παραγωγής.
Ο κ. Γεωργακόπουλος είπε "Τι θα κάνουµε;'Εχουν ευθύνη οι
αγρότες". ∆εν τηρούν τα βιβλία, ευθύνονται οι αγρότες! ∆εν γίνεται
αναδιάρθρωση, ευθύνονται οι αγρότες! Μας είπε να βάλουµε
πατάτες. Σπαράγγια είχε πει ο Πρωθυπουργός, καρπούζια είχε πει
ο κ. Τζουµάκας, ροδάκινα τύπου Ιαπωνίας είπε ξανά ο κύριος
Πρωθυπουργός. Γιατί δεν βγαίνει η Κυβέρνηση να τα
προπαγανδίσει και να πει "βάλτε εκείνο το προϊόν" και να δώσει
εγγυήσεις; 'Εβαλαν βατόµουρα, Καταστράφηκε ένας µεγάλος
αριθµός παραγωγών.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: 'Εβαλαν αµύγδαλα. Το ίδιο συνέβη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: ∆εν πάρθηκε κανένα µέτρο για να
ανακουφιστούν αυτοί οι άνθρωποι.
Είπε ένας συνάδελφος ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για ενισχύσεις
χωρίς ποσοστώσεις. Γιατί; 'Οταν ένα προϊόν είναι ελλειµµατικό και
στη χώρα µας και στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση πολύ περισσότερο, γιατί
πρέπει να µπει πλαφόν; Εµείς υποστηρίζουµε την άποψη ότι
πρέπει να απελευθερωθεί η καλλιέργεια, ιδιαίτερα στα προϊόντα
που είναι ελλειµµατικά και στη χώρα µας και στην Ευρωπαϊκή
'Ενωση και να υπάρξουν ανάλογες επιδοτήσεις για να µπορεί η
τελική τιµή να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να µπορεί ο
παραγωγός να µένει.
'Οσον αφορά τώρα τα βιβλία, πρέπει να σας πούµε, κύριε Υπουργέ
και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι άνοιξαν τα τεφτέρια ξανά. Γύρισε το
τεφτέρι στον µπακάλη που χρεώνεται ο αγρότης, στο καφενείο, στο
περίπτερο για τα τσιγάρα και δεν είναι σχήµα λόγου αυτό ή
λαϊκισµός, είναι πραγµατικότητα. Αυτός ο κόσµος αγωνίζεται, όχι
γιατί "του πήρε ο Θεός το µυαλό", ή γιατί ακούει τον Μπούτα ή
οποιονδήποτε Μπούτα. Βγαίνει στο δρόµο γιατί έχει προβλήµατα.
Θέλω να πω κάτι σχετικά µε τον αγώνα. Θα τα πούµε και αργότερα,
κύριε Υπουργέ, αλλά εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία έχει µεγάλη
σηµασία να ακουστεί. Αυτοί που αγωνίζονται εκεί και όσοι ηγούνται
των κινητοποιήσεων δεν έχουν στόχο να κάνουν ζηµιά στα άλλα
στρώµατα, στις άλλες οµάδες, γενικότερα στο λαό της χώρας µας.
Σκοπό έχουµε να λυθούν τα προβλήµατά µας. Θα πιέσουµε για να
λυθούν τα προβλήµατά µας.
Αυτά τα ΜΑΤ τι τα θέλετε εκεί; Γιατί αστυνοµοκρατείται η Θεσσαλία;
Πρέπει να τα αποσύρετε. ∆ιαφορετικά θα δηµιουργηθούν
µεγαλύτερα προβλήµατα. Ο λαός της Θεσσαλίας είναι ανάστατος
και θα αντιδράσει.
Χθες έγινε σύσκεψη όπου συµµετείχαν όλοι οι φορείς της
Θεσσαλίας. Ξεχάσαµε να καλέσουµε το δεσπότη. Και ο δεσπότης
θα ήταν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Τους δεσπότες θέλετε
να πείτε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Πήραν θέση κατά αυτής της
αστυνοµοκρατίας.
Πέστε µια εβδοµάδα που θα γίνει η σύσκεψη µε όλους τους φορείς
της Θεσσαλίας. Μα, όλοι θα µπουν µπροστά. 'Ε, λοιπόν,
συγκρουστείτε µε όλην τη Θεσσαλία.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να δώσει λύση στα προβλήµατα.
'Οσο δεν θα δίνει λύση στους δρόµους του αγώνα, είτε ανοιχτούς
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είτε κλειστούς, θα βρίσκει µπροστά της τους αγρότες. Και θα είναι
µπροστά είτε κυβερνάτε σεις είτε κυβερνά κάποιο άλλο κόµµα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): ∆εν µπορώ να σας
δώσω το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Μισό λεπτό µόνο, κύριε Πρόεδρε, λόγω
αναφοράς στο κόµµα µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Σιούφα, δεν
µπορείτε να πάρετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θα διευκολύνω τη συζήτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
(Παναγιώτης
Σγουρίδης):
∆εν
υπάρχει
προσωπικό θέµα. ∆εν µπορείτε να πάρετε το λόγο, διότι ανοίγουµε
τους ασκούς του Αιόλου.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Το γνωρίζω αυτό, αλλά έγινε αναφορά στο
πρόσωπό µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Κύριε Σιούφα,
ανοίγουµε τους ασκούς του Αιόλου, γιατί και κάποιος άλλος
συνάδελφος θα ζητήσει µετά το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Σας παρακαλώ! Είστε
παλιός και έµπειρος κοινοβουλευτικός και ήδη µας παρακολουθούν
τώρα αυριανοί σας ψηφοφόροι από τα Θεωρεία.
Αυτήν τη στιγµή από τα δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη
συνεδρίασή µας, αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ", εβδοµήντα δύο µαθητές
και πέντε συνοδοί-καθηγητές από το 8ο Γυµνάσιο Τρικάλων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Η ουσία πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι ότι
πρέπει να συστήσετε στον κ. Πάγκαλο να µη µιλά για πλούσιους,
κόκκινους αγρότες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Το λόγο έχει ο κ.
Σταύρος Παναγιώτου.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η αιτία που οι αγρότες
βρίσκονται στους δρόµους, είναι γιατί αποτελούν αντικείµενο διπλής
εκµετάλλευσης. Από τη µια πλευρά προµηθεύονται σε υψηλές τιµές
όλα τα αγροτικά προϊόντα και εφόδια και από την άλλη τους
αγοράζουν τα προϊόντα τους σε χαµηλές τιµές, συχνά κάτω από το
κόστος παραγωγής, για να µην πούµε πως και τα τελευταία χρόνια
σηµειώνεται µια συνεχής απαξίωση της γεωργικής παραγωγής.
Αν, δηλαδή, ένας παραγωγός πριν δύο, τρία χρόνια χρειάζονταν µία
ποσότητα για να αγοράσει ένα εφόδιο, ένα φάρµακο, σήµερα
χρειάζεται διπλάσια και τριπλάσια.
∆εν µας είπατε τίποτε σχετικά µε την ανάγκη της αναδιάρθρωσης
της παραγωγής. Αντίθετα, εµφανιστήκατε σαν απολογητής της
ΚΑΠ. Εκείνο που θέλουµε να σηµειώσουµε είναι ότι ο ισχυρισµός
πως είναι δυνατή η αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής της
χώρας στα πλαίσια της ΚΑΠ, τουλάχιστον είναι κοροϊδία. 'Οσο θα
υπάρχουν ποσοστώσεις και όσο θα εφαρµόζεται το σύστηµα τιµών
και επιδοτήσεων, που λειτουργεί σαν µοχλός πίεσης στην αγροτική
παραγωγή, το πρόβληµα της αναδιάρθρωσης της αγροτικής
παραγωγής δεν πρόκειται να αντιµετωπισθεί και να λυθεί.
Λίγα λόγια για τα καπνά. Οι κανονισµοί που ψηφίστηκαν,
σηµατοδοτούν την κατάσταση για την καπνοκαλλιέργεια.
Αποδεικνύεται ότι αποτελούν ένα ακόµα όπλο για τον εκβιασµό των
παραγωγών και µοχλό για τη µείωσή τους. Το επιχείρηµα της
σύνδεσης της τιµής µε την ποιότητα είναι ψευδεπίγραφο, γιατί
σήµερα αντί η ποιότητα να διαµορφώνει την τιµή, η τιµή καθορίζει
την ποιότητα. Προέρχοµαι από καπνοπαραγωγική περιοχή και
βλέπω τη συµπεριφορά των καπνεµπόρων απέναντι στους
καπνοπαραγωγούς.
Η κατάσταση θα χειροτερέψει µε το συµπλήρωµα του κανονισµού,
σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται η κατάργηση δύο ακόµα
ποικιλιών, τα µαύρα και τα τσεµπέλια, καθώς και η µεταφορά της
ποικιλίας της Κατερίνης στην Ιταλία.
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Ο λόγος κατάργησης αυτών των δύο ποικιλιών δεν είναι γιατί είναι
χαµηλότερης ποιότητας, αλλά γιατί αυτές οι ποικιλίες είναι
ανταγωνιστικές των αµερικάνικων καπνών στις πρώην αγορές της
Σοβιετικής 'Ενωσης. 'Οσον αφορά την ποικιλία Κατερίνη, που
µεταφέρεται στην Ιταλία, δεν είναι γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από
τους αγρότες της Ιταλίας να καλλιεργήσουν αυτήν την ποικιλία, αλλά
για να εξυπηρετηθούν άνοµα συµφέροντα, να µεταφέρονται καπνά
από την Αλβανία και σε τελευταία ανάλυση να εισπράτουν την
επιδότηση οι καπνέµποροι.
Η συνέχιση αυτής της τακτικής θα έχει ως αποτέλεσµα να µειωθεί η
καπνοκαλλιέργεια, που είναι ένα προϊόν που δεν έχει ανταγωνιστή
στη διεθνή αγορά, τουλάχιστον η ποικιλία µπασµά. Αντί να λέτε
στον κόσµο να καλλιεργήσει αρωµατικά φυτά και ακακίες, θα
έπρεπε να στηρίξετε αυτό το προϊόν που είναι εθνικής σηµασίας.
Θα ήθελα να πω λίγα πράγµατα για το ρύζι, για τη βιοµηχανική
ντοµάτα, επειδή υπάρχει ζήτηση γι'αυτή, αλλά ο χρόνος δεν µε
αφήνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κανταρτζής έχει το
λόγο.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ: ∆εν αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός
στην τοποθέτησή του στα συγκεκριµένα ζητήµατα που βάλαµε. Και
πάλι, περιµένοντας τη δευτερολογία του κυρίου Υπουργού, θέλουµε
απάντηση σε συγκεκριµένα ζητήµατα: Τι θα γίνει µε τους
βαµβακοπαραγωγούς, πέρα από αυτά που έχουµε θέσει, που
έχουν πάθει καταστροφή στην παραγωγή τους; Υπάρχουν
παραγωγοί και στα Τρίκαλα και σε άλλες περιοχές, που δεν πήραν
ούτε πενήντα ούτε εξήντα κιλά. Τι θα γίνει µε αυτούς; Βρίσκονται σε
απόγνωση.
Αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στα λεγόµενα διαρθρωτικά µέτρα
που πρέπει να παρθούν. Χρόνια τ' ακούµε αυτά αλλά και χρόνια
βλέπουµε µέρα µε τη µέρα, οι δηµόσιες επενδύσεις για τη γεωργία
να συρρικνώνονται. Πού είναι τα εγγειοβελτιωτικά έργα; Πού είναι τα
αντιπληµµυρικά έργα; Βρέχει στα Τρίκαλα; Πληµµυρίζει η
Φαρκαδώνα. ∆εν µιλάµε για θεοµηνίες, αλλά για απλές βροχές. Πού
είναι εν πάση περιπτώσει τα µέτρα αυτά που θα συµβάλουν έστω
στη δηµιουργία κάποιας στοιχειώδους υποδοµής;
Αλλά -και από αυτά που ανέφερε ο κύριος Υπουργός,
προδιαγράφοντας το µέλλον που προτίθεται να ακολουθήσει η
Κυβέρνηση- είναι φανερό πού οδηγούνται τα πράγµατα. Μίλησε για
διεπαγγελµατικές οργανώσεις µεταξύ των αγροτών. ∆ηλαδή να
βάλουµε στο ίδιο τσουβάλι τους βιοµήχανους και τους εµπόρους µε
τους αγρότες. Να συζητήσουν τι, κύριε Υπουργέ; Ο βιοµήχανος και
ο έµπορος θέλουν τσάµπα την αγροτική παραγωγή. Επιδιώκουν να
την πάρουν τσάµπα. Τι να συζητήσουν;
Είναι όµως φανερός ο στόχος σας, να οδηγήσετε τους αγρότες στην
υποταγή και µέσα απ'αυτά τα µέτρα, να επιταχυνθεί το ξεκλήρισµα
της µικρής και µεσαίας αγροτιάς.
Είπατε το άλλο, ότι οι τιµές των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων
είναι υψηλές σε σχέση µε εκείνες που ισχύουν στη διεθνή αγορά.
Μα, ποιον αλήθεια προσπαθεί να κοροϊδέψει η ελληνική
Κυβέρνηση; ∆εν γνωρίζει άραγε ότι οι Αµερικάνοι επιδοτούν την
αγροτική τους παραγωγή µε σαράντα πέντε δισεκατοµµύρια
δολάρια την τριετία; Για να µη µιλήσουµε για τις άλλες έµµεσες
ενισχύσεις στα λιπάσµατα, στα φάρµακα, στα γεωργικά
µηχανήµατα και στα άλλα έργα. Οι αγρότες της Ολλανδίας δεν
έχουν έξοδα για τη χρήση της γης, δεν πληρώνουν ούτε ενοίκιο. ∆εν
είναι επιδότηση αυτή;
Και µας καλεί ο κύριος Υπουργός να προσασρµοστούµε σε εκείνες
τις διεθνείς συνθήκες, που διαµορφώθηκαν για να εξυπηρετηθούν
τα συµφέροντα των µονοπωλίων και των πολυεθνικών
επιχειρήσεων, που θέλουν να ρίξουν τις τιµές των αγροτικών
προϊόντων, να προµηθευθούν φθηνές πρώτες ύλες, για να
θησαυρίσουν σε βάρος των λαών, σε βάρος των χωρών της γης; Σε
αυτήν την πολιτική µας καλείτε να προσαρµοστούµε;
'Η µήπως θα επωφεληθούν οι καταναλωτές από τη µείωση των
αγροτικών προϊόντων; 'Επεσε η τιµή του σιταριού πριν από
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τέσσερα, πέντε χρόνια. Μήπως αγόρασαν φθηνότερα το ψωµί,
φθηνότερα τα προϊόντα που παράγονται από τα σιτηρά; Θα πέσει η
τιµή των σιτηρών την επόµενη χρονιά µε την απόφαση που
συζητείται στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση -αλλά αυτό δεν το λέτε στον
κόσµο, το κρύβετε- στα πλαίσια των συζητήσεων για την "Ατζέντα
2000". Μήπως θα πάρουν φθηνότερα προϊόντα οι καταναλωτές;
'Οσον αφορά τους διαχωρισµούς για τους κατοίκους των ορεινών
περιοχών, εγώ σας παραπέµπω απλώς να διαβάσετε τις προτάσεις
του προκατόχου σας για την επιδότηση στο αγελαδινό γάλα, όταν
όλα τα λεφτά θα δίνονταν στις µεγάλες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις,
στη ∆ΕΛΤΑ, στη ΦΑΓΕ και στις άλλες οργανωµένες, και για τους
κατοίκους των ορεινών και των ηµι-ορεινών περιοχών
προορίζονταν τα ψίχουλα, στην ουσία δηλαδή το διώξιµό τους από
αυτές τις περιοχές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Η κ. Μπόσκου έχει το
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΣΚΟΥ: Ακούσαµε σήµερα τον κύριο Υπουργό, να λέει
ότι η Ελλάδα δεν είναι µόνο λήπτρια από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Τα στοιχεία από το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας δείχνουν ότι
έχουµε δώσει πάρα πολλά. Τα ελλείµµατα είναι µεγάλα. Πότε τελικά
η Κυβέρνηση λέει αλήθεια στον ελληνικό λαό; 'Ολα τα προηγούµενα
χρόνια χρησιµοποιούσε σαν βασικό επιχείρηµα τις επιδοτήσεις που
εισρέουν και τα µεγάλα κέρδη που έχει ο ελληνικός λαός απ'αυτές
τις εισροές.
Ο κύριος Υπουργός δεν αναφέρθηκε στο τι πρόκειται να γίνει µε τις
αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ. Είπε ότι θα το κάνει στη δευτερολογία του.
Πάντως είναι Φεβρουάριος µήνας και οι παραγωγοί στο τρίγωνο
Ηµαθίας-Πέλλας- Πιερίας δεν έχουν αποζηµιωθεί ακόµα για τον
παγετό της περσινής χρονιάς. Προβλέπονται µειωµένες τιµές σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Επί πλέον εξαιτίας αυτής της
πολιτικής δανειοδότησης που επιβάλει η Κυβέρνηση στον ΕΛΓΑ ο
ΕΛΓΑ χρησιµοποιεί και τακτική µείωσης των κιλών που δικαιούνται
να πάρουν οι παραγωγοί.
Ακόµα η Κυβέρνηση ειπε ότι θέλει οι συνεταιρισµοί να είναι µεγάλες
µονάδες και ότι γι'αυτό θα προχωρήσει σε εθελοντικές συνενώσεις
συνεταιρισµών. Αυτό µπορούσε να γίνει και στα προηγούµενα
χρόνια. ∆εν έγινε όµως γιατί υπάρχουν αντικειµενικοί λόγοι όπως τα
περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισµών. Υπάρχουν συνεταιρισµοί
σφραγίδες, αλλά υπάρχουν και συνεταιρισµοί µε µεγάλα
περιουσιακά στοιχεία. Είναι ακόµα η συνεισφορά των αγροτών
µέσα στους συνεταιρισµούς. Αυτοί οι λόγοι δεν επέτρεψαν τη
συγχώνευση των συνεταιρισµών.
∆εν πιστεύουµε ότι έπιασε πόνος την Κυβέρνηση για τους µεγάλους
συναιτερισµούς. Θέλει να υποταχθούν στους σκοπούς της
Αγροτικής Τράπεζας η οποία θέλει να µεγαλώσουν οι υποθήκες
προς την Αγροτική Τράπεζα. Γι' αυτό επιδιώκει τη συνένωση.
Οσον αφορά τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις θα ήθελα να πω ότι
στο Νοµό Ηµαθίας µέσω του κ. Χρυσοχοϊδη εξαγγέλθηκε η
διεπαγγελµατική οργάνωση. Το πρόβληµα του ροδακίνου δεν
λύνεται µε αυτόν τον τρόπο. Οι αγρότες έτσι θα περιέλθουν σε
δυσµενέστερη θέση σε σχέση µε τους βιοµήχανους.
'Οσον αφορά αυτό που είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ για τα τιµολόγια λέγοντας ότι µέσω του βιβλίου εσόδων
εξόδων θα διασφαλίζουν τις τιµές τους οι αγρότες παραγωγοί, θέλω
να τον ρωτήσω το εξής: ∆εν ξέρει τι συµβαίνει σήµερα µε τους
πορτοκαλοπαραγωγούς οι οποίοι εκδίδουν πλαστά στην κυριολεξία,
τιµολόγια για να µπορέσουν να τύχουν απόσυρσης; Και αυτό δεν το
κάνουν µόνο οι αγρότες, αλλά και οι συνεταιρισµοί. Και γιατί δεν
προχώρησε η Κυβέρνηση τις περιφερειακές αγορές, ώστε να
ελέγχονται τα αγροτικά προϊόντα µέσω αυτών, αλλά αφήνει να
σαπίζουν εγκαταστάσεις δισεκατοµµυρίων όπως αυτές στη
Κουλούρα Ηµαθίας;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Στη δευ-
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τερολογία µου θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις στα όσα ανέπτυξαν
οι κύριοι συνάδελφοι, αρχίζοντας από το εισόδηµα των αγροτών.
Είναι γεγονός ότι έχει διαµορφωθεί µια διαφορετική κατάσταση. Είτε
το θέλουµε είτε όχι έχει αλλάξει η τεχνολογία. Κάποτε η ελληνική
γεωργία ήταν εντάσεως εργασίας. Σας ανέφερα ποιο είναι το
καθαρό αγροτικό εισόδηµα. Να προσθέσω φυσικά και τις
ενισχύσεις. ∆εν είχα καµία σκοπιµότητα. 'ΗΘελα µόνο να
παραθέσω τα ακριβή στοιχεία.
'Ολοι γνωρίζουµε το δικό µας µέγεθος, αν θέλουµε να είµαστε
ρεαλιστές. Και αυτό είναι το µεγάλο θέµα ή αν θέλετε και το µεγάλο
πλεονέκτηµα στα επόµενα χρόνια για το δικό µας αγροτικό χώρο,
που είναι ένας χώρος για τον οποίο δεν έχουµε πρότυπα Ευρώπης
ούτε πρότυπα Ηνωµένων Πολιτειών -και να τα είχαµε δεν θα
µπορούσαµε να τα κάνουµε- αλλά έχουµε άλλα πρότυπα, γι'αυτό
και δίνουµε προτεραιότητα στις πολιτικές ανάπτυξης. Και φυσικά
πρέπει να ασκούµε πολιτικές απέναντι στα προβλήµατα που
έχουµε από κοινωνικές αιτίες για τον πολυτεµαχισµένο και µικρό
κλήρο µέσα σίγουρα από αναδιαρθρώσεις. Και θα πρέπει να
δίνουµε σ'αυτές τις πολιτικές συνεχή ώθηση. Εµάς, όµως, µας
ενδιαφέρει το άριστο µέγεθος. Και είναι άλλο το άριστο µέγεθος µίας
καλλιέργειας ή µίας µονάδας στη Θεσσαλία και άλλο σε κάποιες
άλλες περιοχές.
Εν πάση περιπτώσει, η µεγάλη στροφή και η µεγάλη δύναµη για
εκείνον που θα την έχει, για εκείνον που θα κάνει αυτήν τη στροφή,
είναι η στροφή από την ποσότητα στην ποιότητα. Και αυτή η
στροφή γίνεται µε τα άριστα µεγέθη και όχι µε τα µεγάλα µεγέθη των
γεννετικά τροποποιηµένων σπόρων και των περίεργων εκείνων
καταστάσεων. Γιατί µόνο µέσα από τέτοια άριστα µεγέθη µπορούµε
να πάµε σε παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα, µπορούµε να πάµε
σε ποιοτικά προϊόντα.
Θα ήθελα, όµως, για το εισόδηµα να πω, ότι πράγµατι έχει αλλάξει,
τι να κάνουµε! Παλιά όταν µιλούσαµε για ένταση εργασίας,
εννοούσαµε ότι το 50% του χρόνου ποτίζαµε. Σήµερα δεν
ποτίζουµε τα εκατό στρέµµατα ή τα πενήντα στρέµµατα µε τον
κλασικό τρόπο, αλλά πατάµε ένα κουµπί, παίρνει µπρος η
γεννήτρια και ποτίζουµε. Αλλάξανε οι χρόνοι. Να γιατί πρέπει να
ενισχύσουµε την πολυαπασχόληση, αν θέλουµε να έχουµε πολίτες
στην ύπαιθρο και πάνω από όλα αν θέλουµε να έχουµε αγρότες
στην ύπαιθρο.
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Εποµένως, εγώ δεν θα µείνω σε στοιχεία για το αγροτικό εισόδηµα,
για να µη σας ταλαιπωρήσω µε αριθµούς, αλλά έχω
αποκωδικοποιήσει ακριβώς το µέσο εισόδηµα στις χώρες της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. 'Οσον αφορά τις αποπληθωρισµένες τιµές,
τις ονοµαστικές τιµές, καθώς επίσης και τις τιµές των αγροτικών
εισροών, οι οποίες σε όλη την Ευρώπη µειώθηκαν, αν κοιτάξετε
συγκριτικά
κάποια
στοιχεία,
θα
δείτε
ότι
αυτές
οι
αποπληθωρισµένες τιµές παραγωγού υπέστησαν στην Ελλάδα
µείωση λιγότερο από 3,2% από εκείνη των λοιπών Ευρωπαίων
αγροτών. Και αυτό θα το δείτε µε προβολή στο χρόνο. Λειτουργεί,
επειδή υπάρχει αυτό το άριστο µέγεθος που δεν έχει να κάνει µε τα
µεγάλα µεγέθη.
'Οταν µιλάµε για χοιροτροφία -γιατί την άκουσα τη λέξη- η κρίση
στην χοιροτροφία δεν είναι ελληνική, αλλά είναι ευρωπαϊκή.
Κατέρρευσε η αγορά της Ρωσίας, υπήρξαν τα προβλήµατα στην
Ιαπωνία και τα κάλυψαν µε τα λευκά κρέατα οι Αµερικάνοι,
κατέρρευσαν κάποιες άλλες αγορές και κατέρρευσε και η
ευρωπαϊκή αγορά. Αυτήν τη στιγµή κυρίως στη Γαλλία -που θέτουν
το θέµα- που έχουν µεγάλες µονάδες, αυτές κατέρρευσαν
πολλαπλάσια από τις δικές µας, που µπορούµε ακόµα µε διάφορες
πολιτικές να στηρίζουµε.
Εποµένως, εάν οι αποπληθωρισµένες τιµές παραγωγού υπέστησαν
µικρότερη µείωση κατά 3,2% από εκείνες που υπέστησαν οι
Ευρωπαίοι, αντίθετα, µάλλον συµπληρωµατικά θα πρέπει να πω,
ότι και οι αποπληθωρισµένες τιµές εισροών µειώθηκαν δύο φορές
ταχύτερα από εκείνες του µέσου όρου κόστους της Ευρωπαϊκής
'Ενωσης. 'Αρα, ναι µεν υπάρχει µία υποχώρηση στις χώρες της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, αλλά σε µας είναι καλύτερα τα πράγµατα και
αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους, οφείλεται όµως και στο
µέγεθος των ελληνικών εκµεταλλεύσεων.
'Αρα, δεν είµαστε µιµητές, ούτε θέλουµε να αποκτήσουµε
εκµεταλλεύσεις Ευρωπαίων -δεν µπορούµε κιόλας- ούτε φυσικά
Αµερικάνων, αλλά, έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τα οποία θα
τα εκµεταλλευτούµε.
Θα καταθέσω το σχετικό έγγραφο στη Γραµµµατεία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ανωµερίτης, καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): ∆εύτερο
µεγάλο σχόλιο. "Ατζέντα 2000". ∆εν υπάρχουν λεονταρισµοί,
αγαπητέ συνάδελφε. Υπάρχουν τα πρακτικά των επιτροπών της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Μπορεί να πάει κανείς και να δει εκεί τις
θέσεις µας.
Εµείς είµαστε ξεκάθαροι. Θέλουµε µείωση δαπανών; Να πάνε εκεί
που πρέπει να κάνουν τις µειώσεις. Και αυτά ξέρουµε ποια
προϊόντα είναι και δεν είναι δικά µας προϊόντα, γιατί εµείς είµαστε
ελλειµµατικοί σε αυτά τα προϊόντα. Το είπαµε. Ποιος θα
επιβαρυνθεί; Αυτά τα προϊόντα θα επιβαρυνθούν.
Εµείς δεν θέλουµε τα µεσογειακά προϊόντα, δεν θέλουµε εκείνα τα
προϊόντα τα οποία αποτελούν και τη µεγάλη πλειοψηφία των δικών
µας προϊόντων να επιβαρυνθούν. Και θέτουµε θέµατα, αλλά τα
θέτουµε ρεαλιστικά. Γιατί αν δεν τα θέσουµε ρεαλιστικά, θα έχουµε
προβλήµατα. Και δεν θέλω να επεκταθώ για να σας πω τι
προβλήµατα θα έχουµε µε το λάδι πέρα από τα θέµατα εµπορίας
λαδιού κλπ., τα οποία δεν θέλω να τα θίξω.
Θέλω, όµως, να πω ότι σε αυτήν την υπόθεση της "Ατζέντα 2000"
εµείς έχουµε χαράξει και έχουµε κάνει τουλάχιστον σαράνταπενήντα διαφορετικά σενάρια για να φθάσουµε στο τέλος, γιατί
πραγµατικά σας το λέω ότι στις επόµενες δέκα ηµέρες κρίνεται η
επόµενη δεκαετία. Και µέσα από αυτά τα σενάρια εµείς θέλουµε σαν
Κυβέρνηση -γιατί έτσι αισθανόµαστε την ευθύνη µας- να φθάσουµε
σε ένα σηµείο για να πούµε, όχι ότι οι άλλοι έχασαν εκατό και εµείς
χάσαµε πενήντα, αλλά για να πούµε ότι µέσα από αυτήν τη
συνολική διαπραγµάτευση, µέσα από αυτές τις ισορροπίες εµείς δεν
χάσαµε.
Και πρέπει να σας πω ότι ειδικά για το γάλα πήγα στο Βερολίνο.
Συνάντησα το Γερµανό -που είναι και πρόεδρος- οµόλογό µου και
κάθησα και του εξήγησα επί πενήντα λεπτά τα γενικά θέµατα, αλλά
και γιατί πρέπει να αυξήσουµε τις ποσοστώσεις γάλακτος. Και όταν
του είπα ότι εµείς έχουµε ανάγκη από τόση ποσότητα φρέσκου
γάλακτος και την έχουµε ανάγκη γιατί την έχει ανάγκη η αγορά -γιατί
δεν ήθελε να δώσει τόσο µεγάλο ποσοστό δεκαπλάσιο αυτού που
ζητάνε ή θα δώσουν για όλους τους άλλους- του εξήγησα ότι εµείς
είµαστε µια ελλειµµατική αγορά, η πλησιέστερη αγορά µας η Ιταλία
είναι ελλειµµατική, άρα φρέσκο γάλα από πού θα βρούµε; Λογικά
επιχειρήµατα τα οποία φυσικά τα αποδέχονται και για τα οποία
προχωράµε.
∆εν έχω πολύ χρόνο και θέλω µαζί µε όλα τα άλλα θέµατα και δεν
θέλω να αποφύγω να τα πω και γι'αυτό δεν ξέρω αν θα έχω το
χρόνο να απαντήσω και στα επιµέρους θέµατα των προϊόντων στα
οποία µπορώ να απαντήσω. Ούτε θα µπω σε αντιδικίες και ειδικά
µάλιστα σε ορισµένα θέµατα τα οποία λέγονται, χωρίς κανείς να έχει
διαβάσει από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης τους κοινοτικούς
κανονισµούς.
Ο κ. Γεωργακόπουλος έθεσε θέµατα τα οποία τα έχουµε ανοίξει και
τα συζητάµε και µε τις οργανώσεις των αγροτών. Αποτελεί θέµα
συζήτησης και µε την ΠΑΣΕΓΕΣ, τη ΓΕΣΑΣΕ και τη ΣΥ∆ΑΣΕ.
Αποτελεί θέµα ανοικτό συζήτησης το πώς θα οργανώσουµε
καλύτερα αυτόν το χώρο, τον οποίο λυµαίνονται οι µεσάζοντες.
Αλλά πρέπει να πάρουµε όλοι µια απόφαση και να τη στηρίξουµε
όλοι. Από την άλλη πλευρά θέλω να µείνω στο θέµα των ρυθµίσεων
που πήραµε για την ΑΤΕ. Σας είπα ότι στο συνολικό κόστος
παραγωγής τα θέµατα τα χρηµατοοικονοµικά συµµετέχουν µε ένα
25% έως 30%. 'Αρα είναι το πιο σηµαντικό θέµα του κόστους
παραγωγής µαζί µε την εργασία και σε ορισµένες περιοχές
δηµιουργούνται προβλήµατα από την ενοικιαζόµενη γη ή από άλλα
θέµατα, τα οποία όµως δεν θα τα προσεγγίσω τώρα.
Θέλω, όµως, πριν µπω στα γενικά θέµατα της ΑΤΕ, τα οποία θα
εξειδικευθούν µε την εγκύκλιο της ΑΤΕ φυσικά, να ξεκαθαρίσω κάτι
που νοµίζω ότι δεν το έχουµε καταλάβει. 'Ισως φταίµε και εµείς
επικοινωνιακά, γιατί µέσα στη ρύθµιση και σε τόσα πολλά θέµατα
ρύθµισης δεν πέρασε -γιατί αυτός είναι ο µεγάλος τίτλος που
έπρεπε να είναι πρωτοσέλιδο, όχι η ρύθµιση µόνο των χρεών- ότι η
ΑΤΕ µείωσε επιπλέον κατά τέσσερις µονάδες τα επιτόκιά της για τα
µεσοπρόθεσµα δάνεια. Εάν αυτό το δούµε διαφορετικά θα δούµε
ότι από το 1993 µέχρι σήµερα έχουµε µείωση κατά επτά µονάδες,
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συν τέσσερις τώρα για τα µεσοπρόθεσµα, γίνονται έντεκα. 'Ηταν
είκοσι ένα, έχουµε, δηλαδή, µία µείωση του κόστους του χρήµατος
κατά 55%.
'Οσον αφορά τη ρύθµιση σας, είπα ότι η Αγροτική Τράπεζα θα
βγάλει τη σχετική της εγκύκλιο, αλλά είναι ξεκάθαρη. Γι' αυτό σας τα
διάβασα ακριβώς προηγουµένως για να σας πω ότι αυτά όλα τα
οποία εντάσσονται µέσα σε µία πορεία εξυγίανσης και
ανασυγκρότησης της ΑΤΕ δεν είναι ξεκοµµένα. Και είναι η πρώτη
φορά που η ΑΤΕ κάνει τέτοιου είδους ρύθµιση. 'Ολες οι άλλες
ρυθµίσεις, οι δεκαεννέα που ανέφερα είναι διαφορετικής λογικής
ρυθµίσεις που καλύπτονταν µε τον α' ή β' τρόπο από τον
προϋπολογισµό ή γίνονταν ως επιπλέον πιστωτικές διευκολύνσεις
κλπ. Θα καταθέσω σ' αυτό το σηµείο και τον πίνακα των δεκαεννέα
ρυθµίσεων της ΑΤΕ που έχουν γίνει από το 1993 µέχρι σήµερα για
να σας πω ότι αυτή είναι µια διαφορετική ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Γεώργιος Ανωµερίτης καταθέτει για
τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα ο οποίος βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας
και Πρακτικών της Βουλής)
Και εν πάση περιπτώσει µε τα παραδείγµατα που έχουµε κάνει και
τις αναλύσεις που έχουµε κάνει η ρύθµιση αυτή αφορά το σύνολο
του αγροτικού κόσµου. Επιπλέον φθάνουµε και στη λεπτοµέρεια να
ενταχθούν σ' αυτήν τη ρύθµιση ακόµη και τα καταλογισµένα ποσά
στα δηµόσια ταµεία. Είναι όλα τα ποσά ανεξαρτήτως ρυθµίσεων.
'Ολα αυτά τα µέτρα που είπαµε εντάσσονται µέσα εκεί. Αναφέρθηκε
για τους µικρούς και τους µεγάλους. Κοιτάξτε, η διάκριση γίνεται για
ένα λόγο απλό γιατί για τους µεγάλους ήδη υπάρχει απόφαση για
εξώδικους διακανονισµούς. Και αυτοί εντάσσονται µέσα στη γενική
ρύθµιση, αλλά ήδη υπήρχε απόφαση για εξώδικους διακανονισµούς
γι' αυτούς. Εδώ ήλθαµε να δούµε για τους µικρούς και µεσαίους και
πραγµατικά µια πρώτη εκτίµηση -αφού συµπεριλαµβάνει όλουςλέει ότι µέσα απ' αυτήν τη ρύθµιση θα έχουµε για τις µέσες
περιπτώσεις τουλάχιστον µία µείωση των χρηµατοοικονοµικών
βαρών κατά 55% και αυτό δεν είναι λίγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΝΤΖΕΣ: Κύριε Υπουργέ, σε πόσο χρόνο θα γίνει
αυτή η ρύθµιση; Σε πέντε µήνες, σε ένα χρόνο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Ξεκινάει από τη
µέρα της απόφασης για δέκα χρόνια. Και το κόστος το οποίο
µπαίνει στην τράπεζα -και σωστά ειπώθηκε το αν θα επιβαρυνθεί µε
τριακόσια δισεκατοµµύρια-κατανέµεται σε δέκα χρόνια αφού
εξυπηρετείται αυτό το νέο δάνειο σε δέκα χρόνια. Και φυσικά µπορεί
να το αντέξει η τράπεζα η οποία ούτως ή άλλως όµως µετά το 2000
οφείλει να αυξήσει και τα κεφάλαιά της µε βάση τις οδηγίες και τις
συµφωνίες που έχουν γίνει στο Ευρωπαϊκό...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Αυτά που διαγράφονται
τα καλύπτει το ελληνικό δηµόσιο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): 'Οχι. Είπα ότι
είναι τραπεζικό δάνειο, είναι εσωτερική υπόθεση της ΑΤΕ. ∆εν έχει
καµία σχέση...
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως δίνουµε στην
Ολυµπιακή,
στις
αστικές
συγκοινωνίες,
στην
ΠΥΡΚΑΛ
δισεκατοµµύρια δικαιούται και το 22% του ελληνικού λαού µια
µεταχείριση όµοια. Αυτό να αξιώσετε από τον Πρωθυπουργό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Θα ήθελα να
κλείσω λέγοντας ότι πραγµατικά υπάρχουν προβλήµατα στον
αγροτικό τοµέα, υπάρχουν όµως περιφερειακά και κλαδικά. Τα
συνολικά προβλήµατα θα λυθούν µέσα από βαθιές τοµές στο
θεσµικό πλαίσιο το οποίο όλοι πρέπει να στηρίξουµε. Μέσα από τα
νέα δεδοµένα τα οποία διαµορφώνονται λόγω της "Αντζέντα 2000
αγροτική πτυχή" και του ξεκινήµατος των διαπραγµατεύσεων για τα
αγροτικά προϊόντα σε επίπεδο παγκοσµίου οργανισµού εµπορίου
θα πρέπει να πω ότι πραγµατικά αυτό αναπροσαρµόζει κάποιες
στρατηγικές, αναπροσαρµόζει πολιτικές για τις οποίες µάλιστα την
επόµενη εβδοµάδα έχω πάλι καλέσει τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις.
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Και δεν βγαίνουµε µε ανακοινώσεις τύπου να λέµε συνέχεια τις
συνεργασίες µας γιατί θα έπρεπε ότι υπάρχει µια ευρύτατη
συνεργασία και µε την ΠΑΣΕΓΕΣ και µε τη ΓΕΣΑΣΕ και µε τη
ΣΥ∆ΑΣΕ για να καταγράψουµε όχι απλώς τα προβλήµατα αλλά για
να καταγράψουµε τις θέσεις τις οποίες εµείς µέσα από νέα
προγράµµατα και µέσα σ' αυτήν την προσαρµογή της στρατηγικής
θέλουµε να πάµε µπροστά.
Οι κινητοποιήσεις αποτελούν -όπως και κάθε κλάδου εργαζοµένωνκαι το έχω ξαναπεί συνταγµατικό δικαίωµα όλων των εργαζοµένων
εφόσον κινούνται στα πλαίσια του νόµου. Οι διάλογοι είναι πάντα
ανοιχτοί και θα παραµείνουν ανοιχτοί γιατί µόνο µέσα από το
διάλογο µπορούµε να βρούµε λύσεις. Εµείς θέλουµε να πούµε ότι
µε συνέπεια και µέσα από τις αποφάσεις του Υπουργικού
Συµβουλίου θα αντιµετωπίσουµε όλα τα θέµατα. Και η συνέπεια
φάνηκε σε όλα τα επιµέρους βήµατα. Είπαµε ότι σε µία εβδοµάδα
θα αντιµετωπίσουµε το µεγαλύτερο θέµα που έχει ο αγροτικός
κόσµος, τα χρέη, και το κάναµε.
Είπαµε ότι µέσα σε ένα µήνα ή µέσα σ' αυτόν το χρόνο ή σε
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, αφού ολοκληρώσουµε το κύκλο
των συζητήσεων µε όλους τους εταίρους, θα καταλήξουµε και στα
επί µέρους θέµατα.
Από εκεί και πέρα µπορούµε να έχουµε διαφωνίες και είναι θεµιτό
να έχουµε διαφωνίες, γιατί έχουµε και άλλες πολιτικές. Για µας τα
εθνικά συµβούλια προϊόντων, οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις κατά
τον κοινοτικό κανονισµό -είναι κοινοτικός κανονισµός που δεν τον
έχουµε εφαρµόσει από το 1980 τόσο ή το 1994, όταν βγήκε η τελική
οδηγία και δίνονται και πόροι για να υπάρξουν αυτοί οι κανονισµοίείναι χρέος µας να µην τις αφήσουµε να λειτουργήσουν υπέρ της α'
ή της β' τάξεως, αλλά να λειτουργήσουν υπέρ του προϊόντος και γι'
αυτό τις κάνουµε.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας
ότι στις επόµενες µέρες θα έχουµε καθοριστικής σηµασίας
γεγονότα, τα οποία σίγουρα θα µας δώσουν την ευκαιρία να τα
ξανασυζητήσουµε και να συζητήσουµε ίσως και τα επιµέρους
προϊόντα, που είµαι βέβαιος ότι απασχολούν πολλές περιφέρειες
και πολλούς κλάδους της αγροτικής µας παραγωγής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κόρακας έχει το
λόγο για δέκα λεπτά για να δευτερολογήσει.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς καταλαβαίνουµε τη
δύσκολη θέση του κυρίου Υπουργού να απαντήσει στα καυτά
ερωτήµατα που τέθηκαν. Καταλαβαίνουµε βεβαίως και την
προσπάθειά του να διασκεδάσει την άσχηµη κατάσταση και την
εντύπωση που έχει δηµιουργηθεί, ακόµη περισσότερο που ξέρει
πολύ καλά ότι η συζήτηση που κάνουµε θα γίνει γνωστή στους
αγρότες της Θεσσαλίας, αλλά και όλης της χώρας, αλλά βεβαίως
δεν πρόκειται να τους καθησυχάσει. Η προσπάθειά του να τους
παραπλανήσει θα πέσει στο κενό.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε τη ρύθµιση των χρεών και µε όλα αυτά
που µας είπατε για το θέµα, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν θα αναφερθώ
στο γεγονός ότι ενώ από τη µία µεριά ζητάτε να είναι οι αγρότες µας
ανταγωνιστικοί σε σχέση µε τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους,
τα επιτόκια στην Ελλάδα είναι ακόµα διπλάσια, τριπλάσια από αυτά
που πληρώνουν οι συνάδελφοί τους. Αυτό δεν σας απασχολεί, δεν
το λέτε, δεν το θίγετε καθόλου. Για την περίπτωση αυτή είναι σαν να
µην είµαστε στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και το ξεχνάτε.
Επί πλέον ξεχάσατε να µας πείτε ότι αυτές οι ρυθµίσεις, µε βάση
την ανακοίνωση της Αγροτικής Τράπεζας που έχουµε, αναφέρονται
µόνο σε πενήντα χιλιάδες αγρότες. 'Ετσι, λοιπόν, και εδώ είναι
περιορισµένα τα ζητήµατα.
Μας είπατε ότι έχουµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα, ότι πρέπει να το
εκµεταλλευτούµε κλπ. Πέρα από τα άλλα προβλήµατα επιµένουµε
και στο θέµα της διαφοράς των επιτοκίων, της τοκογλυφίας της
Αγροτικής Τράπεζας.
Με εντολή της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης η Αγροτική Τράπεζα από
τράπεζα αρωγός του αγρότη που ήταν, έγινε ο χειρότερος
τοκογλύφος του. Είναι αλήθεια ότι αν πραγµατικά έπρεπε να παρθεί
ένα µέτρο -και πρέπει να παρθεί- ανακούφισης του αγρότη, είναι
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αυτό της διαγραφής των τόκων. ∆εν θα λέγαµε και της επιστροφής
όλων των τόκων που πλήρωσαν οι αγρότες µέχρι σήµερα, αλλά
τουλάχιστον από εδώ και µπρος να σταµατήσει αυτή η
υπερεκµετάλλευση.
Αναφερθήκαµε και στην "Αντζέντα 2000". Εγώ θα ήθελα να πω για
άλλη µία φορά ότι αυτό που επιδιώκετε µε την "Αντζέντα 2000" είναι
να µετακυληθεί το κόστος παραγωγής ακόµα περισσότερο στην
πλάτη του αγρότη. Με τη µείωση της στήριξης στην αγροτική
παραγωγή κατά 30% περίπου µέσα στα επόµενα χρόνια θα
φθάσουµε εκεί.
'Οσον
αφορά
τη
συγχρηµατοδότηση,
τη
λεγόµενη
"επανεθνικοποίηση" είναι ένα άλλο ζήτηµα. Είναι µία απάτη που ο
αγρότης θα καταλάβει στην πορεία τις επιπτώσεις της.
Για τις τιµές παραγωγού ήθελα να επαναλάβω ότι αυτές είναι κάτω
από το κόστος, προσθέτοντας και την επιδότηση που δίνετε.
Βεβαίως, δεν µπορείτε να επικαλείστε τις διεθνείς τιµές γιατί και
αυτές διαµορφώνονται µέσω επιδότησης.
Θα σας θυµίσω µόνο ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες για τα πέντε
επόµενα χρόνια προβλέπουν σαράντα πέντε δισεκατοµµύρια
(45.000.000.000) δολάρια επιδότηση της αγροτικής τους
παραγωγής. Θα έρθετε µετά και θα µας πείτε: Ναι, αλλά το
αµερικάνικο βαµβάκι κάνει τόσο. ∆εν λέτε όµως τι εισέπραξε ο ίδιος
ο αγρότης.
Τελικά, αυτό που ενδιαφέρει τον παραγωγό δεν είναι πόσο είναι η
τιµή του προϊόντος του και πόσο η επιδότηση, αλλά τι εισόδηµα θα
βάλει στην τσέπη του, εάν το εισόδηµα αυτό θα είναι βιώσιµο και
εάν καλύπτει το κόστος παραγωγής και του δίνει και ένα ελάχιστο
κέρδος για να µπορεί να συνεχίσει να παράγει.
Κατά τ' άλλα, το πόση είναι η επιδότηση και πόση είναι η τιµή
ενδιαφέρουν τις πολυεθνικές τις οποίες υπηρετείτε, γιατί αυτές
καρπώνονται τα κέρδη.
∆είτε τι γίνεται για παράδειγµα µε το βαµβάκι. Θα ήθελα να δώσω
µια απάντηση και στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ,
κ. Γεωργακόπουλο, ο οποίος είπε: "Αν ήµασταν εκτός Κοινότητας,
πώς θα µπορούσαµε να διεκδικήσουµε τέτοιες τιµές;".
Αποδείξαµε µε συγκεκριµένα παραδείγµατα ότι πριν µπούµε στην
Ευρωπαϊκή 'Ενωση η αγοραστική δύναµη του βαµβακιού, του
λαδιού, ήταν πολύ µεγαλύτερη ή πολλαπλάσια, θα έλεγα, σε ό,τι
αφορά το λάδι τουλάχιστον -είναι κάτι που το ξέρω πολύ καλάαπ'αυτή που είναι σήµερα.
Γυρίστε στα χωριά µας να σας πουν ότι πριν το 1980 µε τέσσεραπέντε κιλά λάδι αγόραζες ένα καλό ζευγάρι παπούτσια. Σήµερα
θέλεις είκοσι, είκοσι πέντε, τριάντα κιλά λάδι. Σήµερα θέλεις δέκα
τόνους λάδι για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Και µας λέγατε ότι,
άµα µπούµε στην ΕΟΚ θα φθηνήνουν τα αυτοκίνητα, τα τρακτέρ
κλπ. 'Εχουµε, λοιπόν, ακριβώς το αντίθετο. Να µη λέτε λοιπόν
πράγµατα που ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ευσταθούν.
Επειδή µιλάω για το λάδι, θέλω να αναφερθώ στο ψήφισµα της
προχθεσινής συγκέντρωσης των ελαιοπαραγωγών στη Μυτιλήνη
που επανέλαβε τα ίδια αιτήµατα µε τη συγκέντρωση στις 23 του
Γενάρη. Αφού καταγγέλλουν οι ελαιοπαραγωγοί την αντιλαϊκή,
αντιελαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που µε ιδιαίτερη
επιµέλεια εφαρµόζει η Κυβέρνηση, λένε στο ψηφίσµά τους τα εξής:
"Απαιτούµε να παρθούν άµεσα τα παρακάτω µέτρα για να
προστατευθεί το εισόδηµά µας και να µην πάει χαµένη µια ακόµα
καλή ελαιοπαραγωγή.
Το ελληνικό δηµόσιο µε την κατάργηση της κοινοτικής παρέµβασης"
-έφυγε ο κ. Σιούφας, αλλά ήθελα να του πω ότι το να ζητάς να
παραµείνει η παρέµβαση δεν είναι κανένα µαρξιστικό µέτρο, εν
πάση περιπτώσει- "να αναλάβει το ίδιο την πραγµατοποίηση της
συγκέντρωσης του λαδιού, όπως γινόταν πριν την ένταξη της
χώρας µας στην ΕΟΚ και η τιµή συγκέντρωσης να είναι χίλιες
δραχµές για τον άσσο.
∆εύτερον, να παρθούν άµεσα και αποφασιστικά µέτρα για το
χτύπηµα της νοθείας, της αισχροκέρδειας κλπ.
Τρίτον, να σταµατήσει η ληστρική για τον παραγωγό πολιτική
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της ΑΤΕ και να εφαρµόσει πολιτική χαµηλότοκου δανεισµού και
χρηµατοδότησής του.
Τέταρτον, να πληρωθούν όλοι οι ελαιοπαραγωγοί που παρέδωσαν
λάδια". Ακόµα δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία.
"Πέµπτον, να καταργηθεί το πλαφόν στην παραγωγή και να
επιδοτηθεί ο παραγωγός στο σύνολο της πραγµατικής
παραγωγής".
'Ηθελα να πω, σχετικά µε τα πλαφόν ότι είναι καταστροφή.
∆εχθήκατε εθνικό πλαφόν και τώρα το κάνετε και περιφερειακό. Θα
βάλετε, λοιπόν, τον κόσµο να τσακώνεται ο ένας µε τον άλλο κ.λπ.
Εµείς ζητάµε να τα παρατήσετε αυτά τα κόλπα και αυτό είναι και η
απάντησή µας στο Συνασπισµό. Είναι ντροπή να λένε εδώ ότι δεν
νοούνται επιδοτήσεις, χωρίς ποσοστώσεις. Και µετά ζητάνε "έλεος",
όταν λέµε ότι έχουν γίνει βασιλικότεροι του βασιλέως σε ό,τι αφορά
την υπεράσπιση της ευρωενωσιακής πολιτικής.
Θα πρέπει να επιδοτείται ο παραγωγός µε βάση την πραγµατική
του παραγωγή. 'Εχει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και τα µέσα και τους
τρόπους να διαπιστώσει, ποια ειναι αυτή η παραγωγή, αν θέλει να
αποφύγει τις κοµπίνες, όπως ισχυρίζεται.
Τέλος, οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου ζητούν να χρηµατοδοτηθούν
άµεσα και γενναία οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να
µπορούν να αντιµετωπίσουν την απαράδεκτη κατάσταση, στην
οποία βρίσκεται το αγροτικό οδικό δίκτυο του νησιού µας.
Σας πληροφορώ, κύριε Υπουργέ, ότι µε τις µεγάλες βροχοπτώσεις
που είχαµε φέτος έχουν γίνει οι περισσότεροι δρόµοι χείµαρροι. ∆εν
µπορεί να πάει ο άλλος και αυτό βεβαίως αυξάνει πάρα πολύ το
κόστος παραγωγής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Είπα και εγώ, δεν θα
αναφέρετε τη Λέσβο, κύριε Κόρακα;
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Μα, δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε. Είναι
µια µεγάλη αγροτική περιοχή και η Λέσβος και η Λήµνος και ο ΑϊΣτράτης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Αν είναι δυνατόν! ∆εν
θα αγιάσουµε τα γένια µας; Περίµενα ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος να τα αναφέρετε.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Επειδή µίλησα για βροχές, ήθελα να πω επί
τη ευκαιρία για τον Αϊ-Στράτη, ότι πριν από λίγες µέρες έπαθε
πραγµατική καταστροφή. Βεβαίως όλα αυτά αφήνουν αδιάφορη την
Κυβέρνηση, την οποία το µόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς θα
µπορέσει να αποκτήσει µεγαλύτερα εύσηµα, ώστε να µη στέρξει
στη Νέα ∆ηµοκρατία να ξαναπάρει την κουτάλα µε τις ευλογίες των
αφεντικών.
Μας είπατε για διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Είπε ο κ. Κανταρτζής
ότι βάζετε θύτες και θύµατα µαζί και βεβαίως είναι γνωστό, ποιος θα
βγει κερδισµένος.
Επίσης, ως προς τις τιµές παραγωγού, επειδή διερωτήθηκε ο κ.
Γεωργακόπουλος, δώσαµε µία απάντηση, αλλά θα λέγαµε επίσης
ότι κάνει πως ξεχνάει ότι σήµερα το έλλειµµα του αγροτικού
εµπορικού ισοζυγίου της χώρας µας σε σχέση µε τις χώρες της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ενώ πριν µπούµε µέσα ήταν θετικό υπέρ της
Ελλάδας, σήµερα είναι ελλειµµατικό κατά τριακόσια εβδοµήντα
δισεκατοµµύρια δραχµές.
Ε, λοιπόν, κύριε Γεωργακόπουλε, θα δώσουµε αυτά τα τριακόσια
εβδοµήντα δισεκατοµµύρια (370.000.000.000) δραχµές, που
δίνουµε σήµερα στις πολυεθνικές της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης κάθε
χρόνο. Και οι αγρότες µας και στα πόδια τους θα σταθούν και
"ανταγωνιστικοί" θα γίνουν, όπως σας αρέσει να λέτε.
Για τις αναδιαρθρώσεις. Ρωτήσαµε, ποια προϊόντα, τι να
σταµατήσουν και τι να ξεκινήσουν να καλλιεργούν οι αγρότες; Μας
ανέφερε την πατάτα, για να µας πει, ότι πρέπει να µειώσουµε και
την παραγωγή της πατάτας. Μας ανέφερε το βαµβάκι, για να µας
πει ότι πρέπει να µειώσουµε και την παραγωγή του βαµβακιού. Το
λάδι βεβαίως πρέπει κι αυτό να το µειώσουµε και µάλιστα όταν
ξέρουµε πολύ καλά, ότι όλα αυτά τα προϊόντα, είναι προϊόντα που η
παραγωγή τους είναι πολύ χαµηλότερη από τις πραγµατικές
ανάγκες και της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Και αν
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πάµε σε παγκόσµια κλίµακα -για το λάδι- είναι πολύ πιο κάτω από
τις ανάγκες, παίρνοντας µάλιστα υπόψη, ότι το 80% του ελαιολάδου
βγαίνει από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Με µια άλλη πολιτική
προβολής αυτού του προϊόντος που είναι φάρµακο, κατά την
αναγνώριση όλων των γιατρών του κόσµου, θα µπορούσε να
καταναλώνεται όχι στα σηµερινά επίπεδα, αλλά σε πολύ
µεγαλύτερα. 'Ετσι θα µπορούσε να ενθαρρυνθεί ο παραγωγός να
παράγει περισσότερο.
Επίσης, όπως µας είπε ο κ. Γεωργόπουλος, µε τα βιβλία θα
εξυγιανθεί η αγορά. Ο κ. Γεωργακόπουλος µιλάει και για τιµολόγια.
Αλλά όπως είναι γνωστό, εκβιάζονται οι αγρότες και δίνουν
ανεβασµένα τιµολόγια, ενώ εισπράττουν πολύ πιο χαµηλά ποσά
από τα αναγραφόµενα.
Βεβαίως, εδώ να θυµίσουµε, ότι εγκαταλείψατε το πρόγραµµα των
περιφερειακών αγορών,
ικανοποιώντας
το
αίτηµα
των
µεγαλεµπόρων.
Για το Συνασπισµό -έφυγε. Είπαµε για τις ποσοστώσεις. Ακόµη
θέλουµε να πούµε, ότι δεν φθάνει µόνο να αναγνωρίζεις τα
προβλήµατα και εν πάση περιπτώσει κάνοντας και ένα σκόντο για
το δίκιο των αγροτών, πρέπει και να βλέπεις πού βρίσκονται τα
στελέχη σου, αν είναι στα µπλόκα, αν είναι στους αγώνες, αν είναι
στην πρώτη γραµµή των αγώνων ή αν τραβάνε από πίσω τον
κόσµο και προσπαθούν να αποµαζικοποιήσουν αυτές τις
κινητοποιήσεις.
Μερικοί, µας είπε σήµερα ο εκπρόσωπος του Συνασπισµού, που
είναι και συνδικαλιστές του Συνασπισµού πούλησαν και χωράφι, για
να είναι συνεπείς στην ΑΤΕ, αλλά αυτό φυσικά δεν θα τους
εµποδίσει να ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω, εάν οι αγρότες µε τον
αγώνα τους καταφέρουν να πετύχουν κάποια καλύτερη ρύθµιση
από την Αγροτική Τράπεζα.
Και βεβαίως, δεν φθάνει να υποκρίνεται ο Συνασπισµός για το τι θα
γίνει µε την επανεθνικοποίηση, γιατί αναγνωρίζει ο ίδιος µε τον
τρόπο αυτό έµµεσα, ότι έχουµε να κάνουµε µε λυκοσυµµαχία.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό που χρειάζεται -επαναλαµβάνουµε- είναι να
καταργηθούν οι ποσοστώσεις, τα πρόστιµα συνυπευθυνότητας, να
ανέβουν οι τιµές παραγωγού, να µειωθεί το κόστος παραγωγής,
προστασία από ανεξέλεγκτη αύξηση των καλλιεργητικών µέσων, να
µην πειθαρχούµε σε όποια ρύθµιση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης είναι
αρνητική για την παραγωγή, για τα συµφέροντα της χώρας µας, να
ανεβάσουµε τις κρατικές δαπάνες για έργα υποδοµής, να
προστατεύσουµε τους αγρότες µας από την τοκογλυφία της
Αγροτικής Τράπεζας και να αλλάξει το σύστηµα της κοινωνικής
ασφάλισης και ασφάλισης παραγωγής του αγρότη.
Με την ευκαιρία αυτή, θέλουµε να ρωτήσουµε, κύριε Υπουργέ, το
εξής: Τι θα γίνει για εκείνους τους αγρότες, οι οποίοι δεν πλήρωσαν
ή δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές; Αυτοί
θα πεθάνουν σαν το σκυλί στ'αµπέλι;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Κύριε Πρόεδρε,
από το θέµα των χρεών άλλοι εντυπωσιάζονται και άλλοι δεν
εντυπωσιάζονται, επειδή αυτό οδηγεί σε µία ουσιαστική απαλλαγή
από το συνολικό χρέος του ύψους του 55%-60%, όπως είπα.
Εντυπωσιάζονται, όµως και από τους αριθµούς.
Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το γνωρίζω από την εµπειρία
µου, αλλά το γνωρίζω και από τα πρόσφατα δείγµατα που έδωσε το
Σώµα Ορκωτών Λογιστών µε στοιχεία σχετικά µε τα συνολικά χρέη.
Μην εντυπωσιάζεσθε από τους µικρούς αριθµούς, αν είναι πενήντα
ή εκατό.
Κατ'αρχήν η ρύθµιση αφορά όλους και ανεξαρτήτως ποσού. Οι
αριθµοί όµως, µη σας εντυπωσιάζουν, γιατί οι αγρότες είναι οι πιο
καλοπληρωτές και σωστοί πιστούχοι απ'όλο το τραπεζικό σύστηµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Χαίροµαι που το
αναγνωρίζουµε αυτό και το αναγνωρίζουµε µέσα σ' αυτόν τον ιερό
ναό της δηµοκρατίας. Οι αγρότες πραγµατικά είναι καλοπληρωτές.
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ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Αλίµονό τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Περιποιεί τιµή αυτό,
γιατί µέχρι τώρα λέγαµε άλλα πράγµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Γι' αυτό και οι
ρυθµίσεις, οι οποίες γίνονται, έχουν στόχο πρώτον, να βοηθήσουν
το χρηµατοοικονοµικό κόστος. Οι µεγάλες ζηµιές είναι από τις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, από τις γεωργικές βιοµηχανίες, από τις
πιο µεγάλες µονάδες, οι οποίες όταν θα υποστούν µια ζηµιά, αυτή
θα είναι πολύ µεγάλη. 'Οταν, λοιπόν, υφίσταται ζηµιά, δηµιουργείται
η µεγάλη ζηµιά και λόγω των πολλών ετών µε υψηλά επιτόκια,
µέχρι την τωρινή αποκλιµάκωσή τους, αυτά συνεχώς µεγαλώνουν,
παρ' ότι η ΑΤΕ, θυµίζω ότι λειτουργεί µέσα σε ειδικό καθεστώς επί
χρόνια και µε πολλά προνόµια, τα οποία µέχρι και σήµερα έχει.
'Αρα, το κόστος του χρήµατος, που είναι ένα από τα πιο σηµαντικά
στοιχεία, είναι αυτό που αντιµετωπίσαµε πρώτα απ' όλα στα
πλαίσια των θεσµικών και λοιπών αλλαγών και µεταβολών, που
υποσχεθήκαµε. Τηρούµε τις υποσχέσεις µας και αντιµετωπίζουµε
ένα-ένα τα θέµατα.
∆εύτερον, είτε το θέλουµε είτε όχι -κι αυτό είναι ένα θέµα, που
πρέπει να το λάβει κανείς σοβαρά υπόψη- υπάρχει µια εξάρτηση.
∆εν µπορούµε να την παραγνωρίσουµε. Είναι η εξάρτηση από τις
κοινοτικές ενισχύσεις, που κατευθύνονται σε προϊόντα ή εισοδήµατα
και που στη χώρα µας φθάνουν το εκπληκτικό ποσοστό του 45%.
∆ηλαδή, στο σηµερινό εισόδηµα εκατό (100) δραχµών του 'Ελληνα
αγρότη, οι σαράντα πέντε (45) δραχµές είναι ενισχύσεις από
κοινοτικές αποφάσεις και κανονισµούς. Αυτό πρέπει να το λάβουµε
υπόψη µας, αν θέλουµε να σχεδιάσουµε στο µέλλον µια άλλη
γεωργία και να µιλάµε για απεξάρτηση των δικών µας πολιτικών για
προϊόντα και περιοχές.
Τέλος, τα ακριβή µεγέθη του προϋπολογισµού είναι γνωστά. Ειδικά
επειδή ειπώθηκε προηγουµένως για το θέµα του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων, να θυµίσω ότι για το 1999 οι πόροι του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων στη γεωργία είναι αυξηµένοι
κατά 19,5%. Και φυσικά αυξηµένοι κατά 11,8% είναι και οι εθνικοί
και κοινοτικοί πόροι. Εποµένως, η Κυβέρνηση στα πλαίσια µιας
πολιτικής ενίσχυσης του αγροτικού τοµέα, του τοµέα που παράγει
τρόφιµα, του τοµέα που προστατεύει το περιβάλλον, γιατί το
περιβάλλον και το οικοσύστηµα, παρά τις αλλοιώσεις από
σπόρους, φυτοφάρµακα ή λιπάσµατα και από την έκταση αυτών
των φαινοµένων, οι αγρότες και οι πολίτες της υπαίθρου είναι αυτοί
που προστατεύουν το οικοσύστηµα και το περιβάλλον και προς
αυτήν την κατεύθυνση για τα χρόνια 2000-2006 θα κατευθύνουµε
ακόµα περισσότερους πόρους, γιατί αν θα υπάρξει διαχείριση
υδάτινου δυναµικού σωστή, αν θα υπάρξει του οικοσυστήµατος
σωστή, θα υπάρξει επειδή θα υπάρχουν άνθρωποι στην ύπαιθρο.
Θα ήθελα να κλείσω µε µία παρατήρηση, για κάτι που ανέφερε ο κ.
Κόρακας, επειδή έχουµε κάποιες ευπάθειες σε ορισµένα πράγµατα,
κάποιες ιδιαίτερες συγκινήσεις. Τη µία µέρα συνέβη η καταιγίδα
στον Αϊ Στράτη και την επόµενη µέρα διατάχθηκε ΠΣΕΑ για την
κάλυψή του και στάλθηκε και θα σταλούν κάθε είδους ενισχύσεις,
ώστε να µην υπάρχουν από φυσικές καταστροφές ακάλυπτοι, ειδικά
στις περιοχές εκείνες, όπως είναι η 'Ηπειρος και το βόρειο Αιγαίο,
που είναι οι φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Κόρακας έχει το
λόγο.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: ∆ιάλογο κωφών έχουµε; Είπαµε, κύριε
Υπουργέ, ότι το πρόβληµα των επιδοτήσεων εµείς δεν θέλουµε να
το αγνοήσουµε. Ξέρουµε όµως πολύ καλά πού απευθύνεται και
πού αποβλέπει. Εµείς θέλουµε ουσιαστική αύξηση στις τιµές
παραγωγού. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγµα για το λάδι. Πάει
τώρα η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, και δεν ξέρω αν είσθε διατεθειµένοι να
αντισταθείτε, να περάσει την επιδότηση του λαδιού απ' αυτό το
αλχηµικό σηµερινό σύστηµα, όχι στην επιδότηση µε βάση την
πραγµατική παραγωγή, αλλά στην επιδότηση κατά δέντρο. Αυτό
αντικειµενικά, νοµοτελειακά, µε µαθηµατική ακρίβεια θα οδηγήσει
στον αφανισµό των ελαιώνων και ειδικά στις προβληµατικές και
ηµιπροβληµατικές περιοχές, στις ηµιορεινές, λοφώδεις κλπ. Ο
καθένας θα µετράει ρίζες και δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον να
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καλλιεργεί. Αυτό θα δηµιουργήσει τεράστια περιβαλλοντικά και άλλα
προβλήµατα, αλλά θα ρίξει και την παραγωγή.
Και όπως ξέρετε, η ελιά αν µείνει ακαλλιέργητη για τέσσερα µε έξι
χρόνια, τελείωσε µετά. Για να ξανασυνέλθει θα χρειαστούν και
τεράστιες δαπάνες και πολλά χρόνια για να αποδώσει.
'Ετσι, λοιπόν, όταν θα αφανιστεί ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού
ελαιώνα, τότε θα έρθει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και θα πει "αλλάζει το
σύστηµα ενδεχόµενα, επιδότησης και πάµε πάλι σ' ένα άλλο
αλχηµικό σύστηµα µε βάση την παραγωγή". Τότε όµως θα είναι
πολύ αργά, διότι θα έχει καταστραφεί ο ελαιώνας.
Επίσης, αυτή η διαφορά, το µεγάλο κοµµάτι της τιµής,. που είναι οι
επιδοτήσεις, οφελεί τους βιοµήχανους, τους αετονύχιδες κλπ. Σας
είπαµε είκοσι δραχµές επιδότηση στα πορτοκάλια για χυµοποίηση
και δυο µε τέσσερις δραχµές η τιµή του παραγωγού. Ο βιοµήχανος
παίρνει τα πορτοκάλια από τον παραγωγό πέντε δραχµές το πολύ
κατά κιλό στην καλύτερη περίπτωση. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πού
βρισκόµαστε;
Μην επικαλείσθε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτές τις επιδοτήσεις. Και
σας απέδειξα ότι η επιδότηση συν η τιµή που δίνεται στον
παραγωγό, είναι χαµηλότερη από το κόστος και πολύ χαµηλότερη,
αν την τιµαριθµοποιήσουµε, απ' αυτήν που είχε πριν την ένταξή µας
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.
Το βαµβάκι είχε τριάντα έξι δραχµές το 1980 και µε τον πληθωρισµό
θα έπρεπε να είναι τώρα τετρακόσιες δραχµές και όχι διακόσιες
εβδοµήντα πέντε που είναι σήµερα, µαζί µε την επιδότηση.
Σταµατήστε επιτέλους αυτήν την ιστορία και αν έχετε διάθεση
αγωνιστείτε.
Επίσης, για τα υπόλοιπα, "Αντζέντα 2000" κλπ. αν θέλετε
πραγµατικά, αν έχετε διάθεση, να πάτε να κάνετε αυτήν τη σκληρή
διαπραγµάτευση. Εµείς είµαστε βέβαιοι, µας δώσατε αποδείξεις ότι
δεν την κάνετε, διότι, όταν πηγαίνετε εκεί, παζαρεύετε, βρίσκετε κάτι
µε το Αιγαίο ή µε το όνοµα της Μακεδονίας, µην τυχόν και το πούνε,
για να βρείτε δικαιολογία στον ελληνικό λαό για την υποχώρησή
σας.
Πάρτε τα ΜΑΤ από τα µπλόκα, αφήστε τους αγρότες να κατεβούν
στην Αθήνα και πηγαίνετε µ' αυτά τα κότσια στα αφεντικά των
Βρυξελλών και πέστε τους "Ακούστε να δείτε η Ελλάδα είναι
ξεσηκωµένη. Μέχρι εδώ και µη παρέκει. Το µαχαίρι έφθασε στο
κόκκαλο".
Αλλά για να το κάνετε αυτό χρειάζονται άλλα πνευµόνια, άλλα
κότσια, που εσείς δυστυχώς δεν τα έχετε.
Για το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων θα ήθελα να πω το εξής.
Και εδώ µπερδεύονται τα πράγµατα και πάτε να παραπλανήσετε
τον κόσµο. Ξέρετε πολυ καλά ότι όταν µιλάµε για το ποσοστό του
προϋπολογισµού είναι από τον πραγµατικό προϋπολογισµό και όχι
και τα κοινοτικά κονδύλια µαζί. ∆ιότι τότε αλλοιώνεται το ζήτηµα και
αυτό το ποσοστό του πραγµατικού προϋπολογισµού µειώνεται
συνεχώς.
Για τον Αϊ-Στράτη δεν ξέρω τι έκαναν τα ΠΣΕΑ. Εγώ ξέρω ότι
έπαθαν ζηµιές ολόκληρες περιουσίες και θα περιµένω να δω, αν θα
αποζηµιωθούν. ∆ιότι στη Λέσβο σε παρόµοιες περιπτώσεις που οι
κάτοικοι έπαθαν καταστροφές, όχι µόνο δεν αποζηµιώθηκαν οι
άνθρωποι, αλλά αυτοί που επλήγησαν από τον παγετό, ενώ η
Κυβέρνησή σας το 1988 τους έδωσε κάποιο ποσό µε το
δικαιολογητικό να κλαδέψουν τα δένδρα, ήρθε µετά από δέκα
χρόνια πάλι η Κυβέρνησή σας να διαπιστώσει ότι ...δεν τα
κλάδεψαν. Μα, είναι δυνατό µετά από δέκα χρόνια να διαπιστώσεις
αν κλάδεψες την ελιά ή όχι; 'Ετσι τους ζητάει η Κυβέρνηση τα λεφτά
αυτά πίσω.
Στην 'Αργενο, σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) δραχµές έχουν
δοθεί στο δηµόσιο ταµείο και τα κρατάνε από τις επιδοτήσεις για το
λάδι.
Τέτοια πράγµατα κάνετε για τους ακρίτες, και γι' αυτό τους
κάνετε την καρδιά περιβόλι -αν µου επιτρέπετε αυτήν την
έκφραση- και γι' αυτό νιώθουν όχι µόνο, όπως είναι η
πραγµατικότητα, οι πιο φτωχοί της Ευρώπης, αλλά και οι πιο
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εγκαταλελειµµένοι και αδικηµένοι στην Ελλάδα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Κύριε
συνάδελφε, έχουµε διαφορετικές πολιτικές απόψεις και ιδεολογικά
και στρατηγικά. Αλλά, αυτά στις γενικές µας κατευθύνσεις.
Υπάρχουν όµως και µερικές κατευθύνσεις. Και δεν µπορεί κανείς να
µιλά χωρίς τα δεδοµένα, δεν µπορεί κανείς να µιλά χωρίς να
λαµβάνει υπόψη του µια συγκεκριµένη πραγµατικότητα.
'Οταν εµείς µιλάµε για θεσµικές µεταβολές, ο στόχος µας είναι αυτά
τα προϊόντα που λέτε. Στα Χανιά που υπάρχουν δέκα
συνεταιριστικές ενώσεις έχουµε παραγωγή σαράντα χιλιάδων
τόνων λαδιού και οι τριάντα επτά χιλιάδες εξάγονται χύµα στην
Ιταλία.
Την τιµή ο Ιταλός θα την προσδιορίσει µε τέτοια κατάσταση.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Μα κόβεται η επιδότηση στην τυποποίηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Εποµένως,
αγαπητοί συνάδελφοι, οι θεσµικές µεταβολές είναι εκείνες οι οποίες
θα φέρουν αποτέλεσµα και στα επιµέρους προϊόντα. Μη µιλάµε για
τα προϊόντα λες και είναι τυχαία, διάσπαρτα στον ελληνικό χώρο.
Υπάρχουν θεσµοί µέσα από τους οποίους θα στηριχθούν στην
παραγωγή, στη διακίνηση και στην εµπορία γιατί οι αγορές είναι ο
χώρος που θα τοποθετήσεις τα προϊόντα, εκεί θα τα αγοράσουν οι
καταναλωτές, εκεί θα διαµορφωθούν οι τιµές.
Το ίδιο και για το βαµβάκι. Εγώ, δεν θα παραθέσω στοιχεία αν πήγε
καλά ή καλύτερα, παρ'ό,τι τα έχω. Και δεν µπορούµε να
συγκρίνουµε το 1993 µέχρι σήµερα, όταν έχουν διπλασιαστεί οι
ποσότητες, όταν έχουν αυξηθεί οι όγκοι, όταν έχουν αυξηθεί οι
αξίες. Και φυσικά φέτος, αν υπήρξε και κάποια Χ τιµή παραπάνω γι'αυτό υπάρχουν οι αγορές και οι παραγωγές- αυτό οφείλεται γιατί
στην Ισπανία, είχαµε χειρότερες συνθήκες. Τι να κάνουµε; Αυτή
είναι η λειτουργία της παγκόσµιας αγοράς.
Θα ήθελα όµως να πω ότι σ'αυτήν την αγορά και µέσα απ'αυτές τις
συνθήκες, αυτούς που εµείς εδώ λέµε πολυεθνικές γάλακτος ή
πολυεθνικές άλλων προϊόντων, είναι συνεταιριστικές πολυεθνικές.
Γιγαντώθηκαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και το ιδιωτικό κεφάλαιο;
Γιγαντώθηκαν και οι συνεταιρισµοί. Και γι'αυτό, µπορεί η ∆ανία να
είναι µια χώρα µικτής οικονοµίας ή καπισταλιστική χώρα αν θέλετε,
αλλά το 95% των βασικών της προϊόντων περνάει µέσα από τους
συνεταιρισµούς. Και δεν είναι δυνατόν να λέµε ότι δεν θέλουµε
τέτοιες θεσµικές τοµές -δεν είπατε δεν θέλουµε- αλλά εν πάση
περιπτώσει να µην τις χρησιµοποιούµε ή να µην τις επιβάλλουµε
πια µέσα σ'αυτές τις νέες συνθήκες ή τις διεπαγγελµατικές
οργανώσεις. Μέσα από τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις, θα
λύσουµε τα σηµαντικότερα προβλήµατα αγορών και φυσικά δεν θα
αφήσει ο ένας τον άλλον να καταπιέζει, γιατί το κοινό συµφέρον για
το προϊόν είναι αυτό που θα σπρώξει πραγµατικά µπροστά την
εφαρµογή αυτών των πολιτικών.
Από τη δικιά µας την πλευρά δηλώνουµε ότι δεν χρειαζόµαστε ούτε
πιέσεις ούτε κινητοποιήσεις, για να πάρουµε κάποιες αποφάσεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τις αποφάσεις τις έχουµε και τις συζητάµε µ'όλους τους εταίρους
και τις θεσµικές τους οργανώσεις. Και έχουµε πραγµατικά µπροστά
µας µια µεγάλη µάχη, όπου είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε και
την πιο τελευταία λεπτοµέρειά της, µέσα από δεκάδες σεναρίων.
Και είµαστε βέβαιοι ότι ακριβώς επειδή έχουµε κάνει αυτήν τη
σωστή δουλειά, θα φθάσουµε στο τέλος αυτής της πορείας, που
όπως είπα, θα καθορίσει την ελληνική γεωργία της επόµενης
δεκαετίας µέσα από ισχυρές θέσεις. Και έχουµε πλήρη συνείδηση
ότι άλλο οι βόρειες και άλλο οι νότιες χώρες, άλλο οι µεγάλες και
άλλο οι µικρές αγορές, άλλο ο Ευρωπαίος αγρότης και άλλο ο
'Ελληνας αγρότης. Και ξέρουµε µέσα από δείκτες και µεγέθη πώς
θα προστατεύσουµε τα συµφέροντά του.
Τέλος, θα ήθελα να πω ότι από τη δικιά µας την πλευρά, η µεγάλη
ευθύνη είναι να περάσουµε σε άµεση και γρήγορη εφαρµογή των
αποφάσεων. Οι αποφάσεις που πήρε το Υπουργικό Συµβούλιο, θα
εφαρµοστούν το ταχύτατο δυνατό και θα εφαρµοστούν -στο βαθµό
που µπορούν να εφαρµοστούν- µέσα από υπουργικές αποφάσεις.
Στο βαθµό δε που χρειάζεται νοµοθετική παρέµβαση, θα έλθουν
εδώ. Και τότε θα µας δοθεί η ευκαιρία να ξανασυζητήσουµε επί της
ουσίας πάλι των θεµάτων µέσα σ'ένα νέο σίγουρα διαµορφωµένο
περιβάλλον, το οποίο όµως, θα είναι ένα περιβάλλον το οποίο
προοπτικά τουλάχιστον...
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Με εισαγγελείς και ΜΑΤ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): ...για την
περίοδο 2000-2006 θα είναι ένα περιβάλλον προοπτικής και όπως
είπα, οικονοµικού ρεαλισµού και κοινωνικής ευαισθησίας.
Εµείς έχουµε τις θέσεις µας, έχουµε τις πολιτικές µας, έχουµε την
ιστορία µας απέναντι στα όποια προβλήµατα και στα όποια θέµατα.
∆εν δηµιουργήσαµε εµείς την κρίση του 1992 και γιατί οι
ποσοστώσεις γάλακτος είναι χαµηλές και γιατί η µεταρρύθµιση της
ΚΑΠ του '92 έχει αυτά τα αποτελέσµατα. Αυτά προσπαθούµε να
διορθώσουµε και είµαστε βέβαιοι ότι µέσα από τη νέα
διαπραγµάτευση εµείς θα βγάλουµε και θα δώσουµε στον αγροτικό
τοµέα, στον αγρότη, περισσότερα εισοδήµατα και καλύτερους
θεσµούς για να λειτουργήσει το επάγγελµά του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
(Παναγιώτης
Σγουρίδης):
Κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί της µε αριθµό 24/26-1-99 επερώτησης
των Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος προς τον Υπουργό
Γεωργίας, µε αντικείµενο τα θέµατα της πολιτικής της Κυβέρνησης
πάνω στον αγροτικό τοµέα.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.16' λύεται η συνεδρίαση
για τη προσεχή ∆ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 και ώρα 18.00' µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, κοινοβουλευτικό έλεγχο: α)
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση επερώτησης,
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

