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Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 5581
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης, το 3ο ΕΠΑΛ
Ταύρου, το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου, το 3ο Γυµνάσιο Πετρούπολης, το 7ο Γυµνάσιο Πάτρας, το Γυµνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων και το Γυµνάσιο Βέλου Κορινθίας, σελ. 5582,
5586, 5590, 5610, 5617, 5620, 5622
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 5584, 5585, 5586, 5588,
5597, 5599, 5600, 5604, 5605, 5606, 5607, 5610, 5611, 5613,
5614, 5618, 5623, 5624, 5625
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 5605, 5606
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών - ερωτήσεων της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2016, σελ.
5581
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ), σελ. 5582
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
i. σχετικά µε την εφαρµογή πρόβλεψης του Ν. 4162/2013
για τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών «Εθνικός
Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ)»,
σελ. 5584
ii. σχετικά µε το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό που
«όπως είναι διατυπωµένο ουσιαστικά οδηγεί στην έξοδο του
µαχόµενου δικηγόρου από το επάγγελµα», σελ. 5589
γ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την κατάργηση των άγονων αεροπορικών γραµµών, σελ. 5587
δ) Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής
στο Νοµό Λάρισας, σελ. 5590
ε) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. σχετικά µε τη σύνδεση του Νοµού Σερρών µε το φυσικό
αέριο, σελ. 5593
ii. σχετικά µε την υλοποίηση των σχεδίων της Δηµόσιας
Επιχείρησης Αερίου για την τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό αέριο, σελ. 5595
στ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες παραγωγούς,
σελ. 5596
3. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος και δεκατεσσάρων Βουλευτών του κόµµατός του,
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα, σελ. 5599-5625
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 5 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 4-2-2016
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΘ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 4
Φεβρουαρίου 2016, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συνθήκης Εµπορίας Όπλων»)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 483/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεράσιµου
Μπαλαούρα προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε το κόστος χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων
πληρωµής.
2. Η µε αριθµό 484/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την απουσία
της πολιτείας στα αναγκαία έργα για την προστασία του Υµηττού.
3. Η µε αριθµό 475/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου Μίχου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε το «ελληνικό ελαιόλαδο και τις µεγάλες πολυεθνικές, τη διάθεσή του στην αγορά και τους εργαζόµενους σε αυτό».
4. Η µε αριθµό 471/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.
Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη λειτουργία του Τµήµατος Θεατρικών
Σπουδών στο Ναύπλιο.
5. Η µε αριθµό 488/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε το κλείσιµο του εργοστασίου της «SOFTEX» στον Βοτανικό.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δευτέρου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 490/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Τριαντάφυλλου Μηταφίδη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την κατάργηση της υποπαρα-

γράφου στ1 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4254/7-42014 µε τίτλο «Άρση εµποδίων στον ανταγωνισµό λιανικού εµπορίου-ρυθµίσεις διάθεσης βιβλίων».
2. Η µε αριθµό 485/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Βρούτση προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη διακοπή της δηµοσιοποίησης των στοιχείων του συστήµατος «ΗΛΙΟΣ».
3. Η µε αριθµό 489/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Στεργίου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προβλήµατα
των εργαζοµένων στην εταιρεία «CONTITECH ΙΜΑΣ ΑΕ» στην Α’
Βιοµηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Βόλου.
4. Η µε αριθµό 449/25-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη «θέση της ελληνικής Κυβέρνησης όσον αφορά την «αµφισβήτηση» από την Τουρκία της κυριαρχίας της χώρας µας στις βραχονησίδες Ίµια».
5. Η µε αριθµό 408/18-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την πρόοδο των έργων αξιοποίησης του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού.
6. Η µε αριθµό 427/19-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επανέναρξη για τη φετινή χρονιά της
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα σχολεία της χώρας.
7. Η µε αριθµό 429/19-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την επίλυση του προβλήµατος του
Οµίλου «ΑΣΠΙΣ» και τον προσδιορισµό του χρονοδιαγράµµατος
της καταβολής των αποζηµιώσεων των δικαιούχων ασφαλισµένων.
8. Η µε αριθµό 444/25-1-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Θεοχάρη Θεοχάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις αλλαγές στη διοίκηση της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 745/38/2-11-2015 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραµονή του Κιµ Γκλεν
ως Συµβούλου της Κυβέρνησης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 493/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τα πρόστιµα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ).
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
Ορίστε, κύριε Καµµένο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι γνωστό. Πολύ συχνά γινόµαστε
µάρτυρες πολύκροτων υποθέσεων µε υπέρογκα πρόστιµα που
επιβάλλει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συµβούλιο στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Χαρακτηριστικές είναι οι υποθέσεις του τελευταίου, αν θέλετε,
µήνα, όπου το Συµβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε δύο µεγάλα πρόστιµα σε βάρος ενός καναλιού συνολικού ύψους
1.500.000 ευρώ, που είχαν επιβληθεί από το ΕΣΡ και αφορούσαν
παράνοµες δανειοδοτήσεις της τηλεοπτικής εταιρείας από τον
βασικό µέτοχό της.
Την ίδια στιγµή εκκρεµούν πάνω από τριακόσιοι φάκελοι από
παλαιότερες καταγγελίες και ελέγχους του ΕΣΡ. Μέσα σε αυτούς τους φακέλους υπάρχουν πρόστιµα σε σατιρικές εκποµπές,
σε δελτία ειδήσεων, σε ενηµερωτικές εκποµπές, ακόµα και σε
σειρές, ενώ -σύµφωνα µε πληροφορίες- συµπεριλαµβάνονται και
πρόστιµα που αφορούν την προεκλογική περίοδο του δηµοψηφίσµατος, όταν τα κανάλια οργίασαν, τροµοκρατώντας και προπαγανδίζοντας το «ΝΑΙ», το οποίο τελικά δεν επικράτησε.
Όλοι θυµόµαστε το πρόστιµο για τη χρήση µιας πλαστής φωτογραφίας, που έδειχνε µια γιαγιά σε ρόλο τσιλιαδόρου έξω από
ένα ΑΤΜ. Δεν είναι αστείο. Ήταν αστεία η φωτογραφία, αλλά
ήταν τραγική η στιγµή και η συγκυρία που βγήκε στη δηµοσιότητα.
Τέλος, ακόµα µια πολύκροτη υπόθεση ήταν αυτής της µικρής
Άννυ από τη Βουλγαρία. Πιο συγκεκριµένα, το ΕΣΡ επέβαλε πρόστιµο ύψους 30.000 ευρώ για την περίπτωση της παρουσίασης
της δολοφονίας του τετράχρονου κοριτσιού από τη Βουλγαρία,
τη µικρή Άννυ. Για το ίδιο το θέµα το ΕΣΡ απηύθυνε σύσταση και
σε άλλο κανάλι να σέβεται το τεκµήριο της αθωότητας του κατηγορουµένου.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε, κύριε Υπουργέ:
Πρώτον, ποιος είναι ο αριθµός των προστίµων και ποιο το συνολικό ύψος καθενός που έχουν επιβληθεί και επιβεβαιωθεί από
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τόσο ανά εκποµπή όσο
και ανά ραδιοφωνικό, έντυπο και ηλεκτρονικό µέσο ενηµέρωσης
από το 2010 έως σήµερα;
Δεύτερον, πόσα από αυτά τα πρόστιµα έχουν εισπραχθεί και
από ποιον φορέα; Σε τι χρονικό ορίζοντα αναµένεται να εισπραχθούν όσα εκκρεµούν;
Παρακαλώ να προσκοµίστε τα σχετικά έγγραφα.
Πρέπει τουλάχιστον η δική µας Κυβέρνηση, η οποία βγήκε µε
χίλιες δυσκολίες και µε εχθρούς εντός και εκτός συνόρων και
εφόσον έχουµε µπροστά µας το νοµοσχέδιο για τις τηλεοπτικές
άδειες του αξιότιµου κύριου Υπουργού του κ. Παππά, να είµαστε
αυστηροί και να κάνουµε ενδελεχή έλεγχο στο πότε χρεώθηκαν
τα πρόστιµα στα κανάλια και αν πληρώθηκαν, για να δούµε τι έχει
γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν δώσω τον λόγο στον κύριο
Υπουργό, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης, καθώς και
εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους

από το 3ο ΕΠΑΛ Ταύρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουλευτά, τα πράγµατα δυστυχώς
είναι χειρότερα από ό,τι τα περιγράφετε στην ερώτησή σας.
Ζητήσαµε από το TAXIS να µας ενηµερώσουν για τα αναλυτικά
στοιχεία. Έχουµε πάρει την απάντηση και θα την καταθέσουµε
και στα Πρακτικά για να υπάρχει πλήρης ενηµέρωση του Σώµατος.
Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που κρατάµε στο TAXIS, από
το 2010 έως και το 2016 έχουµε επτακόσια ενενήντα τέσσερα
πρόστιµα. Το συνολικό ποσό βεβαίωσης είναι 23.332.000 ευρώ
και από αυτά, δυστυχώς, έχουν εισπραχθεί µόνο τα 9.351.000
ευρώ, δηλαδή χρωστούν πρόστιµα στο ΕΣΡ ύψους 13.981.000
ευρώ.
Τα πρόστιµα αυτά είναι εκατόν δεκαοκτώ για το 2010, για το
2011 εκατόν τριάντα, για το 2012 εκατόν είκοσι τέσσερα και πάει
λέγοντας. Το έτος µε τα περισσότερα πρόστιµα είναι το 2013,
όπου έχουµε εκατόν εβδοµήντα πέντε πρόστιµα, µε συνολικό
ποσό βεβαίωσης 8.133.000 ευρώ και συνολικό ποσό είσπραξης
για το έτος 1.870.000 ευρώ.
Εµείς, ως Υπουργείο Οικονοµικών, το µόνο που µπορούµε να
κάνουµε είναι να παραλαµβάνουµε, από όποιον φορέα βεβαιώνει
κάποιο πρόστιµο, το πρόστιµο και να φροντίζουµε για την είσπραξή του. Θα ερευνήσουµε άµεσα για ποιο λόγο αυτό έχει καθυστερήσει, όπως και θα ερευνήσουµε άµεσα το αν υπάρχουν
ευθύνες ή αν υπάρχουν δικαστικές εξελίξεις στο θέµα και εµποδίζουν την είσπραξη αυτών των προστίµων.
Σε κάθε περίπτωση, το καθεστώς που υπήρχε και επέτρεπε σε
κάποιους να µην πληρώνουν, σταµατά. Θα πρέπει να πληρώσουν
όλοι, ειδικά αυτοί που κάθε βράδυ από τα δελτία των οκτώ ή από
κυριακάτικες εκποµπές χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες για τα χρέη του κόσµου, για το πώς θα
τα πληρώσει, ενώ οι ίδιοι δεν λένε, βεβαίως, τι χρέη έχουν.
Στο τµήµα της ερώτησης που ρωτάτε για το κάθε ένα µέσο,
ανά εκποµπή, ανά ραδιόφωνο και λοιπά –διότι αυτά είναι πρόστιµα του ΕΣΡ, αφορούν ραδιόφωνα και τηλεόραση- θέλω να
σας πω ότι µας δεσµεύει το φορολογικό απόρρητο -και πολύ
σωστά µας δεσµεύει- έτσι δεν µπορούµε να πούµε ανά εταιρεία
ποιο είναι το χρέος που έχει. Εµείς µπορούµε να δώσουµε συνολικά τα ποσά. Είναι πλέον θέµα άλλων φορέων -πιθανώς του ΕΣΡ,
δεν γνωρίζω το νοµικό καθεστώς- να ενηµερώσουν ποιες είναι οι
οφειλές ανά έτος και ανά κανάλι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστούµε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Καµµένε, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την απάντησή σας.
Μένω έκπληκτος! Θα µπορούσαµε να σηκώσουµε τους τόνους
και πρέπει να το κάνουµε. Είναι δυνατόν να είναι ανείσπρακτα,
αν κατάλαβα καλά, σχεδόν 14.000.000 ευρώ σε πρόστιµα; Όταν
κυνηγάµε τη γιαγιά µε τα κουλούρια για 500 ευρώ ή τον κάθε Έλληνα φορολογούµενο, του βεβαιώνουµε το χρέος, του µπλοκάρουµε το λογαριασµό και έτσι το φυσικό πρόσωπο δεν µπορεί
να πάει ούτε στο σουπερµάρκετ, ενώ το νοµικό πρόσωπο δεν
µπορεί να πληρώσει το payroll, τον προµηθευτή και τους υπαλλήλους του, επειδή χρωστάει στο δηµόσιο, είναι δυνατόν να
έχουµε κανάλια τα οποία έχουν βεβαιωµένα πρόστιµα και δεν
έχουν πληρώσει 14.000.000 ευρώ; Αυτό το κράτος τι έκανε τέσσερα χρόνια; Εµείς πρέπει να δώσουµε λύση σε όλα;
Κύριε Υπουργέ, είµαστε υπεύθυνοι. Με την καλή έννοια και µε
κάθε σεβασµό, σας καθιστώ πολιτικά υπεύθυνο. Τα πρόστιµα
πρέπει να εισπραχθούν. Θα δώσουµε ένα περιθώριο, αν θέλετε,
µικρής αµφιβολίας για να δούµε αν υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις ή διαιτησίες σε σχέση µε τα πρόστιµα, αν υπάρχουν εφέσεις ή αν εκκρεµούν δικαστικές διεκδικήσεις ή αντεκδικήσεις
µεταξύ του ΕΣΡ και των καναλιών.
Θα ήθελα άµεσα, µέσα σε αυτό το µήνα δηλαδή, να έχουµε
την πλήρη λίστα για το τι εκκρεµεί δικαστικά και τι όχι. Διότι αν
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δεν υπάρχει εκκρεµοδικία στη διεκδίκηση ή στην κατοχύρωση
του προστίµου, δεν είναι δυνατόν κάποιος να µην πληρώνει γιατί
δεν τον παίρνει η ΔΟΥ τηλέφωνο ή γιατί δεν του µπλοκάρουν το
λογαριασµό για χρέη.
Επαναλαµβάνω ότι υπάρχουν χρέη ύψους 14.000.000 ευρώ.
Έχουµε τέσσερα συστηµικά κανάλια, τα οποία είναι διαπλεκόµενα τα ίδια µε τα ραδιόφωνά τους. Αυτό είναι γνωστό. Άρα, µιλάµε για τους ίδιους µετόχους. Πώς µπορούν και λειτουργούν
όλοι αυτοί σήµερα;
Να θυµίσω στο Σώµα και στον αξιότιµο Πρόεδρο της Βουλής,
ότι από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο είχαµε µια έµµεση αναγνώριση ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε µια εµπλοκή και διεµπλοκή, να το πω –να µη χρησιµοποιήσω την άλλη λέξη- µεταξύ
του ΔΝΤ και των δανειστών µε τους Έλληνες δηµοσιογράφους.
Δεν είναι κρυφό. Είχαµε και δηλώσεις δηµοσιογράφων. Ο κ. Πρετεντέρης είπε «µου έλεγαν τι να πω». Υπήρχε, δηλαδή, µία ευθεία
σχέση των δανειστών µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Είδαµε τι έγινε και µε τις εταιρείες δηµοσκοπήσεων λίγο πριν
τις εκλογές και της 20ής Σεπτεµβρίου και της 25ης Ιανουαρίου.
Είπα σε δήλωσή µου την προηγούµενη εβδοµάδα, ότι δηµιουργήθηκαν κόµµατα εντός της Βουλής από τις δηµοσκοπήσεις και
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που δεν υπήρχαν. Η συνεχής προβολή ανθρώπων, οι οποίοι δεν είχαν τίποτα να κάνουν µε τον πολιτικό βίο, τους οδήγησε µέσα στη Βουλή. Αυτό ήταν δηµιούργηµα των ΜΜΕ!
Να σκεφτώ, δηλαδή, ότι αυτοί δεν πλήρωναν από το 2010
µέχρι το 2014 τα πρόστιµά τους, διότι είχαν µία σχέση µε τις προηγούµενες κυβερνήσεις; Αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί. Γιατί οι
ΔΟΥ τέσσερα ή πέντε χρόνια δεν βεβαίωναν και δεν εισέπρατταν;
Θα πρέπει να κάνετε µία ΕΔΕ.
Θα πρέπει να δούµε ποια ΔΟΥ δεν εισέπραττε και για ποιον
λόγο, µε ποια αιτιολόγηση.
Γιατί ένας καναλάρχης, ο οποίος µπορεί να διώκεται και για
άλλα ζητήµατα, πέραν από τα ζητήµατα του τηλεοπτικού του
σταθµού, σε σχέση µε τράπεζες, ακίνητα, µε καταπάτηση γης και
οτιδήποτε άλλο, είναι ο ίδιος ο οποίος δεν πληρώνει και το πρόστιµό του; Προστατεύονται από κάποιον; Υπήρχε κάποιος λόγος
να προστατευθούν και να µην πληρώσουν;
Επίσης, επειδή γνωρίζω ότι έχετε το νούµερο, σας παρακαλώ
να µας πείτε και τι δεν έχουν πληρώσει από τα αγγελιόσηµα και
από τους άλλους φόρους. Να δούµε συγκεντρωτικά ο φόρος
που αναλογούσε µαζί µε το πρόστιµο γιατί δεν πληρώθηκε. Ποιο
είναι το ποσό;
Και σήµερα βλέπουµε όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης να έρχονται ενάντια σε αυτήν την Κυβέρνηση που θέλει να φέρει µε
το νοµοσχέδιο των ραδιοτηλεοπτικών µια κανονικότητα, νόµους,
κανόνες εµπλοκής -µε την καλή έννοια-, τη σχέση του κράτους,
του πολίτη και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Υπάρχει σαφέστατη κίνηση και σαφέστατη σχέση.
Πρέπει να καταλογιστούν και να εισπραχθούν. Σας καταστώ –
επαναλαµβάνω και κλείνω- πολιτικά υπεύθυνο να εισπράξουµε
αυτά τα χρέη και να βρούµε τη σχέση. Παρακαλώ να έχουµε, αν
θέλετε, και το άλλο νούµερο για να τα δούµε συγκεντρωτικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κι εγώ ευχαριστώ.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος από τα τρία λεπτά,
γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η συζήτηση µεταξύ µας θα µείνει. Δεν θα τη δούµε στα δελτία των οκτώ, δεν θα τη δούµε στις
κυριακάτικες εκποµπές, δεν θα τη δούµε σε ρεπορτάζ. Μην περιµένετε να υπάρξουν εκποµπές που θα κάνουν έρευνα γι’ αυτά
τα θέµατα. Υπάρχουν άλλα θέµατα µε τα οποία πρέπει να ασχοληθούν.
Και βεβαίως, δεν πρέπει να υπάρχει η λογική από το Υπουργείο Οικονοµικών ή από Βουλευτές ότι πρέπει να εκδικηθούµε
κάποια κανάλια για την πολιτική τους στάση. Ξέρουµε πολύ καλά
την πολιτική στάση ορισµένων δηµοσιογράφων και ορισµένων
καναλιών. Δεν έχουµε τη λογική «όλοι είναι το ίδιο», απλά εµείς
είµαστε υποχρεωµένοι να καταθέτουµε στη Βουλή τα σχετικά
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στοιχεία.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, αυτά που ρωτήσατε, κύριε Βουλευτά,
πρώτα απ’ όλα, τα στοιχεία που σας είπα είναι µόνο από τα πρόστιµα του ΕΣΡ. Δεν έχω αυτήν τη στιγµή στοιχεία για το τι χρωστούν από φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ, πρόστιµα, φόρο µισθωτών
υπηρεσιών και από άλλες φορολογίες ή άλλες αιτίες.
Κατέθεσα την προηγούµενη εβδοµάδα στη Βουλή, αλλά πέρασε στα «ψιλά» –το περίµενα ότι θα πέρναγε στα «ψιλά»- τι οφείλουν από φόρο τηλεοπτικών διαφηµίσεων. Σας θυµίζω, σχετικά
µε το φόρο τηλεοπτικών διαφηµίσεων, ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα διαπλοκής πολιτικής εξουσίας και µέσων µαζικής ενηµέρωσης: Είναι ένας νόµος του 2010, ο οποίος έπαιρνε κάθε
χρόνο παράταση. Ορισµένες φορές πήρε παράταση στις 31 Δεκεµβρίου µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, αποδεικνύοντας
την ανεξαρτησία ορισµένων ΜΜΕ και των τότε κυβερνήσεων! Για
τον φόρο, λοιπόν, τηλεοπτικών διαφηµίσεων, που εφαρµόστηκε
το 2015, πλήρωσαν 19.228.000 ευρώ για το 2015 και οφείλουν
20.071.000 ευρώ.
Ξαναλέω ότι δεν έχουµε ΦΠΑ, εισόδηµα, φόρο µισθωτών υπηρεσιών και άλλες υποχρεώσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ασφαλιστικά ταµεία, επίσης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ναι, δεν έχουµε ασφαλιστικά ταµεία, δεν τα έχουµε όλα
αυτά. Γι’ αυτά θα σας πει ο κ. Πετρόπουλος σε µια επόµενη ερώτηση.
Αν αθροίσουµε µόνο αυτούς τους δύο φόρους, φαίνεται ότι
από τον φόρο τηλεοπτικών διαφηµίσεων και από τα πρόστιµα
του ΕΣΡ (που αφορούν κανάλια και ραδιόφωνα) έχουν εισπραχθεί 28.580.000 ευρώ από το 2010 ως το 2015 και οφείλουν
34.052.000 ευρώ. Είναι ένα σκανδαλώδες ποσό.
Φαντάζοµαι ότι πρέπει κάποια στιγµή να υπάρχει µια υποχρέωση, όταν ξεκινούν εκείνα τα δακρύβρεχτα δελτία των οκτώ και
έχουν τις ζωντανές συνδέσεις και λοιπά, να περνά από κάτω µια
ταινία µε το χρέος του καναλιού, για να ενηµερώνονται και οι τηλεθεατές για το τι ακριβώς συµβαίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Θα έλεγα ότι όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ σωστά. Νοµίζω ότι θα πρέπει να κατευθύνετε τον κόσµο, µε σποτ στην τηλεόραση, να ζητά αποδείξεις, να είναι συνεπής µε αυτό το θέµα.
Διότι δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί το τεράστιο αυτό πρόβληµα που υπάρχει σήµερα στην κοινωνία, όταν ο κόσµος πιστεύει ότι δεν πρέπει να ζητά αποδείξεις. Ο κόσµος ο ίδιος
πρέπει να ζητά αποδείξεις, για να µην έχει αυτά τα βάρη που έρχονται κάθε τόσο και είναι υποχρεωµένος να πληρώνει.
Άρα, νοµίζω ότι πρέπει να δηµιουργηθεί µια παιδεία µε σποτς
στην τηλεόραση για να καταλάβει ο καθένας τι σηµαίνει το να µη
ζητά και να µην παίρνει απόδειξη, να καταλάβει ότι ο ίδιος πληρώνει αυτό που δεν ζητά.
Κατά συνέπεια –και αυτό είναι παράκληση δική µου και όλων
των Βουλευτών- θα πρέπει να το δούµε αυτό στις τηλεοράσεις,
δηλαδή ένα είδος ενηµέρωσης, να καταλάβει ο κόσµος τι συµβαίνει και πού πάµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι, αλλά η διαφήµιση θα φέρει
έσοδα για τον τηλεοπτικό σταθµό, αλλά ο τηλεοπτικός σταθµός
πρέπει να πληρώσει αυτά που χρωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ακριβώς, έχετε δίκιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να µπει στα κοινωνικά µηνύµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Υποχρεωτικά, όµως…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: …Μπόµπολα και Αλαφούζου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): …και σε ώρες τηλεθέασης, κύριε Νικολόπουλε, διότι κοινωνικά µηνύµατα µετά τα
µεσάνυχτα, καταλαβαίνετε…
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Όµως, πρέπει να βγάλει και η
Βουλή ένα κοινωνικό µήνυµα. Δεν µπορούν τα ΜΜΕ να χρωστούν
34 εκατοµµύρια και να µας κάνουν µάθηµα δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωρούµε µε
την συζήτηση της τέταρτης µε αριθµό 480/1-2-2016 επίκαιρης
ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την εφαρµογή πρόβλεψης του ν.
4162/2013 για τη δηµιουργία του Ταµείου Αλληλεγγύης Γενεών
«Εθνικός Λογαριασµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών
(ΕΛΚΑΓ)».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος.
Παρακαλώ, κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χθες ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, από τον Έβρο µέχρι την Κρήτη, σας είπε µε µια
φωνή, «πάρτε πίσω την πρότασή σας». Πάρτε πίσω µια πρόταση,
που, αν δεν αφορούσε ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα, θα συνιστούσε
µια κακόγουστη φάρσα, θα συνιστούσε µια εθνική ιλαροτραγωδία!
Έχετε καταθέσει µια πρόταση για το ασφαλιστικό η οποία
εξοντώνει αυτούς οι οποίοι παράγουν πλούτο, τη µικροµεσαία
τάξη και τους αγρότες, και ταυτόχρονα οδηγεί στην απόγνωση
τις νέες γενιές.
Εµείς σας λέµε για άλλη µια φορά: «Πάρτε πίσω την πρότασή
σας και µε ειλικρίνεια και διαφάνεια συζητήστε µε ολόκληρη την
ελληνική κοινωνία, χωρίς αποκλεισµούς».
Επειδή, λοιπόν, το θέµα του ασφαλιστικού είναι το κορυφαίο
θέµα της ελληνικής κοινωνίας, θέλω να έχω την καθαρή, την πεντακάθαρη απάντηση της Κυβέρνησης σε ένα ζήτηµα το οποίο
είναι ταυτόχρονα και ασφαλιστικό και οικονοµικό, όµως επιπλέον
είναι ένα ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε, που συνιστά κορυφαίο θέµα
της εθνικής κυριαρχίας και του ξεπουλήµατος ή του µη ξεπουλήµατος εθνικών κυριαρχικών δικαιωµάτων.
Γίνοµαι συγκεκριµένος: Το 2013 µε το ν.4162 περάσαµε µια
νοµοθετική πρόβλεψη -την οποία σηµειώνω ότι καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ- η οποία προέβλεπε ότι όλα τα µελλοντικά έσοδα από την
αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασµάτων υδρογονανθράκων θα
πάνε στο Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας για τα επόµενα
πολλά χρόνια, τις επόµενες πολλές δεκαετίες.
Η πρόταση αυτή είχε ενδιαφέρον για την τρόικα και διαρκώς
ζητούσε να της δώσουµε λογαριασµό τι γίνεται µε τις έρευνες
υδρογονανθράκων. Αρνηθήκαµε και δεν υπάρχει σε κανένα επίσηµο έγγραφο οποιαδήποτε αναφορά της τότε ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, σχετικά µε το πώς πάνε οι έρευνες
υδρογονανθράκων.
Για πρώτη φορά η σηµερινή Κυβέρνηση το έθεσε ως θέµα στο
Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων.
Ξεκάθαρα, λοιπόν, θέλω να ακούσω την απάντηση του Υπουργού στο εξής: Επειδή τα χρήµατα αυτά δεν σας ανήκουν, όπως
δεν ανήκουν και στις γενιές των εξηντάρηδων ή των εβδοµηντάρηδων, αλλά ανήκουν στις γενιές των εικοσάρηδων, των τριαντάρηδων και των σαραντάρηδων, θέλω να ξέρω, κύριε Υπουργέ,
εάν έχει δεσµευθεί η Κυβέρνησή σας απέναντι στην τρόικα τα
µελλοντικά έσοδα από τους υδρογονάνθρακες, που εκτιµάται ότι
θα είναι της τάξης του 1,5 ή 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ κάθε
χρόνο, να τα εκχωρήσετε στην τρόικα ή να τα κρατήσετε στο
Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Πετρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Έχω αναφερθεί και άλλες φορές, κύριε Μανιάτη, για την κατάσταση στην οποία παραλάβαµε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Τα είπα και χθες. Θα τα επαναλαµβάνω όσο χρειαστεί.
Από το 2011 και µετά, τα ελλείµµατα είναι τροµακτικά και θεριεύουν κάθε χρόνο. Επειδή το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης
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µας παραδόθηκε ελλειµµατικό και αδύναµο να καταβάλλει συντάξεις, πρέπει να κάνουµε εκείνες τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις
για να διαµορφωθεί επιτέλους σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης
στη χώρα που να έχει και βιωσιµότητα, αλλά και ικανότητα να
µπορεί να ανταποκρίνεται στις θεµελιακές ανάγκες του ελληνικού λαού, στην ηλικία εκείνη που όλοι είναι αδύναµοι, µετά τον
εργασιακό βίο.
Είναι γνωστό –φαίνεται, όµως, ότι πρέπει να το επαναλαµβάνω- ότι τα ελλείµµατα των ταµείων, όπως εµείς τα παραλάβαµε
µε την έναρξη της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συνολικά
περίπου 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, παρ’ όλο που είχαµε τεράστιες
µειώσεις και εποµένως εξ αυτού του λόγου –αδοκήτως, θα το
πω- εξοικονόµηση στις δαπάνες των ταµείων. Υπήρχαν τεράστιες
µειώσεις, εν τούτοις και πάλι ελλείµµατα.
Έχουµε σκοπό –και δεν θα υποχωρήσουµε σ’ αυτό- όλοι οι Έλληνες να έχουν κοινωνική ασφάλιση. Δεν θα εξαιρέσουµε τους
αγρότες από το δικαίωµα που έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες. Θα
εξορθολογήσουµε ασφαλώς –το έχουµε πει και το έχω επαναλάβει από το Βήµα αυτό, αλλά και ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει- ότι θα γίνουν εκείνες οι προσαρµογές στο σύστηµα, ώστε
να µην υπάρχουν ακραίες ρυθµίσεις που προκαλούν µεγάλη καταβολή εισφορών σε στρώµατα τα οποία δεν λειτουργούν, όπως
οι µισθωτοί. Τέτοια στρώµατα είναι και οι αγρότες. Φυσικά είναι
και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι εν τούτοις δεν έχουν
πρόβληµα, όπως εµφανίζονται να έχουν άλλοι φορείς. Τέτοιοι
είναι, προφανώς και οι επιστήµονες.
Ακολουθεί και η ερώτηση του κ. Νικολόπουλου και θα αναπτύξω και εκεί κάποια στοιχεία. Όµως, πρέπει να πω ότι δεν είναι
δυνατόν να µας λέτε να αφήσουµε τα πράγµατα όπως είναι και
να καταργήσουµε κάθε προσπάθεια για αλλαγή των πραγµάτων,
για τη διάσωση των ταµείων προκειµένου να καταβάλλουν τις
συντάξεις στο τέλος κάθε µήνα, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα
να καταβάλλουµε συντάξεις στο τέλος κάθε µήνα αν δεν υπάρξει
αυτή η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Επιτέλους, πρέπει να µας πείτε ποιες είναι οι δικές σας θέσεις
ενόψει του ότι έτσι έχουν τα πράγµατα. Βεβαίως, σε καµµία περίπτωση δεν ευσταθεί –και ως αντιπερισπασµός µού ακούγεταιη ερώτηση σας σχετικά µε το τι θα κάνουµε µε τα λεφτά των
υδρογονανθράκων, καθώς θυµάµαι που λέγατε τότε ως αρµόδιος Υπουργός ότι άµεσα θα είχαµε έσοδα. Παρουσιάζατε και
τους χάρτες των διαφόρων οικοπέδων στο Ιόνιο και την Κρήτη,
αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόµα δεν έχει γίνει η προκήρυξη για να προχωρήσουν οι ενδιαφερόµενοι στις προσφορές
για να έχουν άδεια έρευνας.
Εποµένως, δεν υπάρχουν έσοδα. Δεν υπήρξε και ποτέ καµµία
δική σας απόφαση που να συνοδεύει, όπως προέβλεπε ο νόµος,
εκείνες τις πράξεις που θα έπρεπε να ακολουθήσουν µετά το
νόµο που ψηφίσατε εσείς µε πρωτοβουλία σας, αλλά ασφαλώς
µαζί και η Νέα Δηµοκρατία. Κανένα έσοδο δεν µπορούσε να
υπάρξει –και δεν υπήρξε- και καµµία απόφαση δεν βγάλατε εσείς
που είχατε την αρµοδιότητα για να εφαρµοστεί κάτι που δεν µπορούσε ασφαλώς να εφαρµοστεί. Γι’ αυτό δεν βγάλατε τέτοια
απόφαση.
Εποµένως, δεν υπάρχει καν το ερώτηµά σας στην πράξη και
στη ζωή, για να µας ζητάτε να απαντήσουµε εµείς τι κάναµε τα
λεφτά από τους υδρογονάνθρακες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οµολογώ ότι µετά από
τόσα χρόνια στη Βουλή έχω µείνει άναυδος. Πρόκειται περί απαράδεκτης και αδιανόητης απάντησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Γιατί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Για να το πω λίγο µαλακά, «απορία
ψάλτου βηξ».
Υπουργέ µου, σήµερα η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» και όλες οι εφηµερίδες ανακοινώνουν κάποια πράγµατα. Διαβάζω τον τίτλο «Και η
TOTAL διεκδικεί κοιτάσµατα στο Ιόνιο». Και δεν είναι µόνο η
«TOTAL», αλλά είναι και η ιταλική εταιρεία «EDISON», η ελληνική
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», αλλά και η ελληνική εταιρεία
«ΕΝΕΡΓΕΙΑ».
Έκπληκτος άκουσα –προφανώς ο Υπουργός ζει σε άλλη χώρα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ότι δεν έχουµε προκηρύξει διαγωνισµούς. Έτσι είπε ο κύριος
Υπουργός.
Υπουργέ µου, αυτή η Βουλή ψήφισε πέρυσι τρεις συµβάσεις
για τρία οικόπεδα, τα οποία ανέλαβαν συγκεκριµένες εταιρείες.
Αυτή η Βουλή, πέρυσι, προκήρυξε τρία οικόπεδα, τα οποία εχθές
ο Υπουργός σας κ. Σκουρλέτης ανέθεσε σε άλλες τρεις εταιρείες. Ήταν οικόπεδα από την Άρτα, την Αιτωλοακαρνανία και
την Αχαΐα.
Και σήµερα ανακοινώνετε ότι άλλα τρία οικόπεδα ανατίθενται.
Να σας κάνω την απλή αριθµητική; Εννιά χερσαία και θαλάσσια
οικόπεδα της χώρας έχουν ήδη ανατεθεί.
Είπατε ότι δεν έχουν αρχίσει να έρχονται τα έσοδα. Για ψαχτείτε! Για ψαχτείτε γιατί η απάντηση αυτή είναι όνειδος για το
εθνικό Κοινοβούλιο. Να ρωτήσετε τις υπηρεσίες σας πόσα λεφτά
έχουν εισπράξει µέχρι σήµερα από το ότι πουλάνε ήδη σεισµικά
δεδοµένα στις εταιρείες που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς.
Για να είµαστε καθαροί µεταξύ µας, κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν
την Αίθουσα.
Κύριε Υπουργέ της Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τρεις µέρες
απολύθηκαν τριακόσιοι πενήντα άνθρωποι στις Σκουριές. Χθες
υπέγραψε ο Υπουργός της Ενέργειας και κατακυρώθηκαν τρία
θαλάσσια οικόπεδα. Η τρόικα απαιτεί να εντάξουµε τα µελλοντικά έσοδα από τους υδρογονάνθρακες στο Ταµείο των Αποκρατικοποιήσεων.
Θα συνιστά, το επαναλαµβάνω, εθνική προδοσία για τις επόµενες δεκαετίες η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων, εάν ο
Υπουργός σήµερα δεν απαντήσει ότι τα µελλοντικά αυτά έσοδα,
τα οποία γλυκοκοιτάζει και η τρόικα και οι ιδιωτικές εταιρείες,
δεν θα πάνε εκεί που µάλλον προγραµµατίζουν, αλλά θα πάνε
στο Ταµείο Αλληλεγγύης Γενεών, κατ’ εφαρµογή του νόµου που
εµείς περάσαµε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εσύ έφερες την τρόικα και µας
λες τώρα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Επαναλαµβάνω, δεν ανήκουν σε κανέναν κύριο Υπουργό, ανήκουν στις γενιές τις νέες. Εάν δεν τους
το δώσουµε, διαπράττουµε ένα κορυφαίο διαγενεακό έγκληµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Αυτοί έφεραν την τρόικα και
τώρα µιλάνε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Προς τι τόσο πάθος! Προς τι τόσο πάθος! Έχουµε τιµή των
πετρελαίων; Οι συµβάσεις προφανώς έχουν γίνει για να υπάρξει
από εδώ και πέρα αξιολόγηση και όλη αυτή η διαδικασία που
προβλέπεται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Με συγχωρείτε! Να µην έχουµε πάθος
για το ασφαλιστικό των νέων ανθρώπων;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Εσύ; Εσύ πάθος για το ασφαλιστικό;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Καλά, καλά!
Εντάξει!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Έφερες την τρόικα το 2010; Εσύ
δεν έφερες την τρόικα; Δεν το ψήφισες;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Δεν φέραµε και λεφτά; Αυτά σας τα
παραδώσαµε. Και εσείς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Μανιάτη και κύριε Μπάρκα. Μη διακόπτετε παρακαλώ. Μη διακόπτετε τον κύριο Υπουργό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ε, όχι, κύριε Πρόεδρε! Πετάγεται και προκαλεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μανιάτη,
παρακαλώ, µη διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Όσον αφορά τον διεθνή διαγωνισµό για την παραχώρηση του δικαιώµατος
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έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες
περιοχές Άρτα-Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και Βορειοδυτική Πελοπόννησος…
Επιτρέψτε µου, κύριε Θεωνά. Με εµποδίζετε να απαντήσω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ. Όµως, δεν
µπορούµε να ακούµε τέτοια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Έχουν κατατεθεί προσφορές. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου του 2016. Δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν γίνει
προεργασίες.
Και µε αυτά που είπα, απαντούσα στο τι έγιναν τα λεφτά. Και
εξήγησα ότι ακόµα δεν έχει παραχθεί ούτε ένα λίτρο, ούτε ένα
βαρέλι υδρογονανθράκων, ούτε υπάρχει τέτοιος προσδιορισµός
για το τι αποφέρει αυτό, για να προσδιοριστούν και οι τιµές επί
των οποίων θα πρέπει να υπολογιστεί το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο ασφαλιστικό σύστηµα. Αυτή ήταν η απάντησή µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Είναι απάντηση αυτή;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Δεν αποτέλεσε η απάντησή µου άρνηση και δήλωση άρνησης είσπραξης
των ωφελειών που µπορούν να προκύψουν από τους υδρογονάνθρακες. Είπα ότι δεν υπάρχει τώρα. Είπα επίσης ότι δεν έχετε
εκδώσει ποτέ εσείς τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται
στον νόµο για να γίνει αυτό το οποίο προβλέπει ο νόµος. Και δεν
το κάνατε επειδή δεν ήρθε η στιγµή για να το κάνετε.
Στην περίπτωση τούτη, επειδή προχωράνε οι διαδικασίες -και
πράγµατι το Υπουργείο µου έχει στείλει ένα έγγραφο ενηµερωτικό, σχετικά µε τα απολήψιµα αποθέµατα κοιτάσµατος και πως
θα προσδιοριστεί η όλη διαδικασία για τον προσδιορισµό των πιθανών εσόδων- όταν θα προκύψει αυτό, προφανώς, θα υπάρξουν και οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται για
να πάρουµε τα έσοδα αυτά από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Στην τρόικα θα τα εκχωρήσετε, στο Ταµείο Ιδιωτικοποιήσεων ή θα τα κρατήσετε µε βάση τον νόµο;
Πείτε µας!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εσείς πού
τα ακούσατε αυτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα αλλάξετε τον νόµο; Θα τα εκχωρήσετε ή θα τα κρατήσετε στα ασφαλιστικά ταµεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μανιάτη,
σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Μανιάτη, δεν υπάρχει κανένας λόγος µέσα στα υπαρκτά προβλήµατα της χώρας να δηµιουργείτε φανταστικούς κινδύνους και
φανταστικά προβλήµατα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος!
Εµείς σε καµµιά περίπτωση δεν είπαµε οτιδήποτε σχετικό µε
αυτό που έγραψε σήµερα –δεν ξέρω γιατί σήµερα- η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Προφανώς δεν θα σχετίζεται…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Χθες υπέγραψε ο Υπουργός!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Έτσι µπράβο! Κάνε ερωτήσεις
µε βάση τα πρωτοσέλιδα!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Τι είπατε,
κύριε Μανιάτη;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Χθες υπέγραψε ο Υπουργός, σήµερα
το γράφουν όλες οι εφηµερίδες.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μπράβο! Κάνε ερωτήσεις µε
βάση τα πρωτοσέλιδα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Με αυτόν τον
τρόπο δεν γίνεται συζήτηση.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει
µια ενορχήστρωση των παραδοσιακών µέσων για να φανεί ότι ο
λαός είναι εναντίον οποιασδήποτε δικής µας προσπάθειας για
την ασφαλιστική µεταρρύθµιση και πάνω σ’ αυτήν τη συγκυρία
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ρίχνετε και αυτό µε το ότι εµείς θα ξεπουλήσουµε και θα έχουµε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εννοείτε ότι συµµετέχω εγώ σ’ αυτό;
Τι εννοείτε;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εννοώ για
την ενορχήστρωση...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κύριοι συνάδελφοι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εννοείτε ότι συµµετέχω εγώ σ’ αυτό;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Είστε συντονισµένοι. Δεν χρειάζεται να συνεννοηθείτε καν! Υπάρχει συντονισµός και δεν χρειάζεται να συνεννοηθείτε καν. Είναι αυτόµατος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Σοβαρά ε; Να το πείτε στον Σκουρλέτη
που υπέγραψε χθες!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Το λέµε και σε εσένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Πετρόπουλε, θα σας παρακαλέσω…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Διακόπτοµαι συνεχώς, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας παρακαλέσω να µην κάνετε διάλογο. Πείτε αυτό που πιστεύετε…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Να µη λέω
τίποτα; Μα, διακόπτοµαι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κοιτάξτε, η τηλεόραση έχει επηρεάσει τη Βουλή µε αυτές τις διακοπές, τις παρεµβολές. Όµως, εδώ ο Κανονισµός δεν το επιτρέπει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ναι, αλλά
εγώ είµαι ο απαντών και διακόπτοµαι. Τι να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Λέω να µη διακόπτεστε.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εποµένως,
µην κάνετε σε εµένα την παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όµως, να µην
απαντάτε στο διάλογο. Αυτό είπα. Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Στον διακόπτοντα να το πείτε,
όχι στον Υπουργό, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, αντελήφθην αυτό που είπατε, ότι έτσι κι αλλιώς ο κ. Μανιάτης δεν ακούγεται στην τηλεόραση. Οπότε, δεν χρειάζεται να
δίνω εγώ απαντήσεις. Αφού είναι έτσι, εντάξει, δεν θα απαντώ.
Νόµιζα πως ακουγόταν και πρέπει ο λαός να ενηµερώνεται ζωντανά. Αφού δεν ακούγεται ο κ. Μανιάτης, έχετε δίκιο ότι δεν χρειάζεται να απαντώ.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, τέτοιο θέµα για τη δική µας Κυβέρνηση
και δεν µπορεί η δική µας Κυβέρνηση να εγκαλείται για εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και εθνικού πλούτου. Μόνο αυτό δεν
περίµενα να ακούσω σήµερα εδώ. Και είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσουµε -και ο λαός θα µας κρίνει για τα αποτελέσµατα που
θα φέρουµε- µε θετικό τρόπο παρά τη λυσσαλέα αντίθεση που
έχουµε απ’ όλες τις πλευρές χωρίς επιχειρήµατα και χωρίς προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστώ.
Η τρίτη µε αριθµό 473/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή
κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά
µε την «παραχώρηση των στρατοπέδων Σίνδου και Σχιστού για
τη δηµιουργία κέντρων µετεγκατάστασης προσφύγων και λαθροµεταναστών» δεν θα συζητηθεί λόγω απουσίας του κ. Καµµένου
στο εξωτερικό.
Η έκτη µε αριθµό 492/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Αθα-
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νασίου Παπαχριστόπουλου προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά µε την εγκυρότητα των δηµοσκοπήσεων, δεν συζητείται
διότι ο Υπουργός κ. Παππάς συνοδεύει τον Πρωθυπουργό στο
Λονδίνο.
Η έβδοµη µε αριθµό 491/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου Κατσιαντώνη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τη
λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της ισλαµικής τροµοκρατίας και τον κίνδυνο εξαίρεσης της χώρας µας από
το «πρόγραµµα απαλλαγής από visa» για οποιονδήποτε επιθυµεί
να ταξιδέψει στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, δεν συζητείται
διότι ο αρµόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Ξυδάκης βρίσκεται στο εξωτερικό.
Η τρίτη µε αριθµό 474/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Χρήστου Παππά προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας,
σχετικά µε την «υποχρέωση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για
την ανέγερση Μνηµείου στα Ίµια» δεν συζητείται διότι, όπως είπαµε, ο κ. Καµµένος είναι στο εξωτερικό.
Η πέµπτη µε αριθµό 487/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη Γενική Κλινική «Λυσίµαχος Σαραφιανός» στη Θεσσαλονίκη, δεν συζητείται διότι ο Υπουργός διαπραγµατεύεται τώρα µε τους Θεσµούς.
Η έβδοµη µε αριθµό 472/1-2-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων
κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία του Κέντρου Κράτησης Προσφύγων στη Σίνδο, δεν συζητείται διότι ο κ. Μουζάλας
δηλώνει ότι έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις.
Η ένατη µε αριθµό 436/22-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή
Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, σχετικά µε τις «ανεξήγητες και αδικαιολόγητες
αυξήσεις των τιµών των καυσίµων που απευθύνονται στους Έλληνες καταναλωτές», δεν συζητείται λόγω του ότι ο κ. Σταθάκης
βρίσκεται σε διαπραγµάτευση σήµερα µε τους θεσµούς.
Η δέκατη µε αριθµό 392/12-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Δράµας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Χαράς Κεφαλίδου προς τον Υπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές
χρεώσεις των τραπεζών σε όλες τις συναλλαγές µε χρήση χρεωστικών –πιστωτικών καρτών, επίσης δεν συζητείται λόγω του
ότι ο κ. Σταθάκης βρίσκεται σε διαπραγµάτευση σήµερα µε τους
θεσµούς.
Το ίδιο και η εντέκατη µε αριθµό 401/18-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τις υψηλές τιµές των καυσίµων στη χώρα µας τη στιγµή
που η τιµή του πετρελαίου διεθνώς είναι σε χαµηλά επίπεδα, δεν
συζητείται λόγω του ότι ο κ. Σταθάκης βρίσκεται σε διαπραγµάτευση σήµερα µε τους θεσµούς.
Για τον ίδιο λόγο και η δωδέκατη µε αριθµό 432/22-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε την «ασφυκτική» προθεσµία επικαιροποίησης των φακέλων των εκκρεµών
αιτήσεων των δανειοληπτών, σύµφωνα µε το ν. 3869/2010 και τη
χρονοτριβή ως προς την παροχή των αναλυτικών καταστάσεων
πληρωµής, δεν συζητείται λόγω του ότι ο κ. Σταθάκης βρίσκεται
σε διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς.
Η πρώτη µε αριθµό 481/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Τρικάλων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς κ. Αθανασίου Παπαδόπουλου προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε την εφαρµογή και τον εκσυγχρονισµό του αναγκαίου θεσµικού πλαισίου, καθώς και την ταχύτερη ανταπόκριση
των δηµοσίων υπηρεσιών, προκειµένου να δοθούν κίνητρα για
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την προσέλκυση κλινικών µελετών στη χώρα µας, δεν συζητείται
διότι ο κ. Ξανθός δηλώνει ότι έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις.
Επίσης, η πρώτη µε αριθµό 482/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Ιωαννίνων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τη λειτουργία του Υπολογιστικού Τοµογράφου (PET-CT) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Όπως γνωρίζετε, η Διάσκεψη των Προέδρων έχει αποφασίσει
ότι οι ερωτήσεις που δεν συζητούνται χωρίς να επανακατατίθενται, αυτοµάτως επανακατατίθενται, δεδοµένου ότι θα πρέπει και
οι Υπουργοί, σύµφωνα µε την απόφαση, να δηλώνουν ποιο είναι
το πραγµατικό τους κώλυµα. Διότι είναι υποχρέωση ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των Υπουργών προς τη Βουλή, προς τον ελληνικό λαό. Πρέπει να προσέρχονται και να απαντούν. Όλα αυτά,
λοιπόν, τα µέτρα έχουν ληφθεί για να έρχονται οι Υπουργοί και
να απαντούν, όταν φυσικά µπορούν, υπό την έννοια ότι δεν κωλύονται πραγµατικά από υποχρεώσεις.
Στο σηµείο αυτό έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και ένας συνοδός εκπαιδευτικός από το 4ο Δηµοτικό Σχολείο Ταύρου.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 469/1-2-2016 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Σταµάτη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την κατάργηση των
άγονων αεροπορικών γραµµών.
Κύριε Σταµάτη, έχετε ν λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, στις 31 Μαρτίου λήγουν οι
είκοσι τέσσερις συµβάσεις για τις άγονες γραµµές.
Είναι µία κατ’ εξαίρεση µεταχείριση που προβλέπει ο Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1008 και ο οποίος καθορίζει,
επίσης, ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο για τη δυνατότητα των κρατών-µελών που επιθυµούν να εντάξουν σε αυτό το πρόγραµµα
κάποιες γραµµές, να διενεργήσουν τον διαγωνισµό, όπως επίσης
και τους όρους µε τους οποίους θα πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός αυτός.
Ήδη η εκτίµησή µου είναι, µε βάση αυτές τις προθεσµίες, ότι
βρισκόµαστε εκτός των ορίων. Ήδη η Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων διά του Προέδρου της κ. Πατούλη, σας έχει απευθύνει µία
επιστολή, όπου και εκείνος εκφράζει τις ίδιες ανησυχίες.
Θα παρακαλούσα πολύ να µας πείτε, λοιπόν, εάν υπάρχει στις
σκέψεις της Κυβέρνησης η κατάργηση της χρηµατοδότησης, της
ενίσχυσης αυτών των άγονων γραµµών ή έχετε κάτι άλλο στο
µυαλό σας; Σχεδιάζετε κάτι άλλο, εκτός από το να αποκοπούν οι
αποµακρυσµένες ακριτικές περιοχές και ιδιαίτερα τα νησιά από
αυτήν τη διαδικασία που αποκαθιστά την ισονοµία και την ισοπολιτεία στη χώρα και ταυτόχρονα δίνει µία δυνατότητα ανάπτυξης
σε αυτές τις περιοχές;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ.
Αξιότιµε κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για
την ερώτηση. Η Κυβέρνηση προφανώς δεν προτίθεται να καταργήσει ούτε τις άγονες γραµµές ούτε τη χρηµατοδότηση των άγονων αεροπορικών γραµµών. Δεν προτίθεται, όµως, σε καµµία
περίπτωση να συνεχίσει και το στρεβλό σύστηµα που υπάρχει
εδώ και δεκαετίες.
Ας ενηµερώσω και εσάς και το Κοινοβούλιο για κάποια στοιχεία. Οι άγονες γραµµές κοστίζουν 45 εκατοµµύρια και πλέον
ευρώ κάθε χρόνο. Θα σας πω µερικές τιµές. Σήµερα το πρωί
µπήκα στο διαδίκτυο, ακούστε µερικές τιµές, είναι εισιτήρια µε
επιστροφή, πας και έρχεσαι: Για Λονδίνο µε τις τουρκικές αερογραµµές 158 ευρώ, µε ελληνικές αερογραµµές 204 ευρώ, µε
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γερµανικές αερογραµµές 213 ευρώ. Για Μόσχα 178 ευρώ µε τις
ρωσικές αερογραµµές, 192 ευρώ µε τις τούρκικες, 261 ευρώ µε
τις ελληνικές, 300 ευρώ µε γαλλικές. Για Παρίσι είναι αντίστοιχες
τιµές. Είναι 178 ευρώ µε τουρκικές αερογραµµές, 198 ευρώ µε
γερµανικές, 199 ευρώ µε ελληνικές. Για Νέα Υόρκη είναι 488
ευρώ µε βρετανικές αερογραµµές, 546 ευρώ µε ιταλικές.
Ακούστε τώρα µε τι χρηµατοδοτούµε τις ελληνικές άγονες αερογραµµές και πείτε µου αν αυτό έχει ψήγµα λογικής: Άκτιο-Σητεία αντιστάθµισµα 547,83 ευρώ για τριακόσια πενήντα οκτώ
χιλιόµετρα πτήσης. Θεσσαλονίκη-Σκύρος 419 ευρώ για εκατόν
πενήντα έξι χιλιόµετρα πτήσης. Κυκλικό: Λήµνος-Μυτιλήνη-ΧίοςΣάµος-Ρόδος 413 ευρώ. Αλεξανδρούπολη-Σητεία 365 ευρώ.
Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε σε µία αξιολόγηση, αν κάποια δροµολόγια από αυτά είναι πράγµατι άγονες γραµµές. Ας
πούµε, είναι άγονη γραµµή το Θεσσαλονίκη-Καλαµάτα, το
Αθήνα-Σύρος, το Αθήνα-Ζάκυνθος;
Πρέπει να προχωρήσουµε σε µία τελείως διαφορετική λογική
και υπολογισµό των άγονων γραµµών. Τα µεγέθη που σας ανέφερα είναι ανά θέση επιβάτη στο αεροπλάνο. Αν πάει άδειο το
αεροπλάνο πληρώνουµε το σύνολο των θέσεων. Δεν είναι λογικό
αυτό.
Αυτό που προγραµµατίζουµε είναι µια ριζική αναδιάρθρωση
των άγονων γραµµών, µε τα εξής κριτήρια:
Το πρώτο κριτήριο είναι η εποχή. Δεν γίνεται ακόµα και σε
νησιά ή σε περιοχές που δεν έχουν κίνηση και θέλουµε να τις τονώσουν και να στηρίξουµε τις αεροπορικές µεταφορές, να
έχουµε το ίδιο αντιστάθµισµα τους καλοκαιρινούς µήνες και το
ίδιο τους µήνες που δεν είναι τουριστικοί.
Το δεύτερο είναι η επιβατική κίνηση.
Το τρίτο είναι ο διαχωρισµός της επιδότησης των µόνιµων κατοίκων αυτών των περιοχών από τους επισκέπτες.
Το τέταρτο είναι οι προορισµοί και τα κριτήρια που έχουµε για
τους προορισµούς, όπως η χιλιοµετρική απόσταση, τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του διαδρόµου απογείωσης, τα πληθυσµιακά και
οικονοµικά χαρακτηριστικά του τόπου προορισµού, η αναπτυξιακή και τουριστική πολιτική, εθνικοί λόγοι, οι ανάγκες εκσυγχρονισµού των αεροδροµίων και το ιδιοκτησιακό πλέον καθεστώς των αεροδροµίων.
Πιστεύω -και έχουµε κάνει προετοιµασία- να είµαστε εγκαιρότατα έτοιµοι. Οι περιοχές των άγονων γραµµών οι οποίες χρήζουν αυτής της κρατικής βοήθειας δεν θα έχουν κανένα πρόβληµα. Άλλες, όµως, περιοχές όπου παρατηρούνται τέτοιου είδους
σπατάλες µέσα σε αυτήν την εποχή, προφανώς θα υποστούν
δραµατικές µειώσεις ή και ακύρωση των είκοσι οκτώ -αν βλέπω
καλά τα στοιχεία µου- άγονων γραµµών που επιδοτούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχετε και πάλι εσείς, κύριε Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Από την απάντησή σας αντιλαµβάνοµαι -και µε την ιδιότητα του πρώην διοικητή της Πολιτικής Αεροπορίας- ότι δεν είστε καλά ενηµερωµένος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Σας ανέφερα τα στοιχεία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Κατ’ αρχάς, θα σας πω µόνο ότι
υπάρχουν πέντε συνδέσεις άγονων γραµµών οι οποίες είναι άνευ
ανταλλάγµατος. Και επειδή αναφέρατε το Καλαµάτα-Θεσσαλονίκη, σας λέω ότι είναι άνευ ανταλλάγµατος. Όταν, λοιπόν, το
πρώτο επιχείρηµα που µου θέτετε είναι εκ των πραγµάτων µη
ακριβές, αντιλαµβάνοµαι ότι δεν είστε ενηµερωµένος.
Δεύτερον, το αντικείµενο της δικής µου ερώτησης ήταν απλό:
Τι σκοπεύετε να κάνετε, δεδοµένου τού ότι λήγουν στις 31 Μαρτίου οι συµβάσεις; Η απάντηση, απ’ αυτό που καταλαβαίνω εγώ,
είναι ότι µελετάτε να προκηρύξετε νέους διαγωνισµούς, αφού
κάνετε αυτές τις αναλύσεις. Αυτό σηµαίνει, µε βάση τις προθεσµίες που προβλέπει το άρθρο 17 της Απόφασης 1008 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αν τώρα ξεκινήσετε τις
διαδικασίες µετά από περίπου έξι µήνες θα δοθεί η δυνατότητα
εξυπηρέτησης αυτών των άγονων γραµµών. Μέχρι τότε δεν
υπάρχει καµµία προστασία αυτών των περιοχών. Καµµία απολύτως.
Δεύτερον, µου αναγνώσατε πριν από λίγο έναν κατάλογο παραµέτρων, τις οποίες θα ελέγξετε για να εξάγετε συµπεράσµατα
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και να διατυπώσετε την τελική σας πρόταση. Μα, σας πληροφορώ ότι αυτό είναι υποχρεωτικό όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Διότι το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται, µετά την υπόθεση
Αlltrack -την γνωστή υπόθεση που δηµιούργησε το πρόβληµαείναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ λεπτοµερές. Είναι υποχρέωση
των κρατών-µελών που αιτούνται να υπαχθούν αυτές οι άγονες
γραµµές στο προστατευτικό καθεστώς.
Όλα αυτά που λέτε ότι θα ερευνήσετε έχουν ερευνηθεί. Όλα
αυτά που έχουν ερευνηθεί έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία τα έχει εγκρίνει, κύριε Υπουργέ. Άρα εσείς τι
έρχεστε εδώ και λέτε; Ότι θα είστε, ως Κυβέρνηση, σκληρότερη
από τα κριτήρια που έθεσε η πολύ σκληρή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό λέτε. Δηλαδή, θα γίνετε βασιλικότεροι
του βασιλέως και όπως πριν από λίγο µε ευθύτητα είπατε, θα κοπούν αδειοδοτήσεις γραµµών, θα αλλάξει το καθεστώς. Αυτή
είναι, λοιπόν, η απάντησή σας.
Άρα δύο είναι τα συµπεράσµατα.
Πρώτον, από 31 Μαρτίου δεν θα υπάρχει το καθεστώς επιδοτήσεως στις άγονες γραµµές µέχρις ότου το Υπουργείο καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πρόγραµµα. Αυτό, κατά την
άποψη τη δική µου, θα είναι το λιγότερο έξι µήνες.
Δεύτερον, στο πρόγραµµα που θα καταθέσετε δεν θα υπαχθούν όλοι οι µέχρι σήµερα εξυπηρετούµενοι αερολιµένες. Το
λέτε αυτό σε µια εποχή που η αποµόνωση των νησιών παρουσιάζει δραµατικές επιπτώσεις στην κοινωνική και την οικονοµική
τους ζωή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως της οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτή είναι η αντιµετώπιση και οφείλετε να το πείτε ευθαρσώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κατ’ αρχάς, να παρέµβω στη συζήτηση.
Είχα κάνει κι εγώ, κύριε Υπουργέ, µια παρόµοια ερώτηση -όχι
επίκαιρη- ύστερα από παράπονα του πρώην δηµάρχου Καλύµνου, ότι ανησυχούν οι κάτοικοι τι θα γίνει µε τον Μάρτιο. Το
θέµα εκεί είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί είναι η µοναδική συγκοινωνία που έχουν ορισµένα αεροδρόµια, οπότε πρέπει να λυθεί.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, να µην ανησυχεί ούτε η Κάλυµνος
ούτε το Καστελόριζο. Αυτοί να µην ανησυχούν. Άλλοι όµως να
ανησυχήσουν.
Προφανώς η γραµµή που είπατε όπως και άλλες δύο γραµµές,
Θεσσαλονίκη-Χίος, Θεσσαλονίκη-Καλαµάτα και ΘεσσαλονίκηΣάµος έχουν µηδενικό αντιστάθµισµα, αλλά έχουν την αποκλειστικότητα. Θα τα λέµε όλα στη Βουλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αυτό προβλέπει ο κανονισµός.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι «αυτό προβλέπει ο κανονισµός». Γιατί πρέπει να
ενταχθεί η Θεσσαλονίκη-Καλαµάτα στις άγονες γραµµές; Για
πείτε µου. Γιατί εσείς που υπηρετείτε και την αγορά και τον υγιή
ανταγωνισµό θέλετε η γραµµή Θεσσαλονίκη-Καλαµάτα να ενταχθεί σ’ αυτό το καθεστώς;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Γιατί για να πας από την Καλαµάτα
στη Θεσσαλονίκη πρέπει να περάσουν δύο µέρες, κύριε Υπουργέ. Γι’ αυτό. Και δεν χρεώνεται το κράτος…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Αυτό σας είπα εγώ; Λέω: γιατί δεν αφήνετε τις αεροπορικές εταιρείες να ανταγωνιστούν µεταξύ τους;
Μηδέν. Προφανώς και είναι µηδέν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Μην παραπλανείτε, κύριε Υπουργέ.
Θα πρέπει να µην υπάρχουν προσφορές για να γίνει αυτό, κύριε
Υπουργέ. Δεν πρέπει να υπάρχουν προσφορές για να γίνει αυτό.
Άµα υπάρχουν προσφορές µόνο τότε το κράτος –µέλος µπορεί
να αναθέσει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σταµάτη,
σας παρακαλώ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αν δεν υπάρχουν προσφορές πώς
ακριβώς µπορεί να αναθέσει ο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Σταµάτη,
παρακαλώ να διευκολύνετε τη συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
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Δικτύων): Δεν είπα ότι θα επεξεργαστούµε τα στοιχεία από εδώ
και πέρα. Σας είπα τα κριτήρια µε βάση τα οποία έχουµε ήδη επεξεργαστεί και ολοκληρώνουµε το ποιες άγονες γραµµές είναι
άγονες γραµµές και ποιες είναι ρουσφέτι σε αεροπορικές εταιρείες.
Εγώ δεν θέλω να κάνουµε τέτοια κουβέντα. Βρήκαµε στην
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µια κατάσταση αθλιότητας,
απαξίωσης, µια κατάσταση που δεν συνάδει µε ευρωπαϊκή χώρα
και µε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αλλά ούτε και µε τριτοκοσµική χώρα. Δεν υπήρχαν ελεγκτές, δεν υπήρχε σύγχρονο σύστηµα για…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και προσλάβατε εβδοµήντα πέντε
πιλότους να τους κάνετε τι, κύριε Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Μη διακόπτετε,
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δύο αεροσκάφη έχει. Εβδοµήντα
πέντε πιλότους τι θα τους κάνετε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Δεν προσλάβαµε. Επαναφέραµε όσους απολύσατε.
Είναι άλλο η πρόσληψη και άλλο οι απολύσεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Αποζηµιώθηκαν όµως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Παραλάβαµε απαξιωµένα ηλεκτρονικά συστήµατα,
παραλάβαµε δύο αεροπλάνα που πιστοποιούσαν τα ραδιοβοηθήµατα που τα έχει η ΥΠΑ και ήταν και τα δύο χαλασµένα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Το ένα ήταν τελευταίου τύπου, της
τελευταίας τριετίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Τελευταίου τύπου, χαλασµένο όµως. Δεν πετούσε. Παραλάβαµε µία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μη µιλάτε, κύριε Υπουργέ. Να
µιλήσει ο Βουλευτής που τα ξέρει όλα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Όχι, να µιλήσει. Να µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Παπαδόπουλε, έλεος!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων):
Να φωνάξει, όµως, και τον Διοικητή της ΥΠΑ τον τελευταίο,
που αντικαταστάθηκε, για να τον ενηµερώσει για την κατάσταση
στην οποία άφησε την ΥΠΑ. Με µεγάλη χαρά, να το κάνει. Να
ενηµερωθεί για έργα που ήταν βαλτωµένα, για καθυστερήσεις
στις υπερπτήσεις και για το τι χάναµε και σαν χώρα απ’ αυτά. Για
το τι κατάσταση είχε το σύστηµα «PALLAS». Να τον φωνάξει µε
µεγάλη χαρά. Δηµόσια να κάνουµε αυτήν την κουβέντα για το
πώς παραλάβαµε την ΥΠΑ και τι κάναµε σ’ αυτούς τους λίγους
µήνες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Για τα δροµολόγια είναι η ερώτηση,
κύριε Υπουργέ.
Αν θέλετε να κάνουµε αυτήν την κουβέντα να την κάνουµε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων): Η κατάσταση που παραλάβαµε ήταν εργαζόµενους
απολυµένους, εργαζόµενους που ξυπνούσαν µε την ανασφάλεια
τού τι θα γίνει λόγω της ιδιωτικοποίησης των αεροδροµίων, και
µε τα υπόλοιπα αεροδρόµια απαξιωµένα και σε κακό χάλι.
Αυτά παραλάβαµε στην ΥΠΑ. Κάποιοι είχαν προγραµµατίσει
αυτές τις άγονες γραµµές µε τα νούµερα που σας είπα. Να σας
ενηµερώσω ότι πρέπει να δίνουµε στη γραµµή Θεσσαλονίκη Κέρκυρα, άγονη γραµµή, κύριε Πρόεδρε, 1.350.000 ευρώ τον
χρόνο. Άγονη γραµµή η Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη! Άγονη
γραµµή η Αθήνα - Ζάκυνθος. Άγονη Γραµµή, για όνοµα του Θεού!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εκτός είναι, Υπουργέ, η Αθήνα- Ζάκυνθος. Δεν υπάρχει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων):
Αυτό, λοιπόν, δεν είναι τόνωση στον τουρισµό της Κέρκυρας.
Ούτε είναι εξυπηρέτηση στους Θεσσαλονικείς για να υπάρχει
γραµµή. Ρουσφέτι σε συγκεκριµένες αεροπορικές εταιρείες
είναι. Αυτήν την πολιτική δεν πρόκειται να την συνεχίσουµε!
Δεύτερον, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως είχε προγραµµατίσει η προηγούµενη Κυβέρνηση και όπως δεσµεύτηκε και η
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χώρα, ότι προχώρησε η ιδιωτικοποίηση δεκατεσσάρων αεροδροµίων. Είναι ένα κρίσιµο θέµα όταν έχουµε τα υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόµια τα οποία θέλουµε να εκσυγχρονίσουµε.
Θέλουµε να γίνουν έργα, οι δήµοι και η Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων θέλει να γίνουν έργα και να αναβαθµιστούν τα υπόλοιπα
περιφερειακά αεροδρόµια. Είναι κρίµα, λοιπόν, να σπαταλάµε 45
εκατοµµύρια τον χρόνο και να µην αναβαθµίσουµε άλλα περιφερειακά αεροδρόµια τα οποία θα λειτουργούν πλέον σε πραγµατικό ανταγωνιστικό περιβάλλον σε σχέση µε τα αεροδρόµια που
έχουν παραχωρηθεί και όχι στο χάλι που τα παραλάβαµε.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, µετά από τις νέες συνθήκες που
έχουµε, τα περιφερειακά αεροδρόµια που έχουν παραµείνει στο
δηµόσιο και θα εκσυγχρονιστούν και θα αναπτυχθούν, θα λειτουργήσουν πραγµατικά ανταγωνιστικά σε σχέση µε αυτά που
ιδιωτικοποιήσαµε. Οι πραγµατικές άγονες γραµµές σαν και
αυτές που αναφέραµε πριν, δεν έχουν κανέναν λόγο ανησυχίας.
Άλλες άγονες γραµµές, όµως, που δεν είναι άγονες γραµµές, να
ανησυχούν και πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Προχωρούµε στη δέκατη τρίτη µε αριθµό 417/18-1-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή
Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε
το σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό που «όπως είναι διατυπωµένο ουσιαστικά οδηγεί στην έξοδο του µαχόµενου δικηγόρου
από το επάγγελµα».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλος.
Ορίστε, κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, γιατί
η παρουσία εδώ του κυρίου Υπουργού δίνει τη δυνατότητα να
γίνει αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο λίγες ώρες µετά από τη
χθεσινή πράγµατι µεγαλειώδη, πρωτοφανή κινητοποίηση όλων
των Ελλήνων που σχηµάτισαν ποτάµια οργής σε όλες τις πόλεις
της Ελλάδος και στην Αθήνα.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι εχθές θα διαπιστώσατε και εσείς
ότι καταφέρατε κάτι που δεν το είχε πετύχει ούτε ο Γιαννίτσης,
να ενώσετε τους πάντες. Είµαι όµως σίγουρος ότι η παρουσία
σας σήµερα εδώ έρχεται ακριβώς για να δώσει ακόµα περισσότερες απαντήσεις, εξηγήσεις σε όλους αυτούς που δεν βρέθηκαν απέναντι στην Κυβέρνηση γιατί επιθυµούν το Βατερλό αυτής
της Κυβέρνησης και την παλιννόστηση µιας προηγούµενης, εξαιτίας της οποίας φτάσαµε εδώ.
Κύριε Υπουργέ, ανήκετε στους µαχόµενους δικηγόρους και
όχι µόνον αυτό, αλλά υπήρξατε για πολλά χρόνια εσείς προσωπικά εξ εκείνων που συµπαρασταθήκατε όλα αυτά τα χρόνια σε
όλους τους κλάδους των εργαζοµένων, όταν είχαν παρόµοια και
άλλα εργασιακά ή ασφαλιστικά προβλήµατα. Γνωρίζετε πολύ
καλά ότι οι πάντες οµολογούν, ανεξαρτήτως σε ποια παράταξη
ανήκουν, ότι αυτό το σχέδιο στοχοποιεί τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τους δικηγόρους, το σύνολο του επιστηµονικού κόσµου.
Το οµολογούν και οι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ όσες φορές
βρεθήκαµε σε συγκεντρώσεις, όπως αυτή που τελευταία έγινε
στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, όπου ήσαν εκεί παρόντες
όλοι οι εκπρόσωποι αυτών των φορέων.
Κύριε Υπουργέ, είναι ώρα να δώσετε, τουλάχιστον, την χαραµάδα που δεν έδωσε χθες ο κ. Κατρούγκαλος µε τις δηλώσεις
του ότι δεν έχει να πει τίποτα. Είναι ώρα, απ’ όσα έχουν ακουστεί,
τουλάχιστον στην πρωτολογία σας, στην πρώτη σας τοποθέτηση, να µας πείτε ότι και το µήνυµα το χθεσινό πήρατε, αλλά
πολύ δε περισσότερο πως δεν είναι δυνατόν, ενώ συµφωνείτε –
και πιστεύω ειλικρινά κι όχι υποκριτικά- ότι το δίκαιο και η αγωνία
οδήγησε εχθές τις εκατοντάδες χιλιάδες των συµπατριωτών µας
στους δρόµους, η Κυβέρνηση να επιχειρήσει κάτι που φαίνεται
να είναι αδύνατον, δηλαδή και να κάνει συµφωνία µε τους πολίτες και να κάνει συµφωνία µε τους δανειστές.
Είµαι περίεργος να ακούσω αν πιστεύετε ότι µπορείτε και τα
δύο να τα πετύχετε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Πετρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Όπως ήµουν, έτσι θα παραµείνω στο πλευρό των αδικηµένων
κι έτσι θα παραµείνω και στο πλευρό των ασφαλισµένων και αυτό
είναι που κάνω, κύριε Νικολόπουλε. Γιατί, όπως είπα και νωρίτερα, στην προηγούµενη ερώτηση στην οποία απήντησα, του κ.
Μανιάτη, στο τέλος κάθε µήνα πρέπει να πληρώνουµε συντάξεις
και το έλλειµµα των ταµείων µόλις παραλάβαµε την Κυβέρνηση
– ταµειακό έλλειµµα, όχι αναλογιστικό έλλειµµα, δηλαδή είσπραξη ταµείων- είναι κοντά στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό
είναι ένας γρίφος που κανείς δεν µπορεί να λύσει αν δεν πάρει
µέτρα µεταρρύθµισης του συστήµατος.
Λέτε, στην ερώτησή σας, ότι δεν διαπνέεται από πνεύµα κοινωνικής αλληλεγγύης το δικό µας νοµοσχέδιο. Κοιτάξτε τι γίνεται. Στο ίδιο ταµείο, που είναι το Ενιαίο Ταµείο Αυτοτελώς Απασχολούµενων, µιας και µιλάτε για δικηγόρους, η µηνιαία εισφορά
του δικηγόρου είναι 130 ευρώ, η µηνιαία, η αρχική εισφορά του
µηχανικού είναι 172 ευρώ. Του δικηγόρου καταλήγει να είναι 362
ευρώ, του µηχανικού περίπου 1.500 ευρώ και η σύνταξη που
παίρνει ο δικηγόρος σε σχέση µε αυτή του µηχανικού, είναι µεγαλύτερη.
Είναι κοινωνική αλληλεγγύη αυτό; Και είναι µια πραγµατικά
σωστή αντιµετώπιση από την Κυβέρνηση ετούτη, που έχει την
κοινωνική αλληλεγγύη στον πυρήνα και στο κύτταρό της, να αφήσει τα πράγµατα έτσι;
Κι όταν µάλιστα –για να προσθέσω στοιχεία προς ενηµέρωσή
σας, θεωρώ ότι καλόπιστα τα θέτετε και είµαι βέβαιος ότι καλόπιστα θα δείτε κιόλας αυτά που σας λέω- το Ταµείο νοµικών πέρυσι εµφάνισε ελλείµµατα, περίπου στα 68 εκατοµµύρια ευρώ.
Μιας και µιλάτε και για τους φαρµακοποιούς στην ερώτησή σας,
το Ταµείο υγειονοµικών έχει ένα έλλειµµα περίπου 53%. Κι αυτά
τα ελλείµµατα καλύπτονται από αποθεµατικά του ταµείου όλων
µαζί των αυτοτελώς απασχολούµενων.
Να προσθέσω και κάτι ακόµα. Ένα µεγάλο µέρος των εσόδωνεισπράξεων προέρχονται από αυτούς που είναι µε αντιµισθία, µηχανικοί, δικηγόροι και γιατροί του ΕΣΥ, κατά ένα µεγάλο µέρος.
Αν έλειπαν αυτά, θα είχαµε τεράστιο πρόβληµα. Αυτό δεν είναι
κατάσταση για να λέµε ότι διασφαλίζουµε ένα σύστηµα µε αυτές
τις ανισότητες, µε αυτές τις παράλογες διαφορές, που κάθε
άλλο παρά αλληλεγγύη σηµατοδοτούν.
Μάλιστα, χθες άκουσα τι έλεγαν και κάποιοι αγρότες. Υπενθυµίζω ότι οι αγρότες επί πολλά έτη, από τότε που ιδρύθηκε ο ΟΓΑ,
δεν κατέβαλλαν εισφορές. Κατέβαλλε ο ΟΓΑ κατευθείαν από τον
προϋπολογισµό τις συντάξεις. Περίπου είκοσι χρόνια τώρα είναι
που καταβάλλουν εισφορές οι αγρότες.
Άκουσα, λοιπόν, κάποιους αγρότες να λένε «εµείς δεν θέλουµε
να δίνει ο ΟΓΑ στους άλλους που δεν πληρώνουν εισφορές».
Αυτή είναι η αντίληψη που κυριαρχεί σε κάποιους -όχι σε όλους
προφανώς- που αυτή τη στιγµή ξιφουλκούν εναντίον της Κυβέρνησης µιλώντας για αλληλεγγύη στα µπλόκα. Είναι σαφές, νοµίζω. Εκείνη η κατηγορία του πληθυσµού που έπαιρνε σύνταξη
χωρίς να καταβάλει εισφορές, τώρα δεν θέλει να υπάρχει σύνταξη για πάρα πολλούς, οι οποίοι βρίσκονται δυστυχώς στο περιθώριο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Και η αλληλεγγύη
των γενεών και η κοινωνική αλληλεγγύη στο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης επιβάλλει για όλους να φροντίζουµε, για ένα ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Αυτό, λοιπόν, που φτιάχνουµε, µε τα στοιχεία που σας είπα,
µάλλον άλλο πράγµα δείχνει και όχι έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, προκειµένου να δευτερολογήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή πράγµατι στην προηγούµενη ερώτηση του κ. Μανιάτη ,σωστά προβλέψατε ότι δεν θα πουν απόψε τη δική σας απάντηση τα κανάλια
των γνωστών «νταβατζήδων», µου δίνετε την ευκαιρία µε την
απάντησή σας, µιας και αναφερθήκατε και στο χαρακτηριστικό
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παράδειγµα του ΟΓΑ, να πω ότι, πριν ενσκήψει αυτή η θύελλα
του νεοφιλελευθερισµού, πράγµατι οι πολιτικοί ηγέτες της Ελλάδας και της κοινωνικής Κεντροδεξιάς έκαναν ασφαλιστικούς
οργανισµούς, όχι µε αυτή τη λογική, αλλά έλεγαν ότι πρέπει να
πάρει ο αγρότης σύνταξη. Και από πού θα πάρει; Έβρισκαν,
όπως βρήκαν για το αγγελιόσηµο, για το Ταµείο νοµικών. Έβρισκαν, όπως σήµερα είπατε ότι δεν θα αγγίξετε και δεν θα πειράξετε αυτό το Ταµείο της Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις νέες
γενιές, όταν µε το καλό έχει έσοδα, που όλοι το ευχόµαστε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά την επιβάρυνση του εισοδήµατος των δικηγόρων µε αυτές τις εισφορές σε συνδυασµό
µε τις φορολογικές υποχρεώσεις, όταν λένε ότι είναι δήµευση,
πιστεύω και εγώ, όπως και εσείς µου παραθέσατε µερικά παραδείγµατα, ότι αξίζει να δείτε πάλι –είµαι σίγουρος ότι το έχετε
δει- τον πίνακα που θα καταθέσω τώρα, που έδωσαν στην τελευταία συνάντηση που είχαµε εµείς, το Χριστιανοδηµοκρατικό
Κόµµα, µαζί τους και πιστεύω ότι οι πίνακες θα είναι ακριβείς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα συγκεκριµένα, λοιπόν, παραδείγµατα νοµίζω ότι καταρρίπτουν τους ισχυρισµούς που λίγο πριν προβάλατε. Για τούτο
θεωρώ ότι θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να µην πάµε στη λογική
που ο κ. Μητσοτάκης προβάλλει ως µεταρρύθµιση, γιατί άκουσα
λίγο πριν για µεταρρύθµιση και ανατριχιάζω, όπως όταν άκουγα
για εκσυγχρονισµό του ασφαλιστικού συστήµατος από τον κ.
Γιαννίτση και ανέβαινα µαζί µε όλο τον κόσµο στα κεραµίδια.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά ότι θα πρέπει αυτή την ώρα
να διαλέξουµε µε ποιους θα πάµε και ξέρετε πολύ καλά ότι το
ασφαλιστικό σύστηµα, όταν κατά πρώτον ενεφανίσθη στη Δυτική
Ευρώπη µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο δεν είχε αυτές τις λογικές που ζητούν σήµερα οι δανειστές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας ευχαριστούµε.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Νικολόπουλε, βεβαίως και εµείς δεν προσχωρούµε στις αξιώσεις και
στις αντιλήψεις µερίδας των δανειστών που προτάσσουν την
ιδιωτική ασφάλιση και θέλουν την κατάργηση της κοινωνικής
ασφάλισης. Αγωνιζόµαστε µε αυτό το τµήµα της Ευρώπης, µε
εκείνους τους λαούς, που πραγµατικά θέλουν να προστατεύσουν
ως κοινωνικό αγαθό την κοινωνική ασφάλιση και δίνουµε αυτή τη
µάχη, µε τη χώρα µας να έχει τη σηµαία αυτού του αγώνα αυτή
τη στιγµή. Είναι µία µάχη που διεξάγεται εδώ, αλλά για όλη την
Ευρώπη.
Πρέπει να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης στη θέση που εδώ πήρε,
στην προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό, δεν υπερασπίστηκε καµία αντίληψη περί µεταρρύθµισης.
Μίλησε για κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων, να µην
παίρνει κανείς τίποτε, εάν βγήκε µε πρόωρη σύνταξη στο παρελθόν.
Μίλησε για περικοπή των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων,
για περικοπή συντάξεων που ήδη καταβάλλονταν µε άλλες διατάξεις σε κατηγορίες ασφαλισµένων, επειδή συνέβη να παίρνουν
εισφορές µε διατάξεις, οι οποίες ενδεχοµένως να ήταν πιο ευνοϊκές, καθώς είχαν διαµορφωθεί σε άλλους καιρούς, που υπήρχαν ανθηρές οικονοµικές σχέσεις στη χώρα και υψηλοί µισθοί.
Όµως, αυτή τη στιγµή εµείς αντιµετωπίζουµε µια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Το εννοούσαµε, όταν το λέγαµε, και τα νούµερα το έδειχναν, ότι δεν γίνεται εκεί στο βάθος της ερήµου που
είµαστε µε ένα καρβέλι ψωµί, λίγο αλάτι και ένα µπουκάλι νερό
να το µοιράσουµε σε ένα λαό που βρίσκεται σε κοινωνική κατάρρευση.
Αυτό είναι µια κατάσταση που πρέπει να αντιµετωπίσουµε
χωρίς µπαλώµατα, γιατί δεν επιδέχεται µπαλώµατα. Δεν είναι
ούτε πατριωτικό ούτε εθνικό ούτε δηµοκρατικό το να λέει κανείς
«εγώ θέλω να διατηρήσω για µένα όσα είχα». Αυτό, βεβαίως, δεν
είναι κοινωνική αλληλεγγύη. Και δεν µπορεί οι πολιτικές δυνάµεις
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της χώρας να αντιµετωπίζουν αυτό το πράγµα µε µια φυγή από
την πραγµατικότητα. Είναι τεράστια τα ελλείµµατα που πήραµε.
Δεν µπορεί να βγει πέρα αυτό.
Το σύστηµα που δηµιουργούµε είναι ένα σύστηµα κοινωνικής
δικαιοσύνης και πραγµατικά ακουµπά στην πραγµατική εισφοροδοτική ικανότητα του κάθε Έλληνα. Θα σας πω για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, για παράδειγµα. Το 85% των ελευθέρων
επαγγελµατιών δηλώνουν καθαρό εισόδηµα κάτω από 15.000
ευρώ ετησίως και γι’ αυτό και είναι τεράστιοι οι αριθµοί εκείνων
από τον χώρο των ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν µπορούν
να καταβάλουν εισφορές. Είχατε υποβάλει σχετικές ερωτήσεις
άλλες φορές στο Υπουργείο µας και σας έχω απαντήσει για τις
εισφορές των ελεύθερων επαγγελµατιών, πώς ήταν και έχετε τα
στοιχεία αυτά.
Αυτό που κάνουµε τώρα φέρνει ξανά στο σύστηµα κοινωνικής
ασφάλισης τους ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι έχουν
βάλει λουκέτο. Επανέρχονται στην κοινωνική ασφάλιση και έχουν
σύνταξη και υγεία. Αυτό κάνουµε και γι’ αυτό δεν µιλάει κανείς.
Όµως, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν βγήκαν στα κάγκελα.
Βγήκαν, βεβαίως, για λόγους τυπικούς κι αυτοί µε τις προκηρύξεις και τις αφίσες τους στη χθεσινή απεργία, αλλά η συζήτηση
είναι τελείως διαφορετική απ’ αυτή που διεξάγεται για τους δικηγόρους, για παράδειγµα, για τους οποίους τώρα ρωτάτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν ισχύει αυτό, τελικά θα επιβιώσει σαν νέος δικηγόρος;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Θα σας
απαντήσω.
Κύριε Νικολόπουλε, η ελάχιστη βάση υπολογισµού της εισφοράς των δικηγόρων είναι ο κατώτατος µισθός, αυτός του ανειδίκευτου εργάτη. Αν δεν µπορούµε για τους δικηγόρους µας να
εξασφαλίσουµε αυτό το ελάχιστο ποσό στη δική του οικονοµική
δυνατότητα, έχουµε αποτύχει ως κοινωνία.
Θα σας πω και τούτο: Οι µεγάλες εταιρείες που αντιτίθενται
στα µπλοκάκια και κατεβάζουν στους δρόµους τους µισθωτούς
σε αυτούς δικηγόρους, δίνουν µε µπλοκάκι αµοιβή 150 ευρώ και
300 ευρώ µηνιαία σε αυτά τα παιδιά που δουλεύουν στους µεγαλοδικηγόρους των εταιρειών. Κι αυτοί είναι που διαµαρτύρονται -τους είδαµε µπροστά- γιατί θα εισφέρουν µε βάση ένα
µεγαλύτερο ποσό που εισπράττουν από τα υπερκέρδη που δηµιουργούν από τη δουλειά αυτών των ρηµαγµένων νέων δικηγόρων και µάλιστα µε ανώτατο ποσό τα 5.860 ευρώ µηνιαίως.
Αυτός είναι ο υπολογισµός.
Εντούτοις, πρέπει να δούµε –και η Κυβέρνηση το βλέπει- προσαρµογές ήπιας µετάβασης σε ένα νέο σύστηµα εισφορών. Πρέπει να το κάνουµε -δεχθήκαµε ότι πρέπει να το κάνουµε και το
λειτουργούµε αυτό το σύστηµα, σήµερα στις 12.00’ γίνεται συνάντηση µε τους δικηγόρους και τους µηχανικούς- αλλά όχι µε
υποκρισία. Θα µιλήσουµε καθαρά µε δικαιοσύνη και ευθύτητα
όλοι µας, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Όλοι πρέπει να µιλήσουµε ξεκάθαρα, γιατί αυτό είναι
θέµα που αφορά όλη την κοινωνία και κανείς δεν έχει το δικαίωµα
να µιλάει µόνο για τη δική του περίπτωση, αδιαφορώντας για τον
διπλανό του συνάνθρωπο, για τη διπλανή κατηγορία ασφαλισµένων. Κι αυτό το σύστηµα δίνει την αφορµή όλοι µαζί να συζητήσουµε για µια µεταρρύθµιση που θα ισχύσει και θα θέσει θέµατα
και για την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 486/2-2-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στις δοµές Ειδικής Αγωγής στον Νοµό Λαρίσης.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Φίλης.
Παρακαλώ, κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση αφορά συγκεκριµένες δοµές της ειδικής αγωγής
στον Νοµό της Λάρισας και τα οξυµµένα και σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συγκεκριµένες δοµές και ειδικά το
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Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο, εδώ και µια πενταετία πλέον, από το 2011 έχει µετεγκατασταθεί εκτός πόλης Λάρισας στο χωριό Άγιοι Ανάργυροι
και αυτό επιλέχθηκε τότε ως προσωρινή λύση, προκειµένου να
χτιστεί ένα νέο κτήριο, σύγχρονο, που να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των παιδιών µε ειδικές ανάγκες.
Το δεύτερο αφορά το ειδικό νηπιαγωγείο αλλά και το σχολείο
για παιδιά µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Το ειδικό νηπιαγωγείο στεγάζεται σε κοντέινερ, ενώ το ειδικό σχολείο συστεγάζεται σε σχολείο γενικής αγωγής, όπου του έχουν παραχωρηθεί τρεις αίθουσες για να λειτουργεί. Βεβαίως, οι ελλείψεις και
εδώ είναι τεράστιες. Τεράστια είναι και τα προβλήµατα στη λειτουργία αλλά και στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών.
Βεβαίως, η µετεγκατάσταση και των δύο αυτών δοµών, δηλαδή του ειδικού νηπιαγωγείου αλλά και του σχολείου, κρίνεται
απαραίτητη από τους αρµόδιους, βέβαια, στην περιοχή, αλλά
από την άλλη µεριά όλο και αναβάλλεται συνεχώς η όποια δροµολόγηση της επίλυσης αυτού του προβλήµατος, του κτηριακού
εν προκειµένω, παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις στο παρελθόν. Και βεβαίως, δεν συζητάµε για την υποχρηµατοδότηση
αυτών των δοµών, δεν συζητάµε για τις ελλείψεις σε προσωπικό
και σε υλικοτεχνική υποδοµή.
Με βάση, λοιπόν, αυτά, οι ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, στον
Υπουργό αφορούν σε τι ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, ώστε
άµεσα να δροµολογηθεί η δηµιουργία, η ανέγερση ενός σύγχρονου κτηρίου για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και το αντίστοιχο Σχολείο και Νηπιαγωγείο για τα παιδιά µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
και παράλληλα, η απρόσκοπτη και επαρκής χρηµατοδότηση των
συγκεκριµένων δοµών µε τα αναγκαία κονδύλια από τον κρατικό
προϋπολογισµό, προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών
των δοµών και παράλληλα η κάλυψη µε το αναγκαίο εκπαιδευτικό αλλά και βοηθητικό προσωπικό µε µόνιµη και σταθερή σχέση εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προτού σας δώσω
τον λόγο, κύριε Υπουργέ, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής, πενήντα πέντε µαθητές και µαθήτριες
και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 3ο Γυµνάσιο Πετρούπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ, γιατί η ερώτησή σας, η
οποία είναι συγκεκριµένη, µου δίνει τη δυνατότητα να απαντήσω
κι εγώ συγκεκριµένα, αλλά και να αναφερθώ στα όσα συγκεκριµένα έχουµε κάνει ειδικά φέτος στο ευαίσθητο κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέµα της ειδικής αγωγής.
Είναι γνωστό ότι περνάµε δύσκολες στιγµές ως χώρα και ότι
ο κύκλος της αδιοριστίας έχει οδηγήσει στο να έχουν αποχωρήσει από τα σχολειά την τελευταία πενταετία τριάντα δύο χιλιάδες
εκπαιδευτικοί, έναντι λιγότερο από δύο χιλιάδες µόνιµων προσλήψεων. Αυτός ο κύκλος είναι πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης
από φέτος σταδιακά να σπάσει και να έχουµε µαζικούς διορισµούς µόνιµου προσωπικού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Φέτος πραγµατοποιήσαµε 4.017 προσλήψεις αναπληρωτών
και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τις δοµές της ειδικής αγωγής,
ενώ πέρσι είχαν πραγµατοποιηθεί µόνο 2.663 προσλήψεις των
ίδιων κλάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Το τονίζω αυτό, διότι είναι ένα χειροπιαστό παράδειγµα έµπρακτου ενδιαφέροντος και προτεραιότητας της κυβερνητικής
πολιτικής για το θέµα της ειδικής αγωγής. Δεν σηµαίνει ότι όλα
λύνονται ή ότι όλα λύθηκαν. Σηµαίνει, όµως, ότι κάνουµε αποφασιστικά βήµατα, για να λύσουµε προβλήµατα, που αφορούν έναν
κόσµο, έναν πληθυσµό από µαθητές και γονείς, που µπροστά
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στην κρίση νιώθουν µία διπλή ανισοτιµία, µια διπλή ανισότητα.
Ειδικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λάρισας,
προσλήφθηκαν συνολικά οκτώ νηπιαγωγοί και εξήντα τρεις δάσκαλοι. Επίσης, προχωρήσαµε στην διάθεση δύο χιλιάδων εξακοσίων πέντε πιστώσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και
ειδικού βοηθητικού προσωπικού, για να καλύψουµε τις δοµές της
ειδικής αγωγής αλλά και τα προγράµµατα παράλληλης στήριξης
και των σχολικών νοσηλευτών στα γενικά σχολεία στην επικράτεια. Είναι άλλο ένα έµπρακτο παράδειγµα ενδιαφέροντος –επαναλαµβάνω- για να αντιµετωπίζουµε βήµα βήµα τα µεγάλα προβλήµατα της εκπαιδευτικής κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου ανήκουν
οι δοµές της Ειδικής Αγωγής Λάρισας που αναφέρατε, έχουν
διατεθεί διακόσιες δύο πιστώσεις και, όπως µε ενηµερώνει η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για το σχολικό έτος 2015-2016 έχουν
καλυφθεί πλήρως –το τονίζω- οι λειτουργικές ανάγκες, µε δεδοµένο τον υπερδιπλασιασµό των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των προσλήψεων σε ειδικό εκπαιδευτικό και
βοηθητικό προσωπικό µέσω των σχετικών επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.
Παρ’ ότι έχουµε κάνει αυτό το ουσιαστικό βήµα –επαναλαµβάνω- που ήταν υποχρέωση της πολιτείας, δεν είµαστε ικανοποιηµένοι. Δεν είµαστε ικανοποιηµένοι, διότι το προσωπικό, το οποίο
έχει προσληφθεί και έχει καλύψει τις ανάγκες που σας ανέφερα
νωρίτερα, στον βαθµό που τις έχει καλύψει, δεν είναι µόνιµο. Αν
το θέµα της µονιµότητας είναι ισχυρό στοιχείο για ολόκληρη την
εκπαίδευση, ειδικά για την ειδική αγωγή είναι -θα έλεγα- εκ των
ων ουκ άνευ, διότι η σχέση του παιδιού µε τον δάσκαλο είναι µία
προσωπική σχέση. Η σχέση του παιδιού, που έχει ανάγκη µιας
ειδικής αγωγής, µε τον δάσκαλο είναι µια βαθιά συναισθηµατική,
προσωπική σχέση. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά αυτά κάθε χρόνο
να αλλάζουν διδακτικό προσωπικό ή να περιµένουν στη µέση της
χρονιάς να πάει ο αναπληρωτής, για να λάβουν το πρόγραµµα
της εκπαίδευσης τους. Πρέπει να υπάρξει µόνιµος διορισµός.
Με το πρόγραµµα, που σας ανέφερα νωρίτερα, των µονίµων
διορισµών κατά προτεραιότητα αναλογικά και για πρώτη φορά
στα χρονικά της εκπαίδευσης θα υπάρχουν προσλήψεις, διορισµοί µόνιµου προσωπικού στην ειδική αγωγή.
Άφησα τελευταία τα άλλα δύο ζητήµατα της ερώτησής σας,
όχι γιατί δεν είναι σηµαντικά -είναι πολύ σηµαντικά- αλλά γιατί
είναι έξω από τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας.
Το θέµα των σχολικών κτηρίων είναι ένα θέµα, το οποίο µόνο
µε επιτελικό τρόπο το αντιµετωπίζει το Υπουργείο µας. Ήδη από
το 2010 µε το πρόγραµµα «Καλλικράτης» αυτή η αρµοδιότητα,
που αφορά τη µέριµνα για τη σχολική στέγη, έχει µεταβιβαστεί
στους δήµους της χώρας. Βεβαίως, σε συνεργασία µε τις κτηριακές υποδοµές και τους δήµους συζητούµε τα προβλήµατα και
έχουµε απόψεις ως Υπουργείο.
Ειδικά για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ειδικής Αγωγής στη Λάρισα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας υπέβαλε πρόταση ένταξης της δηµιουργίας στο περιφερειακό
επιχειρησιακό πρόγραµµα Θεσσαλίας για την περίοδο 20142020. Η πρόταση αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού κέντρου για την ανάληψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών της ειδικής αγωγής όλων των δοµών της εκπαίδευσης -πρωτοβάθµιας δευτεροβάθµιας και επαγγελµατικήστη Λάρισα. Θα περιλαµβάνει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γυµναστήριο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Στο παραπάνω κτήριο προτείνεται να στεγαστεί και το ΚΕΔΔΥ.
Η διαδικασία εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραµµάτων
από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Θεσσαλίας, απ’ ότι
πληροφορούµαι, βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα συνεννοηθούµε και µε
την περιφέρεια Θεσσαλίας για το θέµα αυτό.
Τελευταίο θέµα της ερώτησής σας είναι η µεταφορά µαθητών
από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης. Είναι προφανές
ότι αυτό το θέµα και πάλι δεν αφορά το Υπουργείο Παιδείας.
Για το σχολικό έτος 2014-2015 είχαν πραγµατοποιηθεί 2.663
προσλήψεις των ίδιων κλάδων ειδικής αγωγής. Είχαν υπάρξει
από την πλευρά των περιφερειών ανάλογες επιλογές. Είναι αλή-
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θεια ότι εδώ προσκρούουµε σε γενικότερα ζητήµατα που αφορούν την οικονοµική κατάσταση των δήµων και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Εµείς έχουµε χρέος και υποχρέωση ως
Υπουργείο να ελέγχουµε στους καινούργιους διορισµούς το ζήτηµα της ικανότητας των οδηγών για τη µεταφορά των παιδιών
µε τα σχολικά λεωφορεία.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι ήδη είναι σε εξέλιξη ένας
εθνικός και κοινωνικός διάλογος για τη µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση. Ο διάλογος αυτός θα αποδώσει καρπούς, κάτι που
ήδη έχει φανεί, παρ’ ότι δηµιουργούνται προβλήµατα ακατανόητα παρεµπόδισης του διαλόγου από ορισµένες οµάδες.
Δεν υπάρχει κάτι δεδοµένο, κάτι που να προκαταλαµβάνει τον
διάλογο. Δεν είναι προσχηµατικός αλλά ουσιαστικός ο διάλογος,
γι’ αυτό και είναι ακατανόητη η αντίδραση από ορισµένες πλευρές.
Βεβαίως, οι κινητοποιήσεις µπορεί να είναι και αυτές στοιχείο
του διαλόγου, χωρίς, όµως, να µαταιώνεται και να παρεµποδίζεται ο διάλογος εξαιτίας τους, αλλά να εµπλουτίζεται ακόµη και
µε συνθήµατα.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κυβέρνηση
είναι αποφασισµένη να δώσει τη µάχη για την αναβάθµιση του
σχολείου και για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Και αυτό το
έργο δεν είναι έργο της Κυβέρνησης αλλά µια υποχρέωση απέναντι στη νεολαία. Είναι µια υποχρέωση απέναντι στο µέλλον της
χώρας που πρέπει να βγει από την κρίση και το σχολείο να είναι
ένας ουσιαστικός θεσµός, ώστε από την κρίση να περάσουµε
στην ανάπτυξη.
Σε αυτή την προσπάθεια καλούµε όλα τα κόµµατα -και στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες- για να υπάρξει µια συναινετική αντιµετώπιση των προβληµάτων, µε τη διαφύλαξη της ιδεολογικής αφετηρίας της κάθε
µιας πλευράς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τον Υπουργό. Μας ανέπτυξε το γενικότερο περίγραµµα της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι
αφορά, εάν θέλετε, το κοµµάτι της Ειδικής Αγωγής και µε
αφορµή την ερώτηση που έχουµε καταθέσει.
Συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, για το κτηριακό πρόβληµα, είπατε ή –εάν θέλετε- αναφέρατε σχετικά µε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ότι «υπάρχει
πρόταση», ότι «θα ενταχθεί», ότι «πρόκειται να ενταχθεί». Και πότε θα γίνει; «Θα» γίνει!
Για τις άλλες δύο δοµές δεν άκουσα κάτι, και για το νηπιαγωγείο και για το σχολείο. Το νηπιαγωγείο σας είπα –το αναφέρουµε και στην επίκαιρη ερώτηση-ότι βρίσκεται σε κοντέινερ, σε
έναν χώρο δηλαδή είκοσι τετραγωνικών, ο οποίος καλύπτεται µε
τα αντίστοιχα γραφεία, έπιπλα και υλικά που χρειάζονται τα παιδιά. Σηµειωτέον ότι στο νηπιαγωγείο είναι έξι παιδιά, τα οποία
κάνουν µάθηµα, εκπαιδεύονται δίπλα δίπλα. Πρόκειται, δηλαδή,
για συνδιδασκαλία. Εάν είναι δυνατόν σε παιδιά µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές να υπάρχει αυτή η αντιµετώπιση, δηλαδή,
η µέθοδος της συνδιδασκαλίας, δίπλα δίπλα!
Αυτό είναι ένα παράδειγµα. Το ίδιο ισχύει και στο δηµοτικό.
Δεν απαντήσατε, όµως, τι θα γίνει. Και εδώ βρισκόµαστε µπροστά στα αδιέξοδα των πολιτικών που εφαρµόζονται µε τις αρµοδιότητες, που λέτε ότι υπάρχει αυτός ο συγκερασµός και το θέµα
ποιος έχει την ευθύνη, οι δήµοι, οι περιφέρειες, το κράτος κ.λπ.
Αυτά είναι δηµιουργήµατα αυτής της πολιτικής, την οποία συνεχίζετε. Αναφερθήκατε στον «Καλλικράτη» και τη µεταφορά των
βαρών του κράτους µέσω των δήµων, όπου τα σπασµένα να τα
πληρώνει ο λαός και τα παιδιά της Ειδικής Αγωγής, σε υποδοµές,
κτήρια κ.λπ..
Αναφερθήκατε στην προσπάθεια που κάνετε για την κάλυψη
των κενών µε αναπληρωτές κ.λπ.. Αναφερθήκατε, επίσης, στο
συναισθηµατικό δέσιµο των παιδιών µε τους καθηγητές. Σωστό
είναι αυτό, δεν διαφωνούµε. Όµως, τα πεντάµηνα λήγουν. Τι θα
γίνει; Με οκτάµηνα και πεντάµηνα θα πάµε ακόµα και σε αυτά τα
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παιδιά; Όχι, πως λέµε ότι πρέπει να συνεχίζεται και στα άλλα
σχολεία. Όµως, σε αυτές τις δοµές τέτοιου τύπου εργασιακές
σχέσεις υπάρχουν, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά αυτά
και την εκπαίδευσή τους.
Το γεγονός ότι αυτή τη στιγµή διανύουν εξήντα, εβδοµήντα
και ογδόντα χιλιόµετρα πήγαινε-έλα κάποια παιδιά για να πάνε
στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης –αυτό που
αναφέρεται και στην ερώτηση- είναι απαγορευτικό και υπάρχουν
στοιχεία γι’ αυτό. Οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε.
Δείτε ότι είναι παιδιά από κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα µε
άνεργους γονείς, µε χαµηλόµισθους γονείς, µε γονείς που δεν
έχουν ούτε κολατσιό να τους δώσουν. Γι’ αυτό βάζουµε µέσα και
την αναγκαιότητα του γεύµατος, την αναγκαιότητα να υπάρχει
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στον χώρο του σχολείου.
Αν κάνετε και µία επίσκεψη όχι µόνο σε αυτή τη δοµή, αλλά
και σε άλλες, θα δείτε ότι οι συγκεκριµένες δοµές στις οποίες
αναφερόµαστε στην ερώτηση είναι –αν θέλετε- ένα δείγµα του
τι επικρατεί σε όλη την επικράτεια, ενδεχοµένως σε µεγαλύτερο,
µικρότερο ή τέλος πάντων λίγο καλύτερο βαθµό.
Αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται, κύριε Υπουργέ, αν δεν παρθούν γενναία µέτρα. Και εµείς λέµε «ναι» στην κρατική χρηµατοδότηση, στη δηµιουργία υποδοµών µε βάση τις ανάγκες κάθε
περιοχής, την κάλυψη των αναγκών των παιδιών.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής)
Δείτε τα στοιχεία, τα έχετε, τα έχουµε, σε ό,τι αφορά τα παιδιά.
Πόσα παιδιά, για παράδειγµα, δεν βρίσκουν ή δεν πάνε σε τέτοιου είδους δοµές ειδικής αγωγής; Πάρα πολλά! Γιατί; Είναι χίλιοι δυο λόγοι. Τώρα δεν έχουµε και τον χρόνο να τους αναλύσουµε. Ποιος θα νουθετήσει, ποιος θα προσπαθήσει να πείσει
τους γονείς ότι θα πρέπει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν σε τέτοιες δοµές, να εκπαιδευτούν, για να µπορούν αύριο, µεθαύριο
να ανταποκριθούν στα βασικά; Τι θα γίνει στην πορεία, µετά από
χρόνια;
Δείτε ότι στο συγκεκριµένο ζήτηµα, στην πρώτη δοµή, στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
φοιτούν, εκπαιδεύονται παιδιά δεκαπέντε έως είκοσι δύο ετών.
Μετά τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά και πού θα πάνε; Και για ποια
εκπαίδευση µιλάµε τώρα; Δεν υπάρχει εκπαίδευση! Από τα τµήµατα που έχουν δηµιουργηθεί εκεί πέρα, και συγκεκριµένα χειροτεχνίας, κηποτεχνίας, γεωπονίας, το εργαστήριο αυτόνοµης
διαβίωσης, δεν λειτουργεί τίποτα! Γιατί; Γιατί δεν υπάρχουν οι
χώροι!
Πότε θα γίνει αυτό; Πέστε µας συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ!
Θέλουµε δέσµευση! Δεν µπορεί αυτό να περιµένει το ΕΣΠΑ, το
οποίο οι φορείς θα το διαβουλεύονται, ώσπου να φθάσουµε στο
2026, γιατί αυτό αποδεικνύεται. Διότι αν είναι για άλλα ζητήµατα,
για άλλου τύπου επενδύσεις, αµέσως οι κρουνοί ανοίγουν και η
χρηµατοδότηση τρέχει.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής)
Όµως, για τέτοιες δοµές που έχει ανάγκη ο λαός, έχουν ανάγκη τα παιδιά του λαού µας, που θα πρέπει να είναι σε προτεραιότητα, µε συγχωρείτε, αλλά θυσιάζονται οι ανάγκες του λαού
µας, προκειµένου και η κρατική χρηµατοδότηση αλλά και τα χρήµατα του ΕΣΠΑ να διοχετεύονται –πού;- στους επιχειρηµατίες
που θέλουν να επενδύσουν ακόµα και σε τέτοιες δοµές, στον
χώρο δηλαδή της παιδείας –αν θέλετε- και της ειδικής αγωγής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Και εγώ ευχαριστώ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, από όσα είπατε και από όσα είπα
και εγώ νωρίτερα, προκύπτει ένα µεγάλο πεδίο συµφωνίας και
σύµπτωσης απόψεων και στόχων. Είναι κοινός ο στόχος της αναβάθµισης της εκπαίδευσης και κοινό το ειδικό ενδιαφέρον κατά
προτεραιότητα για την ειδική αγωγή.
Βεβαίως, δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε εµείς ένα δικό
µας θεσµικό πλαίσιο, έτσι, αυτοµάτως, που να ανατρέπει διαδικασίες και χρηµατοδοτήσεις που σήµερα υπάρχουν. Επαναλαµ-
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βάνω ότι το κτηριολογικό πρόβληµα είναι θέµα που αντιµετω- πίζεται από τους δήµους, οι µεταφορές από τις περιφέρειες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Οι
δήµοι δηλώνουν αδυναµία!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ένα λεπτό, κύριε συνάδελφε! Και το κράτος δηλώνει αδυναµία! Έτσι θα πάµε τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Α,
έτσι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Καθένας θα δηλώνει αδυναµία και θα πετάει το
µπαλάκι στον άλλο; Να το συζητήσουµε, να δούµε τι προβλήµατα
υπάρχουν, ειδικά στα κτηριακά ζητήµατα. Υπάρχει το περιφερειακό πρόγραµµα στο οποίο αναφερθήκαµε.
Αν υπάρχει σοβαρότητα στην αντιµετώπιση των αιτηµάτων
αυτών και όχι µια συζήτηση για τη συζήτηση και παραποµπή των
προβληµάτων στο µέλλον –τα ξέρετε τα προβλήµατα και στις περιφέρειες, δεν είναι µόνο το κεντρικό κράτος που έχει προβλήµατα- αν υπάρχει τέτοιου είδους αντιµετώπιση του προβλήµατος, θα µπορούσαµε να έχουµε και πιο γρήγορα λύσεις. Και
τώρα µπορούµε να έχουµε λύσεις. Και από ό,τι µαθαίνω, υπάρχει
µία προσπάθεια σοβαρής αντιµετώπισης εκ µέρους της περιφέρειας για το συγκεκριµένο θέµα της Λάρισας.
Όµως, µιλώντας θέσατε σοβαρά ζητήµατα, τα οποία απασχολούν και το Υπουργείο και τα οποία, κατά τη γνώµη µας, οδηγούν
στην ανάγκη διαµόρφωσης ενός νέου θεσµικού πλαισίου για την
ειδική αγωγή. Το πλαίσιο το οποίο έχει διαµορφωθεί σήµερα -µε
τα προβλήµατα που δεν τα κρύβουµε- είναι ένα πλαίσιο το οποίο
είναι σε µεγάλο βαθµό πίσω από τις σύγχρονες παιδαγωγικές
ανάγκες επιµόρφωσης και εκπαίδευσης των παιδιών µε προβλήµατα.
Γι’ αυτό ως Υπουργείο προσπαθούµε να περάσουµε στον θεσµό της συνεκπαίδευσης και της συµπερίληψης, θεσµός ο οποίος
είναι απαραίτητος. Δεν προδικάζει τη µελλοντική κατάργηση
όλων των ειδικών σχολείων, αλλά δεν µπορεί να δηµιουργούνται
σχολείο-γκέτο.
Σήµερα, δυστυχώς, δηµιουργούνται σχολεία ειδικών αναγκών
τα οποία αποχωρίζουν τα παιδιά από την υπόλοιπη τυπική εκπαίδευση. Δεν αναφέροµαι στις βαριές περιπτώσεις. Αναφέροµαι
σε περιπτώσεις που συνεχώς δίνουν την εντύπωση ότι «το σχολείο παράγει αναπηρίες». Εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο, µε
γνωµατεύσεις που δίδονται, θεωρούνται ότι δεν µπορούν να
πάνε στο τυπικό σχολείο και ότι πρέπει να πάνε σε άλλα σχολεία,
να έχουν µια ειδική στήριξη κ.λπ.
Συνεπώς, εµείς µε βάση τη σηµερινή, σύγχρονη παιδαγωγική
αντίληψη σχεδιάζουµε τον θεσµό της συνεκπαίδευσης και της
συµπερίληψης των παιδιών της ειδικής µέχρι σήµερα αγωγής σε
µεγάλο βαθµό στο τυπικό σχολείο.
Για τρεις λόγους αυτό εκτός των άλλων είναι σηµαντικό:
Πρώτα - πρώτα, διότι τα παιδιά αυτά, επαναλαµβάνω, δεν θα
πηγαίνουν ξεχωριστά από τα άλλα παιδιά σε σχολειά, τα οποία
καταλήγουν συχνά να είναι γκέτο. Αντιθέτως τα εντάσσουµε στο
σχολειό, στην τυπική εκπαίδευση, ώστε να έχουν και αυτά τα ερεθίσµατα τα ψυχολογικά και τα διανοητικά που έχουν τα υπόλοιπα παιδιά, οι υπόλοιποι µαθητές.
Δεύτερον, το σχολείο αποτελεί τον κύριο κοινωνικό χώρο αναφοράς στη ζωή των παιδιών και δεν πρέπει να είναι µακριά από
την κατοικία τους. Αυτό που αναφέρατε είναι σωστό. Ό,τι και να
βάλεις, και ελικόπτερα να βάλεις, όταν το σχολείο είναι 70 χιλιόµετρα µακριά, είναι µια άλλη ζωή για το παιδί έξω από το χώρο
κατοικίας του. Άρα πρέπει να προσανατολίσουµε την ένταξη µιας
µεγάλης κατηγορίας παιδιών µε ειδικές ανάγκες στα σχολειά της
γειτονιάς, επαναλαµβάνω, µε συγκεκριµένες προβλέψεις, όχι
έτσι.
Τρίτον, οι µαθητές τυπικής ανάπτυξης, τα παιδιά που ξέρουµε,
τα περισσότερα, στα σχολειά που πηγαίνουµε, πρέπει να αντιληφθούν από µικρά ότι ζουν σε ένα περιβάλλον µε ανθρώπους µε
αναπηρία και έτσι θα καταπολεµήσουµε και άλλου τύπου προλήψεις και προβλήµατα.
Αυτό σηµαίνει ότι οι θεσµοί ένταξης στα σχολειά πρέπει να γίνουν πραγµατικοί θεσµοί ένταξης και η παράλληλη στήριξη να
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µην είναι ο προσωπικός εκπαιδευτικός του παιδιού, αλλά η λειτουργία του σχολείου.
Επαναλαµβάνω: Δεν ανακαλύψαµε τον τροχό εµείς. Σε πολύ
πιο προηγµένα εκπαιδευτικά συστήµατα σε άλλες χώρες έχουν
προχωρήσει σε αυτό που ονοµάζουµε «εκπαίδευση της συµπερίληψης και της συνεκπαίδευσης».
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ και
εγώ.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 476/1-2-2016 επίκαιρη
ερώτηση του δεύτερου κύκλου, του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη
σύνδεση του Νοµού Σερρών µε το φυσικό αέριο. Θα απαντήσει
ο Υπουργός κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης.
Κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε αφορµή τη δηµοσιοποίηση από την πλευρά
της ΔΕΠΑ και ιδιαίτερα του διευθύνοντος συµβούλου, του κ. Κιτσάκου, των σχεδίων της ΔΕΠΑ για την επέκταση των δικτύων
φυσικού αερίου σε περιοχές που δεν ήταν συνδεδεµένες µε το
φυσικό αέριο, καταθέτω αυτήν την ερώτηση για ένα πάγιο –
πλέον της δεκαπενταετίας- αίτηµα του νοµού για τη σύνδεση του
νοµού µε το φυσικό αέριο.
Ως γνωστόν από τον Νοµό Σερρών περνάει ο αγωγός µεταφοράς φυσικού αερίου από τις βαλκανικές χώρες σε ένα µήκος
πλέον των 80 χιλιοµέτρων. Στον Νοµό Σερρών βρίσκεται ο µετρητικός σταθµός φυσικού αερίου -και µάλιστα είναι ενταγµένος
για να αναβαθµιστεί- και παρ’ όλα αυτά ο νοµός δεν έχει σύνδεση
µε το φυσικό αέριο, έξω από τη Βιοµηχανία Ζάχαρης και το Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών.
Είναι αναγκαία η σύνδεση του νοµού µε το φυσικό αέριο προκειµένου να βελτιωθούν οι όροι διαβίωσης των πολιτών, αλλά και
οι όροι καλυτέρευσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων σε
σχέση µε τον ανταγωνισµό που υφίστανται οι επιχειρήσεις από
τα όµορα κράτη, µε τον χαµηλό ΦΠΑ και το χαµηλό κόστος εργασίας. Και λόγω, όµως, των χαµηλών θερµοκρασιών στον Νοµό
Σερρών είναι αναγκαιότητα να µειωθεί το ενεργειακό κόστος να
υπάρξει σύνδεση του νοµού, και των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, µε το φυσικό αέριο.
Άλλωστε, ο Νοµός Σερρών είναι τελευταίος ως προς το ΑΕΠ
της χώρας. Υπολείπεται κοντά στο 1,6 δισ., σε σχέση µε τον µέσο
όρο του ΑΕΠ της χώρας. Με αφορµή όλα αυτά, κατέθεσα αυτήν
την ερώτηση, γιατί στον αρχικό σχεδιασµό βλέπουµε ότι από την
πλευρά της ΔΕΠΑ είναι και πάλι σε προτεραιότητα η ανατολική
Μακεδονία, η Θράκη και η Στερεά Ελλάδα, µε χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του σχεδίου επέκτασης των αγωγών σε αυτές τις
περιοχές, που δεν είναι συνδεδεµένες µε το φυσικό αέριο, το
2018.
Ρωτάω, κύριε Υπουργέ, ποιες είναι οι προθέσεις από την
πλευρά του Υπουργείου και οι ενέργειες που µπορούν και πρέπει
να γίνουν, ούτως ώστε και η κεντρική Μακεδονία να είναι σε προτεραιότητα, αλλά ιδιαίτερα ο Νοµός Σερρών να συνδεθεί µε τον
αγωγό φυσικού αερίου, που, όπως είπα, διασχίζει κάθετα τον
νοµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο κ. Σκουρλέτης
έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εικόνα όπως την περιγράψατε, κύριε Τζελέπη, είναι αυτή
ακριβώς, δηλαδή υπερδεκαετής καθυστέρηση ανάπτυξης των
υποδοµών δικτύου φυσικού αερίου στον Νοµό Σερρών.
Βεβαίως, µου προκαλεί εντύπωση πώς βγάλατε τέτοιο συµπέρασµα από την πρόσφατη παρουσίαση εκ µέρους της ΔΕΠΑ των
σχεδίων της. Η µεγάλη διαφορά της περιόδου που ζούµε τώρα
µε αυτήν του προηγούµενου διαστήµατος είναι ότι υπάρχει µία
στρατηγική επιλογή και από την Κυβέρνηση και από τη ΔΕΠΑ –
αυτά είπε ο κ. Κιτσάκος-, ώστε να υπάρξει επιτέλους ανάπτυξη
στο εσωτερικό της χώρας, να υπάρξει ανάπτυξη των υποδοµών
φυσικού αερίου.
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Ο Νοµός Σερρών έχει ενταχθεί σ’ έναν τέτοιο σχεδιασµό, από
όσο γνωρίζω. Ήδη υπάρχει ένα υφιστάµενο δίκτυο τριάντα ενός
χιλιοµέτρων. Με τους πρόσφατους νόµους που ψηφίστηκαν,
τους νόµους 4336 και 4337 του 2015, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης του δικτύου χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η συµµετοχή ιδιωτών στα νέα επενδυτικά σχέδια.
Σχεδιάζεται, λοιπόν, να υπάρξει η επέκταση του δικτύου εντός
της πόλης των Σερρών, µήκους πενήντα επτά χιλιοµέτρων. Άρα
µάλλον από έλλειψη καλής ενηµέρωσης θα οφείλονται τα όσα
είπατε, ότι δεν υπάρχει σχεδιασµός της ΔΕΠΑ για την επέκταση
στον Νοµό και ιδιαίτερα στην πόλη των Σερρών.
Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι η επέκταση πάντοτε
δεν µπορεί να γίνει µε τον κλασικό τρόπο, µε αγωγούς-δίκτυα.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Υπάρχουν σταθµοί που θα δηµιουργηθούν και από εκεί θα µπορεί να γίνεται αξιοποίηση και µεταφορά σε µεγάλους ενεργοβόρους πελάτες.
Το σίγουρο είναι ότι έχουµε µπει σε µια νέα πλέον εποχή, κατά
την οποία η ανάπτυξη του εσωτερικού δικτύου, η προτεραιότητα
της διείσδυσης του φυσικού αερίου, όσο το δυνατόν στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού σε προσιτές τιµές, αποτελεί βασικό δικό µας στόχο και µε βάση αυτό κινούµαστε.
Πέρα από αυτά που παραλλήλως κάνουµε, όπως γνωρίζετε,
που είναι η προσπάθεια να µετατραπεί η χώρα σ’ έναν ενεργειακό κόµβο και όσον αφορά τα θέµατα του φυσικού αερίου, γνωρίζετε ότι υπάρχει πλέον σε κάτι παραπάνω από προχωρηµένο
στάδιο ο σχεδιασµός για τον αγωγό ΤΑΠ.
Αυτό αφορά και τον δικό σας νοµό. Δίνει µία νέα προοπτική
και δυνατότητα, πέρα από τη γεωπολιτική και στρατηγική αξία
του έργου, να δούµε πλέον πώς θα αξιοποιήσουµε αυτή την υποδοµή και για την Ελλάδα, η οποία αναµένεται να ξεκινήσει από
την άνοιξη του τρέχοντος έτους.
Κατά συνέπεια θέλω να σας πω, και να τελειώσω µε αυτό, ότι
υπάρχει το τεράστιο θέµα της χρηµατοδότησης αυτών των δικτύων, για τα οποία συζητάµε αυτή τη στιγµή. Η προσπάθεια που
γίνεται είναι να ενταχθούν αυτά τα έργα µέσα στο ΕΣΠΑ 20142020 και εδώ πρωταγωνιστικός και βασικός είναι ο ρόλος που
καλείται να παίξει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
έχει και την ευθύνη της προώθησης των συγκεκριµένων έργων.
Άρα µιλάµε για έργα που θα συγχρηµατοδοτούνται και από το
ΕΣΠΑ και από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και από δανεισµό. Νοµίζω ότι αυτή είναι η εικόνα και είναι µια θετική σε κάθε περίπτωση εικόνα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Τζελέπη,
έχετε τον λόγο, για τη δευτερολογία σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως τόνισα, είναι ένα
αίτηµα δεκαπενταετίας.
Το 2006, µε Υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Σιούφα, είχαν γίνει εγκαίνια σχεδόν της εταιρείας παροχής αερίου στον Νοµό Σερρών.
Κανένα αποτέλεσµα. Το 2013 είχαµε εξαγγελία και πάλι ότι συνδέεται ο νοµός µε εταιρεία παροχής αερίου, µε έδρα τις Σέρρες.
Το αποτέλεσµα: Δεν βρέθηκε στρατηγικός επενδυτής να µπει,
µαζί µε την περιφέρεια, και να αναλάβουν το κόστος των δικτύων.
Ακριβώς επειδή γνωρίζω τους νόµους που ψηφίσατε, ήθελα
να είµαι σαφής για την αναγκαιότητα να συνδεθεί ο Νοµός Σερρών µε τους αγωγούς φυσικού αερίου. Και αν χρειάζεται και πάλι
ιδιώτης επενδυτής, για να συνδεθεί ο νοµός µε φυσικό αέριο για
τα δίκτυα ως προς τη χρηµατοδότηση σε συνεργασία µε την περιφέρεια, δεν θα γίνει τίποτα.
Αν είναι ευθύνη της περιφέρειας και συµµετέχει στο κόστος,
αυτό πρέπει να το ξέρουµε, για να ξέρουµε και ποιος έχει την ευθύνη της µη υλοποίησης πλέον ενός έργου, που είναι, αν θέλετε,
κατ’ εµέ όχι µόνο αναγκαίο, αλλά ένα έργο που θα σηµατοδοτήσει την περαιτέρω οικονοµική επιβίωση του νοµού.
Επειδή διακρίνω την ευαισθησία σας για την ακριτική περιοχή
του νοµού, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή, ούτως ώστε
αυτό το έργο της επέκτασης µε τα πενήντα επτά χιλιόµετρα δικτύου φυσικού αερίου να µη µείνει για άλλη µια φορά στα χαρτιά,
όπως σας είπα ότι έγινε τις δυο προηγούµενες φορές, και τουλάχιστον σήµερα, µια και ήδη γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες
και απαλλοτριώνονται τα χωράφια και έχουµε µια µεγάλη διαδι-
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κασία στον νοµό σε σχέση µε τη διέλευση και του TAP. O Νοµός
Σερρών αυτή τη στιγµή έχει µικρότερες επιδοτήσεις, σε σχέση
µε την ένταξη έργων σε επενδυτικά προγράµµατα και σε σχέση
και µε τους όµορους νοµούς.
Σας είπα για τις χαµηλές θερµοκρασίες. Σας είπα για τον ανταγωνισµό από τα όµορα κράτη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο
νοµός να σταθεί, εάν δεν συνδεθεί άµεσα. Κι εδώ θα ζητήσω από
εσάς και το χρονοδιάγραµµα, πρέπει και η περιφέρεια να εξαγγείλει το πότε.
Γιατί οι προθέσεις είναι καλές, αλλά, δυστυχώς, και ο δρόµος
προς την κόλαση είναι στρωµένος µε τις καλύτερες προθέσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ κι εγώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε και πάλι τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βλέπω, κύριε Τζελέπη, ότι µιλάτε µε βάση την εµπειρία σας. Σας δικαιολογώ.
Να πάτε να πείτε, λοιπόν, στους Σερραίους ότι πράγµατι επί
δεκαπέντε χρόνια οι προηγούµενες διοικήσεις της ΔΕΠΑ και οι
κυβερνήσεις κλωθογύριζαν.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Δεν έχω πρόβληµα να το πω, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να πάτε να το πείτε και να το πούµε και
οι δυο µαζί. Να έρθετε µαζί να πάµε. Εµένα µου αρέσει ο νοµός
σας. Να έρθουµε, λοιπόν, και να το πούµε αυτό το πράγµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Σας προσκαλούµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Διότι ακούγαµε µεγάλες ιδέες και µεγάλα έργα και παρ’ όλα αυτά, οι προηγούµενες διοικήσεις –και
όχι µόνο οι κυβερνήσεις- και της συγκεκριµένης εταιρείας έκαναν
δηµόσιες σχέσεις.
Ξέρετε, όταν υπάρχει µικρό δίκτυο µέσα στη χώρα, σηµαίνει
και υψηλότερες τιµές. Κλειδί, για να πέσουν οι τιµές, είναι να
υπάρξουν νέοι πελάτες. Για να υπάρξουν νέοι πελάτες, πρέπει
να επεκταθεί το δίκτυο µε όλους τους δυνατούς τρόπους. Είναι
κρίσιµης σηµασίας θέµα αυτό και ακριβώς γι’ αυτό εµείς κινούµαστε προς αυτή την κατεύθυνση που σας είπα πριν.
Αναφέρθηκα στους συγκεκριµένους νόµους που ψηφίσαµε.
Αυτοί, όπως επισηµάνατε κι εσείς σωστά, δίνουν τη δυνατότητα
–και το επαναλαµβάνω- επέκτασης του δικτύου αλλά και δηµιουργίας τοπικών εταιρειών διανοµής, χωρίς να είναι απαραίτητο
να υπάρξει ιδιώτης. Διότι είδατε ότι, από τη στιγµή που υπήρχε
αυτό ως προϋπόθεση, κανείς, λόγω της κρίσης και της µειωµένης ζήτησης που υπήρξε, δεν ήρθε να επενδύσει στον συγκεκριµένο τοµέα.
Άρα πρέπει πλέον να δούµε και τη δυνατότητα µιας πιο ευέλικτης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επένδυσης, έτσι ώστε
να επεκταθεί το δίκτυο, σε µια µορφή καυσίµου, µάλιστα, που εκ
των πραγµάτων είναι και πιο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μιλήσατε, όµως, και για ένα θέµα ανταγωνισµού µε τις όµορες
χώρες.
Σωστό είναι αυτό και είναι στη βούληση της Κυβέρνησης και
του Υπουργείου Ενέργειας και κάνουµε πραγµατικά µια πολύ
αξιόλογη προσπάθεια και σε διάλογο µε τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες να δούµε πώς µπορούµε να µειώσουµε τα ζητήµατα του
κόστους, τα οποία προφανώς επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Μάλιστα, θα είδατε ότι µόλις χθες η διοίκηση της ΔΕΗ έκανε
ένα πάρα πολύ µεγάλο βήµα, ανακοινώνοντας εκπτώσεις έως και
10% σε εµπορικούς πελάτες, σε επιχειρήσεις οι οποίες µε συνέπεια εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, ακόµη και αυτές που
έχουν µπει σε ρυθµίσεις, που είχαν χρέη και τα έχουν ρυθµίσει.
Είναι και αυτό ένα βήµα το οποίο ενισχύει από τη δική του πλευρά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Όµως, να πιάσουµε και το ευρύτερο θέµα. Προσέξτε να δείτε.
Δεν πρέπει να συγκρίνετε -και δεν προσφέρεται πραγµατικά η
υπηρεσία στην Ελλάδα και στον νοµό σας- το µοντέλο ανάπτυξης µε αυτό της Βουλγαρίας. Τι σηµαίνει αυτό, δηλαδή; Θα ανταγωνιστούµε στους µισθούς, στο φορολογικό καθεστώς; Αυτό
σηµαίνει περαιτέρω υποβάθµιση για τους εργαζόµενους, για το
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κράτος, που θα µειωθούν τα έσοδα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ως
πρότυπο ένα παραγωγικό µοντέλο το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ανταγωνιστικό όχι συµπιέζοντας
το ασφαλιστικό κόστος, το κόστος των µισθών, το οποίο το κάναµε και δεν οδήγησε πουθενά. Δεν µπορεί να συγκρίνεται, δηλαδή, µε χώρες οι οποίες έχουν τεράστια ελλείµµατα στα ζητήµατα της κοινωνικής ασφάλισης, του κοινωνικού κράτους και στα
ζητήµατα της αµοιβής των εργαζοµένων. Η Ελλάδα πρέπει να
είναι ανταγωνιστική, όντας ικανή να φτιάχνει αξιόπιστα προϊόντα,
τα οποία θα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και θα µπορούν
να διεισδύουν στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια αγορά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Προχωρούµε µε
τη συζήτηση της όγδοης µε αριθµό 478/1-2-2016 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ.
Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την υλοποίηση των σχεδίων της Δηµόσιας
Επιχείρησης Αερίου για την τροφοδοσία της Πάτρας µε φυσικό
αέριο.
Κύριε Νικολόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε, γιατί ήµουν παρών στην προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση
του συναδέλφου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα προς τον Υπουργό Παιδείας, ως πατέρας παιδιού που είναι στο φάσµα του αυτισµού και επειδή άκουσα την τοποθέτηση του Υπουργού, να πω
ότι, όποιος είναι έξω από τον χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Λυπάµαι που λείπει ο κ. Φίλης, αλλά όλη η τοποθέτησή του είναι
πολύ µακριά από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αυτά τα
παιδιά µε τις πολλές διαταραχές, που είπε ο συνάδελφος.
Κύριε Υπουργέ, εµείς από την Αχαΐα είµαστε σήµερα πολύ πιο
αισιόδοξοι από ό,τι άκουσα να µεταφέρει τη φωνή, το αίτηµα των
Σερρών ο καλός συνάδελφος. Και είµαστε πιο αισιόδοξοι, όχι
γιατί για πρώτη φορά ακούσαµε τα καλά µαντάτα που έφερε ο
Διευθύνων Σύµβουλος, ο κ. Κιτσάκος, µέσω της εφηµερίδος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», αλλά γιατί πραγµατικά ως η πρωτεύουσα των
πρωθυπουργών, χρόνια τώρα είχαµε δεχθεί πολύ παλαιότερες
υποσχέσεις από όσες ακούσαµε λίγο πριν από Πρωθυπουργούς
µέχρι του τελευταίου, του Γιώργου µε την «πράσινη ανάπτυξη»,
που όµως έµεινε στα «πράσινα άλογα».
Βέβαια, είµαστε πιο αισιόδοξοι, γιατί ακριβώς είπατε, απαντώντας στον συνάδελφο, ότι άλλαξαν αρκετά από εκείνα τα δεδοµένα που δηµιουργούσαν εµπόδια ανυπέρβλητα για όλη την
περιφέρεια και, εν προκειµένω, για τη δυτική Ελλάδα, την Αχαΐα
και την Πάτρα, και σήµερα σας παρακαλώ να δώσετε κάποιες
περισσότερες πληροφορίες ή και να επιβεβαιώσετε όσα σηµαντικά ακούστηκαν σε ηµερίδες που διοργάνωσε εκεί η εφηµερίδα
που σας ανέφερα, η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», και επισήµως τοποθετήθηκε και η ΔΕΠΑ και το Υπουργείο και χαροποίησε τους πάντες. Οι δε φορείς δεν έχουµε καµµία επιφύλαξη ότι θα συντρέξουν µε όλα τα µέσα που διαθέτουν, είτε είναι η περιφέρεια είτε
είναι οι άλλοι φορείς, αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια.
Εµείς δεν ήρθαµε να ζητήσουµε αυτό που έκπληκτοι ακούσαµε
λίγο πριν από τον Υπουργό Υποδοµών. Δεν ήρθαµε να ζητήσουµε
να µπει άγονη γραµµή µεταξύ Καλαµάτας-Θεσσαλονίκης, γιατί
έτυχε η Καλαµάτα να έχει εκεί Πρωθυπουργό και να κάνει πρωθυπουργικά ρουσφέτια.
Όµως, ήρθαµε να ζητήσουµε αυτό το αυτονόητο, το οποίο
όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι Υπουργοί το παραδέχονται, αλλά
µέχρι σήµερα δεν έχει συµβεί. Τώρα, λοιπόν, φαίνεται ότι η απελευθέρωση της ΔΕΠΑ για την κατασκευή δικτύων διανοµής φυσικού αερίου κατέστη δυνατή, µέσω της αλλαγής της νοµοθεσίας που είπατε, και εµείς βρισκόµαστε, όπως ξέρετε, στη φάση
της προµελέτης. Έχουµε πολύ συγκεκριµένους όρους και χρήσεις για ζητήµατα ευρείας κοινωνικής αναφοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, γιατί µπορεί να µη χρειαστεί
να δευτερολογήσω. Άλλωστε, ο Υπουργός τοποθετήθηκε λίγο
πριν.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε –αλλά καλό είναι να ακούγεται αυτόν
τον καιρό, που έρχεται σαν να φέρνει κάτι καινούργιο ο νεοφιλε-
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λεύθερος µεταρρυθµιστής κ. Μητσοτάκης- ότι πριν από κάποιες
δεκαετίες ο εξηλεκτρισµός σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας δεν είχε χρειαστεί οικονοµοτεχνικά επιχειρήµατα. Τότε, ο
Κωνσταντίνος Καραµανλής και οι υπόλοιποι δεν έλεγαν αν βγαίνει η επένδυση ή όχι, γιατί ακόµα δεν θα είχε πάει το ρεύµα σε
κανένα χωριό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Όπως και τότε, λοιπόν, είχε κριθεί η ανάπτυξη των υποδοµών
ότι παράγει γλυκείς καρπούς και όντως απέδωσαν εκείνες οι
επενδύσεις, έτσι και σήµερα πιστεύω ότι κι εσείς πρέπει να κάνετε τα αναγκαία γοργά βήµατα, για να υλοποιηθούν όσα ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ, γιατί διαφορετικά, αν δεν υπάρχει αυτός ο κρατικός παρεµβατισµός του Κωνσταντίνου Καραµανλή και µείνουµε στα κριτήρια των νεοφιλελευθέρων, «νεοµητσοτακικών» κηρύκων, πράγµατι δεν θα έρθει ποτέ το φυσικό
αέριο στην Πάτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Με χαρά βλέπω τα αντινεοφιλελεύθερα αντισώµατα που έχετε
και στα οποία συµφωνώ. Πολλά από τα στοιχεία της απάντησής
µου στην επίκαιρη ερώτησή σας ήδη τα ακούσατε, διότι ήταν παρεµφερή και αφορούσαν την επίκαιρη ερώτηση του προηγούµενου συναδέλφου, σε σχέση µε τις στρατηγικές επιδιώξεις και
τους στόχους της ΔΕΠΑ και της Κυβέρνησης.
Πολύ σωστά αναφέρετε πλέον ότι το νέο θεσµικό πλαίσιο δεν
δηµιουργεί εµπόδια. Από εκεί και έπειτα, ιδιαίτερα για την Πάτρα,
απ’ ό,τι γνωρίζετε –και αυτό δεν πρέπει απλώς να το επιβεβαιώσουµε, αλλά να κάνουµε και κάτι παραπάνω, το οποίο ήδη έχει
αρχίσει να γίνεται- προβλέπεται η τροφοδοσία µε τη µορφή του
LNG, του υγροποιηµένου αερίου.
Πρέπει να πούµε, βέβαια, κάτι αυτονόητο. Δεν µπορεί η τρίτη
πόλη στην Ελλάδα να στερείται της δυνατότητας χρήσης φυσικού αερίου. Αυτό είναι τελείως ανορθόδοξο. Ειλικρινά, οι ευθύνες όσων τα σχεδίαζαν µέχρι τώρα είναι πολύ µεγάλες που δεν
ενέταξαν ακριβώς στους σχεδιασµούς τους την Πάτρα.
Αντιλαµβάνεστε τη µεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης µέσα στην
ίδια την πόλη και πόσο αυτό θα έδινε τη δυνατότητα πλέον και
στους καταναλωτές να έχουν πιο αξιόπιστες και πιο φθηνές υπηρεσίες. Όµως, αυτή η επέκταση θα οδηγούσε πλέον, όπως είπαµε και προηγουµένως, στην πτώση της τιµής της ίδιας της
υπηρεσίας.
Ιδιαίτερα, λοιπόν, για την Πάτρα προβλέπεται η δηµιουργία
ενός σταθµού αποθήκευσης µέσα στο λιµάνι. Γνωρίζετε ίσως ότι
έχουν γίνει συνεννοήσεις µε τον Πρόεδρο του Οργανισµού Λιµένος Πάτρας και από εκεί πέρα θα δούµε το θέµα της επέκτασης
µέσα στην πόλη αλλά και της µεταφοράς πλέον µε βυτία σε µεγάλους ενεργοβόρους καταναλωτές, είτε αυτοί βρίσκονται στη
βιοµηχανική περιοχή είτε αφορά τα θερµοκήπια, έτσι ώστε πλέον
να γίνει πραγµατικότητα η χρήση του φυσικού αερίου.
Ήδη έχει ξεκινήσει µία µελέτη από κοινού µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και τη ΔΕΠΑ βέβαια, η οποία υπολογίζεται να είναι έτοιµη
τον Απρίλιο του 2016.
Οπότε νοµίζω ότι, αφού έχουµε δει τα ζητήµατα του µήκους
του δικτύου, το πλήθος των νέων πελατών, τον προβλεπόµενο
όγκο αερίου που θα ζητηθεί και βέβαια το κόστος κατασκευής,
έχουµε όλα τα στοιχεία, για να µπορέσουµε πάλι, επαναλαµβάνω, µέσα από δανειοδότηση, µέσα από ίδια συµµετοχή της
ΔΕΠΑ, µε τα δικά της µικρά κεφάλαια, αλλά και χρηµατοδότηση
µέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, να ξεκινήσουµε. Ο αρχικός σχεδιασµός είναι το έργο να ξεκινήσει το 2017 και να έχει ολοκληρωθεί
το 2021.
Θεωρώ ότι αυτά όλα είναι ρεαλιστικά και αναγκαία. Νοµίζω ότι
και εσείς κι εγώ θα έχουµε τη δυνατότητα να τα δούµε και να
αποτελέσουν το εφαλτήριο πλέον για ακόµα µεγαλύτερες τέτοιου είδους αναπτυξιακές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Νι-
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κολόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µπορεί και να
µη χρειαζόταν, όπως το είχα προβλέψει, η δευτερολογία µου,
γιατί η επιβεβαίωση που κάνατε σήµερα µε αυτό τον επίσηµο
τρόπο µέσα από τη Βουλή είναι αρκετή για αυτό το πρώτο στάδιο.
Θέλω να σας πω ότι όσοι παρακολουθούν -και γνωρίζω από
τον τοπικό Τύπο ότι παρακολουθούν- τη σηµερινή µας συζήτηση
από το κανάλι της Βουλής -και δηµοσιογράφοι αλλά και όλοι οι
ενδιαφερόµενοι, που χρόνια τώρα παλεύουν να δουν αυτό το
όνειρο να γίνεται πραγµατικότητα- φαντάζοµαι ότι είναι το ίδιο
ικανοποιηµένοι, αφού και τις προηγούµενες ηµέρες χαιρέτισαν
τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει.
Ήθελα µόνο να µας πείτε εάν, εκτός από το ΕΣΠΑ, εκτός από
τα λίγα οικονοµικά µέσα, όπως είπατε, ή τα πολλά -όσα έχει να
διαθέσει η ΔΕΠΑ, να συµβάλει, δηλαδή, µε ένα ποσοστό στη χρηµατοδότηση-, πράγµατι µελετάτε και τη σύνδεση των νοικοκυριών µε το αστικό δίκτυο και αν το πακέτο Γιούνκερ, όπως έχει
ειπωθεί σε αυτές τις συναντήσεις, όντως µπορεί να προσφέρει
ακόµα ένα ποσό, που τότε θα κριθεί πόσο θα είναι εκείνο και ποια
θα είναι η αναγκαιότητα της συµµετοχής και από εκείνο το χρηµατοδοτικό εργαλείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κατ’ αρχάς, θα σας πω ότι µεγάλες δυνατότητες για να χρηµατοδοτήσουµε το έργο δίνονται µέσα από
την απευθείας δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ήδη το έχουµε κάνει αυτό σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγµα για τον ΑΔΜΗΕ. Αναφέροµαι στον γνωστό ΑΔΜΗΕ, που
µας έχει απασχολήσει όλο αυτό το διάστηµα και που επιτυχώς
µπορέσαµε και λύσαµε το θέµα του δηµόσιου χαρακτήρα του.
Βρίσκονται, λοιπόν, σε εξέλιξη έργα, τα οποία δανειοδοτούνται
αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Κατ’ ανάλογο τρόπο, βλέπουµε τα πολλά χρήµατα –να το πω
έτσι- να τα παίρνουµε µέσα από τη µορφή αυτής της δανειοδότησης. Και υπάρχει ήδη τέτοια προεργασία.
Τώρα εσείς φαντάζοµαι ότι µε το ερώτηµά σας υπονοείτε
πλέον και τη δυνατότητα να µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε κίνητρα και κάποια µορφή επιδότησης πλέον στον καταναλωτή,
όταν το δίκτυο θα έχει αρχίσει πια να µπαίνει µέσα στην πόλη για
να συνδεθεί, για τους καυστήρες και λοιπά. Αυτό προβλέπεται
σε περιπτώσεις –όπως, για παράδειγµα, υπήρχαν το προηγούµενο διάστηµα για τις πόλεις, όµως, που υπήρχε αέριο- µέσα από
το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ». Θεωρούµε ότι την άνοιξη περίπου
θα είµαστε σε θέση να το επανεκκινήσουµε.
Δυστυχώς και εδώ υπήρχαν τεράστιες ευθύνες της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, διότι δεν είχε κάνει την
απαιτούµενη προεργασία, έτσι ώστε να είµαστε εντάξει µε τις αιρεσιµότητες που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, για να µπορέσουµε
να επανεκκινήσουµε το πρόγραµµα αυτό. Είναι ένα πρόγραµµα
του οποίου ένα µέρος αφορά τα ζητήµατα των καυστήρων. Κυρίως αφορά άλλα ζητήµατα, που έχουν να κάνουν µε την εξοικονόµηση ενέργειας και άρα τη µικρότερη ανάγκη για κατανάλωση
αερίου ή άλλων καυσίµων. Θεωρώ, όµως, ότι βρισκόµαστε σε
έναν καλό δρόµο.
Θα εξαντλήσουµε όλα τα δυνατά µέσα που υπάρχουν, έτσι
ώστε να µπορέσουµε να είµαστε εντάξει απέναντι στους Αχαιούς, στους κατοίκους της τρίτης µεγαλύτερης πόλης, διότι, επαναλαµβάνω, είναι αδιανόητο το ότι µέχρι τώρα δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης στο φυσικό αέριο.
Να ξέρετε ότι είναι µία από τις προτεραιότητες του Υπουργείου και είµαστε στη διάθεσή σας, για να απαντήσουµε σε κάθε
ερώτηση, αλλά και στη διάθεσή σας για τον από κοινού σχεδιασµό µε εσάς, αλλά και µε τους υπόλοιπους Βουλευτές της
Αχαΐας –βλέπω και κάποιους εδώ-, διότι επαναλαµβάνω ότι πλέον
είναι θέµα στρατηγικής επιλογής. Και, κυρίως όταν µιλάµε για
µια πόλη σαν την Πάτρα, είναι πλέον και θέµα ανταπόδοσης.
Όταν κάνεις αυτήν την επένδυση, παίρνεις και πράγµατα πίσω.
Ενισχύεις τις επιχειρήσεις, ενισχύεις τις βιοµηχανίες που υπάρ-
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χουν και µπορείς και δίνεις φθηνότερες πια υπηρεσίες προς τους
καταναλωτές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Επόµενη είναι η δεύτερη µε αριθµό 470/1-2-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των πληρωµών της ενιαίας ενίσχυσης στους Έλληνες
παραγωγούς.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Αποστόλου.
Κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναρωτιέµαι πώς αισθανθήκατε χθες, όταν
ολόκληρη η Ελλάδα βγήκε στους δρόµους, διαµαρτυρόµενη για
το λαιµητόµο ασφαλιστικό σχέδιο, µιλώντας για την Αργεντινή
και για το ελικόπτερο που θα σας φυγαδεύσει.
Και αναρωτιέµαι…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μήπως δεν έγιναν αυτά, κύριοι συνάδελφοι, και σας ενοχλούν;
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, πώς αισθανθήκατε όταν η –µέχρι πρότινος επίλεκτο µέλος της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας και βεβαίως Πρόεδρος της Βουλής– κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε
το σύνθηµα «να δούµε στο ελικόπτερο, Αλέξη, ποιος θα µπει!».
Βεβαίως, µου έκανε εντύπωση που δεν σας είδα κι εσάς να
διαδηλώνετε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Καταδικάζετε τη βία απ’ όπου κι
αν προέρχεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Έχουµε κάνει δηλώσεις και είναι
γνωστές οι απόψεις µας, κύριοι συνάδελφοι, για το θέµα της
βίας.
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για το ελικόπτερο;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Αναρωτιέµαι πώς δεν βγήκατε κι
εσείς να διαδηλώσετε ενάντια στα µέτρα-ταφόπλακα, που µέχρι
πριν από λίγους µήνες βγάζατε δελτίο Τύπου και σήµερα, βεβαίως, τα υπερασπίζεστε και τα υλοποιείτε. Δεν θα µου έκανε βεβαίως και µεγάλη εντύπωση, γιατί τι πολιτική συνέπεια έχει µια
Κυβέρνηση η οποία έξι µήνες πριν έταζε και στους αγρότες τα
πάντα και σήµερα τους λέει απλά «φοροφυγάδες»;
Οι αγρότες, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρουν για τι πρώτα
να διαδηλώσουν! Είναι σήµερα 5 Φεβρουαρίου και δεν τους
έχετε καταβάλει το σύνολο της ενιαίας ενίσχυσης, το οποίο παραδοσιακά και απαρέγκλιτα πληρωνόταν µέσα στον Δεκέµβριο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ξέρω ότι ενοχλούν αυτά που θα πω.
Εν τω µεταξύ, ξέρετε, η κοροϊδία συνεχίζεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Λες ψέµατα!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν µπορούµε
να κάνουµε την επίκαιρη ερώτηση.
Δεν φτάνει που παραπλανήσατε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ότι θα τους πληρώνατε. Θυµάστε τις γνωστές δηλώσεις, σχετικά µε το ότι το 90% της ενιαίας ενίσχυσης θα δινόταν
µέσα στον Δεκέµβριο. Επιπλέον, παραπλανήσατε και τον ίδιο τον
Πρωθυπουργό, ο οποίος ήρθε εδώ µιλώντας για το ασφαλιστικό
σχέδιο και καυχήθηκε ότι πληρώσατε το 90% των επιδοτήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πείτε, λοιπόν, την αλήθεια! Πληρώσατε 1.010.000.000 από τα
συνολικά 2 δισεκατοµµύρια και από τις εξακόσιες σαράντα οκτώ
χιλιάδες παραγωγούς, τους οποίους….
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Λέτε ανακρίβειες!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κύριε συνάδελφε, αφήστε µε να αναπτύξω την επίκαιρη ερώτησή µου!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Μη λέτε ανακρίβειες, όµως!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: …πληρώσατε τις πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες, δηλαδή ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσιους λιγότερους παραγωγούς.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αραχωβίτη, θα
απαντήσει ο κύριος Υπουργός.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Και έρχεστε µε δεύτερες διαβεβαιώσεις και λέτε ότι θα πληρώσετε µέσα στον Φεβρουάριο. Και µε
νέες δηλώσεις λέτε για τον Απρίλιο.
Θα προλάβει, κύριε Υπουργέ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να διενεργήσει
τους ελέγχους; Διότι ακούµε ότι υπάρχουν δεκατέσσερις µε δεκαπέντε χιλιάδες ενστάσεις ανά νοµό.
Έχω εδώ µια επιστολή του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία απευθύνεται στον Πρωθυπουργό σε πολύ δραµατικούς τόνους και λέει πολύ απλά ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν θα µπορέσουν να διενεργήσουν τους ελέγχους, µε
αποτέλεσµα να µην µπορέσει να πληρωθεί ο αγροκτηνοτροφικός
κόσµος και να χάσει την πιστοποίησή του ο οργανισµός.
Πείτε µας την αλήθεια καθαρά και ξάστερα: Πότε θα πληρώσετε το σύνολο, το υπόλοιπο, της ενιαίας ενίσχυσης σε όλους
τους δικαιούχους; Τώρα τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, του χρόνου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία, κυρία Αραµπατζή, έχετε και δευτερολογία.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, και
πότε θα πληρώσετε τις οφειλές του 2011, του 2012, του 2013 και
του 2014!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρία Αραµπατζή, θα περιµένω στη δευτερολογία σας να µου πείτε αν επιδοκιµάζετε ή αποδοκιµάζετε το σύνθηµα που αναφέρατε!
Από εκεί και πέρα, όµως, ακολουθεί η επερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και πολλά από αυτά που βάζετε θα
τα συζητήσουµε εκεί.
Ένα πράγµα θέλω να σας πω: Το ξέρετε ότι είχαµε µια νέα
ΚΑΠ, η οποία έφερνε καινούργια δικαιώµατα. Το ξέρετε, γιατί
εσείς ψηφίσατε όλο αυτό το πλαίσιο υλοποίησης της νέας ΚΑΠ
µε τις τρεις περιφέρειες, που δηµιουργεί προβλήµατα όχι µόνο
σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Να ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που πλήρωσε δικαιώµατα, ενώ
ακόµα πάρα πολλές χώρες δεν έχουν πληρώσει. Αυτά πρέπει να
γίνουν κατανοητά και στον ελληνικό λαό.
Εµείς, λοιπόν, παρ’ όλα αυτά, πληρώσαµε πρώτοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι µιλάµε για µια νέα ΚΑΠ.
Ξέρετε ότι υπάρχει ο κανονισµός, ο οποίος λέει ότι πληρώνουµε τώρα βασική ενίσχυση -εµείς πληρώσαµε το 90%-, θα πληρώσουµε στην επόµενη φάση, το πρασίνισµα, το 30% µε 35%
-την άνοιξη- και, βεβαίως, τον Ιούνιο θα πληρώσουµε το υπόλοιπο 10%. Αυτό δεν το συναποφασίσαµε εµείς. Ούτε τις προϋποθέσεις τις συναποφασίσαµε εµείς. Εσείς τα συναποφασίσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η τακτική! Μπράβο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω να σας τονίσω ειδικά για τους κτηνοτρόφους, που πραγµατικά δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα, ότι είναι
η πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια που η χώρα µας δεν έχει
καµµία δηµοσιονοµική διόρθωση. Κάναµε σωστά τη δουλειά και
δεν θα έχουµε πρόστιµο 320 έως 350 εκατοµµύρια ευρώ, που είχαµε κάθε χρόνο για το θέµα της διαχείρισης των βοσκοτόπων.
Αυτή είναι η κατάσταση. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήµατα.
Μπορεί και λάθη. Όλα αυτά τα είπαµε, διότι προκύπτουν από την
εφαρµογή ενός νέου κανονισµού. Σας λέω εγώ πάρα πολύ απλά
ότι νέοι αγρότες έχασαν δικαιώµατά τους, γιατί είχαν νοικιάσει
χωράφια γονιών τους και αυτό δεν προβλεπόταν. Θα το λύσουµε
το συγκεκριµένο θέµα. Όπως και θα λύσουµε το µεγάλο ζήτηµα
που λέτε, ότι, δηλαδή, τόσοι δεν πληρώθηκαν. Μα, από την ώρα
που έπαιρναν δικαιώµατα κάτω από 250 ευρώ πάνω από εξήντα
χιλιάδες αγρότες στην πρώτη φάση -αυτό έλεγε ο κανονισµόςδεν θα µπουν. Όµως, στο πρασίνισµα, που είναι η δεύτερη φάση,
θα προστεθεί το αντίστοιχο ποσό. Οπότε, θα δούµε και αυτές τις
εξήντα χιλιάδες αγρότες να παίρνουν ενίσχυση.
Εµείς, λοιπόν, παρακολουθούµε τα πράγµατα. Και να έχετε υπ’
όψιν σας ότι έχουµε συγκροτήσει και σχετική οµάδα. Βεβαίως,
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υποβάλλονται ενστάσεις. Οι ίδιοι οι αγρότες ζητάνε παράταση
των ενστάσεων. Το αποδεχόµαστε, διότι όντως υπάρχει πρόβληµα. Όµως, να το ξέρουν και οι ίδιοι πως, όσο καθυστερούν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους, αντίστοιχη καθυστέρηση θα υπάρξει και στην καταβολή των πληρωµών, για τον απλούστατο λόγο
ότι τα δικαιώµατα στο σύνολό τους εξετάζονται από την αρχή.
Αλλού, λοιπόν, να ζητάτε ευθύνες, γιατί εµείς έχουµε συνέπεια.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι ζητώ την απάντησή σας πάνω σε
αυτό που είπατε, ξεκινώντας την πρωτολογία σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Αραµπατζή,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ζητάτε από τη Νέα Δηµοκρατία το αυτονόητο:
να καταδικάσουµε, δηλαδή, συνθήµατα που ποτέ δεν υιοθετήσαµε και τα οποία παραδοσιακά και ιστορικά καταδικάζαµε. Το
δυσάρεστο, βεβαίως, για εσάς είναι ότι αυτά τα συνθήµατα δεν
εκστοµίστηκαν από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά
από δικούς σας, πρώην, συντρόφους.
Επειδή είπατε ότι κάθε φορά δηµιουργείται πρόβληµα µε τη
νέα ΚΑΠ, για τα δικαιώµατα και όλα τα σχετικά, θα σας θυµίσω
ότι το 2007 η Νέα Δηµοκρατία, που τότε κυβερνούσε και ήταν
νέα ΚΑΠ, είχε πληρώσει το 98% της ενιαίας ενίσχυσης έξι µήνες
πριν.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει ενιαία ενίσχυση. Έχει αλλάξει αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Παπαδόπουλε, τι συµπεριφορά
είναι αυτή; Είναι ο Υπουργός εδώ. Θα απαντήσει.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Σας παρακαλώ! Θεωρείτε ότι δεν
σας εκπροσωπεί επαξίως ο Υπουργός σας, που απαντά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
Παπαδόπουλε!
Μην κάνετε διάλογο, κυρία Αραµπατζή. Απευθύνεστε στον
Υπουργό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Εγώ εκεί απευθύνοµαι, κύριε Πρόεδρε, αλλά εδώ δεν µας αφήνουν.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι είµαστε από τις πρώτες χώρες που
πληρώσαµε στην ώρα µας τα δικαιώµατα, τουλάχιστον τις προκαταβολές. Δυστυχώς –και θα δώσω για τα Πρακτικά το σχετικό
έγγραφο- είµαστε και εδώ ουραγοί, γιατί όλα τα κράτη-µέλη, µε
ηµεροµηνία 31 Δεκεµβρίου, έχουν πληρώσει σχεδόν το σύνολο
της ενιαίας ενίσχυσης, από το 90% έως το 95%. Μόνο η Πολωνία
έχει πληρώσει κοντά στο 40%.
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά, για να µη λέµε εδώ ανακρίβειες, κύριε Υπουργέ.
Τώρα, η ουσία είναι ότι µε την ακυβερνησία σας όλων αυτών
των προηγούµενων µηνών και τις πρωτοφανείς καθυστερήσεις θα θυµάστε, γιατί τα είπαµε δέκα χιλιάδες φορές για τα οριστικά
δικαιώµατα- ουσιαστικά φέρατε οικονοµική ασφυξία στον πρωτογενή τοµέα.
Εκτροχιάσατε τον οικονοµικό προγραµµατισµό των αγροτών,
που, ως νοικοκυραίοι άνθρωποι, γνωρίζοντας ότι θα πάρουν τα
χρήµατά τους µέσα στον Δεκέµβριο, έκαναν τον οικονοµικό τους
προγραµµατισµό. Τι δηλαδή; Να πληρώσουν τις ασφαλιστικές
τους εισφορές, να πληρώσουν τους προµηθευτές τους, ζωοτροφές, λιπάσµατα, σπόρους, τα ενοίκια από τα χωράφια τους ενδεχοµένως και να ζήσουν επιτέλους και οι άνθρωποι.
Και έρχεστε εσείς, δεν τους πληρώνετε τα χρωστούµενα χρήµατα, έχουν και τα capital controls –η επόµενη ασφυξία- και τους
βάζετε και νέες υποχρεώσεις. Ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις;
Το 27,5% που έγινε 55%, η αύξηση του κόστους παραγωγής µε
τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την αύξηση του
ΦΠΑ σε όλες τις γεωργικές υπηρεσίες -εφόδια κ.λπ.-, το 13%
έξτρα φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων.
Αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ: Οι αγρότες θα πληρώσουν µε
αέρα κοπανιστό; Και αντί, λοιπόν, να βγείτε και να ζητήσετε µία
συγγνώµη, οι Υπουργοί της Κυβέρνησής σας -και δεν υπάρχει
καµµία διάψευση µέχρι σήµερα- λένε τους αγρότες «φοροφυγάδες», «αγροτοπατέρες» και «υποκινούµενους».
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Αναρωτιέµαι, λοιπόν και εγώ, και θέλω να το ακούσω: Τις συµµερίζεστε αυτές τις δηλώσεις; Για να µην πω, βέβαια, για τη
ναυαρχίδα του παραταξιακού σας Τύπου την «ΑΥΓΗ» και την
ανάρτηση που έκανε στα social media και ουσιαστικά προέτρεψε
τους αγρότες να πάνε στη Βουλγαρία, η οποία δεν έχει επιδοτήσεις. Βέβαια, δεν θα σχολιάσω το αν η «ΑΥΓΗ» γνωρίζει ότι Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και η Βουλγαρία.
Το καταδικάζετε αυτό, κύριε Υπουργέ; Αντί, δηλαδή, να αντιστρατεύεστε τη µαζική φυγή κεφαλαίων και επαγγελµατιών,
όπως οι αγρότες στη Βουλγαρία, η οποία είναι µία αιµορραγία
για την Ελλάδα, τους προτρέπετε κιόλας;
Και επειδή γίνεται πολύ λόγος, κύριε Υπουργέ, -σας ακούω να
το λέτε σε διάφορες ερωτήσεις- περί του µεγαλώµατος της πίτας
του αγροτικού χώρου, περί της στρατηγικής για τη γεωργία
κ.λπ., θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να συνειδητοποιήσετε ότι µένουν απλήρωτα 900 εκατοµµύρια από το προηγούµενο αγροτικό
ΕΣΠΑ, τα οποία στους επτά αυτούς µήνες της «υπερήφανης διαπραγµάτευσης» έµειναν παγωµένα.
Κύριε Υπουργέ, είναι 900 εκατοµµύρια που θα αφαιρεθούν
από τα 4,7 δισεκατοµµύρια ευρώ του δεύτερου πυλώνα που
εµείς σας κληροδοτήσαµε.
Και θέλω να µου πείτε: Επειδή υπάρχει 1,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ συµµετοχής εθνικής, τι προγραµµατίζει φέτος το Υπουργείο σας για το αγροτικό ΕΣΠΑ;
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραµπατζή καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή θα γίνει µία ουσιαστική
συζήτηση µετά για πάρα πολλά από αυτά που διαρκώς επαναλαµβάνει η κ. Αραµπατζή -είναι αυτό που λέµε «το έχει µάθει το
µάθηµα»- θέλω να πω το εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προσέξτε, αέρας κοπανιστός είναι αυτά που λέτε. Διότι αέρας
κοπανιστός αυτά που κάνουµε εµείς δεν είναι. Εµείς πληρώσαµε
2 δισεκατοµµύρια ευρώ τον Δεκέµβρη στον αγροτικό χώρο, 1,7
δισεκατοµµύρια ευρώ που αφορά ενισχύσεις και ταυτόχρονα εκκρεµότητες από το 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Από την ενιαία τα πληρώσατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι δηµιούργησαν όλες
αυτές τις δυσκολίες, να υπάρχει µία καθυστέρηση 700 εκατοµµυρίων όλα αυτά τα χρόνια για να πληρωθούν; Εσείς, οι δικές
σας κυβερνήσεις!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Πάγια τακτική!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άρα ας ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα. Εµείς
έχουµε έναν προγραµµατισµό, έχουµε µία συνέχεια και ταυτόχρονα έχουµε ως βασικό στόχο να µεγαλώσουµε την πίτα. Σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT -γιατί θα τα πούµε µετά στη
σχετική συζήτηση στην επερώτηση- 12,1% αυξήθηκε το αγροτικό
εισόδηµα το 2015. Ναι, 12,1%! Αυτό σηµαίνει ότι αυξάνουµε την
πίτα.
Άρα είµαστε στα λόγια µας πάντα συνεπείς και να έχετε υπ’
όψιν σας ότι πάντα προσεγγίζουµε την πραγµατικότητα.
Εγώ, όµως, θέλω να σας δώσω µία συµβουλή, αν θέλετε πραγµατικά να βοηθήσετε τους αγρότες, τους δικούς σας αγρότες
στις Σέρρες, µπορείτε να µας εµφανίσετε εκείνο το βίντεο του
δικού σας σταθµού, στο οποίο φαίνεται ότι πρωτοστατούν και
σκηνοθετούν επεισόδια στις Σέρρες σε βάρος ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ,
για να δει και να πληροφορηθεί και η Βουλή, να πληροφορηθεί
και ο ελληνικός κόσµος ποιοι είναι αυτοί που δηµιουργούν αυτές
τις καταστάσεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη των
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η υπ’ αριθµόν 16/11/22-1-2016 επίκαιρη επερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµητρίου Κουτσούµπα και των
Βουλευτών του κόµµατός του, κ.κ. Αλέκας Παπαρήγα, Αθανασίου Βαρδαλή, Ιωάννη Γκιόκα, Ιωάννη Δελλή, Γαρυφαλλιάς (Λιάνας) Κανέλλη, Νικολάου Καραθανασόπουλου, Χρήστου Κατσώτη, Γεωργίου Λαµπρούλη, Διαµάντως Μανωλάκου, Νικολάου
Μωραΐτη, Αθανασίου Παφίλη, Κωνσταντίνου Στεργίου, Εµµανουήλ Συντυχάκη και Σταύρου Τάσσου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα του
αγροτικού τοµέα.
Πριν δώσω τον λόγο στον επερωτώντα Βουλευτή κ. Νικόλαο
Μωραΐτη, να ανακοινώσω τα εξής:
Κατά τη σηµερινή συζήτηση το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
ορίζει ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο την Βουλευτή κ. Διαµάντω Μανωλάκου. Η Χρυσή Αυγή ορίζει ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Β’ Πειραιώς κ. Ιωάννη Λαγό. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ορίζουν ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον
κ. Γεώργιο Λαζαρίδη και ο ΣΥΡΙΖΑ ορίζει ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον κ. Σταύρο Αραχωβίτη. Από το Ποτάµι ορίζεται ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, από
τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μωραΐτη, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαιρετίζουµε και από αυτό εδώ το Βήµα τις χθεσινές µεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις εργατών, φτωχών αγροτών,
επαγγελµατοβιοτεχνών, νεολαίας, επιστηµόνων σε όλη την
χώρα. Έστησαν ένα µεγάλο εργατικό λαϊκό µπλόκο στην επίθεση
της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζουµε ιδιαίτερα τους αγώνες της φτωχής αγροτιάς από την Κρήτη έως τον
Έβρο, που στήνουν µπλόκα στην αντιαγροτική πολιτική. Αυτός
ο αγροτικός ξεσηκωµός είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας
ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συγκυβέρνησης, των µεσαζόντων, των µονοπωλιακών οµίλων που λυµαίνονται τον ιδρώτα και τον µόχθο τους. Αντιπαλεύουν την πολιτική
της ΚΑΠ που σκορπάει τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την πολιτική
που τους ξεκληρίζει βίαια, µαζικά, τους διώχνει από τη γη τους,
την παραγωγή τους.
Κύριε Υπουργέ, στην ερώτηση του κόµµατός µας, σας έχουµε
επισυνάψει ένα δελτίο Τύπου του Υπουργείου σας -30 Ιουνίου
του 2015- σχετικά µε το τι λέγατε εσείς λίγο πριν το δηµοψήφισµα: Λέγατε ότι τα µέτρα -που τα ίδια ακριβώς σήµερα εφαρµόζετε- θα ήταν ταφόπλακα για τη φτωχοµεσαία αγροτιά. Αυτά που
λέγατε τότε, κύριε Αποστόλου, είναι και το 80% των αιτηµάτων
του µπλόκου.
Ακούστε, κύριοι της συγκυβέρνησης, τι λέγατε λίγο πριν το δηµοψήφισµα και τι ζητούσαν οι δανειστές. Εξοµοίωση της φορολογίας των αγροτών µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αύξηση
του συντελεστή από το 13% στο 26%, αύξηση της προκαταβολής
του φόρου από το 27,5% έως το 100%, κατάργηση της επιστροφής φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους αγρότες, µείωση της επιδότησης, τριπλασιασµός των εισφορών του ΟΓΑ,
αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά µέσα και εφόδια.
Αυτά ακριβώς χαρακτηρίζατε τότε, κύριε Αποστόλου, ταφόπλακα για την φτωχοµεσαία αγροτιά. Δικαιολογηµένα στα
µπλόκα µιλούν για πολιτικούς ψεύτες.
Η φτωχοµεσαία αγροτιά της χώρας χρόνια τώρα βιώνει τα
αδιέξοδα της αντιαγροτικής πολιτικής, της ΚΑΠ, που συναποφάσισαν και εφάρµοσαν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα κόµµατα της ευρωυποταγής. Είναι αδιέξοδα που µεγαλώνουν µε τα
µνηµόνια των κοµµάτων του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων της
αστικής διαχείρισης, τα οποία είναι εργαλεία που επιταχύνουν
το ξεκλήρισµα φτωχών αγροτών, κτηνοτρόφων, ψαράδων.
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Με το τρίτο µνηµόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ ήλθε να δώσει τη χαριστική
βολή στη φτωχοµεσαία αγροτιά. Έρχεται σαν οδοστρωτήρας να
διαλύσει ό,τι δεν πρόλαβαν να κατεδαφίσουν οι προηγούµενες
κυβερνήσεις, τα προηγούµενα µνηµόνια. Ξεκινήσατε την αντιλαϊκή, αντιαγροτική πολιτική από εκεί που την άφησαν οι προηγούµενοι. Αφήσατε άθικτο όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο και
εντείνετε την επίθεση στα πλατιά λαϊκά στρώµατα των πόλεων
και της υπαίθρου.
Και όλα αυτά στον βωµό της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων για να συγκεντρωθεί ο πλούτος, η παραγωγή, η γη σε λιγότερα χέρια. Για την αγροτιά
φέρνετε φοροεπιδροµή -καταιγίδα. Διατηρείτε τη φορολόγηση
που ψήφισε η Νέα Δηµοκρατία –διαµαρτυρόταν λίγο πριν η κ.
Αραµπατζή- από το 13% στο 23%.
Όµως, βγαίνετε και λέτε φοροφυγάδες τους αγρότες. Ξέρετε
όµως ότι η φορολόγηση δεν γίνεται στο πραγµατικό εισόδηµα.
Αφήστε τις ψευτιές, τα τσαλιµάκια, όπως λένε οι αγρότες. Τους
φορολογείτε µε τεκµήρια διαβίωσης. Δηλαδή, αν έχουν ένα αυτοκίνητο να πηγαίνουν την οικογένειά τους στον γιατρό, αν έχουν
ένα σπίτι να βάλουν µέσα τη φαµίλια τους και αν έχουν κάνει το
αµάρτηµα να έχουν κάνει παιδιά, τότε φορολογούνται µε 12.000
από το πρώτο ευρώ.
Τώρα έρχεστε να πάτε τη φορολογία στο 20% και στο 26%.
Τους ζητάτε, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν προκαταβολή
φόρου που θα φτάνει το 100%. Εδώ ρωτάµε: Να πληρώσουν
προκαταβολή, όταν δεν ξέρουν αν θα παράγουν την επόµενη
χρονιά, όταν δεν ξέρουν αν θα έχουν τον επόµενο χρόνο φυτική
και κτηνοτροφική παραγωγή; Είναι εκτεθειµένοι στις καιρικές
συνθήκες, στην αντιαγροτική πολιτική που απαντάει στην κερδοσκοπία των µεγαλεµπόρων, που παίρνουν τη σοδειά σε χαµηλές
τιµές κάθε χρόνο και πιο κάτω, όταν η απληρωσιά των µεγαλεµπόρων παίρνει όλο και µεγαλύτερες διαστάσεις, όταν ο φοροµπηχτικός ΕΛΓΑ που χαρατσώνει δεν τους αποζηµιώνει για τις
ζηµιές.
Αυτό έγινε πέρυσι, κύριε Αποστόλου, όταν ο καταρροϊκός πυρετός θέρισε τα κοπάδια σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι
δεν πήραν ούτε ένα ευρώ παρ’ ότι εσείς οι ίδιοι τους διαβεβαιώνατε ότι θα αποζηµιωθούν.
Λέτε µε περίσσιο θράσος ότι νοιάζεστε για την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τοµέα, ότι στοχεύετε να µειώσετε το κόστος παραγωγής, εσείς που το καλοκαίρι, όπως ανέφερα πήγατε τον
ΦΠΑ από το 13% στο 23% στα µέσα και στα εφόδια που χρησιµοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι: λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, κτηνιατρικά φάρµακα, επεξεργασµένες ζωοτροφές, σπόρια.
Εσείς καταργείτε σταδιακά την επιστροφή φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, έχετε αφορολόγητο πετρέλαιο για τα καράβια
των εφοπλιστών, όµως δεν έχετε για τα τρακτέρ των αγροτών.
Μειώνετε την επιστροφή του ΦΠΑ. Παρ’ ότι οι αγρότες πληρώνουν 23%, τους επιστρέφετε µόλις 6%.
Φορολογήσατε το κρασί το καλοκαίρι και οδηγείτε στον αφανισµό τους µικρούς οινοπαραγωγούς. Αυτή η φοροµπηχτική πολιτική σας έρχεται να προστεθεί στη φοροληστεία του ΕΝΦΙΑ
στην αγροτική κατοικία, στις αποθήκες, στα µαντριά, στα χωράφια, στα βοσκοτόπια, στα χαράτσια του ΕΛΓΑ, στα χαράτσια για
την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων του ΟΣΔΕ. Ξέρουν πολύ
καλά οι αγρότες που τους ρίξατε στα δόντια του κ. Σάλλα, στα
αρπαχτικά των ενώσεων που τους ξεζουµίζουν, που πληρώνουν
για την ενεργοποίηση µέχρι και 500 ευρώ.
Αυτά λέγατε, κύριε Αποστόλου, ότι θα τα καταργήσετε. Αντί
γι’ αυτό όµως καταργείτε την επιστροφή του φόρου στο πετρέλαιο. Αυξάνετε το ρεύµα για την άρδευση, για την ύδρευση. Αυξάνετε τα χρήµατα που πληρώνουν για τις άδειες των σταβλικών
εγκαταστάσεων.
Επίσης, σε χιλιάδες αγρότες παρακρατήσατε το σύνολο των
επιδοτήσεων για χρέη προς το δηµόσιο. Εµείς ζητάµε να υπάρχει
ακατάσχετο και να έχει αναδροµική ισχύ. Αυτό ζητάνε και οι
αγρότες από τις 7 Δεκέµβρη που ήταν η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Οδηγείτε µε αυτήν την πολιτική σας χιλιάδες µικροµεσαία αγροτικά νοικοκυριά στη χρεοκοπία, στην απόλυτη
φτώχεια.
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Έρχεται και η νέα ΚΑΠ 2015-2019, για την οποία πανηγυρίζατε
όλοι σας. Έρχεται να µειώσει παραπέρα τις επιδοτήσεις της
φτωχής αγροτιάς, να τη δώσει σε λίγους. Ήδη σήµερα το 80%
των επιδοτήσεων το παίρνει το 20% των µεγαλαγροτών. Αυτούς
που λέει το συνεπές κίνηµα του ΚΚΕ να φορολογηθούν µε 45%.
Να γιατί λέµε ότι τα µνηµόνια, οι ΚΑΠ είναι εργαλεία, κοφτερά
δρεπάνια που θερίζουν τους µικρούς αγρότες. Με το σχέδιοέκτρωµα για το ασφαλιστικό των αγροτών έρχεται τριπλασιασµός των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ που θα οδηγήσει
τη φτωχή αγροτιά να µείνει στο σύνολό της ανασφάλιστη χωρίς
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, χωρίς εµβόλια τα παιδιά των
αγροτών. Ξέρετε ότι σήµερα το 50% των αγροτών είναι ανασφάλιστοι; Και αυτό το ποσοστό σε φτωχές περιοχές της χώρας αγγίζει το 70%-80%. Σκεφτείτε αν γίνει τριπλασιασµός των εισφορών ποιος θα µπορέσει να πληρώσει; Κανένας από τους φτωχοµεσαίους αγρότης. Και να αφήσετε εδώ τα διάφορα τρικ, αυτά
για τα ισοδύναµα που λέγατε προεκλογικά, ότι δήθεν θα µεταφέρετε τα βάρη στους µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Είναι η πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» για να διασπάτε
τους αγρότες, για να περάσει η αγροκτόνα πολιτική σας. Τρέµετε την ενότητα, τη συµµαχία µε τα άλλα λαϊκά στρώµατα.
Τώρα για να δούµε και αυτό το παραµύθι σας. Ποιοι είναι οι
µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες; Ποιοι είναι αυτοί που κρύβουν τον πλούτο; Όπως ανέφερα εκεί, θα βρείτε τα ισοδύναµα.
Είναι οι πιο εξαθλιωµένοι. Είναι αυτοί που η πολιτική της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΚΑΠ τούς οδήγησε στο ξεκλήρισµα. Είναι αυτή η πολιτική που όλοι σας υπηρετείτε. Τους έδιωξε
από την παραγωγή. Δεν άντεξαν στην αντιαγροτική πολιτική από
τη µια που εκτοξεύει το κόστος παραγωγής και από την άλλη µειώνει τις τιµές των προϊόντων προς όφελος των µεσαζόντων, των
µεγαλεµπόρων, των µεγαλοεισαγωγέων. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι για να ζήσουν προσπαθούν να βρουν ένα µεροκάµατο, άδικα
γιατί δεν υπάρχει και αυτό.
Αυτοί, λοιπόν, κύριοι της συγκυβέρνησης έχουν τον πλούτο;
Αυτοί έχουν τον πλούτο; Αυτοί είναι στις λίστες; Είναι αυτοί που
δεν µπορούν να πληρώσουν τον ΟΓΑ και εσείς τους θεωρείτε σήµερα ότι πρέπει να σηκώσουν τα βάρη;
Βέβαια, όλα αυτά τα µέτρα τα ψηφίσατε όλοι µαζί στις 14 Αυγούστου του 2015, ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ - ΠΑΣΟΚ - Νέα Δηµοκρατία Ποτάµι και τώρα κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά πρέπει σήµερα να εφαρµοστούν. Η φτωχή αγροτιά πρέπει, όµως, να
αποµονώσει και τη φασιστική εγκληµατική Χρυσή Αυγή, η οποία
δήθεν νοιάζεται για την ντόπια παραγωγή, ενώ κρύβει ότι οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας καταστρέφονται εξαιτίας της
καπιταλιστικής οργάνωσης της παραγωγής, της οικονοµικής κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι µε τη φτωχοµεσαία
αγροτιά, τη βελτίωση της θέσης του ελληνικού κεφαλαίου επιδιώκει µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηµαγωγικά µιλάει για
αγώνες της αγροτιάς. Δυσφηµεί το συνεπές κίνηµα που παλεύει
ενάντια στους εκµεταλλευτές, γιατί µε αυτούς είναι. Βρωµίζει
τους αγώνες της αγροτιάς. Αυτό έκανε και από το Βήµα της Βουλής ο Αρχηγός της όταν µίλησε και είπε ότι τρώνε τα χρήµατα
των επιδοτήσεων οι µεγαλοτσιφλικάδες και οι µικροτσιφλικάδες
στα µπουζούκια της εθνικής. Το είπε αυτό για να κρύψει τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες πρέπει
να βγάλουν συµπεράσµατα από αυτά που βιώνουν καθηµερινά.
Δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες για το µέλλον που τους επιφυλάσσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου.
Μπροστά σε αυτήν τη νεκρική κατάσταση πρέπει να δηµιουργήσουν µαζί µε την εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, τη
νεολαία µέτωπο σύγκρουσης, ρήξης για την ανατροπή αυτής της
βάρβαρης πολιτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μωραΐτη, θέλετε να σας δώσω και τον χρόνο της δευτερολογίας σας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όχι, όχι. Θα ήθελα λίγη ανοχή, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι αίτηµα των Αιτωλοακαρνάνων που είναι στα µπλόκα. Θα
ήθελα λίγη ανοχή σας παρακαλώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το βράδυ θα φτάσουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Θα πάµε παρέα, ναι.
Πρέπει να δώσουν προοπτική στον αγώνα τους, να διεκδικήσουν λύσεις για τα αυξηµένα προβλήµατά τους, να διεκδικήσουν
ανάπτυξη του αγροτικού, του κτηνοτροφικού τοµέα προς όφελός τους για να µπορέσουν να γυρίσουν µε αξιοπρέπεια στα
χωριά τους, στη γη τους, να προβάλλουν τα αιτήµατα του συνεπούς αγροτικού κινήµατος που απαντάνε στο σήµερα που δίνει
µια ανάσα.
Για να δοθεί, όµως, οριστική λύση στα βάσανα της φτωχοµεσαίας αγροτιάς πρέπει ο αγώνας να µην απαντάει µόνο στο σήµερα, να δηµιουργεί προϋποθέσεις, προοπτικές για µια άλλη
πολιτική που θα υπηρετεί τις δικές τους ανάγκες, τις ανάγκες
της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού που σήµερα υποφέρει.
Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες της φτωχοµεσαίας αγροτιάς µε
όποια µορφή πάλης αυτοί αποφασίζουν. Και απαντάµε σε όλους
αυτούς ότι τους δρόµους δεν τους κλείνουν οι αγρότες, τους
κλείνει η αντιαγροτική πολιτική που όλοι σας υπηρετείται. Το ΚΚΕ
προβάλλει στη φτωχοµεσαία αγροτιά την πρότασή του, η οποία
είναι η µόνη που στέκεται ενάντια στη φτώχεια, στην ανεργία,
στο ξεκλήρισµα.
Θα πω µόνο δύο κουβέντες για τον παραγωγικό συνεταιρισµό
της λαϊκής εξουσίας, που βέβαια δεν έχει καµµία σχέση µε αυτούς τους συνεταιρισµούς που γνωρίσαµε σήµερα, µε αυτούς
που πάτε να φτιάξετε, κύριε Αποστόλου. Είναι οι συνεταιρισµοί
των µεγαλοαγροτών, είναι οι συνεταιρισµοί των οµάδων παραγωγών, είναι αυτοί οι συνεταιρισµοί για τη συµβολαιακή γεωργία
που θα δώσουν στις µεγάλες επιχειρήσεις την παραγωγή της
χώρας µας.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι σε µια τέτοια κατεύθυνση το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος καλεί τη φτωχοµεσαία αγροτιά να
παλέψει. Κλείνοντας, κύριοι της συγκυβέρνησης, να µην σας
περνάει από το µυαλό ότι πρόκειται να ταπεινώσετε τους αγρότες να γυρίσουν πίσω µε σκυµµένο το κεφάλι. Σπέρνετε ανέµους,
θα θερίσετε θύελλες.
Αυτός ο αγώνας της αγροτιάς είναι νικηφόρος, είναι αγώνας
επιβίωσης και είναι αγώνας για το δίκαιο.
Καταθέτω αυτό το έγγραφο για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μωραΐτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Η
µεγάλη επιτυχία της χθεσινής απεργίας δείχνει ότι υπάρχει ένα
σηµαντικό κοµµάτι του λαού µας που λέει ότι δεν πάει άλλο, ότι
πρέπει να µπει τέρµα σε αυτήν την εξαπάτηση. Παντού, σε όλη
την Ελλάδα, στις µεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις χτύπησε
η καρδιά της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς, του λαού
που αγωνίζεται, που παλεύει, που δεν παραδίδεται αµαχητί στην
επίθεση Κυβέρνησης-κεφαλαίου-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις µεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, στα συλλαλητήρια,
συναντήθηκαν ο αγρότης των µπλόκων που ξεκληρίζεται, ο
απεργός εργάτης που αγωνίζεται για το µεροκάµατο, ο άνεργος
που δίνει τη µάχη να ζήσει, ο αυτοαπασχολούµενος της πόλης
και του χωριού που παλεύει µε το λουκέτο που του βάζουν άλλοι,
ο νέος και η γυναίκα της λαϊκής οικογένειας. Μια ήταν η οµόφωνη θέληση, κραυγή πραγµατική, του λαού µας, απ’ άκρη σ’
άκρη σε όλη τη χώρα. Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νοµοσχέδιο-έκτρωµα. Να µην έρθει καν για συζήτηση στη Βουλή.
Τι λέτε, κύριοι της Κυβέρνησης, στους χιλιάδες αγρότες που
παλεύουν στα µπλόκα της αγροτιάς σε όλη τη χώρα; Τους λέτε,
«ελάτε να συζητήσουµε πώς και πότε θα σας σφάξουµε, αλλά θα
σας σφάξουµε». Δεν ξέρετε, αλήθεια, τα αιτήµατα των αγροτών;
Γιατί δεν απαντάτε σε αυτά συγκεκριµένα;
Δεν ξέρετε αν οι αγρότες στην πλειοψηφία τους είναι ανασφάλιστοι και θα παραµείνουν, αφού δεν µπορούν να πληρώσουν τις
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αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές;
Δεν ξέρετε ότι το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, αφού
έχει αυξηθεί ο ΦΠΑ στα αγροτικά µέσα και εφόδια από 13% σε
23%, έχει καταργηθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου; Και γιατί κάνετε το κορόιδο όταν
οι αγρότες ζητάνε αφορολόγητο πετρέλαιο -όπως έχουν οι εφοπλιστές-, άµεση µείωση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά
50% για τους µικροµεσαίους αγρότες -όπως έχουν οι βιοµήχανοι,
στους οποίους τάζετε νέες µειώσεις στην τιµή του ρεύµατοςαλλά και κατάργηση ΦΠΑ στα αγροτικά µέσα και εφόδια;
Δεν ξέρετε ότι µε τη νέα ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20152020 περικόπτονται οι επιδοτήσεις-ενισχύσεις σταδιακά µέχρι το
2019 και οι περικοπές θα φτάσουν συνολικά στο 60%; Δεν ξέρετε
ότι επιβάλλονται νέοι αποκλεισµοί µικρών αγροτών από τις επιδοτήσεις-ενισχύσεις;
Δεν ξέρετε ότι εφαρµόζετε τον νόµο της προηγούµενης κυβέρνησης, Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, για φορολογία 13% από
το πρώτο ευρώ, αφού καταργήθηκε το αφορολόγητο µε αποδείξεις, το οποίο αντιστοιχούσε σε 9.550 ευρώ, ενώ µε το κυβερνητικό σχέδιο αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης του αγροτικού εισοδήµατος από 13% σε 20% για το 2016 και στο 26% για
το 2017;
Δεν ξέρετε επίσης ότι αυξάνεται η προκαταβολή φόρου για το
επόµενο έτος από το 55% στο 75% για το 2016 και στο 100% για
το 2017;
Δεν ξέρει η Κυβέρνηση ότι οι φτωχοί αγρότες δεν φορολογούνται για το πραγµατικό καθαρό εισόδηµά τους, αλλά µε βάση
τα τεκµήρια διαβίωσης που έχει όλος ο κόσµος;
Αυτά τα ξέρει πολύ καλά η Κυβέρνηση, αλλά αντί να απαντήσει
σε αυτά συκοφαντεί, υβρίζει τους αγρότες, µιλάει για προσπάθεια δηµιουργίας κλίµατος πολιτικής αναταραχής, αποσταθεροποίησης. Δεν ντρέπεστε να παρουσιάζετε τους αγρότες ως
«διεφθαρµένους τσιφλικάδες» και τους νέους µε τα µπλοκάκια
ως «γραβατωµένους µεγαλοεπιχειρηµατίες»;
Όλα αυτά, όµως, δεν είναι και καινούργια. Τα είπαν κι άλλοι,
οι προηγούµενοι. Όλα αυτά τα κόλπα µε τους εκβιασµούς, τις
απειλές, τον εκφοβισµό, τα χρησιµοποιεί κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
εφάρµοσε την αποφασισµένη από τις κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ φορολόγηση των αγροτών από το πρώτο ευρώ
µε το πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο. Μαζί µε τα άλλα αστικά κόµµατα ψήφισαν το τρίτο µνηµόνιο. Διαµόρφωσαν τα εργαλεία για
να καταστραφούν πιο γρήγορα πιο πολλές µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις, να συγκεντρωθούν η γη, η παραγωγή και η εµπορία
στις πιο µεγάλες, στις αγροτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Αυτόν τον στόχο υλοποιεί και η ΚΑΠ µέχρι το 2020 µε τη λεγόµενη οικονοµική µεγέθυνση. Όσοι αποµείνουν µέχρι τότε θα είναι
δέσµιοι του τραπεζικού κεφαλαίου µέσα από τη συµβολαιακή
µορφή γεωργίας, που επεκτείνεται σταθερά και για όλα τα προϊόντα.
Κυρίες και κύριοι, µπροστά στις αγροτικές κινητοποιήσεις σε
συγχορδία τα κόµµατα της συγκυβέρνησης, τα άλλα κόµµατα
του ευρωµονόδροµου, η ναζιστική Χρυσή Αυγή, όλοι τους δηµαγωγούν για τη σηµασία της πρωτογενούς παραγωγής, για την
ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης, για την ανατροπή του
παραγωγικού µοντέλου. Κοροϊδεύουν τους αγρότες, γιατί προσπαθούν να κρύψουν ότι η πρωτογενής παραγωγή µέσα σε αυτό
το σύστηµα είναι πλέον αντικειµενικά εξαρτηµένη από τη βιοµηχανία, αλλά και ότι καθορίζεται και υποτάσσεται τελικά στις σχέσεις που συµφέρουν τον µεγαλέµπορο, τον βιοµήχανο, τις
τράπεζες, δηλαδή αυτό που λέµε τον «καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής».
Το τι και πώς θα παραχθεί καθορίζεται από το κίνητρο του µεγάλου καπιταλιστικού κέρδους και όχι βέβαια από την επιδίωξη
ενός κέρδους του µικρού ή έστω σχετικά µεσαίου αγρότη παραγωγού και της οικογένειάς του. Γι’ αυτό η αγροτική παραγωγή
δεν µπορεί να ικανοποιήσει πραγµατικά τις διατροφικές ανάγκες
του λαού, αφού παράγονται και εξάγονται ή εισάγονται προϊόντα
µόνο µε στόχο το κέρδος των λίγων µεγαλεµπόρων, το κέρδος
των βιοµηχάνων. Η κερδοφορία αυτών καθορίζει το τι εξάγει, πα-
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ραδείγµατος χάριν, η Ελλάδα, όπως σκληρό σιτάρι και εισάγει
µαλακό που θα µπορούσε να παραχθεί και εδώ.
Αυτή καθορίζει την αναδιάρθρωση του τοµέα του αγελαδινού
γάλακτος. Έτσι, από οκτώ χιλιάδες εξακόσιους σαράντα παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος που ήταν το 2013, το 2014 δραστηριοποιούνται τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι πενήντα πέντε
παραγωγοί. Δηλαδή, έχουµε µείωση 59% και η αυτάρκεια το
2014 σε γάλα ήταν περίπου το 60% των αναγκών.
Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλα προϊόντα, όπως τα όσπρια, τα
πουλερικά και τα κηπευτικά.
Λένε ότι νοιάζονται για την ντόπια παραγωγή, ενώ κρύβουν ότι
οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας καταστρέφονται εξαιτίας της καπιταλιστικής οργάνωσης της παραγωγής, της οικονοµικής κρίσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ανισόµετρης θέσης
της Ελλάδας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει πείρα πλέον. Υπάρχει πείρα ήδη από την ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981, πείρα µετατροπής του αγροτικού
εµπορικού ισοζυγίου από θετικό σε αρνητικό. Με την πολιτική
των κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ το αποτέλεσµα
ήταν η καταστροφή εγχώριων παραγωγικών δυνάµεων. Εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίοι αγρότες, αν και υποτάχθηκαν σε
αυτό, ακολουθώντας τους ευρωκοινοτικούς κανονισµούς που
υπήρχαν, τις ποσοστώσεις, τις απαγορεύσεις της ΚΑΠ, τις αναδιαρθρώσεις σε καλλιέργειες, τελικά ξεκληρίστηκαν. Αυτό ήταν
το αποτέλεσµα. Συρρικνώθηκαν παραδοσιακές καλλιέργειες και
βιοµηχανικοί κλάδοι µε πρώτη ύλη από την αγροτική παραγωγή,
όπως είναι η ζάχαρη, ο καπνός, η κλωστοϋφαντουργία, η υποδηµατοποιία.
Ενισχύθηκε παράλληλα η κυριαρχία των µονοπωλιακών οµίλων, ιδιαίτερα στην κτηνοτροφική παραγωγή, στη συγκέντρωση
των αγροτικών προϊόντων, στην παραγωγή και εµπορία των τροφίµων.
Απ’ αυτούς τους στόχους και τις πολιτικές δηµιουργήθηκαν τα
ελλείµµατα του κράτους, άδειασαν τα ασφαλιστικά ταµεία και
τώρα για άλλη µία φορά ενοχοποιούν τους εργαζόµενους, τους
συνταξιούχους, τους αγρότες γι’ αυτό.
Σύντοµα αποδείχθηκαν πολύ στενά τα λεγόµενα αριστερά
όρια των διαπραγµατεύσεων της νέας Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
εντός της λυκοσυµµαχίας. Δεν είναι µε το µέρος του µικροµεσαίου αγρότη οι παραγωγοί. Επιδιώκουν µόνο τη βελτίωση της
θέσης του µεγάλου ελληνικού κεφαλαίου µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το πολύ-πολύ. Γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία όταν κάνει
κριτική στην Κυβέρνηση συνειδητά αποπροσανατολίζει για να
µπερδεύει κι αυτή και να εξαπατά τους αγρότες. Δεν λέει την
αλήθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΚΑΠ. Είναι ψευδεπίγραφη, λέµε εµείς, η αντίθεση δεξιάς-αριστεράς, νεοφιλελεύθερης δήθεν και από την άλλη µεριά, δήθεν αριστερής πολιτικής.
Πολλοί αγρότες µπορεί ακόµα να πιστεύουν ότι υπάρχουν και
περιθώρια επιστροφής σε κάποιες καλύτερες µέρες, όπως ήταν
κάποιες τέτοιες στο παρελθόν. Τους λέµε µε κάθε ειλικρίνεια ότι
αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Ήδη πλέον έχει µπει στη ζωή η κάθε
κρατική κοινοτική πολιτική να ενισχύει όλο και περισσότερο µόνο
τη µεγάλη καπιταλιστικά οργανωµένη πρωτογενή ή δευτερογενή
παραγωγή. Αυτό εξυπηρετεί και η νέα ΚΑΠ. Αυτό εξυπηρετούν
οι αλλαγές στη χρήση γης, οι επιδοτήσεις, οι τρόποι φορολογίας,
εισφορών κ.λπ..
Τελικά απ’ αυτό εξαρτάται και το κόστος παραγωγής, το γεγονός ότι είναι πολύ ανεβασµένο ενώ οι τιµές πώλησης στον έµπορο είναι πάρα πολύ χαµηλές. Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχουν
µονοπώλια στη βιοµηχανία, στο εµπόριο, στην ενέργεια, στις µεταφορές, οι τράπεζες που όλοι µαζί συνθλίβουν και υποτάσσουν
τον αυτοαπασχολούµενο µικροµεσαίο αγρότη.
Αυτό άλλωστε σηµαίνει αυτό που λέει µόνο το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας έτσι καθαρά χωρίς φιοριτούρες, ότι αυτό εδώ
είναι το κράτος των µονοπωλίων, του µεγάλου κεφαλαίου που
λέµε εµείς, των εκάστοτε κυβερνήσεων µε όποια σύνθεση που
ταυτόχρονα χαρατσώνουν, κυριολεκτικά µατώνουν τον φτωχό
και µεσαίο αγρότη.
Όµως, η κατάσταση δεν σηµαίνει ότι είναι και αδιέξοδη. Το
ΚΚΕ λέει ότι υπάρχει διέξοδος για όλους αυτούς τους ανθρώπους του µόχθου, της παραγωγής. Το ΚΚΕ παλεύει για τη µόνη
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λύση που συµφέρει τους πολλούς ενάντια στη φτώχεια, την
ανεργία, το ξεκλήρισµα, για τον δρόµο της λαϊκής εξουσίας µε
κοινωνικοποίηση των καπιταλιστικών εκµεταλλεύσεων της γης,
των συγκεντρωµένων µηχανοποιηµένων µέσων παραγωγής, των
κρατικών υποδοµών του εµπορίου µε άµεση ένταξή τους στον
κεντρικό σχεδιασµό για παραγωγή µε στόχο την ικανοποίηση
πρώτα απ’ όλα των µεγάλων λαϊκών αναγκών, της διατροφής του
λαού, της εξασφάλισης πρώτων υλών για τη βιοµηχανία.
Αυτή η αγροτική παραγωγή θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές
δυνατότητες που έχει η χώρα, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατά µας,
εδαφικά, κλιµατολογικά, τεχνογνωσίας, επιστήµης, βιοµηχανικής
παραγωγής, επεξεργασίας πρώτων υλών, προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης των φυσικών πόρων. Σε αυτήν θα
έχουν θέση οι νέοι αγρότες µε τεχνική ή επιστηµονική ειδίκευση,
µε πραγµατικά καλές σύγχρονες συνθήκες εργασίας και ζωής
χωρίς χρέη και τον κίνδυνο καταστροφής που έχουν ως ατοµικοί
παραγωγοί.
Η διέξοδος µιας κοινωνικά οργανωµένης παραγωγής µε κρατικό ή συνεταιριστικό τρόπο δεν πρέπει να φοβίζει πλέον κανέναν
και καµµιά. Σε αυτήν την κοινωνία θέση έχουν οι µικροµεσαίοι
αγρότες µέσω του αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισµού, ο
οποίος θα έχει το δικαίωµα χρήσης γης ως παραγωγικού µέσου
ενώ θα µειώνει το κόστος παραγωγής µε την κοινή καλλιεργητική
φροντίδα και συλλογή των προϊόντων, αξιοποιώντας τις κρατικές
υποδοµές.
Είναι η λύση, η οποία απαλλάσσει τους µικροµεσαίους αγρότες µια για πάντα από τις τράπεζες, από τους βιοµήχανους, τους
µεγαλέµπορους, από τους φόρους. Διασφαλίζει το αγροτικό εισόδηµα, τη διάθεση, συγκέντρωση, αποθήκευση, συντήρηση και
µεταφορά της αγροτικής παραγωγής µέσω του κρατικού µηχανισµού µε καθορισµένες αναλογίες στην παραγωγή και κρατικές
τιµές στα προϊόντα. Προστατεύει από φυσικές καταστροφές. Παρέχει τη δυνατότητα τα χωριά µας να αποκτήσουν µορφωτική,
πολιτιστική ζωντάνια, σύγχρονες κρατικές υποδοµές γενικής παιδείας, υγείας, πολιτισµού, φυσικής αγωγής.
Το κοινό µέλλον των πολλών µικροµεσαίων αγροτών µε τους
µισθωτούς εργαζόµενους στη βιοµηχανία, στο εµπόριο, στις
υπηρεσίες και αλλού, βρίσκεται στην απαλλαγή τους από τη σηµερινή καπιταλιστική ιδιοκτησία, στην οικοδόµηση σχέσεων
πραγµατικής κοινωνικής, σοσιαλιστικής, δηλαδή, ιδιοκτησίας και
οικονοµίας, πράγµατα που εσείς βέβαια τα έχετε πετάξει στα καλάθια των αχρήστων. Μόνο για λόγια είστε πολλά χρόνια τώρα,
απλά και µόνο τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε πολύ κατανοητό
ευρύτερα και στην αγροτιά και στους εργαζόµενους. Γι’ αυτό το
µόνο που έχετε να κάνετε είναι να χαµογελάτε, αλλά δεν θα χαµογελάτε και για πολύ.
Αυτή η οικονοµία είναι ρεαλιστική, λέµε εµείς, και ακούστε
αυτήν την πρόταση του ΚΚΕ, που δεν πέφτει και πολύ συχνά έξω.
Είναι ρεαλιστική γιατί συµφέρει πρώτα απ’ όλα την εργατική
τάξη, τον εργαζόµενο λαό, τα λαϊκά στρώµατα, τους βιοπαλαιστές αγρότες που είναι στα χωράφια. Αυτός ο συνεταιριστικός
τύπος οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής δεν έχει βέβαια τίποτα κοινό µε τις συνεταιριστικές οργανώσεις που γνωρίσαµε σε
αυτό το έδαφος του καπιταλισµού µέχρι σήµερα µε τη συµβολή
όλων των µέχρι τώρα -και της δικής σας- κυβερνήσεων, ούτε βεβαίως µε αυτές που υπόσχεστε εσείς, ο κατ’ όνοµα αριστερός
Υπουργός.
Οι σηµερινές οµάδες παραγωγών και οι συνεταιρισµοί είναι
προετοιµασία για να µην κυνηγά το πολύ µεγάλο ψάρι το πολύ
µικρό, αλλά να φάει το µεσαίο. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τους αγώνες
επιβίωσης, τα αιτήµατα της µαχόµενης µικροµεσαίας αγροτιάς,
όπως και της εργατιάς, των µισθωτών ή µε µπλοκάκι επιστηµόνων, των άλλων επαγγελµατιών αυτοαπασχολουµένων στις πόλεις.
Αντιπαλεύει την ανεργία και µε τη συνολική πολιτική του και
µε τη στήριξη άµεσων διεκδικήσεων, όπως επίδοµα ανεργίας για
όλους, χωρίς προϋποθέσεις, σε ύψος ικανό να ζήσουν αξιοπρεπώς, ανάλογη σύνταξη σε όλους και όλες, δηµόσιες, δωρεάν,
αναβαθµισµένες, σύγχρονες υπηρεσίες υγείας για όλους και
όλες.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει και γι’ αυτόν τον λόγο τα σηµερινά δίκαια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αιτήµατα των αγροτών, όπως είναι η άµεση απόσυρση αυτού του
ασφαλιστικού τερατουργήµατος, να καταργηθεί η φοροληστεία
από το πρώτο ευρώ και άλλα που επαρκώς είπε και ο εισηγητής
µας και θα αναλύσουν στη συνέχεια οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του κόµµατός µας σήµερα.
Το ΚΚΕ θέτει όλες του τις δυνάµεις για να αποσπάσουν οι
αγρότες ό,τι µπορούν σήµερα ή έστω να ανακόψουν τα νέα αντιλαϊκά µέτρα. Ταυτόχρονα, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
δεν κρύβει την αλήθεια, προειδοποιεί και καλεί. Μπροστά µας
είναι ο δρόµος για τη λαϊκή κοινωνική, οικονοµική και πολιτική
διέξοδο και προοπτική. Ο αγώνας θα είναι δύσκολος, δεν είναι
εύκολος, θα αποκτά αντοχή και διάρκεια. Θα µπορεί να βάζει εµπόδια, όσα περισσότερα γίνεται, όταν συνδέεται µε τον στόχο
για άλλη οργάνωση της παραγωγής στη χώρα µας.
Αυτή η λαϊκή συµµαχία, µε ισχυρό Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, είναι µονόδροµος για πραγµατική αλλαγή στον αρνητικό
συσχετισµό σήµερα ανάµεσα σε εκµεταλλευτές και εκµεταλλευόµενους. Είναι προϋπόθεση για τη λαϊκή εξουσία, για µια οικονοµία µε κριτήριο µόνο τη λαϊκή ευηµερία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σάκης Βαρδαλής.
Παρακαλώ τους υπόλοιπους οµιλητές του ΚΚΕ για µια οικονοµία στον χρόνο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι φανερό πως οι φετινές κινητοποιήσεις των αγροτών ήρθαν ως αποτέλεσµα µιας ανεβασµένης διάθεσής τους, στην οποία βεβαίως έπαιξε ρόλο η
δυσαρέσκεια από την υλοποίηση της αντιαγροτικής πολιτικής
των τελευταίων χρόνων, αλλά και της διάθεσής τους να πουν µε
αυτό τον τρόπο «φτάνει ως εδώ!», να αγωνιστούν για να αποτρέψουν το ξεκλήρισµά τους.
Η µικροµεσαία αγροτιά πληρώνει ακριβά την καπιταλιστική
κρίση, την πολιτική των µνηµονίων, αλλά και την Κοινή Αγροτική
Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σηµερινή Συγκυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες, κινείται
στον ίδιο «ντορό» της αντιαγροτικής πολιτικής, της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής.
Το τι σηµαίνει Κοινή Αγροτική Πολιτική οι αγρότες τώρα πια
το έµαθαν, το ξέρουν πολύ καλά. ΚΑΠ σηµαίνει περιορισµούς
στις καλλιέργειες και ποσοστώσεις στην παραγωγή. Σηµαίνει
ελεύθερες, χωρίς δασµούς, εισαγωγές αγροτικών προϊόντων στη
χώρα µας. Σηµαίνει χαµηλές τιµές στα αγροτικά προϊόντα και συνεχώς αυξανόµενο κόστος παραγωγής. Σηµαίνει να µην αποζηµιώνονται οι αγρότες για τις καταστροφές στην παραγωγή από
αντίξοες καιρικές συνθήκες και αρρώστιες. Σηµαίνει άγρια φορολόγηση των αγροτών από το πρώτο ευρώ του εισοδήµατος,
καθώς και ΕΝΦΙΑ για τα σπίτια, τους αχυρώνες και τα χωράφια.
Σηµαίνει απανωτά «χαράτσια» για τον ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ, τον ΟΣΔΕ,
τις αρδευτικές γεωτρήσεις, τις σταυλικές εγκαταστάσεις κ.ά..
ΚΑΠ, εν τέλει, σηµαίνει συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος,
µαζικό ξεκλήρισµα των µικροµεσαίων αγροτών, φτώχεια και εξαθλίωση του αγροτικού κόσµου.
Η µείωση του εισοδήµατος για τους µικροµεσαίους αγρότες
τα τελευταία χρόνια ξεπερνά το 40%, ενώ τα ξεκληρισµένα αγροτικά νοικοκυριά της χώρας µας, στα χρόνια που βρίσκεται στην
ΕΟΚ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπέρασαν τις τριακόσιες χιλιάδες.
Θα µας πουν κάποιοι, όπως τελευταία το χρησιµοποιεί ως επιχείρηµα και ο κύριος Υπουργός, πως Κοινή Αγροτική Πολιτική
σηµαίνει και επιδοτήσεις και ενιαία ενίσχυση και λεφτά για τους
αγρότες από το ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα κοινοτικά προγράµµατα. Οι αγρότες, όµως, τώρα γνώρισαν πολύ καλά και αυτό το
παραµύθι. Απ’ αυτά τα κονδύλια «ψίχουλα» φτάνουν στους µικρούς και µεσαίους αγρότες. Τα πολλά λεφτά καταλήγουν στους
µεγαλοαγρότες και σε κάποιους επιτήδειους. Άσε που κι αυτά
στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περικοπούν κατά 60%.
Συνεχίζετε κι εσείς µία πολιτική, η οποία µέσω των χαµηλών
τιµών παραγωγού στα αγροτικά προϊόντα, των περικοπών στις
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επιδοτήσεις, της αλµατώδους αύξησης του κόστους παραγωγής
και πολλών άλλων σκληρών αντιαγροτικών µέτρων οδηγεί στη
συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος, µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος του αγροτικού κόσµου να ζει ήδη σε συνθήκες µαζικής πτώχευσης και οικτρής εξαθλίωσης.
Γι’ αυτό τον σκοπό χρησιµοποιείτε πολλά εργαλεία. Ένα από
τα εργαλεία, που θέλω να αναφερθώ και που χρησιµοποιείτε για
να ξεκληριστεί η φτωχοµεσαία αγροτιά, είναι και το κόστος παραγωγής. Χρόνο µε τον χρόνο οι αγροτικές τιµές όλο και µειώνονται, ενώ το κόστος παραγωγής όλο και αυξάνεται, οδηγώντας τους µικροµεσαίους αγρότες στη φτώχεια και στην απόγνωση.
Καταργείται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
πετρέλαιο κίνησης.
Επιπλέον, τίθεται και ένα εύλογο ερώτηµα: Γιατί διαχωρίζεται
η γεωργία και η κτηνοτροφία από τους άλλους κλάδους της βιοµηχανίας και της ναυτιλίας, που ισχύουν ευνοϊκές ρυθµίσεις;
Δεύτερον, αυξάνετε την τιµή του αγροτικού ρεύµατος. Με
στοιχεία της EUROSTAT, που πολλές φορές επικαλείστε, τον
Μάρτιο του 2013 -δηλαδή, αυτά τα στοιχεία αφορούν µέχρι το
τέλος του 2012- η αύξηση στο κόστος της ενέργειας, στην αναφερόµενη δηλαδή περίοδο, ήταν πάνω από 64%. Καταλαβαίνουµε σήµερα πού βρίσκεται, πάνω από 100%, µε τις αυξήσεις που
εν τω µεταξύ έχουν δοθεί.
Αυξάνετε τον ΦΠΑ των εφοδίων -σπόρους, λιπάσµατα, φάρµακα- από το 13% στο 23%. Πολλές χιλιάδες µικροµεσαίων αγροτών είναι καταχρεωµένοι και βρίσκονται πραγµατικά στον «αέρα», κινδυνεύοντας όχι µόνο να βγουν εκτός παραγωγής αλλά
και να χάσουν τα χωράφια τους, τα σπίτια τους, το βιος τους και
να καταλήξουν άνεργοι και απόκληροι.
Καίει την τσέπη των αγροτών και των κτηνοτρόφων το αυξηµένο κόστος παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω.
Γιατί δεν δίνετε αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές, κύριε Υπουργέ; Γιατί δεν µειώνετε άµεσα την τιµή του
αγροτικού ρεύµατος κατά 50% για τους µικροµεσαίους αγρότες,
όπως έχουν οι βιοµήχανοι, στους οποίους µάλιστα τάζετε ακόµη
περισσότερο φθηνότερη ενέργεια; Γιατί δεν καταργείτε τον ΦΠΑ
στα αγροτικά µέσα και εφόδια, στις ζωοτροφές, αλλά και στα
τρόφιµα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στις υπηρεσίες; Γιατί
δεν καθιερώνετε κατώτερες εγγυηµένες τιµές για όλα τα αγροτικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να
αφήνουν ένα λογικό κέρδος;
Υπάρχει λύση σε όφελος των µικροµεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Η Ελλάδα µπορεί να έχει πλούσια αγροτική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή, ικανή να θρέψει το σύνολο του
πληθυσµού της και να αναπτύξει σχέσεις και εξαγωγές ελληνικών προϊόντων σε ισότιµη βάση µε όλες τις χώρες του κόσµου.
Την πρότασή µας την παρουσίασαν µε εµπεριστατωµένο
τρόπο, τόσο ο Γενικός Γραµµατέας του κόµµατος όσο και ο εισηγητής. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Μόνο µε αυτή την πρόταση
του ΚΚΕ θα καλυφθούν οι ανάγκες του λαού µας σε φθηνά, ποιοτικά προϊόντα, µε παραγωγικούς συνεταιρισµούς της µικροµεσαίας αγροτιάς, µειώνοντας το κόστος παραγωγής και εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό εισόδηµα για τους αγρότες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Λαµπρούλης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η στοχοποίηση των αγροτών και από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκφράζεται και µε τα νέα µέτρα σε βάρος των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων και ειδικότερα µε τις νέες ανατροπές
στο ασφαλιστικό τους ταµείο, τον ΟΓΑ, αφού το νέο σχέδιο για
το ασφαλιστικό αποτελεί ένα τερατούργηµα, όχι µόνο σε βάρος
των φτωχών και µεσαίων αγροτών αλλά και των εργατοϋπαλλήλων, των συνταξιούχων, των µισοάνεργων, της νέας γενιάς. Καταργεί ό,τι έχει αποµείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της
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ασφάλισης, υλοποιώντας το τρίτο µνηµόνιο που ψήφισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µαζί µε τη Νέα Δηµοκρατία, το ΠΑΣΟΚ,
το Ποτάµι, τα οποία σήµερα υποκριτικά εµφανίζονται διαµαρτυρόµενα.
Έτσι, στο κυβερνητικό σχέδιο για το ασφαλιστικό, σε ό,τι
αφορά τους µικροµεσαίους αγρότες, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του συντελεστή των ασφαλιστικών εισφορών του σηµερινού ΟΓΑ, ο οποίος από 7%, που είναι σήµερα, σχεδόν θα τριπλασιαστεί και θα φτάσει στο 20% το 2019.
Επιπλέον, αυξάνεται η εισφορά για την υγεία από το 2,5% στο
6,95%, ενώ θα υπάρχει και εισφορά 0,5% για την Αγροτική Εστία,
µε αποτέλεσµα η συνολική επιβάρυνση για σύνταξη και υγεία να
φτάσει το 27,45%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι από τα 753
ευρώ τον χρόνο που πληρώνει σήµερα ο αγρότης, ο οποίος είναι
ασφαλισµένος στην πρώτη κατηγορία, την πιο χαµηλή δηλαδή,
µε βάση τις ασφαλιστικές εισφορές, το 2019 θα πληρώνει 1.544
ευρώ! Το συνολικό ποσό εισφορών για την αγροτική οικογένεια
θα πολλαπλασιάζεται, εάν πρέπει να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ η γυναίκα αγρότισσα αλλά και τα ανήλικα µέλη, τα παιδιά, και αυτό
ανεξάρτητα από το εισόδηµα του αγρότη. Θα πληρώνει το ποσό
αυτό ακόµα και εάν έχει µπει µέσα την προηγούµενη χρονιά.
Σε όλα αυτά πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας το ότι προστίθενται και τα άλλα «χαράτσια» που επιβάλλονται στους αγρότες,
δηλαδή οι πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΛΓΑ, η
φορολογία από το πρώτο ευρώ του εισοδήµατος µε συντελεστή
26% και η προκαταβολή φόρου 100% για την επόµενη χρονιά, ο
ΕΝΦΙΑ για τα σπίτια, τις αποθήκες, τα οικόπεδα, τα χωράφια των
αγροτών και των κτηνοτρόφων, η αύξηση στο 23% του ΦΠΑ για
τα αγροεφόδια, η κατάργηση της επιστροφής φόρου του πετρελαίου κ.λπ.. Ο κατάλογος είναι µακρύς.
Γίνεται φανερό, λοιπόν, πως πολύ περισσότεροι µικροµεσαίοι
αγρότες δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες, αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές και θα µείνουν χωρίς ασφάλιση,
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και σύνταξη, αφού σήµερα ήδη
το 50% και περισσότερο των αγροτών δεν µπορεί να καταβάλει
ούτε τις σηµερινές εισφορές, που είναι χαµηλότερες από αυτές
που προγραµµατίζονται να επιβληθούν.
Έτσι, όποιος έχει λεφτά θα φροντίζει για την υγεία του, θα έχει
φάρµακα, εµβόλια για τον ίδιο και τα παιδιά του και περίθαλψη,
έστω και αυτή την υποβαθµισµένη που παρέχεται από τα δηµόσια νοσοκοµεία και τα κέντρα υγείας. Όµως, όποιος δεν έχει, τι
θα γίνεται; Θα πεθαίνει; Εκεί πάτε όχι µόνο τους αγρότες αλλά
και ολόκληρο τον ελληνικό λαό, εφόσον η στρατηγική επιλογή,
που ακολουθείτε κι εσείς, η παρούσα Κυβέρνηση, όπως και οι
προηγούµενες, και στο χώρο της υγείας είναι «Λευκή Βίβλος»,
που σηµαίνει ατοµική ευθύνη για το ζήτηµα της υγείας. Έτσι, το
κράτος απαλλάσσεται από την όποια ευθύνη έχει απέναντι και
στο ζήτηµα αυτό.
Συνεπώς το κτύπηµα στα ασφαλιστικά δικαιώµατα των αγροτών συντελείται παράλληλα µε όλα τα άλλα εµπόδια, που βάζουν
η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στους φτωχούς και µεσαίους αγρότες, προκειµένου να παραµείνουν στη γη τους, να συνεχίσουν να καλλιεργούν.
Το σύνολο των αντιαγροτικών µέτρων, ο πυρήνας των οποίων
προβλέπεται από τη νέα ΚΑΠ, οδηγεί στο ξεκλήρισµα χιλιάδων
µικροµεσαίων αγροτών, που έχουν αποµείνει, προκειµένου η γη
και η παραγωγή να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια και συγχρόνως
να δηµιουργηθούν µεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις.
Αυτός ο στόχος υπηρετείται και µε το ασφαλιστικό, όπως και
µε όλα τα µέτρα που ο κύριος Υπουργός πριν λίγους µήνες, το
καλοκαίρι, χαρακτήριζε µέτρα-ταφόπλακα του αγροτικού τοµέα,
καλώντας µάλιστα τους αγρότες τότε να τα απορρίψουν µε το
«όχι» στο δηµοψήφισµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Βουλής)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όµως, αυτά τα εξοντωτικά µέτρα συνυπέγραψε η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως και τα υπόλοιπα κόµµατα µε το τρίτο µνηµόνιο. Και τώρα από κοινού, µαζί µε τους εταίρους σας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζετε την ταφόπλακα στη µικροµεσαία
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αγροτιά.
Να γιατί ο αγώνας των φτωχών και µεσαίων αγροτών από άκρη
σε άκρη στη χώρα για να παραµείνουν στη γη τους, στο χωράφι
τους, είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας που περιλαµβάνει και το
δικαίωµα σε µία αξιοπρεπή σύνταξη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, που σήµερα κινδυνεύουν όσο ποτέ.
Γι’ αυτό απορρίπτουν τα κυβερνητικά σχέδια και ζητούν να µη
γίνει καµµία αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές, διεκδικούν και
παλεύουν για αποκλειστικά δηµόσια δωρεάν υγεία -πρόνοια για
όλους µε ευθύνη του κράτους, δωρεάν φάρµακα, να σφραγίζονται όλα τα βιβλιάρια υγείας των αγροτών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, την ανάκληση του σηµερινού ορίου συνταξιοδότησης
στα εξήντα επτά χρόνια και συνταξιοδότηση στα εξήντα χρόνια
για τους αγρότες και στα πενήντα πέντε για τις αγρότισσες. Διότι
γνωρίζετε πολύ καλά, όπως όλοι µας γνωρίζουµε, ότι ο ηλικιωµένος αγρότης δεν µπορεί να κάνει τη σκληρή δουλειά που απαιτεί το αγροτικό επάγγελµα. Και αν σήµερα το κάνουν πολλοί,
είναι γιατί αναγκάζονται, επειδή µε την εξευτελιστική σύνταξη,
που παίρνουν, δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ούτε τα αναγκαία
για την επιβίωση. Παράλληλα, ζητούν αξιοπρεπείς συντάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µία τελεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρούµε πως ο αγώνας επιβίωσης των αγροτών µπορεί να
είναι αποτελεσµατικός, όταν συνδυάζει την πάλη για την απόκρουση των µέτρων και την ανάκτηση των απωλειών µε την προοπτική ενός άλλου δρόµου ανάπτυξης, που το αγροτικό εισόδηµα, η ασφάλιση και η σύνταξη θα είναι εξασφαλισµένα. Προϋπόθεση γι’ αυτά είναι η αναµέτρηση µε την πολιτική της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής -της ΚΑΠ- της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα
στα συµφέροντα των µονοπωλίων και των πολυεθνικών, µε ενδυνάµωση της κοινωνικής συµµαχίας της αγροτιάς µε τους εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα, η οποία πράγµατι να
ανοίξει τον δρόµο της ευηµερίας για τον λαό µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Καληµέρα στον κύριο Πρόεδρο, στους κυρίους Υπουργούς, που
είναι στα έδρανα, στους κυρίους και στις κυρίες συναδέλφους.
Επιστρέφοντας από τη Μακεδονία πέρασα από τα µπλόκα των
αγροτών και συνοµίλησα µαζί τους. Τους είπα ότι η θέση της
Ένωσης Κεντρώων είναι να µην κλείνουν τους δρόµους. Δεν είναι
ευπρεπές µία κοινωνική οµάδα να στρέφεται κατά των άλλων,
προκειµένου να πετύχει τα δικά της. Είναι πάγια θέση µου αυτή.
Υπάρχουν, βέβαια, στον τόπο αυτό κάποια κόµµατα και κάποιες πολιτικές δυνάµεις, που επί µόνιµης βάσης τις απεργίες
και τις διαδηλώσεις τις συνδυάζουν µε αντικοινωνικές συµπεριφορές. Δεν το κάνουν τώρα, το κάνουν από ιδρύσεώς τους κάποιες δυνάµεις. Είναι η τακτική τους.
Το ότι, όµως, ζητούµε από τους αγρότες να µην κλείνουν τους
δρόµους, δεν σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση µπορεί να αυθαιρετεί.
Ένας πρεσβευτής, πριν από κάνα µήνα, µου είπε ότι «στη
χώρα µας δεν επιµένουµε πάρα πολύ στο δικαίωµα της απεργίας, γιατί ο διάλογος είναι τόσο πολιτισµένος, που έχει αρχίσει
η απεργία να παύει να έχει αξία».
Τώρα, πότε θα µπορούσε να συµβεί και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, να γίνονται γόνιµοι διάλογοι πριν έρθουν οι κοινωνικές ρήξεις, ώστε τελικά η απεργία να είναι ένα έσχατο και µόνο δικαίωµα, σπανιότατα χρησιµοποιούµενο, πότε θα το πετύχουµε, αυτό
είναι θέµα ωριµότητας της πολιτικής ζωής.
Το ζήτηµα, όµως, είναι ότι και η Κυβέρνηση δεν πρέπει να αυθαιρετεί. Τι σηµαίνει αυτό; Ο κ. Τσίπρας επί πέντε χρόνια έλεγε
ότι έχει λύσεις και ότι θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά και
ότι θα φοβηθεί η Μέρκελ και θα αλλάξει η Ευρώπη -δεν ήθελε να
αλλάξει η Ελλάδα ο κ. Τσίπρας, ήθελε να αλλάξει η Ευρώπη!- κάποιος κόσµος τον πίστεψε βέβαια. Και όλα αυτά είναι πολύ ωραία, σαν παραµύθια, αν µπορούσαν να γίνουν. Τα παραµύθια,
όµως, είναι µόνο για να κοιµούνται τα παιδιά, όταν δυσκολεύουν
τους γονείς. Στην πράξη δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγµατα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Αλλάζει η Ευρώπη σιγά σιγά, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Η στάση αυτή του κ. Τσίπρα ήταν να λέει επί πέντε χρόνια ότι
έχει άλλες λύσεις και κάποια ωραία βραδιά να πηγαίνει να τα
υπογράφει όλα, αµαχητί. Και λέω «αµαχητί» διότι ποια ήταν η
µάχη; Τι αρνήθηκε, εκείνη τη νύχτα; Αρνήθηκε τίποτα; Έχετε κανένα στοιχείο που να το εξηγεί ή και ένα µέτρο το οποίο κατάφερε ο κ. Τσίπρας και εξαίρεσε; Απολύτως τίποτα. Τα υπέγραψε
όλα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: ...(δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Παρακαλώ, εγώ δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αραχωβίτη,
σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Οι Βουλευτές της Ένωσης Κεντρώων σάς ακούµε πάντα µε απόλυτη ησυχία. Εάν εσείς είστε εκ φύσεως ταραχοποιοί, είναι άλλη
υπόθεση. Σας παρακαλώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Δεν είµαστε εκ φύσεως ταραχοποιοί, αλλά µας πνίγει το δίκιο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Προστατέψτε και την Αίθουσα από τους εαυτούς σας. Και η Αίθουσα χρειάζεται προστασία, αφού ο κύριος Πρόεδρος τους
αφήνει. Τι να πω!
Έχετε ακούσει ποτέ Βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων να φωνασκεί, όταν µιλάτε εσείς; Αν έχετε ακούσει µία φορά, να τον επιπλήξω.
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή και οι αγρότες «πληρώνουν τη
νύφη» της υπογραφής του κ. Τσίπρα µια νύχτα. Και βρήκατε τις
εύκολες λύσεις, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Αυτοί οι δύο κλάδοι είναι δύσκολο να συνδικαλιστούν. Ήταν
δύσκολο να βγουν δικηγόροι στους δρόµους.
Είναι δύσκολο πια οι αγρότες να κλείνουν τους δρόµους, όπως
επί Ανδρέα Παπανδρέου, που τους δίνανε κάτι, ή επί Καραµανλή,
και ησύχαζαν. Τώρα και οι αγρότες πια δεν θα πετύχουν τίποτα.
Αν υπάρξει πλειοψηφία που θα ψηφίσει το ασφαλιστικό, µαταιοπονεί όλη η κοινωνία µε τις αντιδράσεις της.
Έχουµε ένα κοινοβουλευτικό σύστηµα, στο οποίο µπορεί η Κυβέρνηση να εκπροσωπούσε ένα 35% τον Σεπτέµβριο και µε αυτά
που συµβαίνουν τώρα να έχει ένα 15% συν 1% µε 1,5% του Καµµένου, δηλαδή το λαϊκό πέλµα της να είναι 16%, αλλά κοινοβουλευτικά, θεωρητικά έχει 153 Βουλευτές. Όλη η κοινωνία να είναι,
λοιπόν, «στα κάγκελα» και να κάθεται οκλαδόν στις πλατείες, η
Κυβέρνηση περνάει αυτά που θέλει. Ένα τέτοιο σύστηµα έχουµε.
Προχθές συνέτρωγα µε µία Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Μεσσηνία και µου είπε «από τους πέντε Βουλευτές στη Μεσσηνία,
έχουµε τους τρεις στον ΣΥΡΙΖΑ». Της είπα: «Μα, καλά η Μεσσηνία είναι δεξιό κάστρο, πώς έχετε τρεις;». «Είναι το µπόνους,
κύριε Λεβέντη. Ντρεπόµαστε για το µπόνους, αλλά το χρησιµοποιούµε» µου είπε. Ντρέπονται, αλλά το χρησιµοποιούν το µπόνους!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Όνοµα!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ας µην πω το όνοµά της. Ας µην την εκθέσω. Γνωρίζετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαδόπουλε,
σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Έχει έρθει να καθίσει πιο πίσω, όπως
βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, αλλά συνεχίζει!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν ασχολούµαι µε τον κ. Παπαδόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συνεχίστε, κύριε
Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Δεν ασχολούµαι µε τον κ. Παπαδόπουλο. Είναι καλός να ακούει
και όταν µιλάει να τον ακούµε εµείς.
Συνεπώς αυτή η κοινοβουλευτική κατάσταση, που υπάρχει
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αυτή τη στιγµή, δεν αντανακλά πάνω από το 16% του ελληνικού
λαού. Και όµως σου λέει «µας ψήφισε ο κόσµος». Αυτό είναι το
«πιστεύω» κάποιων και διά αυτού του τρόπου κυβερνιέται η Ελλάδα, όχι τώρα, αυτή τη φορά, κυβερνιέται επί εξήντα, για να µην
πω και παραπάνω, χρόνια.
Η Αριστερά είχε όνειρο να αλλάξει αυτά τα πράγµατα. Και
όταν τους λέµε «πώς θα αλλάξουν αυτά τα πράγµατα; Κάντε την
απλή αναλογική», ξέρετε τι απαντούν; «Υποµονή». Εγώ ήξερα ότι
η Αριστερά είναι ανυπόµονη στην απλή αναλογική. Τώρα έγινε
υποµονετική.
Ο κ. Κουρουµπλής εµφανίστηκε την άλλη φορά στην Καλαµάτα µπροστά µου και είπε το εξής: Και σταθερές κυβερνήσεις
θα εξασφαλίζει ο νόµος του και αναλογικότερο σύστηµα. Τι είναι
αυτό πάλι; Ο τετραγωνισµός του κύκλου, γιατί οι σταθερές κυβερνήσεις είναι η άποψη της Νέας Δηµοκρατίας για ενισχυµένη.
Το αναλογικότερο είναι η ίδια ρίζα µε την αναλογική. Δεν θέλουν
απλή αναλογική, θέλουν αναλογικότερο σύστηµα. Αναλογικότερο, όµως, είναι ένα σύστηµα που παραµένει ενισχυµένη.
Όσον αφορά τους αγρότες, εάν επιµείνετε να πληρώσουν οι
αγρότες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες το κόστος της υπογραφής του κ. Τσίπρα, πιστεύω ότι στο τέλος η Κυβέρνηση θα πέσει.
Δεν πιστεύω ότι όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ –και οι εκατόν πενήντα τρεις, µαζί µε τον Καµµένο- θα πάνε να ψηφίσουν αυτό το
πράγµα. Αυτός ο φόβος έχει καταλάβει τον κ. Πρωθυπουργό, λυπούµαι πολύ. Αυτός ο φόβος τον έχει κυριεύσει, δηλαδή ότι δεν
θα πάνε όλοι οι Βουλευτές να του κάνουν το χατίρι και να ψηφίσουν -αντίθετα µε όσα µέχρι τώρα έλεγε- και να µην µπορούν να
πάνε ούτε στις περιφέρειές τους.
Διάβασα την επερώτηση του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ καταλήγει λέγοντας
ότι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν τα πάντα, µηχανήµατα, γήπεδα,
εκτάσεις. Και στο ΚΚΕ, δηλαδή, δεν έχουν καταλάβει ότι έπεσε
ο κοµµουνισµός. Φοβάµαι ότι δεν το έχετε καταλάβει. Ίσως είµαστε η µόνη χώρα του κόσµου, που το Κοµµουνιστικό Κόµµα
ζει στην εποχή του Στάλιν.
Οι αγρότες θέλουν την κοινωνικοποίηση και των µέσων και των
εκτάσεων; Τα θέλουν αυτά που λέτε; Μόνο εσείς τα θέλετε, οι
πέντε-έξι, οι Βουλευτές. Βρίσκετε αγρότες, έστω και µέλη του
ΚΚΕ, που να θέλουν τις προτάσεις σας, οι οποίες συνοδεύονται
από έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Γνωρίζουν οι αγρότες τι
τους αναµένει, αν η χώρα βγει από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση; Φαντάζοµαι όχι.
Πρέπει και εσάς να σας προβληµατίσει ότι ογδόντα χρόνια
µετά έχετε κολλήσει σε ένα 4%. Δεν σας προβληµατίζει ούτε
αυτό, το ότι είστε ένα κόµµα τόσων δεκαετιών και έχετε κολλήσει, ενώ η εποχή είναι µια χαρά τώρα; Αφού οι καπιταλιστές πρόδωσαν τα άλλα κόµµατα, έπρεπε να ανεβαίνετε εσείς. Εγώ δεν
βλέπω να ανεβαίνετε. Αντίθετα βλέπω να ανεβαίνετε σε ανωριµότητα και σε έλλειψη προσγείωσης στην πραγµατικότητα.
Παρακαλώ την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το νοµοσχέδιο, να
µην το εισαγάγει µε τη βία, που λέει δηλαδή για Φεβρουάριο ή
Μάρτιο. Ξέρω ότι δεν θα το εισαγάγετε. Το καθυστερείτε, γιατί
ίσως η µέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου να είναι και η µέρα πτώσης της Κυβέρνησης. Μη βιαστείτε να το εισαγάγετε.
Σκεφτείτε καλύτερα να καλέσετε τον κ. Μητσοτάκη. Και ο κ.
Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης και οι δύο µέσα στα κόµµατά σας
–και οι νεοδηµοκράτες και οι συριζαίοι- να αποµονώσετε τους
θερµοκέφαλους και τους φανατικούς και να καταστρωθεί ένα
σχέδιο δράσης και να πάµε στην Ευρώπη να επαναδιαπραγµατευτούµε σε σοβαρότερη βάση.
Μόνο µια ισχυρή οικουµενική κυβέρνηση µπορεί να πείσει τους
Ευρωπαίους να χαλαρώσουν το πρόγραµµα και να συνδυαστεί
η πληρωµή των οµολόγων της άµεσης λήξης κατά ένα ποσοστό
µε ανάπτυξη, να µετακυλίονται, δηλαδή, και τα κοντινά οµόλογα
πιο πέρα και να ρίπτονται στην ανάπτυξη, ώστε η χώρα να δει
µια άσπρη µέρα.
Η οικουµενική, δηλαδή, τι θα πετύχει; Τα άµεσα οµόλογα να
µετακυλιστούν πιο πέρα, ώστε τα λεφτά να ρίχνονται εντός Ελλάδας και το ότι η Ελλάδα έχει πολιτική σταθερότητα -ελπίζωνα προσεγγίσει και κάποιους επενδυτές. Εκεί είναι η λύση. Διαφορετικά, το να τα κάνουµε όλα κοινωνικά, το να λένε κάποιοι
«όχι στην Ευρώπη», όλα αυτά είναι φωνές -να µε συγχωρείτε- ανι-
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σορροπίας. Δεν το λέω για κανέναν συγκεκριµένα. Είναι φωνές
ανισορροπίας, που δεν πρέπει να ακούγονται στο Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και αυτή η φωνή -όχι
µόνο τα κόµµατα που στηρίζουν τα συµφέροντα του κεφαλαίου
και τα υλοποιούν από κυβερνητικούς θώκους- είναι πάρα πολύ
χρήσιµη για το σύστηµα που κατέβηκε τώρα, γιατί ακριβώς λέει
τους µύχιους πόθους του συστήµατος, όλα αυτά που οι πληρωµένοι του κονδυλοφόροι δεν µπορούν να τα πουν ανοικτά.
Και, επιτέλους, αξιοποιήστε τον στην Κυβέρνηση! Αυτό θέλει
η αστική τάξη της χώρας µας. Απ’ αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι
φανερό. Το µήνυµα το µετέφερε πολύ γρήγορα, ως λαγός, περνώντας από τα µπλόκα. Ποιο ήταν αυτό το µήνυµα; Ο αντικοµµουνισµός.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Να απαντήσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας διακόψαµε και
δεν σας επιτρέπουµε καµµιά διακοπή. Καµµιά διακοπή!
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη, επιβεβαιώθηκαν πολύ γρήγορα.
Έπεσαν οι µάσκες. Κι εµείς δεν είχαµε καµµιά αυταπάτη για τον
ρόλο της Ένωσης Κεντρώων. Άλλωστε την ιστορική διαδροµή
του Προέδρου της από τα νιάτα του τη γνωρίζουµε πολύ καλά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Σίγουρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και από αυτή την άποψη, δεν βρήκε ούτε µια κουβέντα να πει για τους αγρότες, τα
προβλήµατά τους, τις αιτίες τους, τους πόνους τους, τις ανάγκες
τους. Τίποτε απολύτως. Κουβέντα, κιχ! Τι είπε; «Αντικοινωνική
συµπεριφορά, όταν αγωνίζονται!»
Και, αλήθεια, όταν τους ξεκληρίζει αυτή η πολιτική, όταν αυτό
το σύστηµα τους οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση, τι πρέπει να κάνουν; Να σκύψουν το κεφάλι και να πουν στους κεφαλαιοκράτες, στους αστούς, τους οποίους υπερασπίζεται µε θέρµη η Ένωση Κεντρώων, και στο καπιταλιστικό σύστηµα: «Πάρτε
το βιος µας, πάρτε τα όλα, για να µπορούν να αβγαταίνουν να
κέρδη των καπιταλιστών, για να ζούµε στη φτώχεια και την εξαθλίωση». Αυτό τον κόσµο της εκµετάλλευσης και της βαρβαρότητας επιθυµεί η Ένωση Κεντρώων και τίποτε άλλο. Κι εµείς το
λέµε πολύ καθαρά, κύριοι της Κυβέρνησης.
Η σηµερινή επερώτηση του ΚΚΕ δεν απευθύνεται στην Κυβέρνηση ουσιαστικά, γιατί δεν έχουµε αυταπάτες για την πολιτική
σας, τη βαθύτατα αντιαγροτική. Πήρατε το νήµα των προηγούµενων κυβερνήσεων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που
συσσώρευσαν τα προβλήµατα στη φτωχοµεσαία αγροτιά, και
πάτε να ολοκληρώσετε τη βρώµικη δουλειά που είναι η επιτάχυνση του ξεκληρίσµατος της φτωχοµεσαίας αγροτιάς.
Εµείς πού απευθυνόµαστε; Στις εκατοντάδες χιλιάδες των
αγροτών, οι οποίοι δίνουν τη µάχη µε αποφασιστικό τρόπο, στα
µπλόκα, στο κοινό µέτωπο µε τους εργαζόµενους, την εργατική
τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους, τα φτωχά στρώµατα της
πόλης, των επαγγελµατιών και των εµπόρων. Σε αυτούς απευθυνόµαστε, ακριβώς, γιατί θέλουµε µε κάθε τρόπο να αποκαλύψουµε την εχθρική αντιαγροτική πολιτική, που εφαρµόζετε και
τα διάφορα εργαλεία, που χρησιµοποιείτε, για να φθάσετε στον
στόχο.
Ένα απ’ αυτά τα εργαλεία, τα οποία χρησιµοποιείτε, για να δηµιουργήσετε επιπρόσθετα προβλήµατα στη φτωχοµεσαία αγροτιά είναι το φορολογικό: 13% από το πρώτο ευρώ το έκανε η
προηγούµενη Κυβέρνηση, 20% θα πάει τώρα και µε προοπτική
το 26%, αύξηση της προκαταβολής από 55% σε 75% και σε 100%
και, µάλιστα, σε ένα εισόδηµα που µπορεί καν να µην έχει, γιατί
βάζετε µέσα και τα τεκµήρια.
Και τι είναι τεκµήριο; Το ότι έχει αγροτικό κλήρο; Το ότι έχει
σπίτι για να στεγάσει την οικογένειά του; Το ότι έχει ένα αγροτικό
αυτοκίνητο, για να µεταφέρει τα εφόδια αλλά και τα αγροτικά
προϊόντα; Αυτά είναι τεκµήρια και φορολογούνται, ανεξάρτητα
αν έχει ή δεν έχει εισόδηµα.
Και συνεχίζω: Αύξηση του ΦΠΑ, που αυξάνει το κόστος παρα-
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γωγής του, κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα, ενώ για τους εφοπλιστές το έχετε αφορολόγητο και ΕΝΦΙΑ στο σύνολο του κλήρου που έχει, δηλαδή,
των σπιτιών του, ακόµη και για τις στάνες.
Από αυτή την άποψη αποτελεί χρήσιµο εργαλείο, για να γίνει
ο βίος αβίωτος για τη φτωχοµεσαία αγροτιά, για να κάνετε έτσι
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ξεκληρίσµατος.
Αλήθεια, τι έχετε να πείτε στους κτηνοτρόφους της περιοχής
της Ερυµάνθειας, που δεν µπορούν να έχουν στοιχειώδεις λογικές λειτουργίας, όταν οι στάνες τους δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύµα; Γιατί η ΔΕΗ, για να φθάσει το ηλεκτρικό ρεύµα εκεί, τους
ζητά τα µαλλιά της κεφαλής τους για τη σύνδεση και δεν µπορούν να το κάνουν. Στον 21ο αιώνα, το 2016, δεν υπάρχει ρεύµα
στις αγροτικές στάνες, γιατί ακριβώς δεν µπορούν να το πληρώσουν.
Αυτή, λοιπόν, η επιλογή είναι στρατηγική επιδίωξη του κεφαλαίου. Σε αυτή συµβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Κοινή
Αγροτική Πολιτική και µε τα µέτρα, τα οποία έχει πάρει διαχρονικά µέχρι τώρα για τους αγρότες, για να µπορέσει να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε όλο και λιγότερα χέρια, να
αναπτυχθεί στον αγροτικό τοµέα η µεγάλη αγροτική καπιταλιστική επιχείρηση.
Εµείς, λοιπόν, το λέµε καθαρά ότι ο αγώνας αυτός είναι αγώνας επιβίωσης και εκτός από τους άµεσους στόχους πάλης, πρέπει να στοχεύουν οι φτωχοµεσαίοι αγρότες σε κοινή δράση µε
τους εργαζόµενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα στην καρδιά του θηρίου που τους σκοτώνει. Αυτό το θηρίο είναι το καπιταλιστικό σύστηµα και µόνο µέσα από την ανατροπή του, µόνο
µέσα από την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής θα µπορέσει πραγµατικά να αξιοποιηθεί το σύνολο των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, να καλυφθεί το σύνολο των σύγχρονων αναγκών των αγροτών, αλλά και συνολικά της λαϊκής οικογένειας
στον τόπο µας. Άλλος δρόµος δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα
είναι για τη Δευτέρα Παρουσία!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Θα ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι πολλές οι φορές που εκπρόσωποι
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος αποκαλούν την Ένωση Κεντρώων
και εµένα προσωπικά «λαγό», θέλω λοιπόν να τους πω δύο πράγµατα. Πρώτον, µέχρι τώρα «λαγοί» στο παρελθόν υπήρξαν οι
ίδιοι που πήγαν µε τον Μητσοτάκη.
Δεύτερον, θέλω να πω και τι θα πει «λαγός». «Λαγός» µπορεί
να είναι κάποιος, ο οποίος δουλεύει µε βρώµικο τρόπο για τον
καπιταλισµό. Αυτός µπορεί να είναι «λαγός». Όµως, µπορεί να
είναι και όποιος κλείνει τα µάτια του στην πραγµατικότητα και
εθελοτυφλεί, όποιος λέει άναρθρες κραυγές και απροσγείωτα
πράγµατα, να είναι το ίδιο «λαγός». Διότι όταν στον καπιταλισµό
δεν έχουµε σοβαρό αντίλογο, τότε µάλλον τον βοηθούµε να γίνεται σκληρότερος. Αυτό ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Συντυχάκης έχει
τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχει κανένα νόηµα να συνεχίσουµε. Άλλωστε, είναι άλλο
το περιεχόµενο της επερώτησης και όχι ακριβώς αυτό, ότι παίζει
τον ρόλο του «λαγού», δηλαδή υποβοηθώντας την Κυβέρνηση
να αποπροσανατολιστεί όλη η συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι, οι µικροµεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι βιώνουν
τα αδιέξοδα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκεντροποίηση της παραγωγής
σε λίγα χέρια, τον έλεγχο του κτηνοτροφικού κλάδου από τα
καρτέλ, την απελευθέρωση εκτάσεων, την αλλαγή χρήσης τους,
ώστε να δοθεί στο κεφάλαιο φθηνή γη.
Αυτές οι πολιτικές είναι που οδηγούν σε βίαιο ξεκλήρισµα χιλιάδες µικρούς κτηνοτρόφους, µειώνοντας ενισχύσεις, δικαιώ-
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µατα, ληστεύοντας µέσω του ΕΝΦΙΑ χωράφια, µαντριά, χαράτσια
στον ΕΛΓΑ και ένα σωρό άλλα µέτρα-φοροκαταιγίδες.
Οργή και αγανάκτηση ξεχειλίζει και τους κτηνοτρόφους, αφού
δεν έχουν πληρωθεί επί δύο χρόνια τώρα τις εξισωτικές αποζηµιώσεις ή πήραν ψίχουλα εξαιτίας του αποχαρακτηρισµού των
βοσκοτόπων και της πετσοκοµµένης βασικής ενίσχυσης. Σας
αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στα Ανώγεια από τους τριακόσιους
εβδοµήντα κτηνοτρόφους οι εξήντα πέντε δεν έχουν πάρει καθόλου και οι υπόλοιποι που πήραν τις πήραν πετσοκοµµένες.
Όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα βιολογικής κτηνοτροφίας είναι απλήρωτοι επί τέσσερα χρόνια, παρ’ ότι έχουν καταχρεωθεί για πληρωµές πιστοποίησης σε ιδιωτικές εταιρείες και
για αιτήσεις πληρωµών και αγορά βιολογικών ζωοτροφών µε µεγάλα ποσά.
Τραγικές καταστάσεις βιώνουν και από το κόψιµο εκατοµµυρίων στρεµµάτων βοσκήσιµων εκτάσεων που ήταν επιλέξιµες. Τα
νέα σχέδια δράσης ΟΠΕΚΕΠΕ-Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνουν µη
επιλέξιµα για επιδότηση εκατοµµύρια στρέµµατα βοσκήσιµων
εκτάσεων για χιλιάδες κυρίως αιγοπροβατοτρόφους. Αυθαίρετα
πολλούς τους παρουσιάζει να κάνουν χρήση βοσκοτόπων σε περιοχές που όχι µόνο δεν χρησιµοποιούν, αλλά είναι σε άλλες περιφέρειες και απέχουν ακόµα και εκατοντάδες χιλιόµετρα.
Η Κυβέρνηση κοροϊδεύει τους κοµµένους κτηνοτρόφους λέγοντας ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, θα λυθεί πολύ εύκολα µε τη
µεταφορά βοσκοτόπων σε δήµους που έχουν περίσσευµα.
Η πραγµατικότητα, όµως, είναι εντελώς διαφορετική. Θα φέρω
το χαρακτηριστικό παράδειγµα της Κρήτης. Ενώ οι κτηνοτρόφοι,
µέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που τους είχατε ορίσει έχουν καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις στους οικείους δήµους, τα δηµοτικά
βοσκοτόπια, που τους δίδονταν προς εκµετάλλευση, δεν τους
δόθηκαν τελικά, χωρίς καµµία εξήγηση.
Αντιθέτως, βοσκότοποι του ίδιου δήµου έχουν παραδοθεί σε
παραγωγούς άλλων δήµων ή άλλης περιφερειακής ενότητας,
χωρίς να έχει προηγηθεί η κατά προτεραιότητα απόδοση αυτών
στους παραγωγούς του ίδιου δήµου, προκειµένου να ενεργοποιήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο.
Αποδίδονται εκτάσεις που απέχουν περισσότερα από πενήντα
χιλιόµετρα από τη βασική τους σταβλική εγκατάσταση. Το ίδιο
συµβαίνει και µε τους κτηνοτρόφους της Αττικής που τους έχετε
πάει στην Εύβοια εν αγνοία τους και στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πολλοί κτηνοτρόφοι στερούνται ενισχύσεις και λαµβάνουν πολύ λιγότερα ή καθόλου των ενισχύσεων της «εξωτικής» αποζηµίωσης που δικαιούνται και έπαιρναν
σταθερά µέχρι το 2012 µε τους ίδιους βοσκότοπους που χρησιµοποιούν και σήµερα και αποτελούν βασικό πόρο για την αγορά
ζωοτροφών, ενέργειας, φαρµάκων για τη µετακίνηση των κοπαδιών τους.
Τα παραπάνω, βέβαια, σε συνδυασµό µε τη χαµηλή ή µεσαία
βοσκοϊκανότητα της πλειοψηφίας των βοσκοτόπων µέσω των
προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, θα οδηγήσει σε
περιορισµό του αριθµού των ζώων που βοσκούν ανά εκτάριο και,
συνεπώς, σε µείωση των δικαιωµάτων των κτηνοτρόφων. Ταυτόχρονα, θα χτυπηθούν και οι τοπικές µικρές βιοτεχνίες γάλακτος
και τα µικρά οικογενειακά τυροκοµεία, αυτοί δηλαδή που δεν εισάγουν γάλα από το εξωτερικό και στηρίζουν την ντόπια κτηνοτροφία, όσο µπορούν, µε παραγωγή ζωοκοµικών προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ακόµα πιο οξυµένο είναι το πρόβληµα µε τη βιολογική κτηνοτροφία. Επίσης, το τριφύλλι αυξήθηκε κατά 0,50 ευρώ το κιλό,
ενώ το µείγµα ζωοτροφής από 12 ευρώ το 2009 ανέβηκε στα 16
και 17 ευρώ το τσουβάλι. Αντίστοιχα, το καλαµπόκι από 10 ευρώ
το 2009, πήγε στο 12,5 ευρώ το τσουβάλι.
Αντιστρόφως ανάλογη είναι η τιµή πώλησης των προϊόντων.
Το πρόβειο γάλα από 1,05 ευρώ που πωλούνταν το 2009, πήγε
πέρυσι στα 0,90 ευρώ ανά κιλό, ενώ φέτος στα 0,80 ευρώ. Όσον
αφορά το νωπό κρέας, από τα 5 ευρώ κατά µέσο όρο που πωλούνταν το 2009, πήγε φέτος στα 3,6 ευρώ έως 3,8 ευρώ το κιλό.
Όσο για το γίδινο γάλα, πωλείται 0,50 ευρώ το κιλό, δηλαδή όσο
ένα µπουκαλάκι νερό.
Επιπρόσθετα, οι κτηνοτρόφοι επιβαρύνονται από τους δήµους
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µε δυσβάσταχτα «χαράτσια», τέλη για τη χρήση γης και για το
νερό, τα οποία υπολογίζονται κατά κεφαλήν ζώου. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα έργο υποδοµής, όπως αγροτικοί δρόµοι
ή ηλεκτροδότηση.
Παράλληλα, εµφανίζεται το φαινόµενο να πεθαίνουν τα αρνιά
λόγω έλλειψης ιωδίου και σωστής διατροφής. Αυτά συµβαίνουν
λόγω υπερεξάντλησης των βοσκοτόπων, αφού λόγω κόστους οι
κτηνοτρόφοι δεν µπορούν να µεταφέρουν τα κοπάδια από τον
ένα βοσκότοπο στον άλλον.
Όλα τα παραπάνω, συµβαίνουν σε συνδυασµό µε την αύξηση
της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης ανά κεφαλή ζώου που ανέρχεται στα 5 ευρώ, το υψηλό κόστος παραγωγής, τους κεφαλικούς φόρους, τις τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ,
στον ΕΛΓΑ, το ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ποιος, λοιπόν, µπορεί να αντέξει τέτοιου είδους µέτρα, τέτοιου
είδους πολιτική; Μπορούν να αντέξουν µόνο οι µεγάλες κτηνοτροφικές µονάδες του µικρότερου κόστους παραγωγής συγκριτικά µε τους κτηνοτρόφους.
Κυρίες και κύριοι, οι µικροµεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δικαιολογηµένα βγαίνουν στα µπλόκα και µας βρίσκουν απόλυτα
σύµφωνους τα αιτήµατα για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, την
εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιµων εκτάσεων, την δωρεάν
κρατική σήµανση ζώων, τη νοµιµοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, τις υποδοµές για την αντιµετώπιση ζωονόσων και την
πρόσληψη γεωτεχνικών, τη µείωση του κόστους παραγωγής.
Επίσης, θα πρέπει να επιδοτηθούν οι ζωοτροφές και να διαγραφούν τα χρέη τους.
Βέβαια, η υπάρχουσα κατάσταση επιβεβαιώνει την άποψη και
τη θέση του ΚΚΕ.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι οι µικροµεσαίοι
αγρότες σ’ αυτήν την κρίσιµη στιγµή δεν πρέπει να υποστείλουν
την σηµαία του αγώνα. Στα µπλόκα, πραγµατικά, γράφονται οι
πιο λαµπρές αγωνιστικές σελίδες. Αποµένει µόνο να σµίξουν τα
συµφέροντά τους µε εκείνα της εργατικής τάξης, τους αυτοαπασχολούµενους, την νέα γενιά, τις γυναίκες του µόχθου και της
δουλειάς, χτίζοντας βήµα-βήµα τη µεγάλη λαϊκή συµµαχία για
την κοινωνική και πολιτική απελευθέρωση από τα δεσµά της δουλείας και της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, για την
οικοδόµηση της νέας κοινωνίας του σοσιαλισµού και του κοµµουνισµού.
Και ας χλευάζουν οι δειλοί και οι οχθροί, για τους οποίους βέβαια έχω και µία παραγγελιά από τα µπλόκα της Κρήτης, µία µαντινάδα! Επιτρέψτε µου να σας την πω. «Για το δίκιο του κανείς
αξίζει να πεθαίνει και άσε να λένε οι δειλοί και οι προσκυνηµένοι».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Τάσσος έχει τον
λόγο.
Αν έχετε µαντινάδα, κύριε Τάσσο, πείτε την στην αρχή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας άρεσε!!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Όταν το ΚΚΕ προτείνει τις λύσεις για τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εργαζόµενοι και τα
λαϊκά στρώµατα, µας λένε ότι αυτά που λέτε καλά είναι αλλά δεν
είναι ρεαλιστικά. Και εµείς τους λέµε ότι είναι και ρεαλιστικά και
αναγκαία, γιατί είναι άλλο ο ρεαλισµός της υποταγής που στηρίζεται στον φόβο, στις αυταπάτες και στη διαστροφή της πραγµατικότητας και άλλος είναι ο ρεαλισµός της αντίστασης, της
ρήξης και της ανατροπής που στηρίζεται στη γνώση και στη
δράση. Συγκεκριµένα: Στη γνώση, ποιες είναι οι ανάγκες και οι
δυνατότητες της κοινωνίας. Στη γνώση, ποιος είναι ο πραγµατικός αντίπαλος. Και στη δράση, για να µπορέσουν αυτοί που παράγουν τον πλούτο να τον οικειοποιούνται κιόλας και να τον
χαίρονται και όχι να έχουµε σήµερα εξήντα δύο ανθρώπους σε
όλο τον κόσµο που κατέχουν τόσο πλούτο όσο τριάµισι δισεκατοµµύρια, ο µισός πληθυσµός της γης.
Αυτό το σύστηµα υπηρετούν όσοι είναι µε τον ρεαλισµό της
υποταγής. Είναι υπηρέτες αυτών των εξήντα δύο. Αυτούς υπηρετούν. Για τα συµφέροντα αυτών δουλεύουν. Για να µπορούν
αυτοί, πραγµατικά, να ζουν και να έχουν τόσο πλούτο. Αν διαι-
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ρέσετε τα τριάµισι δισεκατοµµύρια µε τους εξήντα δύο, ο κάθε
ένας από αυτούς έχει τόσο πλούτο όσο µια χώρα µε 56,5 εκατοµµύρια κατοίκους.
Αυτό το σύστηµα θέλουν να συντηρήσουν. Αυτό το σύστηµα
θέλουν να προστατέψουν. Αυτό το σύστηµα θέλουν να το κάνουν, ώστε αυτοί οι εξήντα δύο να γίνουν τριάντα, γιατί πριν από
λίγα χρόνια οι εξήντα δύο ήταν λίγο παραπάνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν ογδόντα έξι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Ογδόντα έξι. Ευχαριστώ, κύριε Παπαχριστόπουλε.
Άρα, γι’ αυτό το σύστηµα δουλεύουν όλοι αυτοί που έρχονται
εδώ πέρα και µας κάνουν κηρύγµατα για τον ρεαλισµό της υποταγής. Να σκύψουµε το κεφάλι και να πούµε «Τι να κάνουµε; Δεν
γίνεται αλλιώς. Ο καπιταλισµός είναι σαν ένα φυσικό φαινόµενο.
Σεισµός είναι. Το µόνο που µπορούµε να κάνουµε, είναι να ελαχιστοποιήσουµε τις συνέπειές του».
Ε, όχι, ο καπιταλισµός δεν είναι φυσικό φαινόµενο! Είναι κοινωνικό φαινόµενο. Είναι δηµιούργηµα ανθρώπων. Και αν ο καπιταλισµός δεν υπηρετεί τα συµφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας αυτών που παράγουν τον πλούτο -γιατί µόνο µε την εργασία παράγεται ο πλούτος- ο καπιταλισµός ανατρέπεται.
Σε αυτή την λογική ήταν η χθεσινή απεργία και τα χθεσινά παλλαϊκά συλλαλητήρια σε όλη την χώρα. Στη Λέσβο δεν µπορούσες
να πιείς ούτε καφέ, είχαν κλείσει τα πάντα. Αυτό έγινε για πρώτη
φορά.
Ο κόσµος, λοιπόν, αρχίζει και δηµιουργεί αυτό που λέµε εµείς,
την λαϊκή, κοινωνική συµµαχία, που θα οδηγήσει στον δρόµο για
την ανατροπή αυτού του συστήµατος. Αρχίζει και παίρνει σάρκα
και οστά και γίνεται µε βάση τις ανάγκες αυτών που παράγουν
τον πλούτο. Σαν στόχο έχει, µέσα από µια πορεία ρήξης µε αυτό
το σύστηµα, να οδηγήσει τον λαό και τα λαϊκά στρώµατα στην
εξουσία, γιατί τότε µόνο, πραγµατικά, θα λυθούν τα προβλήµατά
τους.
Βέβαια ένα µεγάλο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου
αυτών που θέλουν να οικειοποιούνται τον πλούτο, είναι η Κοινή
Αγροτική Πολιτική, που χρόνια τώρα εφαρµόζεται, και εφαρµόζεται µε πίστη και στοχοπροσηλωµένα από όλες τις κυβερνήσεις
που µέχρι τώρα κυβέρνησαν την χώρα.
Η σηµερινή Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κινείται στην ίδια ρότα. Γιατί µπορεί κανείς να πει ότι τα προβλήµατα
που σήµερα αντιµετωπίζουν και οι αγρότες δεν είναι σηµερινά
αλλά η σηµερινή Κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια ρότα.
Θα αναφερθώ τώρα και σε µερικά πιο ειδικά προβλήµατα, που
αφορούν και την περιοχή στην οποία εκλέγοµαι.
Κατ’ αρχάς, υπάρχουν προβλήµατα µε τις επιστροφές στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο από το 2013. Στους
αγρότες και στους κτηνοτρόφους της Λέσβου δεν δόθηκε η εξισωτική αποζηµίωση που δόθηκε σε άλλους αγρότες για το 2015.
Αυτοί εξαιρέθηκαν. Επίσης, εξαιρέθηκαν οι πληρωµές για τους
βιοκαλλιεργητές για το έτος 2013.
Στην περιοχή των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, είναι γνωστό
ότι υπάρχουν πολλά προβλήµατα µε τις ζωονόσους που µεταφέρονται από τα παράλια της Τουρκίας.
Εδώ υπάρχουν τα προβλήµατα µε τον καταρροϊκό πυρετό, µε
τους εµβολιασµούς κ.λπ., οι οποίοι θα έπρεπε να γίνονται από
τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Όµως δεν γίνονται, γιατί ακριβώς
υπάρχει έλλειψη προσωπικού και µέσων. Και οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι όχι µόνο χρεώνονται για να τα κάνουν οι ίδιοι αλλά
σε πολλές περιπτώσεις πληρώνουν και τα εµβόλια.
Επίσης, υπάρχει έλλειψη υποδοµών, δρόµοι και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Τάσσο, θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Αντί για τα τρία λεπτά, πήρατε πέντε και
πάµε για τα έξι. Μιλήσατε δηλαδή το διπλάσιο χρόνο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που θέλουµε εµείς να δηλώσουµε, είναι ότι είµαστε δίπλα
στους αγώνες των αγροτών, των εργαζοµένων, των ανέργων,
των αυτοαπασχολούµενων και γενικότερα των λαϊκών στρωµάτων, για να κερδίσουν ό,τι µπορούν στο πλαίσιο αυτού του συστήµατος µε αγώνα και όχι µε κοινωνική συναίνεση και να δηµιουργηθεί εκείνη η λαϊκή κοινωνική συµµαχία, που θα ανοίξει
τον δρόµο για να µπορέσει ο λαός να πάρει την εξουσία στα
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χέρια του και να κοινωνικοποιήσει τα µέσα παραγωγής και να χαίρεται τον πλούτο που αυτός παράγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι του ΚΚΕ, µπορούµε
να συµφωνήσουµε σ’ ένα πράγµα, δηλαδή στο ότι ξεκινάµε από
διαφορετικές αφετηρίες. Εσείς είστε εναντίον της ευρωπαϊκής
πορείας της χώρας και εµείς υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας. Και
βέβαια, εσείς µπορεί να υπόσχεστε θέµατα που έχουν σχέση µε
το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας αλλά εµείς παραµονές των εκλογών δεν υποσχεθήκαµε κάτι τέτοιο.
Υπογράψαµε µια συµφωνία γνωρίζοντας τις επώδυνες επιπτώσεις. Και βεβαίως το κάναµε, όχι µόνο για να διασφαλίσουµε την
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας αλλά ιδιαίτερα για τον αγροτικό
χώρο, γιατί πιστεύουµε ότι έτσι όπως έχει διαµορφωθεί η κατάσταση, η βιωσιµότητα του αγροτικού χώρου είναι συνυφασµένη
µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Θέλαµε, δηλαδή, πολύ απλά να προστατεύσουµε για τον
αγροτικό χώρο συνολικά 3,5 δισεκατοµµύρια το χρόνο ενισχύσεις και επενδυτικούς πόρους. Δεν είναι η ώρα τώρα να συζητήσουµε για τις επιπτώσεις τις εφαρµοζόµενης ΚΑΠ, αν ήταν
θετικές ή αρνητικές.
Όµως, εµείς έχοντας πλήρη συναίσθηση των δεδοµένων µέσα
στα οποία κινείται η οικονοµία και ειδικότερα η αγροτική, θεωρούµε ότι πρέπει να εκµεταλλευθούµε τις όποιες δυνατότητες
µας παρέχονται. Πρόκειται για δυνατότητες που όλοι οι Eυρωπαίοι αγρότες είτε τις εκµεταλλεύονται όσοι τις έχουν είτε τις
αναζητούν όσοι δεν τις έχουν.
Η µάχη που δίνουµε αυτή την ώρα στις διαπραγµατεύσεις µε
τους εταίρους, είναι από τη φύση της αµυντική. Θα υπάρξουν κι
άλλες µάχες, οι οποίες θα είναι µάχες τόσο κατά της διαπλοκής
που λυµαίνεται τον χώρο όσο και υπέρ της ανάπτυξης που έχει
ανάγκη ο τόπος, έχει ανάγκη ιδιαίτερα ο χώρος.
Οι αγρότες που βρίσκονται στα µπλόκα, αναδεικνύουν ως βασικό αίτηµα, αυτό της απόσυρσης των προτάσεων για το ασφαλιστικό και το φορολογικό και της συζήτησης των ζητηµάτων από
µηδενική βάση.
Έχω κάνει και εγώ προσωπικά και το Υπουργείο γενικότερα
εξαντλητικούς διαλόγους και συναντήσεις µαζί τους όχι µόνο για
τα συγκεκριµένα ζητήµατα αλλά και για πολλά άλλα που όντως
αναφέρονται στην επερώτηση που έχετε καταθέσει, πάντα βέβαια µε µια στάση στήριξης του χώρου, γιατί όντως την έχει
ανάγκη ο αγροτικός χώρος.
Όµως, τα ζητήµατα του φορολογικού και του ασφαλιστικού,
είναι ζητήµατα γενικότερης πολιτικής. Τα διαχειρίζονται οι αρµόδιοι Υπουργοί και αυτή την ώρα τα διαπραγµατεύονται µε τους
δανειστές µας. Περιµένουµε, βεβαίως, και τις προτάσεις των
αγροτών. Θα ήταν εντελώς άστοχο από τη δική µου πλευρά να
υπάρξει κάποια δέσµευση. Και αυτό το ξέρουν, το έχουµε πει
επανειληµµένα στους αγρότες.
Ζήτησαν οι ίδιοι να συναντηθούν µε τον Πρωθυπουργό. Ανταποκρίθηκε άµεσα. Οι αγρότες το αποφεύγουν. Οι συνάδελφοί
τους, όµως, της Γαλλίας, που την ίδια ώρα βρίσκονται σε κινητοποίηση γιατί έχουν ανάλογα προβλήµατα -υπάρχουν προβλήµατα στον αγροτικό χώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση- συναντήθηκαν προχθές µε τον Πρόεδρο Ολάντ και ο Ολάντ δεσµεύθηκε
ότι θα ανακοινώσει µέτρα στην αγροτική έκθεση της Γαλλίας στις
29 Φλεβάρη. Ειλικρινά, το επαναλαµβάνω, δεν µπορώ να εξηγήσω την αντίδραση των αγροτών.
Στην ερχόµενη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας, θα έχουµε ξεχωριστή συνάντηση µε τον Γερµανό Υπουργό
Γεωργίας για τα προβλήµατα του αγροτικού µας χώρου και θα
επιδιώξουµε να έχουµε συνάντηση και µε τον Γάλλο συνάδελφό
µας. Υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, απόλυτη ανάγκη συνεννόησης µαζί τους.
Η πλειοψηφία του πολιτικού κόσµου της χώρας µας αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα και τις δυσκολίες της αγροτικής δραστηριότητας. Η Κυβέρνησή µας, όµως, την υπερασπίζεται και την
υπηρετεί στα συγκεκριµένα ζητήµατα. Στο φορολογικό δίπλα στο
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καθαρό τους µέσο εισόδηµα,-που σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών όντως είναι µικρό, γιατί πραγµατικά υπάρχει µεγάλο κόστος παραγωγής στον αγροτικό
χώρο-δίπλα στα 2.500 ευρώ που δηλώνεται ως καθαρό µέσο εισόδηµα, διασφαλίζει και ένα αφορολόγητο εισόδηµα 5.000 ευρώ
από τις ενισχύσεις.
Επίσης και στο ασφαλιστικό το 90% των δαπανών του ΟΓΑ,
δηλαδή από τα 3,35 δισεκατοµµύρια τα 3 δισεκατοµµύρια καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ στα υπόλοιπα
ασφαλιστικά ταµεία το ποσοστό κάλυψης φτάνει στο 50%. Ιδιαιτερότητα είναι αυτή. Όµως, και στο τωρινό σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ως ελάχιστο εισόδηµα για τον υπολογισµό των
εισφορών υπολογίζεται το 80% του κατώτατου µισθού και η προσαρµογή του να γίνει σε βάθος χρόνου, κάτι που δεν συµβαίνει
µε τους υπόλοιπους ασφαλισµένους.
Με την επερώτησή σας, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητάτε την υιοθέτηση συγκεκριµένων αιτηµάτων, όπως καθαρό αφορολόγητο
εισόδηµα 30.000 ευρώ προσαυξηµένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε
παιδί, δηλαδή για τη µέση αγροτική οικογένεια να είναι 40.000
ευρώ. Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, µόνο ένας στους διακόσιους αγρότες έχει καθαρό εισόδηµα άνω των 40.000 ευρώ. Έχετε την αίσθηση ότι µπορεί
κοινωνικά να γίνει αποδεκτή µία τέτοια ρύθµιση;
Βεβαίως συµφωνούµε µαζί σας να φορολογηθούν οι µεγαλοαγρότες και οι επιχειρηµατίες. Θα το κάνουµε, γιατί στόχος µας
είναι να υπερασπιζόµαστε τους µικρούς και τους µεσαίους αγρότες. Εσείς λέτε 45% για παράδειγµα, εµείς µπορεί να πάµε και
παραπάνω. Δεν διαφωνούµε προς αυτή την κατεύθυνση. Όµως
δεν αντιλαµβάνεστε, ότι η αποδοχή της πρότασής σας για µη τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων µέχρι τα 40.000 ευρώ, τους καθιστά αιχµαλώτους των µεσαζόντων του χώρου και τους οδηγεί σε
υπερφορολόγηση;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Γιατί θέλετε να τους στερήσετε την δυνατότητα τον ΦΠΑ που
πληρώνουν, να µην τον συµψηφίζουν µε αυτό που εισπράττουν;
Αλήθεια, από πού προκύπτει, ότι είναι καλύτερα για τους αγρότες να φορολογούνται µε βάση την ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους -εφόσον είναι µικρότερη των 40.000- και όχι µε βάση
το εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση των δαπανών
τους; Εκτός εάν θεωρείτε, ότι δεν πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Επαναλαµβάνω, έχετε την αίσθηση ότι µπορεί
κοινωνικά να γίνει αποδεκτή µία τέτοια ρύθµιση;
Ζητάτε την κατάργηση των περιορισµών της νέας ΚΑΠ και τη
µη αποδοχή των περικοπών των ενισχύσεων. Ασφαλώς όµως
γνωρίζετε, ότι η νέα ΚΑΠ υιοθετήθηκε το 2014 από τη συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν συµφωνήσαµε
εµείς και µπορεί να αναθεωρηθεί µόνο το 2017. Κρατώ µέχρι
τότε τις προτάσεις σας, θα περιµένω µάλιστα να τις επικαιροποιήσετε το 2017 και σας εγγυώµαι, ότι θα ανταποκριθώ ως καλός
διαχειριστής των αγροτικών θεµάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής,
όπως µε έχει αποκαλέσει και ο Βαγγέλης ο Μπούτας.
Ζητάτε και άλλα πολλά, όπως για παράδειγµα εγγυηµένες
τιµές για τα προϊόντα, εγγυήσεις για τις πληρωµές τους. Τι να
κάνουµε; Αντίκειται στο κοινοτικό πλαίσιο και δεν µπορούµε να
δεσµευτούµε. Δεν µπορούµε να κάνουµε τέτοιες κινήσεις.
Όµως, η δική µας αγωνία και η προσπάθειά µας, είναι πώς θα
µεγαλώσουµε την πίτα, πώς θα δηµιουργήσουµε νέο πλούτο,
πώς θα αυξήσουµε την απασχόληση. Δεν είµαστε σε αντιπαράθεση µε τους αγρότες. Είµαστε σε διαρκή αντιπαράθεση µε τα
προβλήµατά τους.
Γνωρίζουν οι αγρότες, ότι η δική µας Κυβέρνηση πληρώνει τον
λογαριασµό της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουν,
ότι εµείς πληρώνουµε τη δηµαγωγία και τα πελατειακά δίκτυα
της συγκυβέρνησής τους στο χώρο. Τα πελατειακά δίκτυα που
είχαν στήσει σε βάρος των µικρών και µεσαίων αγροτών. Γνωρίζουν οι αγρότες, ότι εµείς βάζουµε τάξη στο χάος των πληρωµών
τους.
Τον Δεκέµβρη πληρώσαµε συνολικά 2 δισεκατοµµύρια. Ένα
.δισεκατοµµύριο διακόσια εκκατοµύρια βασικής ενίσχυσης και
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εξισωτικής και 800 εκατοµµύρια για εκκρεµότητες από το 2008
έως και το 2014 και αποζηµιώσεις. Το ποσό πληρώθηκε -αυτό
είναι- πήγε στον αγροτικό χώρο. Βεβαίως και υπάρχουν εκκρεµότητες, βεβαίως και υπάρχουν προβλήµατα, όπως για παράδειγµα αυτό των νέων αγροτών, που έχασαν τα δικαιώµατά τους
λόγω της ενοικίασης των χωραφιών από τους γονείς. Θα δοθεί
λύση.
Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ίδια η αρχιτεκτονική της νέας
ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο που δηµιουργεί προβλήµατα γραφειοκρατίας και καθυστερήσεις. Παρ’ όλα αυτά, πληρώσαµε έγκαιρα την πρώτη δόση της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης,
την στιγµή –το επαναλαµβάνω για µια ακόµη φορά- που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν κάνει τις σχετικές πληρωµές.
Το κυριότερο όλων, όµως, είναι ότι τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες
διαδικασίες µε βάση τον κοινοτικό κανονισµό, ώστε να αποφευχθούν νέα πρόστιµα και καταλογισµοί, που έχουν εξελιχθεί πραγµατικά σε κατάρα για τον αγροτικό τοµέα.
Υπάρχει µείωση του προϋπολογισµού της ΚΑΠ κατά 15%. Εγώ
µπορώ να σας πω, ότι ωχριά σε σχέση µε τις απώλειες που δηµιούργησε κατά τις παλαιότερες χρήσεις η επιβολή προστίµων
και καταλογισµών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν απώλειες
που, εν τέλει, τις επιβαρύνεται ο Έλληνας αγρότης και ο Έλληνας φορολογούµενος.
Παραλάβαµε δηµοσιονοµικές διορθώσεις και καταλογισµούς
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικού ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Τα µισά από αυτά είναι πρόστιµα για την κακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και τα άλλα µισά είναι ανακτήσεις, όπως τα περίφηµα πακέτα Χατζηγάκη, Μωραΐτη, Κοντού.
Εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ, ζητάτε να µην επιστραφούν οι επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνοµα. Εµείς δίνουµε
µάχες για να µην πληρώσουν οι µικροί και µεσαίοι αγρότες, δηλαδή τουλάχιστον το 80% των αγροτών. Και να είστε σίγουροι,
ότι θα την καταφέρουµε αυτήν τη µάχη, θα την κερδίσουµε αυτήν
τη µάχη.
Κάθε χρόνο, επίσης, είχαµε πρόστιµα της τάξης των 300 έως
350 εκατοµµυρίων για τους βοσκοτόπους. Το 2015 σπάσαµε την
παράδοση, ήταν η πρώτη φορά που ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής δεν κατέληξε σε πρόστιµο.
Απορροφήσαµε το 2015 από το απερχόµενο πρόγραµµα
αγροτικής ανάπτυξης σε δύσκολες συνθήκες, ποσό ρεκόρ σε
σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. Υπηρετούµε και θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε τις ιδιαιτερότητές και τις δυσκολίες του
αγροτικού χώρου.
Επικαιροποιούµε και αυστηροποιούµε το Εθνικό Μητρώο
Αγροτών µε βάση τη νέα πρόταση που έχουµε καταθέσει στους
θεσµούς για τον προσδιορισµό του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη. Δεν υπήρχε µητρώο. Αντιγραφή του ΟΣΔΕ υπήρχε, στις εννιακόσιες χιλιάδες ήταν οι αρχικοί εγγεγραµµένοι. Με την πρότασή µας, για ποσοστό µεγαλύτερο του 50% του συνολικά
δηλούµενου εισοδήµατος από τη γεωργία, οι κατ’ επάγγελµα
αγρότες θα είναι περίπου διακόσιες εβδοµήντα πέντε χιλιάδες.
Η ιδιαίτερη αντιµετώπιση των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών
θα υπάρχει στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και ταυτόχρονα, βεβαίως, συζητιέται αυτήν την ώρα µε τους θεσµούς στη
διαπραγµάτευση που κάνουµε και για το φορολογικό και για το
ασφαλιστικό, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι θα υπάρξουν
αρνητικές επιπτώσεις στους ασχολούµενους µε την γεωργία
υπόλοιπους κατοίκους της επαρχίας.
Η γεωργία είναι µια δραστηριότητα, που είναι συνυφασµένη
µε την επιβίωση στην ύπαιθρο. Καταθέτω την σχετική τροπολογία. Έχει ήδη κατατεθεί στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξεκινάµε παρεµβάσεις στο κόστος παραγωγής µε τον εξορθολογισµό του χώρου εµπορίας και διακίνησης των εφοδίων, ενώ
είµαστε σε διαδικασία διαπραγµάτευσης µε την Ένωση Τραπε-
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ζών, για την έκδοση της κάρτας του αγρότη, ως εργαλείο για το
πρόβληµα ρευστότητας που αντιµετωπίζει ο χώρος. Σύντοµα θα
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία θέσπισής της, που θα συνδεθεί
και θα έχει ως πιστωτικό όριο τις ενισχύσεις του κάθε αγρότη.
Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση -και έγινε εξαντλητικός διάλογος- στο σχέδιο νόµου για το νέο πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισµού που κατατέθηκε στη Βουλή στις αρχές της εβδοµάδας. Μετά το γνωστό φιάσκο σπατάλης και χρεοκοπίας στη
λειτουργία του συνεταιριστικού χώρου, ακόµα και η ΠΑΣΕΓΕΣ
έχει αφήσει χωρίς θεσµική εκπροσώπηση τον αγροτικό χώρο.
Τονίζω για µια ακόµη φορά, ότι οι πορισµατικές εκθέσεις διοικητικού και οικονοµικού ελέγχου των παλαιών οργανώσεων, δηλαδή ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ, έχουν διαβιβαστεί όλες
στις αρµόδιες δικαστικές αρχές. Επίσης για µια ακόµη φορά τονίζω, ότι δεν έχει χορηγηθεί καµµία οικονοµική ενίσχυση σε αυτές τις οργανώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 14 του ν.4015/
2011 που βεβαίως, θα καταργηθεί µετά την ψήφιση του νόµουπλαίσιο για τη λειτουργία του συνεργατισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουµε να βάλουµε τάξη και στις γκρίζες ζώνες. Τα κανάλια προπαγανδίζουν, ότι είπαµε τους αγρότες
φοροφυγάδες. Αυτό που είπαµε -σας το µεταφέρω αυτολεξείείναι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή στο χώρο, που έχει ως κύρια θύµατα τους ίδιους τους αγρότες. Γι’ αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τη γκρίζα ζώνη που δείχνουν τα στοιχεία ότι υπάρχει,
ιδιαίτερα στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων. Πρέπει, ναι ή
όχι, να φωτιστεί αυτή η ζώνη; Πόσω µάλλον όταν δεν έχουν να
φοβηθούν τίποτα οι ίδιοι οι αγρότες. Αντίθετα, έχουν να φοβηθούν οι µεσάζοντες και όλα τα κυκλώµατα που λυµαίνονται τον
αγροτικό χώρο, τον κόπο του αγρότη, για να εξασφαλίζουν αδήλωτα υπερκέρδη.
Δεν µπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η
σχέση µέσης τιµής του παραγωγού µε τη µέση τιµή του καταναλωτή να είναι 1 προς 3,5 και στη χώρα µας να είναι 1 προς 7.
Πρέπει να υπάρξει ουσιαστική παρέµβαση και σε αυτό το κοµµάτι χρειάζεται να προσπαθήσουµε όλοι µαζί. Χρειάζεται και οι
ίδιοι οι αγρότες να συµµετάσχουν σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί
αυτοί θα είναι τελικά οι ωφεληµένοι.
Πρέπει, ναι ή όχι, αγαπητοί συνάδελφοι, να µας απασχολήσει
η αδήλωτη εργασία στον αγροτικό χώρο; Ασφαλώς, ναι. Γι’ αυτό
θεσπίζουµε το εργόσηµο ως βασικό εργαλείο πληρωµής της
απασχόλησης. Αν καταφέρουµε σε πρώτη βάση να προσεγγίσουµε το 1/3 αυτής της εργασίας, τότε µιλάµε για έσοδα του
ΟΓΑ που ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Η ρύθµιση αυτή, όχι µόνο θα ικανοποιήσει ένα δίκαιο αίτηµα
για χρόνια άλυτο των αγροτών, αλλά και θα τους δώσει τη δυνατότητα να δικαιολογήσουν την εν λόγω δαπάνη ως λειτουργικό
έξοδο της επιχείρησής τους, επιλύοντας ταυτόχρονα και ένα δηµοκρατικό και όχι µόνο, ανθρώπινο πρόβληµα. Πρόκειται ουσιαστικά για πολύ µεγάλη τοµή.
Καθιερώνουµε, επίσης, την υποχρεωτική τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και τιµολογίων πώλησης για όλα τα αγροτικά προϊόντα, χωρίς βεβαίως -και θα βρούµε το όριο- να δηµιουργούνται
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πρέπει να γίνει κατανοητό από
τους αγρότες, ότι οι κατ’ εξοχήν ωφεληµένοι θα είναι οι ίδιοι,
αφού έτσι µόνο θα µπορούν να αφαιρούν από το ακαθάριστο εισόδηµά τους το σύνολο του όντως υψηλού κόστους παραγωγής.
Θα επιταχύνουµε µετά από συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών τις επιστροφές των οφειλόµενων από το δηµόσιο.
Όντως υπάρχουν προβλήµατα. Είναι γνωστές οι δηµοσιονοµικές
συνθήκες που βιώνει η χώρα µας. Θα υπάρξει αυτή η συνεννόηση όµως, ώστε να βοηθήσουµε την απαραίτητη ρευστότητα
την συγκεκριµένη περίοδο. Σ’ αυτό θα συµβάλλουν και ο ΕΛΓΑ,
που θα καταβάλει από τα µέσα του Φλεβάρη και κάθε µήνα µέχρι
τον Ιούνιο 20-25 εκατοµµύρια για ζηµιές του πρώτου εξαµήνου
του 2015 αλλά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα καταβάλει µέσα στο Φλεβάρη ποσό περίπου 50 εκατοµµυρίων για συνδεδεµένες ενισχύσεις, εκκρεµότητες ενιαίας και αποζηµιώσεις των παραγωγών
που συµµετείχαν στο πρόγραµµα για το ρωσικό εµπάργκο.
Πολλά είναι τα προβλήµατα. Πολλά αντιµετωπίζονται. Υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχει όµως και µια πραγµατικότητα, που έχει
αγνοηθεί ιδιαίτερα από τα µέσα ενηµέρωσης. Ο αγροτικός το-
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µέας βρίσκεται, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σε τροχιά
ανάπτυξης. Όλα τα στοιχεία δείχνουν, ότι το αγροτικό εισόδηµα
στην Ελλάδα µετά από µια περίοδο πτώσης κατά 20% τις χρονιές
2010-2014, αυξήθηκε σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT την
περίοδο 2014-2015 κατά 12,1%. Καταθέτω τη σχετική έκθεση,
γιατί είµαστε εµείς οι οποίοι όταν υπάρχουν αρνητικά στοιχεία
επικαλούµαστε την EUROSTAT. Να την επικαλεστούµε και τώρα
που υπάρχει ένα θετικό στοιχείο για τον αγροτικό χώρο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ευάγγελος Αποστόλου, καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο το οποίο βρίσκεται στην στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όπως επίσης, θετικό στοιχείο µετά από δεκαετίες, σύµφωνα
µε τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων, είναι ότι οι εξαγωγές
των αγροτοδιατροφικών προϊόντων σηµείωσαν το 2015 αύξηση
κατά 22%.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µας αποτελεί βασικό προµηθευτή αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, µε σηµαντική
παρουσία στις περισσότερες αγορές των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ.
Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την αδικία που έγινε στη µεγαλύτερη
έκθεση όλων των εποχών στη χώρα µας, την Αgrotika. Ούτε ένα
λεπτό εικόνας από όλα τα µέσα ενηµέρωσης που είχε χίλιους
πεντακόσιους πέντε εκθέτες από σαράντα µία χώρες και εκατόν
είκοσι οκτω χιλιάδες επισκέπτες µέσα σε τέσσερις ηµέρες, µε τις
γνωστές βεβαίως συνθήκες λειτουργίας. Αυτό πώς λέγεται; Προσφορά στον αγροτικό χώρο;
Έχουµε µπροστά µας, αγαπητοί συνάδελφοι, την εφαρµογή
του νέου αναθεωρηµένου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 κοινοτικής ενίσχυσης ύψους 4,7 δισεκατοµµυρίων και
συνολικής επενδυτικής δαπάνης 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ειδικά για τη στήριξη των νέων, προβλέπεται από το νέο πρόγραµµα ένα διπλό πακέτο για τους αγρότες ως σαράντα ετών µε
στόχο την παραµονή αλλά και την επιστροφή χιλιάδων νέων στην
περιφέρεια. Βασικός µας στόχος, είναι το πρόγραµµα να λειτουργήσει εµπροσθοβαρώς µε έµφαση σε µέτρα αναπτυξιακού
χαρακτήρα. Βασικό µας εργαλείο σ’ αυτήν την προσπάθεια θα
αποτελούν οι οργανώσεις των παραγωγών. Θα συνεργαστούµε
µε τους αγρότες, για να πετύχουµε όχι µόνο την απορρόφηση
των πόρων αλλά κυρίως την αποτελεσµατικότητα. Υπηρετούµε
το µέλλον του αγροτικού χώρου, ανταποκρινόµενοι στις απαιτήσεις της εποχής µας µε την µατιά στραµµένη στις νεότερες γενιές των παραγωγών. Ξεκινάµε µε όραµα και σχέδιο µια βαθιά
ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του αγροτικού χώρου.
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου µας είναι τρεις. Πρώτος, είναι
η επάρκεια των βασικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων διατροφής, που σηµαίνει βελτίωση του ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και µείωση της εξάρτησης στα
τρόφιµα µε πρώτο κριτήριο, βεβαίως, την υγιεινή και την ποιότητα.
Δεύτερος, είναι η επίλυση των άµεσων και ώριµων προβληµάτων της αγροτικής οικονοµίας, προκειµένου να παραµείνει σήµερα στην παραγωγή ο αγροτικός πληθυσµός, µε ταυτόχρονη
άµβλυνση των επιπτώσεων από τις δεσµεύσεις της όντως επώδυνης συµφωνίας και την εφαρµογή του µεταβατικού παραλλήλου προγράµµατος ανασυγκρότησης.
Τρίτος, είναι ο ανασχεδιασµός της αγροτικής οικονοµίας και
της παραγωγικής ανασυγκρότησης µε τη µατιά στραµµένη στο
µέλλον, όπου σαφώς υπεισέρχεται η ουσιαστική αξιοποίηση του
Πυλώνα ΙΙ του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Για αυτήν την µεταρρύθµιση, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν
έχουµε ακούσει τίποτα από αυτούς που έφεραν τον αγροτικό
χώρο στη σηµερινή κατάσταση. Θα εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα στήριξης των αγροτών µέσα στις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί. Τονίζω, όµως, για µια ακόµη φορά, ότι «πακέτο Αποστόλου» στη λογική του «πακέτου Χατζηγάκη» δεν πρόκειται να
υπάρξει, γιατί σεβόµαστε τον αγρότη, γιατί σεβόµαστε τον Έλληνα πολίτη! Αρκετά έχουν χρεωθεί οι επόµενες γενιές!
Η Κυβέρνησή µας είναι υποχρεωµένη σε δύσκολες δηµοσιονοµικά και παραγωγικά συνθήκες, να επιλύσει ταχύτατα, οικονο-
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µικά, διαθρωτικά και κοινωνικά προβλήµατα σε νεκρό χρόνο, υπό
την πίεση, µάλιστα, µιας συµφωνίας που απαιτεί άµεσα δηµοσιονοµικά µέτρα µε επιπτώσεις.
Αυτήν την εντολή, αγαπητοί συνάδελφοι, µας έδωσε ο ελληνικός λαός και θα την υπηρετήσουµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 7ο Γυµνάσιο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο τώρα έχουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Έξι λεπτά έχω µόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ναι,
γιατί έχει µιλήσει ο κ. Κουτσούµπας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, είναι αλήθεια ότι
έχουµε διαφορετικές αφετηρίες.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπε την αλήθεια και ειδικά για την
αγροτιά. Λέγαµε -και επιβεβαιωθήκαµε- ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η καταστροφή των µικροµεσαίων αγροτών και των παραγωγικών υποδοµών της χώρας. Επαληθευτήκαµε! Η αγροτιά το βιώνει στο πετσί της. Και οι
αγρότες εκτιµάνε την ειλικρίνεια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας!
Για εσάς λένε ότι τους κοροϊδέψατε. Και έτσι είναι. Το συνεχίζετε και µε την τοποθέτησή σας. Και ταυτόχρονα απορρίπτετε
τα αιτήµατά τους.
Είπατε ότι αυξήθηκε το εισόδηµα τους 12% το 2013 - 2014.
Μας κουνήσατε και το χαρτί τηςΕUROSTAT. Και, όµως, θα πρέπει να δείξετε και το χαρτί της EUROSTAT, ότι από την περίοδο
της κρίσης η αγροτιά έχει χάσει πάνω από το 50% του εισοδήµατος της. Και τώρα ο αγρότης δίνει αγώνα επιβίωσης, δίνει
αγώνα για να ζήσει, να µείνει και να καλλιεργήσει το χωράφι του,
να ταΐσει την οικογένειά του. Όλοι αυτοί στα µπλόκα, από την
Ορεστιάδα µέχρι την Κρήτη, είναι άραγε µαζοχιστές και ξηµεροβραδιάζονται δύο εβδοµάδες και µέσα στο κρύο;
Ξεχάσατε όµως να πείτε, ότι υπάρχει και η µελέτη του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ -προ ηµερών την έβγαλε- που δείχνει ότι τα 2/3
της αγροτιάς είναι κάτω από το όριο της φτώχειας!
Μας είπατε ότι το 90% του ΟΓΑ είναι από τον κρατικό προϋπολογισµό. Και, όµως, στον προϋπολογισµό του 2016 κόψατε 100
εκατοµµύρια και ξεχνάτε να µας πείτε πόσα χρωστάει το κράτος
από τις εισφορές του στον ΟΓΑ. Και δεν µιλάω µόνο για τη σηµερινή Κυβέρνηση αλλά για όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα, όταν ήταν η στιγµή να πληρώσετε και την αναλογιστική, τότε αλλάζατε το σύστηµα να µην πληρώσετε τους αγρότες.
Και, βέβαια, απορήσατε: «Εγγυηµένες τιµές τώρα στην αγροτιά;». Έχει, όµως, τιµή η κιλοβατώρα στη ΔΕΗ και αρκετά τσουχτερή. Έχετε τιµή στον ΕΝΦΙΑ στο χωράφι, στην αποθήκη, στο
σπίτι.
Έχετε τιµή για τον ΦΠΑ. Συγκεκριµένες τιµές. Και ξεκληρίζονται!
Αναγγείλατε και ξεκαθαρίσατε: Μητρώο Αγροτών. Είναι τέτοιο
που καθαρίζει, στην κυριολεξία, εξοστρακίζει τους φτωχούς
αγρότες, οι οποίοι για να επιβιώσουν υποχρεωνόντουσαν να κάνουν κι άλλη δουλειά. Δηλαδή, τον καφετζή του χωριού ή τον
κουρέα ή το γκαρσόνι το καλοκαίρι, που δεν τον φτάνει η µικροϊδιοκτησία του για να ζήσει, τώρα τον πετάτε στον Καιάδα, τον
αποχαρακτηρίζετε. Είναι, βεβαίως, τετρακόσιες χιλιάδες κόσµος
και πάνω. Αποχαρακτηρίζετε τους πιο φτωχούς και καµαρώνετε.
Θα έπρεπε να ντρεπόσαστε!
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Όσον αφορά το εργόσηµο: Δεν είναι υποχρέωσή σας ο κάθε
εργαζόµενος, οποιοσδήποτε κι αν είναι, να είναι ασφαλισµένος
όταν εργάζεται και µας το πουλάτε σαν µεγάλη κατάκτηση;
Η κάρτα του αγρότη: Το ανακοινώσατε ξανά. Φαίνεται το έχετε
ξεχάσει. Τότε που ήσασταν Αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας πάνω στο
τρακτέρ του Βάγγου από το Κάστρο την είχε ανακοινώσει. Και
δεν ξέρω πόσες φορές ακόµα θα την ανακοινώσετε.
Τι δεν είπατε, όµως, κύριε Υπουργέ; Δεν είπατε ότι προ ηµερών αναγγείλατε ότι από αυτήν την κάρτα, που είναι οι επιδοτήσεις των αγροτών, όταν χρωστάνε, θα κάνετε κατασχέσεις και
µάλιστα κλιµακωτές. Και αυτό το ξέρετε καλά ότι είναι παράνοµο.
Δηλαδή, δεν τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί!
Και είναι προκλητικό να τα λέτε, όταν εχθές χιλιάδες διαδηλωτές ήταν στα µπλόκα των αγροτών, µε υπαλλήλους, συνταξιούχους, παιδιά. Και µάλιστα, δώσανε µήνυµα αισιοδοξίας, αποφασιστικότητας, ότι ο µαζικός αυτός αγώνας θα συνεχιστεί. Στις περισσότερες πόλεις οι διαδηλωτές κατέληγαν στα µπλόκα της
αγροτιάς, ακόµα και στην περιοχή της Αττικής, ακόµα και στο
Μαρκόπουλο και τα Μέγαρα.
Φαίνεται το µήνυµα δεν το πήρατε. Φορολογικό και ασφαλιστικό µην τολµήσετε να τα φέρετε! Και το ένα και το άλλο είναι
κακουργήµατα! Και το µήνυµα που στείλανε χθες είναι ότι ο
φόβος δεν φωλιάζει στον λαό κι ας πηγαίνει σύννεφο ο εκβιασµός. Από τη µια λέτε αποσταθεροποίηση κι απ’ την άλλη χαιρετισµός υπέρ της απεργίας.
Να πω και κάτι. Μην παριστάνετε ότι δεν ξέρετε. Πριν δύο
µήνες, στις 4 Δεκέµβρη του 2015, ήρθαν στο Υπουργείο σας οι
αντιπρόσωποι των Ενωτικών Οµοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων
Θεσσαλίας. Συζητήσατε µία ώρα. Ουσιαστικά, σας δώσανε τα αιτήµατά τους που αποτελούν και τα αιτήµατα του συντονιστικού
των µπλόκων. Σας ζητούσαν συγκεκριµένα πράγµατα κι εσείς τι
του απαντήσατε; «Κατανόηση». Σας την επιστρέψανε, λοιπόν, ως
κοροϊδία, στην κυριολεξία.
Λέτε: «Δεν µπορούµε, παρά να πάρουµε αυτά τα µέτρα, διαφορετικά θα είµαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης». Θυµηθείτε,
όµως, ότι πριν από επτά µήνες τα χαρακτηρίζατε ταφόπλακα. Ο
εισηγητής µας τα κατέθεσε. Άρα, ταφόπλακα για τη µικροµεσαία
αγροτιά είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την
οποία συµφωνούν και υλοποιούν και η σηµερινή συγκυβέρνηση
και οι προηγούµενες κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και
ΠΑΣΟΚ. Και οι αγρότες δεν πρέπει να το ξεχνούν, αλλά να πολεµούν ενάντια στις πολιτικές αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των ελληνικών κυβερνήσεων, που τους ξεκληρίζουν.
Για να υπάρχει ολοκληρωµένη ενηµέρωση: Ναι, και στη Γαλλία
αυτές τις µέρες γίνονται µεγάλες κινητοποιήσεις γεωργών και
κτηνοτρόφων. Και εκεί υπάρχουν τα θύµατα της ΚΑΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του εµπάργκο στη Ρωσία.
Μειώθηκε και εκεί το αγροτικό εισόδηµα το 2013-2014 κατά
30% -παρακαλώ!- και τα χρέη τους πνίγουν στην τράπεζα. Έχουν
φτάσει σε τέτοιο ύψος που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια
τους όπως και εδώ η µικροµεσαία αγροτιά. Τα χρέη τους πνίγουν
και ξέρουν καλά ότι θα ακολουθήσουν οι δηµεύσεις.
Μία κουβέντα για τον πρωτογενή τοµέα. Κοιτάξτε, τοµείς
υπάρχουν που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν και να εξασφαλίσουν και θέσεις εργασίας και εσείς τους συρρικνώνετε. Παραδείγµατος χάριν, η Βιοµηχανία Ζάχαρης. Ακόµα αυτήν τη στιγµή
δεν έχετε πληρώσει τους τευτλοπαραγωγούς, τη στιγµή που
αυτόν τον µήνα αρχίζει η περίοδος της σποράς. Πώς θα ξανακαλλιεργήσουν αφού δεν έχουν πληρωθεί; Πώς θα δουλέψουν
τα εργοστάσια χωρίς να έχουν την πρώτη ύλη; Συνεπώς θέλετε
το κλείσιµο και αυτών των εργοστασίων που έµειναν.
Χρειάζεται η χώρα ζάχαρη; Βεβαίως! Γιατί δεν δηµιουργείτε
τους όρους και τις προϋποθέσεις παραγωγής τους; Γιατί υπάρχουν συγκεκριµένα συµφέροντα µονοπωλιακού οµίλου! Και εσείς
βάζετε πλάτη! Το ίδιο γίνεται και στην κτηνοτροφία. Είµαστε ελλειµµατικοί!
Ξέρουµε ότι υπάρχει ανάγκη να µπει στη διαδικασία νέος πληθυσµός. Μιλάµε για τους νέους αγρότες. Πώς τους βοηθήσατε;
Με πετσόκοµµα στις ενισχύσεις, µε τα προγράµµατα της συµφοράς, που βάζουν θηλιά στο λαιµό παρά βοήθεια για να µείνουν
στον τοµέα.
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Όµως, η χθεσινή µεγάλη, δυναµική, πανελλαδική απεργία δείχνει το δρόµο της διεκδίκησης µέσα από το συντονισµό της δράσης και του αγώνα των µικροµεσαίων του χωριού και της πόλης,
των εργατοϋπαλλήλων, του γυναικείου συνταξιοδοτικού κινήµατος και της νεολαίας ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις
και στα κόµµατα του ευρωµονόδροµου που µας θέλουν δούλους
στον 21ο αιώνα. Λύση, όµως, υπάρχει. Και οι ίδιες οι εξελίξεις
λένε ότι υπάρχουν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις, µε διαφορετική οργάνωση της οικονοµίας και της κοινωνίας, για να υπάρχει
λαϊκή ευηµερία.
Εµείς θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τον αγώνα της αγροτιάς.
Δεν σας χρεώνουµε τα αµαρτήµατα των προηγούµενων κυβερνήσεων. Όµως, σας χρεώνουµε ότι τα συνεχίζετε, ότι τα εντείνετε, τα κάνετε πιο απάνθρωπα, πιο βίαια. Βεβαίως, δεν µπορείτε
διαφορετικά. Ήταν µαζί, αγκαλιά το τρίτο µνηµόνιο. Υποκλίνεστε
στην ΚΑΠ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δίκαια, λοιπόν, σας κατηγορούν ότι τους κοροϊδέψατε. Όµως,
οι επόµενες µέρες θα δώσουν ακόµα πιο δυνατούς αγώνες. Το
εγγυήθηκε η 4η του Φλεβάρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κι εγώ έντεκα λεπτά
θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα,
τι θα κάνουµε; Θα φύγουµε το βράδυ για να υπάρχει ισοτιµία;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν θα µεροληπτείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η κ.
Μανωλάκου πήρε και τον επόµενο χρόνο που είχε. Δεν καταχράστηκε τίποτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θα δώσω κι εγώ τον επόµενό µου
χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν έχετε εσείς επόµενο χρόνο, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Γιατί, η κ. Μανωλάκου έχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν έχετε εσείς επόµενο χρόνο, κύριε Βρούτση. Μόνο η κ. Μανωλάκου
έχει. Έχετε µπερδευτεί. Εδώ είναι επίκαιρη επερώτηση. Δεν είναι
νοµοσχέδιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καλό
είναι πριν να ξέρουµε το χρόνο για να µπορούµε να τον διαχειριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μη διαµαρτύρεσθε. Η κυρία
Πρόεδρος θα δείξει ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ ξέρετε ότι είµαι επιεικής πάντα, αλλά δεν θα φτάσουµε µέχρι τη
νύκτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, κυρία Πρόεδρε. Είστε η καλύτερη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε ένα ασφυκτικό, οικονοµικό, διεθνές αλλά και εθνικό πλαίσιο που καλούµαστε να διαχειριστούµε κι ένα ασφαλιστικό σύστηµα που είναι στα πρόθυρα
της κατάρρευσης, η Κυβέρνηση προσπαθεί, στο µέτρο του δυνατού πάντα, να λειάνει τις επιπτώσεις της αναγκαίας µεταρρύθµισης στον αγροτικό χώρο, σεβόµενη ταυτόχρονα τη βασική
αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης απέναντι στις υπόλοιπες πληττόµενες τάξεις.
Ας συµφωνήσουµε ότι ο ΟΓΑ θα πρέπει να µεταρρυθµιστεί σε
ένα λιγότερο επιχορηγούµενο ταµείο που θα επιδείξει σταδιακά,
και σε συνάρτηση µε τα οικονοµικά µεγέθη, βιωσιµότητα. Αυτός
ο στόχος είναι φαντάζοµαι κοινά αποδεκτός στην Αίθουσα.
Δεν βλέπω, όµως, να συµµερίζονται και οι συνάδελφοι του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος την ίδια άποψη, αφού προτείνουν να
µην περάσει καµµιά αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές στο ταµείο. Αν θέλετε, σε ένα µεταβαλλόµενο οικονοµικό καθεστώς,
τον αγρότη της χώρας µας καθηλωµένο µε την περίφηµη χαµηλή
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σύνταξη του ΟΓΑ, που συνεπάγεται και σταθερά χαµηλά ασφάλιστρα της πρότασής σας, εµείς δεν θα συµφωνήσουµε µαζί σας.
Η εθνική σύνταξη της πρότασής µας διασφαλίζεται και για τον
αγροτικό κόσµο.
Θα πρέπει, επίσης, να εξηγήσετε στους αγρότες της χώρας
µας, µε τη διατήρηση των χαµηλών ασφαλίστρων, πότε θα τελειώσουν τα χρήµατα του ταµείου και θα εκµηδενιστούν αυτές οι
πενιχρές σηµερινές συντάξεις.
Στους αγρότες µε χαµηλά εισοδήµατα µε την πρότασή µας η
σύνταξη θα αυξηθεί. Επί παραδείγµατι, ένας ασφαλισµένος στον
ΟΓΑ µε είκοσι χρόνια ασφάλιση στην κύρια ασφάλιση, από δω
και πέρα, µε το κατώτατο µηνιαίο ασφαλιστικό εισόδηµα των 468
ευρώ το µήνα, θα λάβει µε το ισχύον σύστηµα 333 ευρώ, ενώ µε
την πρόταση της Κυβέρνησης 463. Θα έχει δηλαδή µία αύξηση
43%. Ο ΟΓΑ χορηγεί σήµερα µια σειρά προνοιακών επιδοµάτων
και συντάξεων που δεν προέρχονται από τις εισφορές των ασφαλισµένων αγροτών.
Πέρα από αυτό, όσον αφορά στην κοινωνική πλευρά του ΟΓΑ,
η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό, θα πρέπει
να δούµε σοβαρά και υπεύθυνα το τι θα γίνει µε τις συντάξεις
των αγροτών ανεξαρτήτου φορέα. Δεν νοµίζω ότι κανένας σε
αυτήν την Αίθουσα συµµερίζεται την άποψη ότι ο αγρότης πρέπει
να είναι ικανοποιηµένος µε ένα επίδοµα αντί για σύνταξη.
Αν, όµως, συµφωνήσουµε ότι χρειάζεται µεταρρύθµιση και
σταδιακή προσπάθεια επίτευξης βιωσιµότητας, τότε να συµφωνήσουµε και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή η µεταρρύθµιση,
στις πλάτες ποιων πρέπει να πέσει το βάρος της συµµετοχής µε
αναλογικά αυξηµένα ασφάλιστρα αλλά και το βάθος του χρόνου
που αυτό θα γίνει. Γιατί στην πρότασή µας υπάρχουν και τα δύο
αυτά στοιχεία. Και στην πρότασή µας ακριβώς επιχειρείται η σύνδεση της εισφοράς µε το εισόδηµα, που φαντάζοµαι ότι θα βρίσκει σύµφωνους και τους συναδέλφους του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος και αποτρέπεται η καθόλου λογική, αλλά ούτε και αριστερή αλλά ούτε και συνταγµατική προσέγγιση που ακολουθούσε ως τώρα αυτή η αύξηση των εισφορών µε βάση την ηλικία.
Με την πρότασή µας η κατώτατη ετήσια εισφορά για έναν
αγρότη διαµορφώνεται σταδιακά ως το 2019 στο 20% του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος, αλλά η ασφαλιστική δαπάνη
θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδηµα.
Θα πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι η εισφορά σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τους ίδιους γενικούς κανόνες µε τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Με δεδοµένο ότι ο
αγρότης πλήρωνε χαµηλά ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, η µεταβολή
θα είναι σταδιακή και για κάθε χρόνο µέχρι το 2019 η αύξηση,
σε σχέση µε το ισχύον σύστηµα, θα κυµαίνεται, για το µεγαλύτερο ποσοστό που είναι το 62% σήµερα, στους ασφαλισµένους
στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία σταδιακά και σε ποσοστά
κάτω του 20% τον χρόνο.
Αναγνωρίζουµε ότι η τελική αυτή αύξηση είναι σηµαντική.
Όµως, πρέπει να τονίσουµε ότι είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις τόσο στην κατεύθυνση της επιµήκυνσης της µεταβολής, αν θέλετε, και µετά το
2019 όσο και στο κατά τη γνώµη µας σηµαντικό, αυτό του συνολικού ύψους της οικογενειακής εισφοράς σε επίπεδο οικογενειακής εκµετάλλευσης.
Βέβαια, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, δίνεται
πλέον η δυνατότητα αναγνώρισης της οικογενειακής εργασίας
στα συνολικά έξοδα της εκµετάλλευσης. Ο σύζυγος του αρχηγού της γεωργικής εκµετάλλευσης και τα ενήλικα παιδιά θα µπορούν πλέον να αµείβονται και να ασφαλίζονται µε εργόσηµο. Με
αυτήν την εξέλιξη ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα των αγροτών
για αναγνώριση της οικογενειακής εργασίας ως έξοδο. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει πλήρης ιατροφαρµακευτική και συνταξιοδοτική κάλυψη.
Επιµένω, όµως, ότι η προσθήκη της αναλογικότητας µε το εισόδηµα είναι αυτή που αποδίδει το αίσθηµα δικαιοσύνης προς
τους πολίτες και προσφέρει αξιοπρέπεια στη συνταξιοδοτική ηλικία των αγροτών και όχι παραµονή στη σηµερινή προσέγγιση,
που νοµοτελειακά θα οδηγήσει στη διάλυση του ασφαλιστικού
ταµείου και την απώλεια της σηµερινής σύνταξης - πείνας σε λίγα
χρόνια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όµως, νοµίζω ότι και στο φορολογικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΚΚΕ, τα έχετε λίγο µπερδεµένα, γιατί δεν µας λέτε
ξεκάθαρα στην πρότασή σας ποιους ακριβώς θεωρείτε εσείς µεγαλοαγρότες, που θα πρέπει κατ’ εσάς να φορολογηθούν µε
υψηλότερο συντελεστή. Αν οι φτωχοί αγρότες είναι, όπως λέτε,
αυτοί µε τις 40.000 καθαρό οικογενειακό εισόδηµα, ποιο είναι το
εισόδηµα που κρίνετε σαν υψηλό;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο την ανοχή σας ακόµα.
Εδώ θα πρέπει να προσέξουµε το εξής: Με τα στοιχεία που
έχουµε στη διάθεσή µας, αν ακολουθήσουµε τις προτάσεις αυτές, θα συνεχιστούν τα φαινόµενα του κοινωνικού αυτοµατισµού
ενάντια στους αγρότες, που τόσα χρόνια είχαµε γνωρίσει. Δεν
πρέπει και ιδεολογικά να επιτρέψουµε τη συνέχιση αυτής της
προσέγγισης για τους αγρότες της χώρας µας.
Αντίθετα, είναι -και πρέπει να αναδειχθούν- στυλοβάτες της
παραγωγικής ανασυγκρότησης. Και είναι καθήκον µας να αποτρέψουµε τη στρεβλή και άδικη εικόνα του παρασιτισµού µέσω
των επιδοτήσεων και της απουσίας φορολόγησης. Η λαµογιά δεν
πρέπει να ταυτιστεί µε τον αγροτικό κόσµο της χώρας µας. Πρέπει να αποµονώσουµε αυτούς που έθρεψαν και στηρίζουν ιδεολογικά αυτήν την προσέγγιση.
Έχουµε επαναλάβει αρκετές φορές ότι το 2016 δεν θα υπάρξει καµµία αλλαγή ούτε στον υπολογισµό ούτε στον τρόπο φορολόγησης των αγροτών σε σχέση µε αυτά που ισχύουν σήµερα.
Με νοµοθετική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων, της σηµερινής Κυβέρνησης, ήρθε το αφορολόγητο των
αγροτικών ενισχύσεων µέχρι 12.000 ευρώ, που αποτελούν το
92% του συνόλου των αγροτικών επιδοτήσεων και το πλήρως
αφορολόγητο των αποζηµιώσεων. Αντίθετα, η τότε κυβέρνηση
ψήφισε το 2013, όπως γνωρίζετε, τη φορολόγηση όλων των επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων από το πρώτο ευρώ.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών, µε την
τροποποίηση του ν. 4172 πληρώθηκαν 183 εκατοµµύρια ευρώ
φόρος για τα εισοδήµατα του 2014. Με την πιστή εφαρµογή του
ν. 4172 2013 ο φόρος αυτός θα ήταν πολλαπλάσιος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ολοκληρώστε, κύριε Αραχωβίτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, δώστε µου λίγο
χρόνο.
Όσον αφορά, δε, στη σταδιακή αύξηση του συντελεστή φορολογίας, είναι γεγονός ότι µε τον ν. 4336, τον νόµο που ψήφισε
η Βουλή µε µεγάλη πλειοψηφία το καλοκαίρι, στα εισοδήµατα
του 2016, που θα φορολογηθούν το 2017, όντως προβλέπεται
µία αύξηση του φορολογικού συντελεστή. Σας θυµίζω, όµως, ότι
το φορολογικό αποτελεί αντικείµενο της διαπραγµάτευσης µε
τους εταίρους στο πλαίσιο µιας γενικότερης φορολογικής µεταρρύθµισης.
Εδώ, σε ένα σηµείο θα συµφωνήσουµε µε την προσέγγιση του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος, που είναι η ταξικότητα των Κοινών
Αγροτικών Πολιτικών, που εφαρµόστηκαν µέχρι σήµερα και της
σηµερινής, η οποία, όπως γνωρίζετε καλά, ψηφίστηκε, νοµοθετήθηκε, προτάθηκε το καλοκαίρι του 2014 και νοµοθετήθηκε στις
22 Ιανουαρίου του 2015, δηλαδή τρεις µόλις µέρες, την Παρασκευή, πριν τις εκλογές. Δεσµεύει τη χώρα, λοιπόν, για τα πως
θα εφαρµόσει αυτήν την ταξική όντως Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Όµως, το καλοκαίρι του 2016 ετοιµάζεται η πρότασή µας, που
θα γίνει στην ενδιάµεση αναθεώρηση του 2017, έτσι ώστε να
είναι σύµφωνη µε το πρόγραµµα και µε τις θέσεις του κόµµατός
µας του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε αυτή η ταξικότητα να αρθεί όσο γίνεται
στο πλαίσιο των Κοινών Αγροτικών Πολιτικών.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω µία πολύ επιγραµµατική αναφορά στις µεγάλες νοµοθετικές παρεµβάσεις που
ετοιµάζει η Κυβέρνηση το προσεχές διάστηµα και είναι ενταγµένες στο εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπως ανέφερε αναλυτικά και ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα έχετε ευκαιρία σε άλλη συνεδρίαση, κύριε Αραχωβίτη.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Βεβαίως. Μόνο σε ένα από αυτά θα
αναφερθώ, κυρία Πρόεδρε. Μόνο σε ένα απ’ αυτά.
Θα αναφερθώ στην επίλυση του ζητήµατος της νόµιµης απασχόλησης των µεταναστών εργατών γης παράτυπα διαµενόντων
στη χώρα µας. Βάζουµε, λοιπόν, τέλος στα φαινόµενα Μανωλάδας, που, δυστυχώς, έχουµε πολλά τέτοια στην Ελλάδα. Ελπίζω
το σύνολο της Βουλής να το αγκαλιάσει και να το υπερψηφίσει,
τουλάχιστον και µόνο για τον λόγο ότι θα διασώσει την τιµή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τούτη η Κυβέρνηση βρήκε µια
οικονοµία διαλυµένη, µια κοινωνία στα όρια των αντοχών της και
ένα περιβάλλον ναρκοθετηµένο. Όµως, αφουγκράζεται την κοινωνία, παλεύει στο πλάι της και µαζί µε την κοινωνία θα σταθούµε
όρθιοι!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Βρούτσης για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι παραπάνω από έντεκα
λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι,
δεν θα το καθιερώσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας κάποιος τον Υπουργό λίγο πριν να τοποθετείται, του δηµιουργήθηκε η αίσθηση ότι αυτό που σήµερα συµβαίνει στην
ελληνική ύπαιθρο, δηλαδή οι αγρότες που βρίσκονται στους δρόµους και κυρίως οι νέοι αγρότες, κύριε Υπουργέ, είναι εκεί επειδή
θέλουν να διαδηλώσουν απλά τη µεγάλη τους ευτυχία για την
επιτυχηµένη αγροτική σας πολιτική!
Όµως, όλοι πρέπει να γνωρίζουν, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι,
οι αλιείς, όλοι οι Έλληνες, ότι αυτό που σήµερα βιώνουν, δηλαδή
η απειλή των εξοντωτικών εισφορών, οι µεγάλες µειώσεις των
συντάξεων, η επαχθέστατη αύξηση της φορολογίας, δεν θα συνέβαιναν, εάν απλά συνεχίζατε το νοικοκύρεµα, τις µεταρρυθµίσεις, τις διαρθρωτικές αλλαγές και υλοποιούσατε απλά µόνο
αυτές τις λίγες, ήπιες ασφαλιστικές προσαρµογές που είχαν
αποµείνει.
Ακυρώσατε τις θυσίες του ελληνικού λαού, τον οποίο σήµερα
καλείτε, µαζί και τους αγρότες, να υποβληθούν σε νέες θυσίες,
αυτήν τη φορά χωρίς ελπίδα. Αγρότες, συνταξιούχοι, άνεργοι,
εργαζόµενοι, επιχειρηµατίες, πληρώνουν το τίµηµα του λαϊκισµού, της ανεύθυνης και επικίνδυνης πολιτικής σας!
Ο εκτροχιασµός της οικονοµίας τη διετία 2015-2016 µείωσε το
ΑΕΠ κατά 7%, δηλαδή 12 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά, 3,2
δισεκατοµµύρια ευρώ τα µεταφέρατε ως βάρος στο ασφαλιστικό. Αυτό να το ξέρουν όλοι σήµερα, γιατί αυτό πληρώνουν σήµερα οι αγρότες, αυτό πληρώνει ο ελληνικός λαός µε την
εξοντωτική αύξηση των εισφορών που προτείνετε.
Σήµερα θερίζετε ό,τι σπείρατε: τις συµπεριφορές του άκρατου
λαϊκισµού σας, όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονταν σε όλα τα
µπλόκα, µε επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τις ψεύτικες
προσδοκίες που καλλιεργήσατε, τη δέκατη τρίτη σύνταξη, σεισάχθεια για τα χρέη, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής µε µείωση της φορολογίας, την ακύρωση των
µεταρρυθµίσεων, καθώς εµποδίσατε να ολοκληρωθούν µεταρρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα πολύ αρνητικές συνέπειες για την οικονοµία.
Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει ότι η χώρα δεν µπορεί να βγει από
την κρίση χωρίς ισχυρό πρωτογενή τοµέα, χωρίς αγρότες και
χωρίς Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι θα είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας.
Για τη Νέα Δηµοκρατία οι αγρότες είναι οι πρωταγωνιστές της
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτός ο κόσµος,
αυτό το παραγωγικό δυναµικό είναι που εξαπατήθηκε από την
Κυβέρνησή σας και από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα προσωπικά.
Η Νέα Δηµοκρατία συµµερίζεται την αγωνία των αγροτών. Η
αγανάκτησή τους είναι δικαιολογηµένη, αφού τους δόθηκαν ψεύτικες υποσχέσεις. Τι να πρωτοθυµηθεί κάποιος; Την παρέλαση
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα µπλόκα ή την παράσταση του κ.
Τσίπρα πάνω σε τρακτέρ;
Έχοντας πει αυτό, επιτρέψτε µου να ξεκαθαρίσω τρία πράγµατα που αφορούν τη Νέα Δηµοκρατία:
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Πρώτον, η Νέα Δηµοκρατία είναι έτοιµη να ξεκινήσει έναν οργανωµένο διάλογο µε τους αγρότες, που στον πυρήνα του θα
είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και ο ρόλος των
Ελλήνων παραγωγών.
Δεύτερον, για το ασφαλιστικό και το φορολογικό δεν µπορούµε να αποδεχθούµε τα οριζόντια µέτρα που προτείνει η Κυβέρνηση ότι είναι δίκαια και ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τρίτον, είµαστε αντίθετοι µε ακραίες κινητοποιήσεις που δυσκολεύουν τη ζωή των πολλών και χειροτερεύουν ακόµη περισσότερο την κατάσταση της οικονοµίας και ορισµένες φορές
αδικούν και τους ίδιους τους παραγωγούς.
Οι προτάσεις για τους αγρότες όχι µόνο δεν είναι σοβαρές
αλλά είναι ο ορισµός της προχειρότητας και αποδεικνύουν πόσο
ιδεοληπτικοί και λαϊκιστές είστε. Καταγγέλλετε προσβλητικά και
διχαστικά και το κάνετε συνεχώς –το κάνατε και σήµερα- τους
αγρότες, ότι οι κινητοποιήσεις τους είναι κοµµατικά κατευθυνόµενες και επίσης ότι είναι φοροφυγάδες. Αυτό µε µια λέξη είναι
απαράδεκτο!
Διχάζετε και διαιρείτε την κοινωνία και αυτό το κάνετε ως εργαλείο, χρησιµοποιώντας τη γνωστή πολιτική σας προπαγάνδα.
Να ξέρετε, όµως, ότι τα επικοινωνιακά σας τερτίπια τέλειωσαν.
Δεν πείθετε πλέον κανέναν. Όλοι σας έχουν καταλάβει και το
µόνο που κάνετε είναι να προκαλείτε και να εξοργίζετε.
Και δεν είναι µόνο το ασφαλιστικό, είναι και οι φορολογικές
επιβαρύνσεις, όπως η αύξηση προκαταβολής του φόρου από
27,5% στο 100%, η κατάργηση της επιστροφής του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγρότες, η µείωση στο µισό της
επιδότησης του πετρελαίου θέρµανσης, η αύξηση του ΦΠΑ των
αγροτικών εφοδίων από το 13% στο 23%, η αύξηση του ΦΠΑ συσκευασµένων αγροτικών προϊόντων στο 23%, ο ν. 4325/2015
άρθρο 21 που φορολογήσατε τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις
των αγροτών. Μάλιστα µετά, για να χρυσώσετε το χάπι, βάλατε
και το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Οι αγρότες, ειδικά του Αιγαίου, ξεκινώντας και από την ιδιαίτερη πατρίδα µου τη Νάξο, θα επιβαρυνθούν, όπως η Σάµος, η
Χίος, η Μυτιλήνη και τα νησιά της Δωδεκανήσου από την 1η Ιουνίου του 2016 µε την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν σφραγίδα και
υπογραφή, τη σφραγίδα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και του
ίδιου του κ. Τσίπρα. Αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες.
Από το 2010 –και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, κυρίως
απευθύνοµαι στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ- οι ελληνικές αρχές είχαν
συµφωνήσει µε την τρόικα, δηλαδή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το
Ταµείο ΟΓΑ να µείνει εκτός του ν. 3863/2010, κάτι που η τρόικα
σεβάστηκε.
Από το 2012 είχα την τιµή να ηγούµαι του Υπουργείου Εργασίας έως και το 2014 και πάλι µε την τρόικα υπήρξε συµφωνία
το ταµείο των αγροτών λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και του
ειδικού βάρους που έχει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας να παραµείνει εκτός του ν. 3863, δηλαδή αυτόνοµο.
Ακόµη και τον Δεκέµβριο του 2014 στις τελευταίες συζητήσεις
µε την τρόικα, όταν γινόταν η διευθέτηση της διοικητικής ενοποίησης των ταµείων, πάλι υπήρξε συµφωνία µε την τρόικα τότε να
υπάρξουν τρία ταµεία και ανάµεσά τους ο ΟΓΑ να παραµείνει αυτόνοµος.
Θεωρώ ότι είναι προσβλητικό και προκλητικό σήµερα, αλλά
και οικονοµικά και ασφαλιστικά αναποτελεσµατικό, να δηλώνει η
Κυβέρνηση και µάλιστα να επιχαίρει ότι η σύλληψη της δηµιουργίας ενός ταµείου αποτελεί επίτευγµα της αριστερής σας ιδεολογίας.
Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία σήµερα ξεκαθαρίζουµε ότι θέλουµε
τη διατήρηση του ΟΓΑ ως αυτόνοµου ταµείου. Εµείς το είχαµε
καταφέρει.
Πρόκληση, επίσης, αποτελεί η εικόνα που δίνετε για το Ταµείο
του ΟΓΑ. Είναι ψευδής, είναι παραπλανητική, γιατί όλοι γνωρίζουν –και εσείς προσπαθείτε να το συσκοτίσετε- ότι ο ΟΓΑ δεν
έχει τα χαρακτηριστικά ενός αµιγώς ασφαλιστικού ταµείου. Είναι
κατ’ εξοχήν προνοιακό ταµείο. Γι’ αυτό, η αξιολόγησή του και η
παρουσία που κάνετε δεν είναι σωστή και δεν πρέπει να αξιολο-
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γείται µε τα κριτήρια ενός ασφαλιστικού ταµείου.
Ας γνωρίζουν, λοιπόν, οι αγρότες ότι το Ταµείο του ΟΓΑ µόλις
από το 1997 άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά ασφαλιστικού ταµείου µε τον ν. 2458/1997. Μάλιστα, η σηµερινή εικόνα, παραδείγµατος χάριν εξακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες εβδοµήντα τέσσερις συνταξιούχοι µε µηνιαία δαπάνη 298.268.022
ευρώ –στοιχεία Φεβρουαρίου του 2016- δεν είναι η αληθινή εικόνα, όσον αφορά το αποτέλεσµα του Ταµείου ΟΓΑ, υπό την έννοια ότι καθαρά ασφαλιστικά χαρακτηριστικά θα αρχίσει να
αποκτά µετά το 2026.
Στη δική µας πρόταση, επίσης, δεν υπήρχε ζήτηµα –και το ξεκαθαρίζω, για να το ακούσουν οι αγρότες- αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, παρά µόνο η εφαρµογή του ν. 4254/2014,
δηλαδή το ηλεκτρονικό δίκτυο που διασφάλιζε διαφάνεια, δικαιοσύνη και αποτελεσµατικότητα, καθώς θα εντόπιζε εκείνους που
δεν πληρώνουν και θα εισέπραττε τις µη καταβληθείσες εισφορές µόνο ενός έτους –το επαναλαµβάνω, µόνο ενός έτους!- κατά
ανώτατο όριο. Δηλαδή το προϊόν της παρακράτησης θα µπορούσε να ανέρχεται µέχρι το ύψος των οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές. Και αυτό θα έδινε µία
ανάσα, ένα cash flow στον ΟΓΑ 120.000.000 ευρώ ετησίως.
Δεν είναι πιο δίκαιο, κύριε Υπουργέ -και απευθύνοµαι προς την
Κυβέρνηση και όχι προς εσάς- χωρίς να αυξηθούν οι εισφορές
να εισπράττουµε µόνο από αυτούς που χρωστούν και µόνο για
ένα χρόνο, αντί να τριπλασιάσουµε τις εισφορές των αγροτών;
Και βέβαια είναι. Αυτό ανέφερε και ο Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας προχθές από Βήµατος Βουλής, όταν κατέθεσε τις
προτάσεις µας για το ασφαλιστικό. Εσείς, όµως, επιµένετε στην
ιδεοληπτική αντίληψη της εξοντωτικής αύξησης των εισφορών.
Λάθος! Μεγάλο λάθος!
Σήµερα όλοι έχουν καταλάβει ότι η πρότασή σας είναι ένας
µηχανισµός µείωσης συντάξεων και εξοντωτικών αυξήσεων των
εισφορών. Δεν πρόκειται για µεταρρύθµιση. Δεν είναι µεταρρύθµιση. Απλώς την βαπτίσατε µεταρρύθµιση, για να κρύψετε µέσα
και να ενσωµατώσετε τα 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µειώσεων
συνταξιοδοτικής δαπάνης, που συµφωνήσατε εσείς.
Και κάτι ακόµα: Η πρότασή σας εξοντώνει καθετί παραγωγικό
και δηµιουργικό στην ελληνική κοινωνία. Είναι πρωτοφανές ότι
βάλατε απέναντί σας όλη την παραγωγική Ελλάδα -και αυτό δεν
είναι τυχαίο-, µεταξύ αυτών και τους αγρότες. Υπονοµεύετε µε
την πρότασή σας την ασφαλιστική συνείδηση, τιµωρείτε την εργασία και τη δηµιουργικότητα και επιβραβεύετε την ήσσονα προσπάθεια.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε λίγα
λόγια σήµερα πλέον γίνεται ολοφάνερο όσο ποτέ, µετά από έναν
χρόνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι στην Ελλάδα αντιµάχονται
δύο ιδέες, οι ιδέες και οι απόψεις της αλήθειας και των µεταρρυθµίσεων και οι ιδέες και οι απόψεις της ιδεοληψίας και των ψεµάτων.
Είµαι σίγουρος ότι τελικός νικητής θα είναι αυτοί που πρεσβεύουν το πρώτο, δηλαδή την αλήθεια, για το καλό της χώρας
µας, µε ρεαλισµό και υπευθυνότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Λαγός από τη Χρυσή Αυγή.
Ελπίζω, κύριε Λαγέ, επειδή βλέπω ότι έχετε και χαρτιά, να
έχετε προετοιµαστεί για τα έξι λεπτά, γιατί φαίνεται ότι έχει καθιερωθεί το δεκάλεπτο πια.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µία αποστροφή από την οµιλία που
έκανε ο Υπουργός ο κ. Αποστόλου, πριν από λίγο. Γύρισε χαρακτηριστικά και είπε σε κάποια στιγµή ότι «δεν µπορώ να καταλάβω τη στάση και την αντίδραση των αγροτών».
Λογικό είναι και φαίνεται εξάλλου, κύριε Υπουργέ, ότι δεν την
έχετε αντιληφθεί καθόλου. Ζείτε σε έναν δικό σας µαγικό κόσµο,
όπως άλλωστε και όλη η συγκυβέρνηση που έχετε κάνει ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Γι’ αυτόν τον λόγο έχετε κάνει όλη την κοινωνία να είναι
πραγµατικά στα κάγκελα.
Μάλιστα είναι πιο αστείο αυτό που συζητάµε σήµερα και αυτά
αναφέρετε εδώ πέρα, γιατί µόλις εχθές είχαµε την µεγάλη κινη-
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τοποίηση των Ελλήνων εργαζοµένων και φυσικά των Ελλήνων
αγροτών. Είδαµε όλοι τι έγινε και να τονίσουµε για άλλη µια
φορά και ως Χρυσή Αυγή ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι το καταδικάζουµε και περιµένουµε να δούµε την αντίδραση του ελληνικού κράτους, όσον αφορά τα χθεσινά επεισόδια που συνέβησαν, που είναι δεδοµένο ότι συµβαίνουν σε κάθε µεγάλη κινητοποίηση των Ελλήνων εργαζοµένων.
Γνωστοί άγνωστοι «µπαχαλάκηδες», κουκουλοφόροι, αλήτες,
παρακρατικοί του συστήµατος βγαίνουν έξω προκειµένου να
σταµατήσουν όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που γίνονται. Αυτοί
οι παρακρατικοί ρουφιάνοι ήταν τα καλά παιδιά του συστήµατος
µέχρι τώρα για τη συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, αυτοί οι παρακρατικοί ρουφιάνοι κουκουλοφόροι είναι
αυτοί που είναι πολύ χρήσιµοι τώρα στην νέα συγκυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ.
Δεν τόλµησε κανείς από όλους αυτούς µέχρι τώρα να πιάσει
αυτά τα κακοµαθηµένα παλιόπαιδα, να τους βγάλει τις κουκούλες και να δούµε ποιοι κρύβονται από πίσω και ποια συµφέροντα
εξυπηρετούν. Και να είναι όλοι βέβαιοι ότι εάν δοθεί κάποτε η
δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή, οι κουκούλες αυτών των ρουφιανάκων θα βγουν και θα δούµε ποιοι είναι και ποια συµφέροντα
εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν τόσα χρόνια.
Για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε, λοιπόν, τον πρωτογενή
τοµέα και τους Έλληνες αγρότες, δεν χρειάζεται να κάνουµε µεγαλεπήβολα σχέδια. Χρειάζεται απλώς να υπάρχει µια εθνική κυβέρνηση, µε εθνική συνείδηση, η οποία θα θελήσει να βοηθήσει
τους Έλληνες εργαζόµενους και στη συγκεκριµένη περίπτωση
τους Έλληνες αγρότες.
Δεν είναι δυνατόν σήµερα, που υπάρχει τόσο µεγάλη ανεργία
στην Ελλάδα, να µην δίνονται τα κίνητρα σε νέα ζευγάρια, σε Έλληνες ανέργους, προκειµένου να µπορέσουν να εκµεταλλευθούν
και να τους παραχωρηθεί µεγάλη έκταση των εδαφών που υπάρχουν και ανήκουν στο ελληνικό κράτος, τα οποία είτε εσκεµµένα
είτε άθελα παραµένουν σε πλήρη αχρηστία.
Θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους
προκειµένου να πάρουν, επαναλαµβάνω και πάλι, έκταση της ελληνικής γης και να µπορέσουν να δουλέψουν πάνω στον συγκεκριµένο τοµέα και στο συγκεκριµένο κοµµάτι. Είναι θέση της
Χρυσής Αυγής αυτό.
Επίσης, θα έπρεπε σ’ αυτές τις οµάδες των γεωργών να παρέχονται από το κράτος οι δοµές και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα όχι µόνο για την απλή καλλιέργεια, όπως είπαµε, αλλά
και για την ανακατασκευή των ακινήτων και γενικότερα των χωριών της υπαίθρου, τα οποία βάσει σχεδίου έχουν ερηµώσει και
είναι πολύ εύκολο, αν πραγµατικά υπάρξει -λέω και πάλι- µια
εθνική κυβέρνηση, να τα κάνει πάλι να ζήσουν.
Μια άλλη θέση της Χρυσής Αυγής είναι ότι θα µπορούσε και
πρέπει να δηµιουργηθούν ένα ή περισσότερα εργοστάσια παραγωγής λιπασµάτων που θα πουλάνε τα λιπάσµατα σε τιµές λίγο
πάνω από το κόστος. Τα εργοστάσια αυτά θα δηµιουργηθούν
άµεσα και η δηµιουργία θα γίνει µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Η απόσβεση της δαπάνης θα είναι πάρα πολύ εύκολη και σύντοµη και θα γίνει τάχιστα, γιατί θα εξαλειφθούν οι εισαγωγές λιπασµάτων από το εξωτερικό, θα υπάρξει µείωση του κόστους
παραγωγής που θα επιτρέψει στους αγρότες να καλλιεργήσουν
µεγαλύτερη έκταση γης για να παράγουν περισσότερα.
Επίσης, αυτό θα βοηθήσει στο να χαµηλώσει η τιµή πώλησης,
ώστε πολλοί Έλληνες πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα, τα οποία θέλουν και επιζητούν, αλλά
αυτές οι συµφωνίες που έχουν κάνει και οι προηγούµενες αλλά
και οι τωρινές αντεθνικές κυβερνήσεις, έχουν οδηγήσει τον
κόσµο να αγοράζει ελαιόλαδο από την Τανζανία και λεµόνια από
το Αφγανιστάν! Εκεί έχετε φτάσει την ελληνική αγροτιά.
Το µεγάλο καρκίνωµα επίσης –και το ξέρουµε όλοι πολύ καλά,
αλλά κανείς δεν τολµά να πολεµήσει- είναι τα µεγάλα καρτέλ, τα
οποία εκµεταλλεύονται και τον κόπο του Έλληνα αγρότη, αλλά
φυσικά και τα χρήµατα του Έλληνα που θα πάει στο σούπερµάρκετ ή οπουδήποτε αλλού για να αγοράσει τα προϊόντα. Είναι
αυτοί που µπαίνουν µεσάζοντες και εξοικονοµούν τεράστια
οφέλη από αυτά.
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Η Χρυσή Αυγή λέει ότι θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια κρατική
υπηρεσία που θα ελέγχει τη διαδικασία της συναλλαγής µεταξύ
αγροτών και εµπόρων και ιδιαίτερα την περίοδο της συγκοµιδής
των προϊόντων. Μιλάµε για µικτά κλιµάκια οικονοµικού ελέγχου,
αποτελούµενα από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών
και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα περιοδεύουν
στους χώρους συγκοµιδής και διακίνησης των προϊόντων και θα
ελέγχουν για εικονικά τιµολόγια, για διπλοζυγίσµατα και γενικά
ό,τι άλλο τέτοιο παράνοµο συµβαίνει.
Είναι πολύ εύκολο να τα κάνουµε όλα αυτά. Δεν υπάρχει καµµία θέληση και µιλάµε µόνο για φορολόγηση. Αυτοί είναι οι τρόποι που βρίσκουµε, για να πολεµήσουµε όλα αυτά που συµβαίνουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει επιδότηση της αγροτικής παραγωγής από το ειδικό ταµείο που θα προκύψει από την εκµετάλλευση των ελληνικών υδρογονανθράκων και κυρίως στις ακριτικές περιοχές, στη Θράκη και στις νήσους του Ανατολικού Αιγαίου, προσεκτικά σχεδιασµένη οργάνωση παραγωγής σε τοπικό
επίπεδο, µε την υποχρεωτική θέσπιση οµάδων παραγωγών, οι
οποίοι θα παράγουν προϊόντα που ευδοκιµούν στην περιοχή,
χωρίς την απαίτηση πολλών εισροών, προστασία του ελληνικού
περιβάλλοντος από τα φυτοφάρµακα των διάφορων πολυεθνικών κολοσσών στυλ Μονσάντο, µεθοδευµένη στροφή στη βιολογική γεωργία, µε σκοπό την προστασία του ιερού περιβάλλοντος
της πατρίδας µας από τα χηµικά λιπάσµατα των ξένων αυτών κολοσσών και την άµεση διακοπή της απώλειας συναλλάγµατος.
Η Χρυσή Αυγή λέει ότι θα έπρεπε να επανιδρυθεί η Αγροτική
Τράπεζα υπό κρατικό έλεγχο, µε τον οποίον θα µπορέσει να εξυπηρετεί τους Έλληνες αγρότες και όχι, όπως αυτή τη στιγµή, να
τους έχουµε αφήσει έρµαια στα νύχια διάφορων ξένων κορακιών, που έχουν έρθει για να τους πάρουν τη γη, τη γη αυτή που
ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
Τους δώσατε πολλά δάνεια πριν από δέκα, δεκαπέντε χρόνια,
τους βάλατε να υποθηκεύσουν την έκταση γης που είχαν και
τώρα διάφοροι κολοσσοί του εξωτερικού θα έρθουν να τα πάρουν όλα αυτά. Αυτό θα συµβεί και στην πολύπαθη Θράκη µας,
όπου ήδη υπάρχουν τουρκικές τράπεζες, οι οποίες δίνουν δάνεια
µε πολύ χαµηλά επιτόκια, προκειµένου αυτά τα εδάφη να αγοραστούν κι αυτές οι εκτάσεις γης, προαιώνια ελληνικές, να χαθούν σιγά-σιγά µέσα από τα χέρια µας. Θα έπρεπε να δοθούν
κίνητρα στις αλυσίδες διανοµής αγροτικών προϊόντων, όπως στα
σούπερ-µάρκετ για την προώθηση κυρίως αγροτικών προϊόντων.
Αυτές είναι, πολύ επιγραµµατικά, µόνο µερικές από τις λύσεις
που προτείνει η Χρυσή Αυγή, λύσεις που δεν χρειάζεται να είναι
κανείς φωστήρας για να τις προτείνει, αλλά να έχει απλή λογική
και θέληση, προκειµένου να τις εφαρµόσει και πάνω απ’ όλα να
γνωρίζει τι συµβαίνει στην ελληνική κοινωνία.
Ως Χρυσή Αυγή, χαιρετίζουµε τους αγώνες των Ελλήνων
αγροτών. Μακάρι να έκαναν έτσι και άλλες οµάδες Ελλήνων εργαζοµένων, όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι καρεκλοκένταυροι
µέσα σε αυτή εδώ την «Ελληνική Βουλή» µάς ξεπουλάνε καθηµερινά. Οφείλουµε να αγωνιστούµε όλοι οι Έλληνες, εντός και
εκτός Βουλής.
Και τέλος, θα ήθελα να τονίσω και να πω κάτι το οποίο όλοι
θέλουν να θάψουν γιατί δεν τους συµφέρει καθόλου: Αυτή η συγκυβέρνηση, βάζοντας µπροστά τον Υπουργό, που δήθεν δεν είναι
αριστερός, τον πατριώτη Υπουργό, τον Καµµένο, δηµιουργεί
στην περιοχή του Σχιστού, πεντακόσια µέτρα από τις κατοικίες
όπου ζουν κι εργάζονται άνθρωποι του µεροκάµατου, ένα νέο
κέντρο λαθροµεταναστών της τάξεως των πέντε χιλιάδων περίπου ατόµων.
Οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής έχουν βγάλει ανακοίνωση
και έχουν καλέσει τον κόσµο να είναι τη Δευτέρα στις 12.30’ στην
περιοχή Γρηγορίου Λαµπράκη και Λεωφόρου Σχιστού, προκειµένου να µη γίνει όλο αυτό. Μάλιστα, η επιτροπή κατοίκων που µας
επισκέφθηκε, η οποία έστειλε και στα άλλα κόµµατα προφανώς
την ανακοίνωση αυτή, ζήτησε τη βοήθειά µας, όπως ζήτησε βοήθεια και από τοπικούς φορείς, από διάφορα κόµµατα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από όλους.
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Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, θα είµαστε παρόντες και ευτυχώς ή
δυστυχώς -το λέω για να το ακούσουν και αυτοί οι κάτοικοι και
θα το δουν τη Δευτέρα- µόνο εµείς θα είµαστε εκεί, γιατί µόνο
εµείς αγωνιζόµαστε για να παραµείνει η Ελλάδα ελληνική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το λόγο
έχει ο κ. Θεοχαρόπουλος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, για έξι λεπτά.
Κάνω έκκληση: Μόνο για έξι λεπτά. Δεν ξέρω τι να πω πια. Έχω
καταθέσει τα όπλα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, η χώρα χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης και όχι πολιτικές που θα οδηγήσουν σε φαύλο
κύκλο ύφεσης. Χρειαζόµαστε όραµα, σχέδιο, µεταρρυθµίσεις και
όχι αυταπάτες που οδηγούν στην υιοθέτηση άδικων µέτρων.
Μόλις πριν από λίγες ηµέρες είδα στη δηµοσιότητα ότι την
άνοιξη θα γίνει συζήτηση και θα κατατεθεί ένα εθνικό σχέδιο
αγροτικής ανάπτυξης, σχεδόν ενάµιση χρόνο µετά την ανάληψη
της Κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να το καταθέσετε
και στη συνέχεια, στο τέλος της τετραετίας, αλλά το θέµα είναι
να παράγει και κανένας και να έχει µείνει κάποιος αγρότης στο
χωράφι µέχρι τότε.
Χρειάζεται τώρα, λοιπόν, ένα εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης. Εµείς, στη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, έχουµε κάνει ξεκάθαρες προτάσεις για την καθετοποίηση της παραγωγής, τη διασύνδεση της έρευνας µε την αγροτική παραγωγή, πώς θα λειτουργούν οι οµάδες παραγωγών και οι συνεταιρισµοί, πώς θα
γίνει αυτή η λειτουργία, ώστε να επιτευχθούν οι οικονοµίες κλίµακος και πώς θα προστατευθούν τα γεωργικά εισοδήµατα.
Τα µέτρα που τώρα σκοπεύει να περάσει η Κυβέρνηση θα οδηγήσουν –και αυτό είναι κοινά αποδεκτό- σε µείωση της παραγωγής, αύξηση της ανεργίας και αύξηση των ελλειµµάτων, εκτός
αν θεωρείτε ότι όλα αυτά τα µέτρα και όλη αυτή η επιβάρυνση
δεν θα οδηγήσουν κάποιους εκτός παραγωγής, εκτός παραγωγικής διαδικασίας.
Οι αγρότες φορολογούνται –και πρέπει να το πούµε αυτόήδη, όπως και οι υπόλοιπες επαγγελµατικές οµάδες, µετά από
την αλλαγή που έγινε το 2013, µε τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Σε
εκείνη την κοινωνικά δίκαιη αλλαγή δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ως
Αξιωµατική Αντιπολίτευση ήταν απέναντι.
Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε προς τους Βουλευτές που
έχουν καταθέσει την επερώτηση ότι η πρόταση για µη υποχρέωση τήρησης βιβλία εσόδων-εξόδων τούς δίνει βορά στους µεσάζοντες. Εµείς συµφωνούµε µε τα βιβλία εσόδων-εξόδων και
ήταν δική µας πρόταση εκείνη την περίοδο και προχώρησε, αλλά
δεν είχατε την ίδια άποψη εκείνη τη χρονική περίοδο.
Βλέπω εδώ ότι πέρυσι, στις προγραµµατικές δηλώσεις στις 11
Φεβρουαρίου, όταν εγκαινιάζατε στη Λάρισα την Πανελλαδική
Αγροτική Έκθεση, λέγατε για δύο από τα µέτρα «όχι στη δηµιουργία βιβλίων εσόδων-εξόδων» και «µείωση της τιµής του πετρελαίου έως τη δηµιουργία αγροτικού πετρελαίου». Και δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ» πριν από έναν χρόνο, στο οποίο
λέγατε «όχι στα βιβλία εσόδων-εξόδων». Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι εκείνη η αλλαγή, η οποία είχε γίνει, ήταν
η ορθή και κατοχύρωνε να µην υπάρχουν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο, σε σχέση µε τους µεσάζοντες.
Προχωράτε στη φορολόγηση των κοινοτικών ενισχύσεων, που
φτάνει στο τέλος να είναι στο 26%. Έχουµε πάρει 19 δισεκατοµµύρια ευρώ για την επόµενη επταετία, δηλαδή αυτή που τρέχει,
που έχει ξεκινήσει, στην οποία τότε λέγατε ότι είναι σηµαντική η
µείωση, η οποία µείωση βέβαια δεν ήταν σηµαντική. Δεν υπήρχε
ουσιαστικά µείωση, ήταν ελάχιστη, λόγω του ότι είχαν µπει άλλες
χώρες και η πίτα είχε ανοίξει. Ήταν 19 δισεκατοµµύρια τα οποία
τώρα φορολογείτε µε 26%.
Να ξεκαθαρίσουµε το εξής για όλα τα µέτρα, σε σχέση µε τις
ενισχύσεις και για τον προτεινόµενο συµψηφισµό οφειλών µε ενι-
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σχύσεις που άκουγα πριν από λίγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει
τις ενισχύσεις στους αγρότες όλων των χωρών, έτσι ώστε να
υπάρχει ισότιµος κοινοτικός ανταγωνισµός. Δεν µπορεί µια χώρα
να υπερφορολογεί τις κοινοτικές ενισχύσεις περισσότερο από
όλες τις άλλες ή µια χώρα να συµψηφίζει περισσότερο από όλες
τις άλλες και να δηµιουργεί τέτοια ζητήµατα.
Πρόσφατα, στην προηγούµενη περίοδο, είχε έρθει ο προηγούµενος Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Τσιόλος -και αυτό
που σας λέω είναι υποστηρικτικό της διαπραγµάτευσής σας, δεν
είναι αντίθετο σε σχέση µε τη διαπραγµάτευση- και είχε πει ότι
δεν µπορεί η κάθε χώρα να δηµιουργεί και να συµψηφίζει και να
φορολογεί περισσότερο από τις άλλες χώρες, γιατί είναι εκτός
του κοινοτικού ανταγωνισµού.
Χρησιµοποιείστε τουλάχιστον αυτά τα οποία είχαν επιτευχθεί
σε εκείνη τη διαπραγµάτευση και τα οποία τώρα βλέπουµε ότι
δεν χρησιµοποιούνται.
Προχωρήσατε σε αύξηση του ΦΠΑ των γεωργικών εφοδίων
από το 13% στο 23%. Είναι πρωτοφανής για όλη την Ευρωζώνη.
Καµµία χώρα της Ευρωζώνης δεν έχει ούτε 13%. Όταν ήσασταν
στην Αντιπολίτευση λέγατε «γιατί δεν µειώνεται;» και ήρθατε και
το πηγαίνετε από το 13% στο 23%.
Γενική κατάργηση της επιστροφής φόρου στο πετρέλαιο. Είπαµε ότι είναι άδικη. Όπως είδατε, για καθένα από αυτά τα µέτρα
έχουµε λύση για µια αποτελεσµατική διαπραγµάτευση. Όσον
αφορά την κατάργηση, δηλαδή, της επιστροφής φόρου στο πετρέλαιο θα µπορούσε να εφαρµοστεί η κατάργηση -και το
έχουµε πει- αρκεί να θεσπιζόταν αγροτικό πετρέλαιο κίνησης,
όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταθέσαµε στις 3 Νοεµβρίου τροπολογία, µε την οποία ζητούσαµε συγκεκριµένα να καθιερωθεί από 1η Γενάρη του 2016
κάρτα αγροτικού πετρελαίου, στην οποία θα ενσωµατώνεται η
ποσότητα πετρελαίου που δικαιούται ο κάτοχος. Λέγαµε ποιοι
θα είναι οι δικαιούχοι µε βάση τα κριτήρια -αντικειµενικά, στρέµµατα, είδος καλλιέργειας- και βεβαίως, µε βάση τη δήλωση
ΟΣΔΕ κατά είδος καλλιέργειας, έκταση και ζωικό κεφάλαιο. Δεν
την κάνατε αποδεκτή και έρχοµαι να σας πω ότι, αν προχωρούσατε τότε και βλέπατε αυτές τις ρυθµίσεις τον Νοέµβριο, δεν θα
είχαµε αυτά τα γεγονότα τώρα. Διότι οι αγρότες θα έβλεπαν δίκαιες αλλαγές µπροστά τους και θα µπορούσαν, βεβαίως, να
επωµιστούν και κάποια µέτρα, αν είχαν δει τέτοιες κοινωνικά δίκαιες αλλαγές. Σας το λέγαµε, σας το ζητούσαµε. Δεν την κάνατε
δεκτή στο νοµοσχέδιο. Την καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρόσφατα, λοιπόν, έχουµε καταθέσει όλες τις προτάσεις µας
σε σχέση µε αυτά τα θέµατα στα οποία δεν έχετε προχωρήσει.
Ακούσαµε πριν από λίγο ότι κάνετε ή θέλετε να κάνετε µια
µάχη κατά της διαπλοκής που λυµαίνεται τον χώρο.
Γάλα: Να σας πω ένα παράδειγµα ως προς το γάλα; Στο γάλα
η έκθεση του ΟΟΣΑ µιλάει κυρίως για τα υψηλά περιθώρια κέρδους στις αλυσίδες λιανικής πώλησης, παρά για την αύξηση στη
διάρκεια ζωής του γάλακτος.
Εµείς, λοιπόν, τότε είχαµε προχωρήσει στην υποστήριξη αρχικά των πέντε ηµερών. Στη συνέχεια, αυξήθηκαν από πέντε σε
επτά ηµέρες και βεβαίως, δεν είχε ανοίξει ποτέ σε έντεκα µέρες.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, το εξής: Θα φέρετε υπουργική απόφαση
µε την οποία θα αφήνετε ανοικτές τις ηµέρες στη διάρκεια ζωής
του γάλακτος; Διότι εδώ ακριβώς είναι που πρέπει να αντιµετωπίσουµε αυτό το οποίο είπατε, το 1 προς 7. Εδώ και έναν χρόνο
σάς έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε για το 1 προς 7, σχέση
τιµής παραγωγού µε τιµή καταναλωτή. Το θέµα είναι: Τι κάνουµε,
όµως; Τι κάνει η Κυβέρνηση για το 1 προς 7; Το διαπιστώνουµε
και ερχόµαστε κάθε λίγους µήνες εδώ πέρα, σε κάθε συζήτηση
και λέµε για την απόσταση µεταξύ της τιµής παραγωγού και της
τιµής καταναλωτή;
Είπατε ότι έγιναν εξαντλητικοί διάλογοι µε αγρότες. Αν έγιναν,
σηµαίνει ότι κάποιος έχει πρόβληµα. Αν θεωρείτε ότι έχουν πρόβληµα οι αγρότες και δεν καταλαβαίνουν, να το πείτε. Αλλιώς,
υπάρχει το πρόβληµα στην πλευρά του Υπουργείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Φέρατε το παράδειγµα της Γαλλίας και είπατε πώς συζητούν
και πώς συνοµιλούν στην Γαλλία. Γιατί δεν φέρνετε το παράδειγµα της Γαλλίας και στο τι συµβαίνει σε όλα αυτά τα ζητήµατα,
όµως, τα οποία συζητούµε σε σχέση µε το αγροτικό πετρέλαιο,
σε σχέση µε τη φορολόγηση; Εµείς έχουµε τα στοιχεία. Να
δούµε σε σχέση µε τους αγρότες τι συµβαίνει σε αυτά τα θέµατα
στη Γαλλία και τι συµβαίνει στη χώρα µας;
Έχετε µιλήσει, πράγµατι, σε σχέση µε τη φοροδιαφυγή. Όµως,
επειδή φέρνετε και ξαναφέρνετε το θέµα της φοροδιαφυγής, θα
ήθελα να σας πω κάτι. Αν υπάρχει φοροδιαφυγή, όπως και σε
όλες τις επαγγελµατικές τάξεις και στους αγρότες, να την καταπολεµήσει η Κυβέρνηση. Και αυτό δεν αφορά µόνο το δικό σας
Υπουργείο. Να την καταπολεµήσει.
Δεν µπορούµε, όµως, να µιλάµε συλλήβδην για τους αγρότες
και την παραγωγική διαδικασία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που
είναι και συνεπείς φορολογικά και προσπαθούν να αντεπεξέλθουν. Ούτε βέβαια, µπορούµε –γιατί έχω ακούσει κυβερνητικά
στελέχη να χρεώνουν όλους τους παραγωγούς σε ακροδεξιές
οµάδες, αν είναι δυνατόν ποτέ…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Πέφτετε κι εσείς θύµα µίας ολόκληρης…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αναφέροµαι σε εσάς.
Μίλησα για κυβερνητικά στελέχη.
Νοµίζω ότι θα συµφωνήσουµε εδώ ότι οι παραγωγοί και οι παραγωγικές οµάδες οι οποίες διαµαρτύρονται αυτή τη στιγµή,
έχουν αιτήµατα, που είναι λογικά.
Βεβαίως, όταν υπάρχουν αυτά, θα πρέπει να καταδικάζονται,
αλλά να είναι συγκεκριµένα.
Είπατε ότι δεν έχετε καταλογισµούς γι’ αυτό το έτος στο οποίο
αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι καταλογισµοί –και το
ξέρετε καλά- έρχονται µετά από δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ξέρετε καλά τη διαδικασία για τους περισσότερους και
όσον αφορά τα πρόστιµα. Συνεπώς, επειδή εδώ υπάρχουν χρόνια προβλήµατα –δεν υπάρχει αµφιβολία ότι υπάρχουν χρόνια
προβλήµατα- ας περιµένουµε να δούµε τις διαδικασίες και το
πώς η κάθε αρχή διαχειρίζεται το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι ακόµα σε σχέση µε την επερώτηση, επειδή την επερώτηση την έχουν καταθέσει οι Βουλευτές
του ΚΚΕ. Εγώ σέβοµαι την άποψή τους να βγούµε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βγούµε εκτός ευρώ ή από την Κοινή Αγροτική Πολιτική γιατί έχει αυτά τα µειονεκτήµατα. Είναι µία ξεκάθαρη άποψη που εν πάση περιπτώσει είναι και σταθερή διαχρονικά.
Όµως, διαβάζοντας την επερώτηση και εγώ κάποιες στιγµές
είχα κάποιες απορίες. Για παράδειγµα, αναφέρετε στην επερώτηση ότι είστε απέναντι στις περικοπές των ενισχύσεων. Μα, µε
βάση την πρόταση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας δεν
θα υπάρχουν ενισχύσεις. Άρα, η µείωση των περικοπών των ενισχύσεων εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο έπεται και το οποίο φαντάζοµαι ότι δεν έχει καµµία σηµασία. Το λέω απλώς γιατί µου
έκανε εντύπωση και γιατί γνωρίζω καλά τη σταθερότητα των συγκεκριµένων θέσεών σας. Θα µπορούσαµε να πούµε πολύ περισσότερα, αλλά θα έχουµε τις ευκαιρίες να µιλήσουµε για όλα αυτά
τα ζητήµατα.
Θα ήθελα, τέλος, να θυµίσω –και µ’ αυτό θα ολοκληρώσω- τις
εξής δηλώσεις: «Μόλις γίνουν εκλογές, ξεχνάνε τις υποσχέσεις
και οι σωτήρες του τόπου κρύβονται πίσω από τις κλούβες µε τα
ΜΑΤ», «Έπρεπε να έρθει στα µπλόκα ο Πρωθυπουργός να συζητήσει µε τους αγρότες», «Αν δεν ανασυγκροτήσουµε την αγροτική παραγωγή, θα είµαστε για πάντα αποικία χρέους», «Αν δεν
υπάρξει φθηνό πετρέλαιο, φθηνό ρεύµα και ρευστότητα, δεν
µπορεί να ανασυγκροτηθεί η αγροτική οικονοµία», «Δεν µπορούµε να δίνουµε αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές και
οι αγρότες να πληρώνουν».
Ποιος τα δήλωσε; Τα δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός, πριν
από τις εκλογές του Ιανουαρίου. Εδώ µόνο αρκεί το απόφθεγµα
του Αβραάµ Λίνκολν: «Μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο,
λίγους για πολύ, αλλά όχι πολλούς για πάντα».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα επτά µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Αµυράς έχει τον λόγο για έξι λεπτά, µε την ευχή να τηρηθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες αγρότες το λένε καλύτερα από τον οποιονδήποτε εδώ µέσα στην Αίθουσα: Το δέντρο από τους καρπούς του φαίνεται.
Ας δούµε, λοιπόν, το δέντρο της ελληνικής γεωργίας, της ελληνικής κτηνοτροφίας, του ελληνικού αγροτικού κόσµου.
Κύριε Υπουργέ, θα επικαλεστώ κι εγώ τα στοιχεία της EUROSTAT για τα έτη 2004-2014, δηλαδή για µία δεκαετία, η οποία
υπήρξε συντριπτική σε βάρος της αγροτικής παραγωγής και του
γεωργικού κόσµου. Γιατί; Ακούστε, λοιπόν, τα εξής: Στα σιτηρά,
σ’ αυτή τη δεκαετία, εγκαταλείφθηκε το 23% των χωραφιών που
ήταν οριακά ως προς τη γονιµότητά τους. Στα βιοµηχανικά φυτά,
όπως το βαµβάκι, τα τεύτλα, ο καπνός και ο ηλίανθος, είχαµε µείωση των εκτάσεων που καλλιεργούνταν κατά 60%.Το διανοείστε
αυτό;
Επίσης, στα ψυχανθή όσπρια και κτηνοτροφικά φυτά είχαµε
µείωση της παραγωγής κατά 22%. Στα κηπευτικά, όπου θα έλπιζε
κανείς ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να είναι µπροστά λόγω των
κλιµατικών και εδαφολογικών συνθηκών, είχαµε µείωση των
εκτάσεων και της παραγωγής κατά 28% και 26%. Εδώ µιλάµε για
αφανισµό της αγροτικής παραγωγής.
Τέλος, για να µην αφήσω απέξω και την κτηνοτροφία, είχαµε
–προσέξτε- µείωση στην παραγωγή για το βόειο κρέας κατά
26%, στο πρόβειο µείον 34%, στο χοιρινό 30% και στο γάλα της
αγελάδος µείον 11%. Αυτό είναι αφανισµός. Αυτό είναι ξεκλήρισµα και η χώρα µας δεν έχει πολλές επιλογές και πολλές διεξόδους διαφυγής σε κάποιον διαφορετικό τοµέα, όσον αφορά την
πρωτογενή παραγωγή.
Γιατί όλα αυτά; Επειδή είχαµε συνηθίσει επί δεκαετίες ολόκληρες σε ένα διαχρονικό «τανγκό» µικροπολιτικής: Κυβερνήσεις µε
κάποιους αγρότες, Υπουργοί µε κάποιους αγροτοσυνδικαλιστές.
Διαχρονικά, οι ελληνικές κυβερνήσεις µοίραζαν την ΚΑΠ ως ένα
«δωράκι» και δεν θεσµοθέτησαν καν το επάγγελµα του γεωργού,
µε κριτήρια και κίνητρα που να παράγουν την επιχειρηµατικότητα, αλλά πάνω από όλα τη βιωσιµότητα του κλάδου της αγροτικής οικονοµίας. Ήταν η εποχή «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».
Ήταν η εποχή όπου οι «κουτόφραγκοι Ευρωπαίοι» δεν γνώριζαν.
Ξέραµε, όµως, εµείς.
Και να που τώρα έχουµε φτάσει, σύµφωνα µε δηµοσίευµα του
περιοδικού «TIME» του 2013, στην µεν Ολλανδία σε ένα τετραγωνικό µέτρο να παράγουν εβδοµήντα κιλά ντοµάτα, στη δε Ελλάδα στο ένα τετραγωνικό µέτρο να παράγει ο Έλληνας γεωργός επτά κιλά ντοµάτα.
Γιατί όλα αυτά; Επειδή κινηθήκαµε χωρίς σχέδιο ως χώρα, κινηθήκαµε χωρίς πρόγραµµα, χωρίς βούληση, µε τεράστια γραφειοκρατία και βεβαίως χωρίς κτηµατολόγιο των αγροτικών
περιοχών, χωρίς δασολόγιο, χωρίς εδαφολογικό χάρτη. Όταν
δεν έχεις τα στοιχειώδη βασικά εργαλεία µπροστά σου για να κινηθείς, µόνο εµπόδια έχεις µπροστά σου.
Οι αγρότες από την άλλη πλευρά, βεβαίως, και αυτοί έχουν τις
ευθύνες τους. Έµειναν, θα έλεγε κανείς, υπνωτισµένοι και εξαρτηµένοι από τις επιδοτήσεις και το εύκολο χρήµα, όποτε αυτό
ερχόταν. Θα µπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο; Βεβαίως,
θα µπορούσαν.
Ελάτε, λοιπόν, να δούµε, για παράδειγµα, το κοµµάτι του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Τι σηµαίνει αυτό; Θα µπορούσε
η χώρα να είναι η πρώτη εξαγωγική δύναµη στην παραγωγή πιστοποιηµένων σπόρων ποιότητας και δενδρυλλίων. Προσέξτε
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τώρα. Τα δενδρύλλια οπωροφόρων –λεµονιές, πορτοκαλιές, µανταρινιές κ.λπ.- χρειάζονται στην Ελλάδα µέσα στο θερµοκήπιο
δύο χρόνια για να αποκτήσουν το εµπορικό τους µέγεθος, ενώ
στην υπόλοιπη Ευρώπη χρειάζονται τρία ολόκληρα χρόνια, δηλαδή έναν χρόνο παραπάνω.
Φτάσαµε να είµαστε οι τελευταίοι στην εξαγωγή σπόρων,
ακόµα και στα Βαλκάνια. Εξάγουµε, σύµφωνα µε στοιχεία της
Διεθνούς Οµοσπονδίας Σπόρων, σπόρους αξίας 15 εκατοµµυρίων δολαρίων τον χρόνο, όταν –προσέξτε- η Βουλγαρία κάνει
εξαγωγές 20 εκατοµµυρίων δολαρίων. Για να δείτε και τα αληθινά µεγέθη της κορυφής, όσον αφορά την Ευρώπη, θα σας πάω
στη Δανία, η οποία εξάγει σπόρους και δενδρύλλια αξίας 270
εκατοµµυρίων δολαρίων τον χρόνο.
Το δένδρο είπαµε ότι κρίνεται από τους καρπούς του. Εµείς
στο Ποτάµι στρεφόµαστε προς την Κυβέρνηση και της λέµε:
Αξιοποιήστε τα 19 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα εισρεύσουν
στην ελληνική γεωργία –ήδη έχουν αρχίσει κάποια να έρχονταιστο διάστηµα 2014-2020, όπως είχε αποφασίσει ή, αν θέλετε, συναποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 26 Σεπτεµβρίου του
2013.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το Ποτάµι στρέφεται και προς τους αγρότες, γιατί εκεί είναι
το πεδίο, εκεί είναι η πρώτη γραµµή, εκεί πρέπει να δώσουµε το
βάρος µας. Και θα καταθέσω κάποιες προτάσεις του Τοµέα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων του Ποταµιού, που τον αποτελούν άνθρωποι σοβαροί, µελετηµένοι, επιστήµονες, αλλά και
του χωραφιού, όπως για παράδειγµα ο Σπύρος ο Καχριµάνης, ο
Μάκης ο Παπούλιας και ο Ηλίας Εµµανουηλίδης. Θα σας τις καταθέσω, αφού πρώτα αναγνώσω τις βασικές αρχές της πρότασής µας, η οποία λέει:
Δίκαιη κατανοµή της ενιαίας ευρωπαϊκής ενίσχυσης, µε κριτήριο τα στρέµµατα και την καλλιέργεια.
Άµεση ψήφιση νόµου περί συνεταιρισµών και οργανώσεων παραγωγών µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα σας πω µετά στοιχειωδώς τι σηµαίνουν όλα αυτά.
Θέσπιση αφορολόγητου ορίου και ειδική µέριµνα για τα πολύ
µικρά εισοδήµατα, για να µείνουν οι µικροί αγρότες στην ύπαιθρο.
Μηδενική φορολογία, 0% φορολόγηση στους νέους αγρότες
για τα πρώτα τρία χρόνια της δραστηριότητάς τους.
Μειωµένη φορολογία για τα µέλη των αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών.
Και -τέλος- καθιέρωση δεικτών ελάχιστου τεκµαρτού εισοδήµατος, βάσει ΟΣΔΕ, για να µην αυξηθεί η φορολόγηση στο 26%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, εµείς από το Ποτάµι λέµε στους παραγωγούς: για να
διευκολυνθείτε και όλοι µαζί να σας διευκολύνουµε να βγάλετε
τους µεσάζοντες από τα πόδια σας, θα πρέπει να οργανωθείτε
σε µικρούς συνεταιρισµούς και οργανώσεις παραγωγών, για να
χτυπήσετε τα ολιγοψώνια και το παραεµπόριο.
Επίσης, να µη µπορεί ο µεσάζων, ο έµπορος, να βρίσκει µπόσικο έναν αγρότη, επειδή βρίσκεται σε µια αντικειµενική οικονοµική αδυναµία και µ’ αυτόν τον τρόπο να ρίχνει και να εκβιάζει
τις τιµές έναντι των υπολοίπων αγροτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σ’ αυτό θα βοηθούσε το ηλεκτρονικό µητρώο κακοπληρωτών
εµπόρων, όπως επίσης και κάτι που κάνουν όλοι οι συνεταιρισµοί
σε ολόκληρη την Ευρώπη -κάναµε την έρευνα και τα είδαµε- δηλαδή το να υπάρχει on line πλατφόρµα, ώστε αυτοί οι συνεταιρισµοί, οι µικρές οµάδες παραγωγών, να παρέχουν φορολογική
υποστήριξη των ίδιων των γεωργών αυτοµάτως. Βεβαίως, ζητάµε
και την επιστροφή ΦΠΑ εντός µηνός, χωρίς να αυξάνεται το κό-
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στος, η γραφειοκρατία και η αναµονή.
Επίσης, ζητάµε σύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε την
τουριστική αγορά. Σας θυµίζω ότι το 2010 ο Γιώργος Πίττας από
το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο της Ελλάδας είχε µια ιδέα για το
«Ελληνικό Προϊόν». Κατέβηκε µε σύνθηµα «στον Γάλλο τουρίστα
κρουασάν για πρωινό; Όχι!» Κατέβηκε µε το σύνθηµα «Γραβιέρα
Νάξου», «κουλούρι Θεσσαλονίκης», «γραβιέρα Κρήτης», «µατσάτα Φολεγάνδρου», θα σας έλεγα εγώ.
Φτάσαµε, λοιπόν, σήµερα, µετά από πέντε χρόνια που ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα, πάνω από τετρακόσια, ίσως και πεντακόσια ξενοδοχεία να έχουν εντάξει ως αποκλειστικό το «Ελληνικό Προϊόν», προς όφελος βεβαίως των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των ανθρώπων που δουλεύουν και εργάζονται στον πρωτογενή τοµέα σε περιοχές που έχουν αναπτύξει και την παροχή
υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος.
Το νέο δόγµα που πρέπει να υπάρχει στη νέα αγροτική θεώρηση των πραγµάτων, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να είναι η πιστοποίηση και τυποποίηση αντί της ποσότητας. Τέλος επιτέλους
το χύµα λάδι! Τέρµα το χύµα λάδι! Το παίρνουν οι Ιταλοί και του
δίνουν, λόγω των υψηλών ευεργετικών ιδιοτήτων που έχει το ελληνικό λάδι σε φαινόλες κ.λπ, «ισχυρισµό υγείας» και πουλάνε
το µπουκαλάκι στη Νέα Υόρκη 80 ευρώ! Εγώ έχω δει σε ξενοδοχείο που έµενα στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, ένα µπουκαλάκι 250 ml
ελληνικού ελαιολάδου από το Κολυµπάρι Χανίων να τιµάται προς
120 δολάρια Αµερικής. Αυτή είναι η υπεραξία της χώρας µας.
Ευτυχώς, υπάρχουν και κάποια ελληνικά παραδείγµατα, κύριε
Υπουργέ –που κάποια στιγµή ελπίζω να µε ακούσετε- τα οποία
δείχνουν τον δρόµο. Παράδειγµα αποτελεί η µαστίχα της Χίου.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Φαρµάκων ενέταξε στις λίστες του
τη µαστίχα Χίου ως φυσικό φάρµακο. Αυτό έγινε τώρα πρόσφατα, στις 7 Αυγούστου 2015. Αυτό σηµαίνει ότι θα µπορεί να
πωλείται στα φαρµακεία όλου του κόσµου, χωρίς συνταγές και
χωρίς άλλες παρεµβάσεις. Ανοίγει, λοιπόν, µια τεράστια αγορά.
Μπράβο στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και τον υπεύθυνο Δόκτορα Ηλία Σµυρνιούδη!
Όλα αυτά σας τα λέω για να σας δείξω ότι υπάρχουν δρόµοι.
Υπάρχουν αγρότες που αγωνίζονται, όπως βεβαίως υπάρχουν
και αγρότες που στη συντριπτική τους πλειονότητα υποφέρουν.
Γι’ αυτό, εµείς ως Ποτάµι ερχόµαστε να πούµε ότι µπορούµε να
διευκολύνουµε τον δρόµο τους µε τα εξής µέτρα. Σας είπα για
κάποια άµεσα διαρθρωτικά, αλλά θα σας πω και για τα φορολογικά.
Εµείς πιστεύουµε ότι ένα λογικό αφορολόγητο για τους αγρότες µπορεί να είναι τουλάχιστον στις 12.000 ευρώ. Στο κάτωκάτω ας δούµε και τους Γερµανούς, οι οποίοι µας χτυπάνε το
ντέφι και εµείς χορεύουµε. Το αφορολόγητο των Γερµανών
αγροτών είναι στις 18.000 ευρώ!
Επίσης, θεωρούµε ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί η φορολογία
για εισοδήµατα που τεκµαίρονται από εκκαθαρίσεις αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών όπου δεν αποκρύπτονται
έσοδα, προκειµένου να µην φορολογούνται µόνο οι νοµοταγείς
γεωργοί, καθώς µεγάλο µέρος του αγροτικού προϊόντος διακινείται χωρίς παραστατικά. Αυτό είναι ένα κοινό µυστικό.
Επίσης, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο η εργασία του
γεωργού, όπως επίσης και η εργασία των µελών της οικογένειάς
του.
Επιπλέον, όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση που είναι ένα
φλέγον θέµα –παραλείπω κάποια θέµατα, κυρία Πρόεδρε, για να
µη καταναλώσω περισσότερο χρόνο-, θα πρέπει οι ασφαλιστικές
εισφορές σε βάθος τριετίας να διαµορφωθούν σε τρεις κατηγορίες -έτσι λέει Το Ποτάµι-, ώστε να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες όλων των γεωργών.
Επίσης, οι εισφορές θα πρέπει να καθορίζονται µε έναν µεικτό
τρόπο, ήτοι µε πάγιο καθολικό ασφάλιστρο και συµπληρωµατικό
ποσοστιαίο, µε βάση µια τεκµαιρόµενη αξία ή µε βάση την απόδοση της γεωργικής εκµετάλλευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Αµυρά, θα πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα έχει µια ζωντανή ύπαιθρο. Θα έπρεπε, λοιπόν, να έχουµε και µια πλούσια χώρα. Η
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χώρα µας είναι η δεύτερη στον πλανήτη σε βιοποικιλότητα. Αρκεί
να σκεφτούµε ότι ο Όλυµπος, το βουνό µας, έχει χίλια επτακόσια
είδη και υποείδη φυτών. Τα εκατόν δέκα είναι ενδηµικά, πράγµα
που σηµαίνει ότι τα βρίσκεις µόνο εκεί και πουθενά αλλού στον
κόσµο.
Η Γερµανία, µε τριπλάσια έκταση από εµάς έχει όλα κι όλα έξι
ενδηµικά είδη. Βλέπουµε, λοιπόν, την τεράστια διαφορά. Αυτό
είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας: η βιοποικιλότητά
της, τα χωράφια της, οι θάλασσές της και πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί της.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, σας καλούµε να δείτε µε διαφορετικό τρόπο, µε ένα πρίσµα ανάπτυξης την αγροτική οικονοµία και
κάποια στιγµή να αρχίσετε να ακούτε τις προτάσεις που σας καταθέτουµε. Έχουµε κουραστεί εµείς στο Ποτάµι να σας «πυροβολούµε» µε τεκµηριωµένες προτάσεις. Λάβετέ τες υπ’ όψιν και
σε καλό θα σας βγει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαζαρίδης για έξι λεπτά και µετά ο κ. Καρράς για τρία λεπτά.
Σας ενηµερώνω, κύριοι συνάδελφοι, ότι εφόσον οι επερωτώντες θέλουν όλοι να δευτερολογήσουν, θα είµαι άτεγκτη µε τον
χρόνο. Διότι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έκαναν απόλυτη
κατάχρηση δικαιώµατος και έχουµε υπερβεί κάθε δυνατότητα.
Θα ισχύσει βέβαια και για τους Υπουργούς το δεκάλεπτο του
χρόνου που δικαιούνται. Θα µιλήσει, απ’ ό,τι ενηµερώνοµαι, και
ο κ. Μπόλαρης. Σας λέω πάντως ότι ο χρόνος θα µετρηθεί απόλυτα για όλους.
Ορίστε, κύριε Λαζαρίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα, επειδή αναφέρθηκε προηγουµένως το κουλουράκι,
να συµπληρώσω κάτι και εγώ, επειδή είµαι από τη Θεσσαλονίκη
και ξέρετε ότι τα κουλούρια της Θεσσαλονίκης είναι φηµισµένα.
Βγάζουµε καλά κουλούρια και χαλβάδες κ.λπ., δηλαδή πολλά
προϊόντα τα οποία εξαρτώνται από το σουσάµι. Η χώρα µας παράγει γύρω στο 1% µε 2%, δεν φτάνει στο 3%, από το σουσάµι
το οποίο χρειάζεται. Το υπόλοιπο 97% το εισάγουµε. Βέβαια,
αυτά τα προβλήµατα δεν είναι προβλήµατα που γεννήθηκαν
τώρα, έχουν βάθος χρόνου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η γεωργία έχει υποστεί απίστευτη συρρίκνωση, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τοµέα
της οικονοµίας της πατρίδας µας. Η εκκίνηση του περιορισµού
του αγροτικού τοµέα στη συµµετοχή στο ΑΕΠ της πατρίδας µας
έχει µεγάλο βάθος χρόνου. Την περίοδο 1970-1980 η γεωργία
συµµετείχε µε ποσοστό 20% περίπου στο ΑΕΠ. Την περίοδο αυτή
η γεωργία µαζί µε τους κλάδους της µεταποίησης, του τουρισµού και της ναυτιλίας αποτελούσαν την αιχµή του δόρατος της
οικονοµίας µας, και κυρίως η γεωργία.
Όµως ειδικά σε εµάς -ξαναγυρνάω σε αυτό- επάνω στη Μακεδονία όσον αφορά τα φρούτα -ροδάκινα, είτε επιτραπέζια είτε
µε τη µορφή κοµπόστας, σπαράγγια κ.λπ.- ένας µεγάλος κλάδος
της αγροτικής παραγωγής έφευγε στις εξαγωγές. Όταν, όµως,
άρχισαν να έρχονται οι επιδοτήσεις, αντί να τις αξιοποιήσουµε
για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων στα οποία αποδεδειγµένα είχαµε συγκριτικό πλεονέκτηµα και να ανεβάσουµε την
παραγωγικότητα, κατευθύναµε και οργανώσαµε την παραγωγή
µε µοναδικό κριτήριο την είσπραξη αυτών των κοινοτικών κονδυλίων. Σε αυτά προσθέστε και τους «αµαρτωλούς» συνεταιρισµούς, που έγιναν, όχι για την εξυπηρέτηση των αγροτών και της
γεωργίας, αλλά για την αποκατάσταση και τακτοποίηση κοµµατικών στελεχών, γνωστής απόχρωσης, και η συνταγή της καταστροφής ολοκληρώθηκε.
Το 1990 η γεωργία είχε πέσει ήδη στο 11% µε 11,5% του ΑΕΠ.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ για λίγο και να σας θυµίσω –το έχω πει
και άλλες φορές σε τοποθετήσεις µου- τα λόγια του αείµνηστου
πολιτικού, καθηγητού και στοχαστού που κόσµησε µε την παρουσία του, µε τον λόγο του και το ήθος του την Αίθουσα του Κοινοβουλίου µας. Είχε πει ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος: «το ποσοστό
αυτό, το 11%-11,5%, είναι οριακό. Αν πέσουµε κάτω από εδώ,
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έστω και µισή µονάδα, πρέπει να χτυπήσει συναγερµός».
Φτάσαµε στον Δεκέµβριο του 2014 και η γεωργία συρρικνώθηκε στο 3,5%. Δεν ακούστηκε κανένας συναγερµός. Είναι τραγικό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η γεωργία είναι ένας
σηµαντικός τοµέας από τον οποίο προσδοκούµε µία άµεση αλλαγή στο γενικότερο κλίµα ή, αν θέλετε, την ανάταξη της οικονοµίας µας.
Για να γίνει πιο αντιληπτή αυτή η κακοποίηση στη γεωργία µας
και να αντιληφθούµε την εξάρτηση καλύτερα από τις εισαγωγές,
θα σας πω το εξής: Kατά την περίοδο 2002-2009 το ύψος των εισαγωγών µας ήταν στα 47 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε πόσες
ήταν οι επιδοτήσεις που πήραµε; Ήταν 47 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δηλαδή, πήραµε επιδοτήσεις, προκειµένου να επιδοτήσουµε τις
εισαγωγές. Δηλαδή, µε τις επιδοτήσεις που πήραµε ενισχύσαµε
τις οικονοµίες άλλων χωρών.
Κάτι ακόµη πιο τραγικό είναι ότι από το σύνολο των εξαγωγών,
η χώρα από την οποία κάναµε µεγαλύτερες εισαγωγές σε αγροτικά προϊόντα ήταν η Γερµανία. Το 13% των εισαγωγών µας ήταν
από τη Γερµανία και µάλιστα, εισάγαµε από τη Γερµανία µέλι, σιτάρι, καπνό, ντοµάτες, µήλα, δηλαδή προϊόντα τα οποία παραδοσιακά τα παρήγαγε η χώρα µας. Φθάσαµε σε αυτό το σηµείο.
Φυσικά, γι’ αυτά τα οδυνηρά αποτελέσµατα θα πρέπει να απολογηθούν αυτοί που διακυβέρνησαν τη χώρα αυτά τα χρόνια.
Η Κυβέρνηση σήµερα καλείται να αλλάξει αυτό το κλίµα και
τους δείκτες. Είναι δύσκολο το έργο που έχει αναλάβει, αλλά θα
το παλέψει για το καλό της πατρίδας και των Ελλήνων. Τα νέα
µέτρα είναι πράγµατι δυσάρεστα, είτε σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό είτε το φορολογικό. Πρέπει να υπάρξει βελτίωση, κύριε
Υπουργέ. Πιστεύω ότι ο Υπουργός, µέσα από γόνιµο και εποικοδοµητικό διάλογο, µε µοναδικό κριτήριο -που θα έχουν όλες οι
πλευρές που θα κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου- τον αγρότη
και τη γεωργία θα προχωρήσει σε γενναίες βελτιώσεις.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας κάλεσε τους αγρότες για διάλογο. Μια πρωτοβουλία που µόνο θετικά µπορεί να την κρίνει κανείς. Μία κίνηση που οι αγρότες πρέπει να την εκµεταλλευτούν
και να την αξιοποιήσουν, βάζοντας στο τραπέζι του διαλόγου µε
τον Πρωθυπουργό όλα τα θέµατα που τους απασχολούν. Ας µην
παρασύρονται από τις φωνές εκείνων που ευθύνονται γι’ αυτήν
την κατάσταση. Εάν αυτοί ήθελαν το καλό των αγροτών και της
γεωργίας, θα είχαν πάρει τα κατάλληλα µέτρα νωρίτερα. Υπάρχει
ακόµα ελπίδα, για να µπορέσουµε να ζωντανέψουµε τη γεωργία
και να δώσουµε λύσεις µέσα από αυτήν σε πολλά από τα προβλήµατα που πνίγουν την οικονοµία και την κοινωνία.
Με τους κατάλληλους χειρισµούς και κίνητρα, µπορεί να µπει
νέο αίµα στη γεωργία, νέοι άνθρωποι που θα λειτουργήσουν ως
οξυγόνο ανανέωσης. Η ανεργία, ειδικά των νέων ανθρώπων,
µέσα από τα προγράµµατα για τους νέους αγρότες, µπορεί να
αρχίσει να υποχωρεί.
Για παράδειγµα, η νέα ΚΑΠ προτείνει το 2% των αιτήσεων άµεσων ενισχύσεων να δίνεται στους νέους αγρότες. Για τη χώρα
µας το ποσοστό αυτό µεταφράζεται σε 300 εκατοµµύρια σε
βάθος επταετίας. Οι ενισχύσεις αυτές θα δοθούν σε νέους που
δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ή σε γεωργούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, που προηγούνται της πρώτης υποβολής
αίτησης, της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Είναι ένας πόρος σηµαντικός που κατευθύνεται στους νέους, όπου το πρόβληµα της
ανεργίας είναι ιδιαίτερα έντονο. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να το
αξιοποιήσει άµεσα και χωρίς καθυστέρηση.
Η νέα ΚΑΠ, επίσης, προβλέπει και ενισχύσεις από τον πυλώνα
II για τους νεοεισερχόµενους στον αγροτικό τοµέα. Οι χρηµατοδοτήσεις που αφορούν τη συνδεδεµένη µε την παραγωγή ενίσχυση, θα συνδέονται µε περιοχές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
καθώς και συγκεκριµένους τοµείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για
οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους.
Συνολικά, λοιπόν, για τη χώρα µας έχουν εξασφαλιστεί 15,4
δισεκατοµµύρια ευρώ για άµεσες ενισχύσεις, πυλώνας I, και 4,2
δισεκατοµµύρια ευρώ για διαρθρωτικές και αναπτυξιακές δράσεις, πυλώνας II. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, το ποσοστό µε τη νέα ΚΑΠ αυξάνεται από 2% σε 8% ή
10% µαζί µε τα ψυχανθή.
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Εδώ θέλω να πω, ότι µέσα στα ψυχανθή είναι και τα όσπρια
που έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς. Μάλιστα, η παραγωγή τους
έχει πέσει στο 1/6 σε σχέση µε αυτό που παρήγαγε η πατρίδα
µας το ‘70 µε ‘80. Δηλαδή τότε η παραγωγή µας ήταν σε φακές
γύρω στις 12.000 µε 12.500 τόνους και το 2011 η παραγωγή µας
είχε πέσει στις 2.000 µε 2.200 τόνους. Κάτι αντίστοιχο συνέβη
και µε τα ρεβίθια και µε τα υπόλοιπα όσπρια.
Οφέλη από την αύξηση αυτή θα έχουν όσοι σήµερα δεν είχαν
δικαιώµατα, δηλαδή, οι παραγωγοί φρούτων, πατάτας, αγελαδοτρόφοι, κ.λπ., µε τις ενισχύσεις τις οποίες προβλέπονται, που
µέχρι πρότινος δεν ενισχύονταν αυτοί οι τοµείς σε αυτά τα προϊόντα.
Παράλληλα, η καλλιέργεια ψυχανθών µπορεί να έχει πολλαπλά
οφέλη τόσο για τη φυτική παραγωγή όσο και για την κτηνοτροφική µε τα υποπροϊόντα. Μετά την επεξεργασία, αφού πάρουµε
τον καρπό που είναι για βρώση, το υπόλοιπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ζωοτροφές στην κτηνοτροφία.
Η νέα ΚΑΠ 2015-2020 ανεβάζει τις αγροτικές επιδοτήσεις στα
20 δισεκατοµµύρια, σηµαντικό ποσό για την ενίσχυση και την
ανάπτυξη του πρωτογενούς µας τοµέα. Το σηµαντικότερο από
όλα, όµως, είναι ότι για τους νέους αγρότες προβλέπεται ποσό
επιπλέον 25% επί της βασικής ενίσχυσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Λαζαρίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Τελειώνω σε λιγότερο από µισό λεπτό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ζητήσω και πάλι από τον κύριο Υπουργό βελτιώσεις και στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό.
Επίσης, θα ήθελα να προτείνω στον αγροτικό κόσµο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού για διάλογο. Από τον
διάλογο ποτέ κανείς δεν βγήκε ζηµιωµένος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Καρρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το 1951 η κυβέρνηση Πλαστήρα, τότε µια προοδευτική κυβέρνηση, ανέθεσε στον περίφηµο Κυριάκο Βαρβαρέσο να συντάξει
έκθεση για την ελληνική οικονοµία και τις προοπτικές ανάπτυξής
της. Κατέληγε, λοιπόν, η έκθεση στο συµπέρασµα, ότι ήταν περιορισµένες οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και υπήρχε
ανάγκη τόνωσης του αγροτικού τοµέα και αύξησης του γεωργικού εισοδήµατος. Ακόµα η έκθεση υπογράµµιζε τη δυσκολία για
την ταχεία βιοµηχανική ανάπτυξη.
Φοβούµαι, λοιπόν, ότι οι συνθήκες στον αγροτικό τοµέα, για
να µην επεκταθούµε σε άλλα ζητήµατα του 1952 της εκθέσεως
Βαρβαρέσου, έχουν πολλές οµοιότητες µε τη σηµερινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Γιατί το λέω αυτό;
Παρακολουθήσαµε τη συζήτηση η οποία υπήρξε προηγουµένως. Μπορώ να πω ότι ήταν µια γόνιµη συζήτηση, περιείχε στοιχεία, υπήρχε ανταλλαγή απόψεων, αλλά σαν συµπέρασµα δεν
καταλήξαµε. Απλώς καταγράψαµε τις αδυναµίες της ελληνικής
γεωργίας, οι οποίες δεν οφείλονται στους αγρότες, δεν οφείλονται στο δυναµικό το ανθρώπινο. Οι προηγούµενοι συνάδελφοί
µου τόνισαν τον περιορισµό της παραγωγής σε όλα τα είδη των
αγροτικών προϊόντων, τόνισαν τον περιορισµό της παραγωγής
στα κτηνοτροφικά προϊόντα και µείναµε, λοιπόν, στο ότι θα έρθει
η Κοινή Αγροτική Πολιτική να µας σώσει.
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, γιατί τις αγροτικές πολιτικές τις ζήσαµε, ζήσαµε τη διασπάθιση των επιδοτήσεων, την
κακή διαχείριση. Εκείνο, όµως, το οποίο δεν προσέξαµε ποτέ και
δεν πρόσεξε το ελληνικό κράτος …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ζητήσω ανάλογη µεταχείριση µε τους προηγούµενους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ.
Δεν ζήσαµε, όµως, την προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να
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τονωθεί η πρωτογενής παραγωγή.
Άκουσα διάφορα παραδείγµατα. Θα µου επιτρέψετε να συµπληρώσω ένα. Ειδικότερα, ένα βασικό µέσο διατροφής της ελληνικής οικογένειας είναι τα όσπρια. Θέλετε να µιλήσουµε λίγο
για τα όσπρια, κύριε συνάδελφε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω φασόλια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Πολύ ωραία. Ακούστε, λοιπόν, ποια είναι η στρεµµατική απόδοση στη φακή, φερειπείν.
Είναι 150 ευρώ, βάσει των στατιστικών στοιχείων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εκατόν πενήντα κιλά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Εκατόν πενήντα κιλά. Δηλαδή, 150 ευρώ είσπραξη. Μπορεί να ζήσει ο αγρότης; Θέλει
εκατό στρέµµατα, κύριοι συνάδελφοι, για να έχει το ελάχιστο εισόδηµα διαβίωσης και να εισπράξει 15.000 ευρώ. Αν εισπράξει,
λοιπόν, 15.000 ευρώ, πώς θα πληρώσει τα εφόδια; Πώς θα πληρώσει; Τα µεροκάµατα δεν βγαίνουν.
Τι προτείνουµε, λοιπόν, εµείς και υπό την πίεση του χρόνου
την οποία αισθάνοµαι. Προτείνουµε αφορολόγητο ανάλογο µε
τη Γερµανία στα 18.000 ευρώ για τον αγρότη, γιατί θα πρέπει ο
αγρότης να παίρνει και τα µεροκάµατά του. Ο αγρότης ο αυτοαπασχολούµενος, που δεν χρησιµοποιεί προσωπικό, είναι ο µεγαλύτερος αριθµός των Ελλήνων. Ενώ µε τα προτεινόµενα από
την Κυβέρνηση φορολογικά και ασφαλιστικά µέτρα, τελικά φορολογείται το µεροκάµατο του αγρότη. Προτείνουµε, λοιπόν, το
αφορολόγητο των 18.000, ούτως ώστε να µένει ένα ελάχιστο εισόδηµα.
Έδωσα προηγουµένως το παράδειγµα των οσπρίων, της
φακής και συµφωνεί και ο συνάδελφός µου από την αγροτική περιοχή της Λάρισας ότι δεν µένει τίποτα. Τι θα δώσουµε, λοιπόν;
Δεν θα δώσουµε καµία ενίσχυση; Δεν θα δώσουµε βοήθεια; Το
µόνο που θα λέµε είναι ότι είµαστε υποχρεωµένοι από τα µνηµόνια να φορολογήσουµε τον αγρότη, να αυξήσουµε τις εισφορές,
να καταργήσουµε τον ΟΓΑ; Νοµίζω ότι αυτά δεν θα πρέπει να
περάσουν από αυτήν την Αίθουσα.
Καταλήγω στο εξής: Προτείνουµε ότι θα πρέπει να υπάρξει
νέα αγροτική πολιτική τόνωσης, γιατί έχουµε µία ανεργία η οποία
αγγίζει το 26% και µέσα σε αυτή η ανεργία των νέων κάτω της
ηλικίας των τριανταπέντε ετών είναι 50%. Έφυγαν πολλοί νέοι
στις επαρχίες τους, στους τόπους καταγωγής τους και σήµερα
µε αυτά τα µέτρα, τα µηνύµατα τα οποία λαµβάνουµε είναι ότι
θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψουν προσβεβληµένοι, θα επιστρέψουν αδικηµένοι.
Τελική πρόταση και κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Δεν είναι φοροφυγάδες οι αγρότες. Έδωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης στοιχεία, ότι δηλώνουν ένα έσοδο από 5.000-8.000 ευρώ τον
χρόνο. Ίσως δηλώνουν και πολλά, αν βάλουµε κάτω µολύβι και
χαρτί. Όταν ο ανταγωνισµός είναι επίπονος, όταν είναι αδυσώπητος αυτήν τη στιγµή στην ελληνική γεωργία -µέχρι και για την
Αγροτική Τράπεζα χάσαµε τα ίχνη και θα εµφανιστεί ύστερα από
λίγο καιρό, ενδεχόµενα και µε αναγκαστικές εκτελεστικές κατά
γεωργικών περιουσιών- νοµίζω ότι δεν είναι ώρα να µιλάµε για
φορολογία αγροτών, δεν είναι ώρα να µιλάµε για διάλυση του
ΟΓΑ. Είναι ώρα να µιλάµε για µέτρα υποστηρικτικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Βέλου Κορινθίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ.
Μπόλαρη, για δέκα λεπτά ακριβώς. Οπότε και οι υπόλοιποι, οι
επερωτώντες που θέλουν να δευτερολογήσουν να έχουν υπολογίσει τι θα πουν, γιατί θα είναι τρία λεπτά ακριβώς.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη
χώρα έχουµε «κάψει» πολλές λέξεις. Μια από αυτές, την οποία
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χρησιµοποιούµε συνεχώς µε την έννοια της ευχής, είναι η λέξη
ανάπτυξη.
Εάν η χώρα θέλει να αντιµετωπίσει τη δυσχερή κατάσταση
στην οποία βρίσκεται, θα πρέπει να εστιάσει –δεν χρησιµοποιώ
τη λέξη ανάπτυξη- στην παραγωγή, θα πρέπει να εστιάσει στην
ποιότητα της παραγωγής, θα πρέπει να εστιάσει στην ενσωµάτωση καινοτοµιών στην παραγωγή, θα πρέπει να εστιάσει στην
εξωστρέφεια, έτσι ώστε να στηριχθεί από το παραγόµενο αποτέλεσµα ο µισθός, το εισόδηµα του παραγωγού, να στηριχθεί η
τοπική οικονοµία, να στηριχθεί η εθνική οικονοµία.
Εστιάζω στο θέµα της παραγωγής, γιατί και στην επερώτηση
που συζητούµε και στον διάλογο ο οποίος γίνεται και στην Αίθουσα αυτήν και στη χώρα, αναφερόµαστε στην Κοινή Αγροτική
Πολιτική, που είναι ευεργετική για τους αγρότες, εστιάζουµε στις
επιδοτήσεις της αγροτικής πολιτικής, εστιάζουµε στο πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, που είναι τεράστιο χρηµατοδοτικό εργαλείο για να στηριχθεί ο παραγωγός και η παραγωγή,
αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε πως σε πολλά ζητήµατα ο πολιτικός µας λόγος, κυβερνώντων, κοµµάτων και φορέων, είναι
πίσω απ’ αυτά τα οποία γίνονται στο πεδίο.
Θέλω, λοιπόν, µιλώντας από εδώ, να πω πως όλοι µας εδώ
πρέπει να συγχαρούµε, να υποδειγµατιστούµε, να χρησιµοποιήσουµε σαν παραδείγµατα και να πούµε τις βέλτιστες επιδόσεις
οµάδων παραγωγών από τη Βέροια, από την Ηµαθία, οι οποίοι
για δέκα χρόνια είναι πρώτοι στον κόσµο στην ποιοτικότερη και
ανταγωνιστικότερη κοµπόστα που κυκλοφορεί στις διεθνείς αγορές!
Είµαστε υποχρεωµένοι να δώσουµε συγχαρητήρια στην
οµάδα από τον Όλυµπο, η οποία εξάγει τα ακτινίδια στην Ινδία,
στην Κίνα, στη Μεγάλη Βρετανία και είναι πρώτη!
Είµαστε υποχρεωµένοι να συγχαρούµε την οµάδα παραγωγών
από τα Καλάβρυτα, οι οποίοι έχουν εξαιρετική φέτα και µε προωθητικές ενέργειες µπαίνουν στην αγορά των Ηνωµένων Πολιτειών. Το ίδιο και άλλες εταιρείες, και συνεταιριστικές και ιδιωτικές, οι οποίες είναι στην Αυστραλία σήµερα.
Οφείλουµε να συγχαρούµε τους ανθρώπους του κρασιού, οι
οποίοι µε ποιότητα είναι στις διεθνείς αγορές, ανεβάζουν τις εξαγωγές και συναγωνίζονται τα καλύτερα κρασιά διεθνώς.
Επίσης, απ’ αυτήν την Αίθουσα, απ’ αυτό το Βήµα, θέλω να δώσουµε συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν εξαιρετικά δείγµατα στην έκθεση που έγινε στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας για το µέλι και τα προϊόντα του.
Το ίδιο µπορούµε να πούµε σε µία σειρά από άλλα προϊόντα.
Ο «Πελεκάνος» από την Πρέσπα, εκεί που η χώρα έκανε εισαγωγή φασολιού από τον Καναδά και το Μεξικό, εξάγει στη Νέα
Υόρκη. Ο «Πελεκάνος», ο συνεταιρισµός από την Πρέσπα. Το ίδιο
από το Βόιο, από το Τσοτύλι, από την Κοζάνη.
Όλους αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, οι οποίοι είναι µπροστά από εµάς, οι οποίοι, όταν συζητούµε, λένε «στηρίξτε µας,
βοηθήστε µας, εξασφαλίστε τον κτηνίατρο, τον γεωπόνο, λύστε
τη γραφειοκρατία, αφήστε µας να πάµε µπροστά», είµαστε υποχρεωµένοι να τους υπηρετήσουµε, γιατί αυτοί, παράγοντας, δηµιουργούν το κέρδος.
Να σας πω τώρα ποιες είναι οι συνέπειες και γιατί εµείς «κολλήσαµε» λίγο σ’ αυτό το θέµα. Ήρθαν τις προάλλες Θεσσαλοί
στο γραφείο µου. Είπαν ότι έχει καταστραφεί το βαµβάκι. Το ίδιο
µου είπαν και από τη Θράκη, ότι καταστράφηκε το στάρι. Το βαµβάκι καταστράφηκε, το στάρι καταστράφηκε ή η πολιτική µε την
οποία διαχειριστήκαµε το βαµβάκι και το στάρι;
Προσέξτε τώρα. Σε ηµερίδα που γίνεται για τα αγροτικά λέει
ο εισηγητής: «Το 95% της παραγωγής του βαµβακιού εξάγεται
από τη χώρα». Και το έλεγε περήφανα. Εις όνειδος και ντροπή
είναι αυτό! Διότι τι εξάγουµε; Εξάγουµε ένα βαµβάκι που το παράγουµε σε µία κακή λογική που είχε επικρατήσει, δηλαδή «όλα
τα κιλά όλα τα λεφτά», στην Τουρκία. Μα, η Τουρκία βγάζει ύφασµα πάρα πολύ φθηνό. Άρα, δίνει µία πολύ φθηνή εµπορική τιµή.
Άρα, ο παραγωγός στη Θεσσαλία –γι’ αυτό λένε ότι καταστράφηκε το προϊόν- µένει µε την επιδότηση και κάτι ψίχουλα από
πάνω εµπορικής τιµής.
Ναι, αλλά το βαµβάκι µας, εάν έχουµε µία σωστή πολιτική για
το βαµβάκι, εάν δεν αφήσουµε να κυκλοφορεί µία πανσπερµία,
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διακόσια σπόρια τα οποία τα µαζεύουµε φύρδην µίγδην στα εκκοκκιστήρια, εάν έχουµε µία σωστή πολιτική, πρέπει και µπορούµε και επιβάλλεται να εξάγουµε συσκευασµένο το βαµβάκι,
τυποποιηµένο, γιατί αυτό είναι που παίρνει την τιµή. Και εάν –
προσθέτω σ’ αυτά που είπε ο Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΕ- αυτό
το συσκευασµένο και τυποποιηµένο βαµβάκι το κάνουµε εµείς
εδώ ρούχο βαµβακερό, τότε πολλαπλασιάζουµε την προστιθέµενη αξία του προϊόντος.
Αυτή, λοιπόν, είναι η πρόκληση µπροστά για τη δική µας οικονοµία.
Ξέρετε τι γίνεται; Με τη λογική της κακής διαχείρισης των επιδοτήσεων τι κάναµε; Το κακό προϊόν πληρώνεται το ίδιο µε το
καλό. Το απλό κρέας πληρώνεται το ίδιο µε το βιολογικό. Και
όµως, τα περισσότερα κρέατα που παράγει ο Έλληνας κτηνοτρόφος είναι βιολογικά. Χρειάζεται λίγη διαχείριση. Χρειάζεται
λίγη προσοχή, παρέµβαση από το Υπουργείο, στήριξη και συνεργασία µε τις οµάδες παραγωγών, για να φθάνει το κρέας αυτό όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και στο εξωτερικό- στη τιµή που
δικαιούται, τη βιολογική τιµή, την τιµή που παίρνουν τα βιολογικά
προϊόντα.
Είµαστε, λοιπόν, περήφανοι, γιατί άνθρωποι στη χώρα µας σήµερα είναι πρώτοι στις εξαγωγές στις ελιές, όπως στη Χαλκιδική
και τις κονσερβοελιές στην Αµερική. Είµαστε υπερήφανοι, γιατί
αλλάζει το καθεστώς που επικρατούσε τα προηγούµενα χρόνια
µε το χύµα λάδι, µε το λάδι το οποίο έφευγε µε βυτιοφόρα πλοία
στην Ιταλία και στην Ισπανία, για να πάρουν το καλύτερο λάδι,
να το εξάγουν και στη συνέχεια να το διαχειριστούν αυτοί. Είµαστε υπερήφανοι, γιατί αλλάζει αυτό το καθεστώς. Είµαστε υπερήφανοι, γιατί η χώρα εξάγει γιαούρτι, γιατί εξάγει γαλακτοκοµικά προϊόντα, γιατί εξάγει αλεύρι. Αυτό είναι µία δουλειά, η
οποία δείχνει τις τεράστιες προοπτικές που έχει αυτός ο τόπος.
Εµείς τι χρειάζεται να κάνουµε; Το Υπουργείο διαχειρίζεται
πέντε πράγµατα. Έχει υποχρέωση να σκύψει πάνω σε πέντε
πράγµατα. Αυτή είναι η µεγάλη πολιτική που έχει να κάνει. Γιατί
εκτός από αυτά τα πέντε, έχει άλλες πενήντα χιλιάδες µικρότερα
πράγµατα να διαχειρίζεται κάθε ηµέρα, µε τις υπηρεσίες του, µε
τους Υπουργούς, µε τους γραµµατείς και τα επιτελεία.
Το ένα είναι οι άνθρωποι. Είναι οι αγρότες. Και θα πρέπει να
συµφωνήσουµε ότι στον πρωτογενή τοµέα, στον παραγωγικό
τοµέα της χώρας µας έχουµε έναν πληθυσµό, ο οποίος σε ένα
µεγάλο βαθµό τα προηγούµενα χρόνια έφυγε, µεγάλωσε. Άρα,
θα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι αυτούς τους ανθρώπους που
µπαίνουν στον πρωτογενή τοµέα θα πρέπει να τους στηρίξουµε.
Εδώ έγινε λάθος. Πρόπερσι, όταν έγινε η συµφωνία για την
καινούργια ΚΑΠ, αποφασίστηκε από τα κόµµατα που χειρίστηκαν
την υπόθεση να πάνε την ΚΑΠ µε τα ιστορικά δικαιώµατα και όχι
να στηρίξουν τον νέο κόσµο. Αυτό θέλει αναδιάταξη. Θα την κάνουµε.
Αυτοί οι νέοι παραγωγοί, οι οποίοι είναι στο πεδίο, θέλουν στήριξη για εκπαίδευση. Είναι ευθύνη δική µας να το κάνουµε. Είναι
πολιτικές που θα ξεδιπλωθούν τους επόµενους µήνες. Θέλουν
επιµόρφωση και πρέπει να το κάνουµε. Θέλουν και οργάνωση,
γι’ αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός σε νοµοσχέδια.
Έχουµε τα θέµατα της γης. Υπάρχει εγκαταλελειµµένη γη.
Υπάρχει το θέµα του νερού. Είµαστε σε εποχή κλιµατικής αλλαγής και αυτό θέλει σοβαρή διαχείριση. Χρειάζεται να στηρίξουµε
τις προσπάθειες και της αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής
και της τοπικής και των µονάδων παραγωγών που καταλαβαίνουν
ότι οι περιοχές τους µένουν από νερό και πρέπει να δούµε και
να στηρίξουµε υδατοφράγµατα και λιµνοδεξαµενές.
Χρειαζόµαστε ξεχωριστές πολιτικές για κάθε προϊόν. Πρέπει
ο οργανισµός του Υπουργείου που προβλέπει –καυχώνται κάποιοι, γιατί έκαναν πέρυσι µεταρρύθµιση …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω.
Έκαναν µεταρρύθµιση και άλλαξαν τους οργανισµούς. Ξέρετε
ποιο είναι το αποτέλεσµα; Άλλη διεύθυνση στο Υπουργείο χειρίζεται το ελαιόδεντρο, άλλη χειρίζεται το χύµα λάδι και άλλη χειρίζεται το µεταποιηµένο και περιµένουµε να δούµε αποτελέσµατα. Χρειαζόµαστε αλλαγές για να µπορούµε να στηρίξουµε
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αυτές τις προσπάθειες που γίνονται ανά προϊόν.
Και βέβαια, υπάρχουν τα εργαλεία, η καλύτερη αξιοποίηση
των εργαλείων που έχει ο τόπος. Θέλω να σας επισηµάνω -και
να κλείσω µε αυτό- πως τα προηγούµενα χρόνια έγιναν εκταµιεύσεις προγραµµάτων, αλλά δεν στοχεύθηκαν τα χρήµατα εκεί
που είχαµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, τις συγκριτικές δυνατότητες. Αυτή είναι η πρόκληση για όλους µας, για το Υπουργείο,
για την Κυβέρνηση, για τον πολιτικό κόσµο, για τους παραγωγούς -δεν χωρίζω αγρότες, κτηνοτρόφους και παραγωγούς- για
να αξιοποιήσουµε αυτά τα χρήµατα, στοχεύοντάς τα εκεί που
έχουµε ανάγκη.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι όταν ο Πρωθυπουργός κάλεσε και
αποδέχθηκε την έκκληση των αγροτών, σε καµία περίπτωση ούτε
µπλόφαρε ούτε ήθελε να µείνει σε ό,τι είναι στον αέρα.
Στον αέρα έτσι κι αλλιώς είναι ένα σχέδιο. Αυτό είναι ένα σχέδιο διαβούλευσης. Το σχέδιο διαβούλευσης δεν είναι νοµοσχέδιο, δεν έχει κατατεθεί πουθενά. Είναι ανοιχτό στη συζήτηση µε
τα κόµµατα και υπάρχει πρόκληση να κατατεθούν προτάσεις, µε
τους παραγωγικούς φορείς, µε τους επαγγελµατικούς φορείς
και βέβαια γίνεται µία διαπραγµάτευση -την παρακολουθείτε- µε
τους δανειστές, µε τους εταίρους.
Αυτή η πρόκληση της συζήτησης είναι πρόκληση δηµοκρατίας.
Και σ’ αυτήν την πρόκληση της δηµοκρατίας το Υπουργείο, όπως
είπε προηγουµένως και ο Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Μπόλαρη.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε. Δευτερόλεπτα ακόµα.
Σε αυτήν την πρόκληση δηµοκρατίας το Υπουργείο τις απόψεις των παραγωγών, τις καταθέτει και για τον ΟΓΑ και για τα
φορολογικά και για το δίκαιο φορολογικό νοµοθέτηµα και για το
αποτελεσµατικό και γι’ αυτό το οποίο στηρίζει την παραγωγή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τώρα
αρχίζουν οι δευτερολογίες των επερωτώντων.
Το λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι
πέντε τα λεπτά της δευτερολογίας. Διορθώστε το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συγγνώµη. Θα τον υπολογίσουµε. Συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται πραγµατικά µεγάλο θράσος. Τι είπατε; Είπατε ότι οι αγρότες είναι συνένοχοι γιατί σας ψήφισαν -ας πρόσεχαν- ενώ ήξεραν τι θα κάνετε
και σας ψήφισαν. Ξέρετε τι λένε τώρα οι αγρότες; Στερνή µου
γνώση να σ’ είχα πρώτα.
Δεν τους είχατε πει αυτά, κύριε Υπουργέ. Εδώ σας δώσαµε το
δελτίο τύπου, βέβαια µπορεί να µην θέλετε να σας το θυµίζουµε,
αλλά άλλα λέει το δελτίο τύπου λίγο πριν το δηµοψήφισµα και
παράλληλα, µιλούσατε για ισοδύναµα. Αυτά λέγατε στους αγρότες. Τώρα κουβέντα για όλα αυτά!
Μια κουβέντα για όσα είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός. Είπε ότι
ευδοκιµούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και κατακλύζουν τις ξένες
αγορές. Γιατί, όµως, κύριε Υπουργέ, ξεκληρίζονται οι αγρότες;
Κύριε Αποστόλου, δεν απαντήσατε σε κανένα από τα δίκαια
αιτήµατα της φτωχοµεσαίας αγροτιάς. Είστε γερά δεµένοι στο
άρµα των µνηµονίων, του κουαρτέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Υλοποιείτε απαρέγκλιτα την πολιτική που ξεκληρίζει τους φτωχούς αγρότες. Βέβαια, κάνετε διάφορους ελιγµούς. Τους καλείτε σε διάλογο. Θέλετε να τους
κάνετε συνένοχους στο έγκληµα, να συναινέσουν στη σφαγή
τους.
Κάνετε και µια εκστρατεία κατασυκοφάντησης. Σας το είπαµε
και στις πρώτες τοποθετήσεις. Τους λέτε φοροφυγάδες, ότι δεν
έχουν αιτήµατα και άλλα, ακόµη ότι είναι και παρακινούµενοι. Θα
πάρετε αποστοµωτική απάντηση για όλα αυτά, γιατί σας είπαµε
ότι αυτός ο αγώνας είναι δίκαιος και είναι αγώνας για την επιβίωσή τους.
Βέβαια, είχαµε και στο παρελθόν παρόµοιες τέτοιες κινήσεις.
Για θυµηθείτε τις επιχειρήσεις βουλκανιζατέρ που ξεφούσκωναν
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τα λάστιχα των αγροτών. Είχαµε τα αγροτοδικεία, που και εσείς,
κύριε Υπουργέ, τα συντηρείτε σήµερα και όχι µόνο τα συντηρείτε, αλλά εµπλουτίζετε και το οπλοστάσιο της ποινικοποίησης
των αγώνων. Και αν δεν είναι έτσι, εµείς σας λέµε καθαρά: Κάντε
δεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ για τα αγροτοδικεία.
Τώρα, τα αιτήµατα των αγροτών ήταν αποτυπωµένα στην ερώτηση του κόµµατός µας. Κάποιες αλήθειες για τον ΟΓΑ. Τον χρησιµοποιείτε όλες οι κυβερνήσεις και δίνετε ψίχουλα στους πιο
εξαθλιωµένους. Σήµερα αυτό το κάνετε κι εσείς. Δηλαδή, κάνετε
αυτό που λέει ο λαός µας «µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα». Κάνετε
διαχείριση της ακραίας φτώχειας. Αυτό άλλωστε είναι το σύστηµα που υπηρετείτε.
Το λέτε και το ξαναλέτε ότι ο ΟΓΑ επιχορηγείται µε τρία δισεκατοµµύρια. Για να δούµε, κύριε Υπουργέ, και να απαντήσετε,
γιατί θα πάρετε τον λόγο µετά, δίνετε σύνταξη χηρείας στον
αγρότη και στην αγρότισσα; Και αν δίνετε, δίνετε 70 ευρώ.
Μήπως δίνετε αναρρωτικές άδειες στους αγρότες που εργάζονται στις πιο δύσκολες συνθήκες, σε βαριά εργασία, σε ακραία
καιρικά φαινόµενα; Δεν δίνετε στους αγρότες αυτά τα ζητήµατα.
Εποµένως, όλα αυτά τα οποία λέτε, δεν είναι πραγµατικότητα.
Και ακόµα-ακόµα να µας πείτε, κύριε Υπουργέ, πόσο είναι σήµερα οι προνοιακές συντάξεις των αγροτών; Είναι 140 ευρώ.
Εποµένως τα χρήµατα που λέτε ότι πηγαίνουν στον ΟΓΑ, πηγαίνουν για άλλα µέτρα, τα οποία παίρνετε και όχι για τους αγρότες.
Εµείς λέµε καθαρά ότι η χώρα µας θα µπορούσε να παράγει
τα πάντα και να θρέψει τον λαό µας κι όµως, στα σχολειά µας
υπάρχουν παιδιά που υποσιτίζονται, που λιποθυµούν από την
πείνα, οικογένειες, που µε δικά σας στοιχεία, δεν καταναλώνουν
κρέας, γάλα, ψάρια. Υπάρχουν άνθρωποι, που ψάχνουν στους
κάδους των σκουπιδιών για φαγητό.
Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρόνια τώρα έβαζε περιορισµούς στην παραγωγή, άφηνε τα προϊόντα να σαπίζουν στα
δέντρα, στα χωράφια, έδινε χρήµατα να θάψουµε προϊόντα,
έδινε χρήµατα να καταστρέψουµε και να ξεριζώσουµε καλλιέργειες, έδινε χρήµατα για να καταστραφούν ψαροκάικα, γιατί σ’
αυτούς τους αγώνες της αγροτιάς συµµετέχουν και οι ψαράδες.
Δεν έχουµε µόνο την Κοινή Αγροτική Πολιτική, έχουµε και την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που διώχνει από τις θάλασσες τους παράκτιους, τους µικρούς αλιείς, για να µείνουν οι µεγάλοι, για να
γιγαντωθούν οι πολυεθνικές στον χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών
που επιδοτούνται. Από τη µία, επιδοτείτε την καταστροφή των
ψαροκάικων και, από την άλλη, επιδοτείτε τις ιχθυοκαλλιέργειες
των τραπεζικών οµίλων.
Κλείνοντας, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τους
αγρότες, τους εργάτες να δηµιουργήσουν το δικό τους µέτωπο,
ένα µέτωπο που θα συγκρουστεί µ’ αυτήν την πολιτική για να την
ανατρέψει, να ανοίξει προοπτικές για µια άλλη πολιτική.
Γι’ αυτό το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας απευθύνεται στην
αγροτιά που µάχεται, στα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Τους λέµε να
σκεφθούν πολύ καλά τι τους λέγατε εσείς και οι άλλοι πριν την
ένταξη στην ΕΟΚ, στη σηµερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, να δουν καθαρά ότι µόνο η πρόταση του ΚΚΕ απαντάει στα αυξηµένα προβλήµατά τους, είναι ρεαλιστική, είναι επίκαιρη, όπως επίκαιρη
είναι η αποδέσµευση από τη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η µονοµερής διαγραφή του χρέους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ.
Βαρδαλής έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΔΑΛΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, άκουσα µε προσοχή την τοποθέτησή σας και την επίκληση να επικεντρώσουµε
κυρίως στα ζητήµατα της παραγωγής, της ανάπτυξης, να µεγαλώσουµε, δηλαδή, την πίτα.
Μόνο που σ’ ένα καίριο ερώτηµα δεν απαντήσατε, ούτε καν το
αγγίξατε. Ποιος τελικά, θα κάνει αυτήν την ανάπτυξη, που εσείς
επιδιώκετε, την ανάπτυξη, όπως λέτε, του πρωτογενή τοµέα; Θα
την κάνει ο µικρός και µεσαίος αγρότης, ο φτωχός αγρότης; Αυτούς, για παράδειγµα, όταν λέτε ότι θα στηρίξουµε την ύπαιθρο,
έχετε στο µυαλό σας;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απεναντίας, και στις δύο τοποθετήσεις των Υπουργών ούτε µία
φορά δεν ακούστηκε η λέξη «φτωχός και µεσαίος αγρότης». Μια
φορά ακούστηκε στην οµιλία του Υπουργού η λέξη «αγρότης»,
όταν είπε ότι «δεν µπορώ να καταλάβω τους αγρότες γιατί βγήκαν στον δρόµο». Μόνο µια φορά το είπε.
Τι αντικατέστησε το «φτωχό και τον µεσαίο αγρότη» στις τοποθετήσεις της Κυβέρνησης; Η «βιωσιµότητα του αγροτικού
χώρου», που το επανέλαβε δεκάδες φορές: «Θα υπερασπιστούµε τον αγροτικό χώρο. Θα µεταρρυθµίσουµε τον αγροτικό
χώρο. Θα στηρίξουµε τον αγροτικό χώρο».
Νοµίζετε, κύριοι Υπουργοί, ότι µε τέτοιες λεκτικές ακροβασίες
θα κρύψετε την αντιλαϊκότητα της πολιτικής σας, που στόχο έχει
το ξεκλήρισµα της µικρής και µεσαίος αγροτιάς;
Να σας θυµίσω το εξής: Καταθέσατε τον Νοέµβριο στην Κοµισιόν για έγκριση ένα νέο επταετές πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης. Τι λέτε σ’ αυτό το πρόγραµµα; Διαβάζω από το δικό σας
πρόγραµµα: «Η µικρή σε έκταση γεωργική εκµετάλλευση είναι
οικονοµικά ασύµφορη, διότι απαγορεύει τις οικονοµίες κλίµακος
τόσο στις καλλιεργητικές πρακτικές, όσο και στις επενδύσεις. Το
µέγεθος των εκµεταλλεύσεων έχει σαφή επίπτωση στην οικονοµική αποτελεσµατικότητα και γενικά στις επιδόσεις και στις επιχειρηµατικές» -το υπογραµµίζω- «ευκαιρίες των εκµεταλλεύσεων. Έµφαση θα δώσουµε και στον τοµέα µεταποίησης».
Νοµίζω ότι είστε ξεκάθαροι. Για τους επιχειρηµατίες, που θέλουν να επενδύσουν στην αγροτική οικονοµία, γι’ αυτούς ενδιαφέρεστε και καρφί δεν σας καίγεται, αν θα ξεκληριστεί η µικρή
και η µεσαία αγροτιά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βαρδαλή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Βέλου Κορινθίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οφείλω να οµολογήσω
ότι οι Υπουργοί της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πολύ γρήγορα
µαθαίνετε από τα τρικ των προηγούµενων Υπουργών και ακολουθείτε τα ίδια επιχειρήµατα.
Βγήκε ο κ. Μπόλαρης πριν και είπε «αισθάνοµαι περήφανος,
για το ένα, για το δύο, για το τρία». Και τότε γιατί διαµαρτύρεται
η φτωχοµεσαία αγροτιά; Γιατί είναι στα µπλόκα; Επειδή εσείς
είστε υπερήφανος και επειδή έχει αποτελέσµατα η αντιαγροτική
σας πολιτική;
Βεβαίως, αυτά τα οποία αναδείξατε είναι αποτελέσµατα της
αντιαγροτικής σας πολιτικής και τίποτε άλλο. Γιατί, ακριβώς, στο
ζήτηµα του πώς θα αντιµετωπιστεί ο µικρός κλήρος, όταν δεν
υπάρχει οικονοµία κλίµακας, την απάντηση την έχετε δώσει µέσα
από το ξεκλήρισµα της φτωχοµεσαίας αγροτιάς, τη συγκέντρωση της γης και των παραγωγικών µέσων σε λίγα χέρια, σε µεγάλους καπιταλιστικούς οµίλους.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Στα χέρια των µεγάλων παραγωγών,
κύριε Καραθανασόπουλε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ. Θα τοποθετηθείτε αργότερα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η απάντηση
που δίνετε! Διαφορετικά, ο άλλος δρόµος είναι ο σοσιαλιστικός
µετασχηµατισµός και ο σοσιαλιστικός συνεταιρισµός. Αυτός είναι! Δεν υπάρχει τρίτος δρόµος.
Ο τρίτος δρόµος, κύριε Υπουργέ, έχει χρεοκοπήσει! Ή θα
είσαι µε τον καπιταλισµό, που ξεκληρίζει τη φτωχοµεσαία αγροτιά για να συγκεντρώσει τη γη σε λίγα χέρια ή θα κοινωνικοποιήσεις τη γη και θα κάνεις τον παραγωγικό συνεταιρισµό, το σοσιαλιστικό µοντέλο. Πώς να το κάνουµε δηλαδή; Εσείς έχετε επιλέξει στρατόπεδο και αυτό το στρατόπεδο το υπερασπίζεστε µε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο’ - 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

νύχια και µε δόντια.
Όσο για αυτά τα επιτεύγµατα τα οποία παρουσιάσατε –σας
έκανα και σχετική ερώτηση- αλήθεια, τι έχετε να πείτε που το
2015 δεν έχουν ρεύµα οι στάνες στον Ερύµανθο; Είναι πανάκριβη η µεταφορά του ρεύµατος και η εγκατάσταση των πυλώνων της ΔΕΗ, γιατί πρέπει ο ίδιος ο κτηνοτρόφος να το βάλει από
την τσέπη του. Έχετε να πείτε κάτι;
Ογδόντα χρόνια, τώρα, ακούµε για το τυποποιηµένο λάδι, σαράντα χρόνια ακούµε για τη µαστίχα Χίου, που θα λύσει όλα τα
προβλήµατα. Αυτά τα επιχειρήµατα δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική. Δηλαδή, η µαστίχα Χίου θα λύσει το ζήτηµα της ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας προς όφελος του λαού; Η µαστίχα Xίου
ή τα ακτινίδια θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας; Πόσες φορές προκάτοχοί σας είχαν πανηγυρίσει για το
ότι πρέπει να σπείρουν οι αγρότες σπαράγγια, ότι πρέπει να βάλουν βατόµουρα, αρωµατικά φυτά ή και γαϊδουράγκαθα ακόµη;
Ποιος καθορίζει τι παράγεται; Το καθορίζουν οι λαϊκές ανάγκες; Εσείς λέτε «όχι, το καθορίζει το καπιταλιστικό κέρδος και η
καπιταλιστική αγορά». Αυτό είναι το πρόβληµα που βιώνει σήµερα η φτωχοµεσαία αγροτιά! Και αυτή η Κοινή Αγροτική Πολιτική, που µε νύχια και µε δόντια υπερασπίστηκαν όλα τα υπόλοιπα κόµµατα, ως αυτή η οποία θα αντιµετωπίσει το πρόβληµα
της αγροτικής οικονοµίας είναι ο παράγοντας που συντελεί στην
επιτάχυνση της διαδικασίας ξεκληρίσµατος.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο εµείς λέµε ότι είµαστε απέναντι σε
αυτήν την πολιτική. Και πάει πολύ να χλευάζονται οι προτάσεις
του ΚΚΕ και να προσπαθείτε να καλλιεργήσετε τον κοινωνικό αυτοµατισµό, κύριε Αποστόλου, για τα 30.000 ευρώ αφορολόγητο.
Αυτήν την πρόταση το ΚΚΕ την κάνει για όλον τον λαό και λέµε
να φορολογηθεί το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Είπατε τίποτα γι’ αυτό
και για τα σκανδαλώδη προνόµια των εφοπλιστών; Όµως το
αγροτικό πετρέλαιο το φορολογείτε και στους εφοπλιστές είναι
δωρεάν το πετρέλαιο! Θα πείτε κάτι γι’ αυτό; Τίποτα! Ίσα-ίσα
προετοιµάζετε νέους νόµους, για να δώσετε µεγαλύτερα κίνητρα
και παροχές στους κεφαλαιοκράτες στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόµου.
Αυτή είναι η πολιτική σας. Είστε ταξικά στρατευµένοι και ταξικά αντίπαλοι στη φτωχοµεσαία αγροτιά, στους εργαζόµενους
και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα, που θέλουν να αποτρέψουν
και να ανατρέψουν αυτή την πολιτική σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Τον λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ξεκινώντας ο κύριος Υπουργός την τοποθέτησή του είπε το εξής: «Ειλικρινά δεν
µπορώ να εξηγήσω την αντίδραση των αγροτών»!
Σαν να µη συµβαίνει τίποτα! Σαν να µη συµβαίνει τίποτα!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για ποιο θέµα δεν µπορώ να εξηγήσω την αντίδραση των αγροτών;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όσον αφορά την αντίδραση
των αγροτών, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, γιατί
είναι στα µπλόκα οι αγρότες, γιατί αγωνίζονται, γιατί παλεύουν
για να µείνουν στη γη τους, να µπορούν να παράγουν, να ζήσουν
την οικογένειά τους!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Γιατί αρνούνται τον διάλογο! Δεν είπα για τα
υπόλοιπα τίποτα!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Γι’ αυτό είναι στα µπλόκα οι
αγρότες και εσείς κάνετε ότι δεν ξέρετε. Αναρωτιέστε, αυτοερωτάσθε για αυτό το ζήτηµα. Δηλαδή εδώ τους αλλάζετε τα φώτα,
τους τριπλοφορολογείτε, τους βάζετε τρεις φορές πάνω τις εισφορές, ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΝΦΙΑ. Στην κυριολεξία, τους αλλάζετε τα
φώτα και ρωτάτε τον εαυτό σας γιατί οι αγρότες είναι στον δρόµο!
Τους κόβετε τις βοσκήσιµες εκτάσεις, τις οποίες θεωρείτε µη
επιλέξιµες, το κάνετε εν αγνοία τους και µε αυτό τον τρόπο τους
κόβετε την επιδότηση. Τους έχετε απλήρωτους. Δεν έχετε πληρώσει σε όλους την εξισωτική και δεν το λέτε.
Αυξάνεται η φαρµακευτική δαπάνη κατά κεφαλήν ζώου. Υπάρ-
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χει υψηλό κόστος παραγωγής. Υπάρχουν οι ασφαλιστικές εισφορές, που σας είπα προηγουµένως. Βάζετε φόρο στο κρασί.
Ποιος νοµίζετε ότι θα ζηµιωθεί; Ο οινοβιοµήχανος; Ο παραγωγός
και ο καταναλωτής θα επωµιστεί τον φόρο. Πάνω οι τιµές των
ζωοτροφών και οι πρώτες ύλες!
Είναι απλήρωτοι οι σταφυλοπαραγωγοί. Τις προάλλες έγινε
ερώτηση, στον κ. Μπόλαρη, για τους απλήρωτους σταφυλοπαραγωγούς οι οποίοι πάνε το προϊόν για οινοποίηση και τι µας είπε
ο κ. Μπόλαρης; «Αυτή είναι η ιδιωτική οικονοµία, δεν µπορούµε
εµείς να παρέµβουµε». Τι είπε, όµως, ως εντεταλµένος της Κυβέρνησης στην έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων; Είπε:
«Για δείτε, υπάρχουν και όρια στους αγώνες, όρια νοµιµότητας».
Άρα, λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά γιατί οι αγρότες κατέβηκαν
στον δρόµο, γιατί είναι στα µπλόκα. Και τους απειλείτε, τους εκβιάζετε µε αυτόν τον τρόπο.
Λέτε για τις οµάδες παραγωγών. Αλήθεια, οι οµάδες παραγωγών από πότε υπάρχουν; Γιατί µέχρι σήµερα οι µικροµεσαίοι
αγρότες δεν εντάχθηκαν, ποτέ, σε καµία οµάδα παραγωγών;
Γιατί; Πέστε µου ποιος φτωχός αγρότης, ποιος είναι αυτός ο σταφυλοπαραγωγός µε απλήρωτη την παραγωγή του, µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που µπορεί να πάει να ενταχθεί στις
οµάδες παραγωγών όταν πρέπει να καταβάλλει συγκεκριµένο κεφάλαιο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι άλλο πράγµα από
αυτό που λέτε!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Όµως, την ίδια στιγµή προπαγανδίζετε αυτές τις οµάδες παραγωγών µέσω των δήµων, µέσω
των περιφερειών. Η Περιφέρεια Κρήτης προπαγανδίζει τις οµάδες παραγωγών, προπαγανδίζει την τυποποίηση, ναυλώνει και
ένα αεροπλάνο και πάει στην Ουκρανία, στην Κίνα, παίρνει και 2
λίρες και δύο ντυµένους Κρητικούς, για να πλασάρει την ελιά, το
λάδι και το σταφύλι, όταν την ίδια στιγµή, εδώ, κατακρηµνίζεται
και ο παραγωγός και η παραγωγή και του κλέβουν το βιός του.
Ποιος είναι αυτός ο µικροµεσαίος παραγωγός, που µπορεί να
εξάγει προϊόν; Μιλάτε για τις εξαγωγές. Ποιος µικροµεσαίος παραγωγός µπορεί να εξάγει και πού;
Άρα, λοιπόν, όλα αυτά τα οποία λέτε είναι πολιτικές που έρχονται να στηρίξουν το µεγάλο κεφάλαιο, τους εµποροβιοµήχανους και τα καρτέλ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα!
Η µόνη πραγµατικά εναλλακτική λύση, σήµερα, είναι η πρόταση του ΚΚΕ για µία άλλη αγροτική και κτηνοτροφική ανάπτυξη,
που πραγµατικά θα καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες του λαού
µε καλής ποιότητας και ασφαλή για την υγεία τρόφιµα, προϊόντα,
που θα βάλει σε κίνηση τις παραγωγικές δυνάµεις, θα διασφαλίζει το εισόδηµα των παραγωγών.
Με αυτά τα κριτήρια, η κτηνοτροφία –κατά τη γνώµη µας- µιας
και καταπιάστηκα στην πρωτολογία µου, αποκτά προτεραιότητα,
γιατί έχει στόχο την αυτάρκεια στα ζωοκοµικά προϊόντα. Όµως,
για να γίνει αυτό, χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση και στη φυτική
παραγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε τις
σκέψεις σας, κύριε Συντυχάκη, σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χρειάζεται η συνεταιριστικοποίηση της κτηνοτροφίας σε παραγωγικούς συνεταιρισµούς και η καθετοποίηση της αγροτικής
παραγωγής, δηλαδή η σύνδεση της κτηνοτροφίας µε τη γεωργία. Όµως, αυτό απαιτεί άλλη εξουσία, απαιτεί λαϊκή εξουσία στο
πλαίσιο µιας λαϊκής οικονοµίας, που πραγµατικά θα προωθήσει
αυτόν τον παραγωγικό συνεταιρισµό προς όφελος των µικρών
και των µεσαίων.
Άρα, καλά κάνουν οι αγρότες και είναι στα µπλόκα. Και πολλοί
από αυτούς είναι αυτοί που σας πίστεψαν και σας ψήφισαν. Και
ξέρετε τι λένε; Θα σας πω και µία άλλη µαντινάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πείτε τη µαντινάδα
και ολοκληρώστε µε τη µαντινάδα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το λένε οι ίδιοι, οι οποίοι ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα είναι µε το ταξικό κίνηµα, είναι στα
µπλόκα. Και ξέρετε τι λένε; «Φεύγω, γιατί είναι αργά και ο ήλιος
βουτηµένος. Ψάξε, ψάξε να µε βρεις, µα είµαι αλλού δοσµένος».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Συντυχάκη, και για τη µαντινάδα.
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Ο κ. Σταύρος Τάσσος έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΣΣΟΣ: Εγώ, κύριε Υπουργέ, οφείλω να οµολογήσω ότι είστε συνεπής σε αυτά που πιστεύετε. Πιστεύετε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης και
εποµένως, είστε απόλυτα συνεπής µε την πολιτική που προωθείτε, µια πολιτική που θέλει να ξεκληρίσει, να τσακίσει τον
µικρό και τον µεσαίο αγρότη, για να δηµιουργήσει τις µεγάλες
ιδιωτικές επιχειρηµατικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις.
Το ζητούµενο είναι, πού θα είναι προσανατολισµένη η παραγωγή. Θα είναι προσανατολισµένη προς τις εξαγωγές, θα είναι
εξωστρεφής, µε στόχο, βέβαια, πάντα το κέρδος ή θα είναι προσανατολισµένη στην κάλυψη των διατροφικών και άλλων αναγκών του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας;
Όλοι ξέρουµε ότι στον καπιταλισµό πετυχηµένη θεωρείται µια
οικονοµία, η οποία έχει εξαγωγικό προσανατολισµό, κάνει εξαγωγές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, βέβαια, αλλά γιατί το κέρδος
είναι µεγαλύτερο.
Εµείς, λοιπόν, πραγµατικά ανήκουµε σε διαφορετικά στρατόπεδα. Εσείς είσαστε µε τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης.
Εµείς θέλουµε µια οικονοµία και µια οργάνωση της κοινωνίας,
που θα αποβλέπει στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών και στην
προκειµένη περίπτωση µια οικονοµία, όπου η γη θα είναι λαϊκή
ιδιοκτησία και η παραγωγή θα έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες και όπου δεν θα µπορεί να υπάρχει µια µεγάλη κρατική µονάδα, οι µικροί και οι µεσαίοι παραγωγοί θα είναι ενταγµένοι σε
έναν παραγωγικό συνεταιρισµό, ο οποίος θα λειτουργεί δίπλα
στις µεγάλες κρατικές µονάδες, που ως στόχο θα έχουν την παραγωγή προϊόντων και να καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων.
Εποµένως, σήµερα η αγροτιά δίνει αγώνα επιβίωσης, επειδή,
ακριβώς, σε αυτόν τον τρόπο παραγωγής συνθλίβεται και εξαφανίζεται. Εµείς είµαστε δίπλα σε αυτήν την αγροτιά, τη µικρή
και τη µεσαία, και θα την στηρίξουµε µε κάθε τρόπο, γιατί µόνο
έτσι θα µπορέσουν και να επιβιώσουν αυτοί, αλλά και να καλύψουν τις ανάγκες του ελληνικού λαού σε προϊόντα.
Εποµένως, εάν εσείς πιστεύετε, πραγµατικά, ότι αυτός ο τρόπος που ακολουθείτε υπηρετεί πραγµατικά τις ανάγκες της κοινωνίας και τις ανάγκες, βέβαια, των αγροτών, νοµίζω ότι το µόνο
που µπορούµε να πούµε είναι ότι κάνετε λάθος. Και βέβαια,
επειδή πραγµατικά µπορεί κανείς να πιστέψει ότι αυτό το κάνετε,
επειδή νοµίζετε ότι όντως µε αυτόν τον τρόπο υπηρετείτε τις
ανάγκες της κοινωνίας και των αγροτών, λέµε ότι είµαστε απέναντί σας, γιατί πιστεύουµε ότι συνειδητά υπηρετείτε µια πολιτική, που δεν οδηγεί σε αυτήν την κατεύθυνση.
Εµείς θα συνεχίσουµε και θα στηρίζουµε τον αγώνα των αγροτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταύρο Τάσσο.
Πριν δώσουµε τον λόγο στον Υπουργό, θα τοποθετηθεί η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, κ. Μανωλάκου Διαµάντω,
για τρία λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θα ήθελα να αναφερθώ σε µια
προσπάθεια, που έγινε, καλλιέργειας κοινωνικού αυτοµατισµού
για τη µορφή πάλης που αποφασίζουν οι αγρότες και για το φορολογικό.
Βεβαίως, οι αγρότες όταν κινητοποιούνται, δεν µένουν στο χωράφι. Στον δρόµο συναντιούνται, για να δείξουν και το πρόβληµα
και τη δύναµή τους. Εδώ ισχύει το «από το χωράφι στον εθνικό
δρόµο», σε αντίθεση µε τα προϊόντα τους που από το χωράφι
µέχρι το ράφι παρεµβάλλονται µεσάζοντες, που απορροφούν µεγάλο µέρος της αξίας τους χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Είναι
παράσιτα.
Όµως, ποτέ καµµιά κυβέρνηση δεν πήρε µέτρα για να προστατεύσει την αγροτιά από αυτήν την εκµετάλλευση. Ήταν µε το
µέρος πάντα των µεγαλεµπόρων, των βιοµηχάνων, των τραπεζών, δηλαδή µε τους εκµεταλλευτές, τους καπιταλιστές. Προστέθηκε µε την οµιλία του και ο εκπρόσωπος των Κεντρώων. Για τη
µορφή πάλης βρήκε να πει, για τα αιτήµατά τους τσιµουδιά!
Σε ό,τι αφορά το φορολογικό, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να
λέτε ότι υπάρχει αφορολόγητο για τον µισθωτό και τον συνταξιούχο και να µη λέτε τι αφορολόγητο υπάρχει για τον αγρότη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίµων): Είναι 12.000 ευρώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σας ρωτάω, λοιπόν, το εξής: Πώς
θα ταΐσει την οικογένειά του;
Για µία οικογένεια που έχει δύο µισθωτούς, οι 19.000 –δηλαδή,
9.500 ευρώ και 9.500 ευρώ- είναι αφορολόγητο. Εγώ σας λέω να
πάρετε αυτές τις 19.000 ευρώ και προσθέστε τις 12.000 ευρώ
των επιδοτήσεων. Βγάζουν 31.000 ευρώ. Τι ζητάει το συντονιστικό των µπλόκων; Σας ζητάει 30.000 ευρώ αφορολόγητο.
Σας ρωτάµε, λοιπόν: Τι σκέφτεστε να τους απαντήσετε; Σε τελευταία ανάλυση, τη µέθοδο των τεκµηρίων διαβίωσης θα την
καταργήσετε ή θα συνεχίσετε να φορολογείτε µε µη πραγµατικό
εισόδηµα;
Όσον αφορά τους φοροφυγάδες, βγήκατε µερικοί Υπουργοί
της Κυβέρνησης σε συγχορδία, γιατί σας έχει πονέσει ότι είναι
µαζική η διαµαρτυρία των αγροτών και έχει την αλληλεγγύη και
τη στήριξη της πλειοψηφίας του λαού. Για να δούµε, όµως, κάθε
χρόνο κάνουν την αίτηση του ΟΣΔΕ; Δηλώνουν πόσα χωράφια
έχουν και µε τι θα τα καλλιεργήσουν; Με βάση αυτά πληρώνουν
τσουχτερή εισφορά στον ΕΛΓΑ;
Σε τελευταία ανάλυση, αν εσείς ξέρετε την αξία της αγροτικής
παραγωγής που διαφεύγει, γιατί δεν παίρνετε µέτρα; Εκτός αν
θέλετε στη φορολογική δαγκάνα να συνυπολογίσετε και την αυτοκατανάλωση, δηλαδή το λάδι ή το κρασί που ο αγρότης στέλνει στο παιδί του ή το τριφύλλι που καλλιεργεί ο κτηνοτρόφος
για να ταΐσει τα ζώα του.
Υπάρχει κι ένα άλλο θέµα, για το οποίο µας ρωτάνε οι αγρότες. Εξαγωγές, βεβαίως, γίνονται. Κερδίζουν οι µεγαλοεξαγωγείς
και γι’ αυτό τις κάνουν. Όµως, σε τι τιµές αγοράζουν από τους
παραγωγούς και πόσο έγκαιρα τους πληρώνουν; Γιατί µπορεί να
αναφερθήκατε σε αύξηση εισοδήµατος 12% για τα έτη 20122013, αλλά σας ρωτάµε το εξής. Εκεί συµπεριλαµβάνετε, µαζί µε
τα εισοδήµατα των αγροτών, και τα εισοδήµατα των µεγαλοεξαγωγέων και των µεταποιητών;
Βεβαίως, σε µια οικονοµία κοιτάς τα συµφέροντα και τα κέρδη
των µονοπωλίων και εκεί σχεδιάζεις και την παραγωγή. Και, βεβαίως, την παραγωγή τη σχεδιάζεις για να καλύψεις πρώτα απ’
όλα την αυτάρκεια για τις ανάγκες του λαού σου και µετά τι θα
εξάγεις.
Κλείνοντας, λέµε καθαρά ότι η αγροτιά µε τα µπλόκα του
αγώνα για την επιβίωσή της ανοίγει δρόµους για ρήξη και ανατροπή της εκµετάλλευσης και των εκµεταλλευτών της και των
κοµµάτων τους. Συνεπώς οι αγώνες, ποτέ, δεν κλείνουν δρόµους! Μόνο ανοίγουν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μανωλάκου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Εκ µέρους της Κυβέρνησης θα κλείσει τη συζήτησή µας µε την
τριτολογία του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
κ. Αποστόλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητοί συνάδελφοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, άλλο το αγροτικό εισόδηµα, η αγροτική δραστηριότητα και άλλο η µεταποίηση. Μη τα µπερδεύουµε όλα και τα
βάλουµε όλα στο ίδιο τσουβάλι.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η EUROSTAT τα µπερδεύει;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω, όµως, πραγµατικά να ξεκαθαρίσετε τη
θέση σας. Θέλετε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι ή
όχι; Πότε, ακριβώς, τη θέλετε; Τώρα, αύριο, µεθαύριο; Πώς το
έχετε σχεδιάσει; Να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας και απέναντι στα
µπλόκα και απέναντι στους αγρότες, µε τους οποίους κουβεντιάζετε. Διότι δεν συµβιβάζεται η άποψή σας, την ίδια ώρα να µιλάτε εναντίον και µετά να ρωτάτε τι θα γίνει µε αυτές τις ενισχύσεις. Και, µάλιστα, λέτε: «Όχι αυτές. Να πάρουµε περισσότερες. Να δώσετε µάχες για να αυξηθούν οι ενισχύσεις». Αυτά, λοιπόν, να είναι ξεκάθαρα.
Δεν µπορεί να λέτε, «Προτείνουµε άλλο δρόµο, πάρτε πίσω τα
σχέδια, πάρτε πίσω τις προτάσεις σας» και την ίδια ώρα να µην
έχετε σχέδιο και πρόταση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα, για
να τα ξεκαθαρίζουµε.
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Επειδή, πραγµατικά, -και δεν το περίµενα- έγινε και µια επιχείρηση «µονταζιέρας» από την πλευρά σας, τι είπα αγαπητοί συνάδελφοι; Είπα ότι θεωρώ αδιανόητο να έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τους αγρότες να συναντηθούν και να µην ανταποκρίνονται. Παγκόσµια πρωτοτυπία!
Δεύτερον, τι έχω πει και συνεχώς η «µονταζιέρα» βρίσκεται
µπροστά µου και τη χρησιµοποιήσατε κι εσείς; Υπάρχουν δύο
γκρίζες ζώνες: Η µία είναι η µαύρη εργασία, η απασχόληση -φέρνουµε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου για να λύσουµε ένα πρόβληµα- και η άλλη ότι δεν αποτυπώνεται η αξία της αγροτικής
παραγωγής. Δεν ξαναβάζω, εγώ, τη λέξη αυτή στο στόµα µου.
Τέλειωσε. Δεν αποτυπώνεται η αξία της παραγωγής. Αυτή είναι
µια πραγµατικότητα που όλοι αποδέχονται.
Δεν θα πρέπει αυτό να το αντιµετωπίσουµε, για να ωφεληθούν
οι ίδιοι οι αγρότες; Και στη µια περίπτωση και στην άλλη κερδισµένοι θα είναι οι αγρότες, ενώ διαφορετικά είναι θύµατα αυτών,
που λυµαίνονται τον χώρο και στη µια πλευρά και στην άλλη.
Άκουσα τους εκπροσώπους των κοµµάτων –λείπουν τώρα- ιδιαίτερα από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, µε τους οποίους
ψηφίσαµε µαζί τη συµφωνία τον Ιούλιο, που σήµερα εµείς ως Κυβέρνηση καλούµαστε να εφαρµόσουµε. Ο ελληνικός λαός µάς
εξουσιοδότησε να εφαρµόσουµε τη συγκεκριµένη συµφωνία.
Μήπως δεν ήξεραν, τότε, τι ψήφιζαν και για το ασφαλιστικό και
για το φορολογικό; Άκουσα µέχρι και για το πετρέλαιο. Μέσα στη
συγκεκριµένη συµφωνία υπάρχει η κατάργηση της επιστροφής
του πετρελαίου κατανάλωσης. Αυτά τα ψηφίσαµε τότε.
Δεν γνώριζε ο κ. Μητσοτάκης που πήγε και παρακάτω, δηλώνοντας ότι από τις ενισχύσεις θα παρακρατηθούν τα χρήµατα
που οφείλονται στον ΟΓΑ; Δεν τα γνώριζε; Και σήµερα προσπαθεί η Νέα Δηµοκρατία να εξαγνιστεί, επικαλούµενη τα µπλόκα
και τις κινητοποιήσεις. Και, βεβαίως, όχι µόνο ο κ. Μητσοτάκης,
αλλά και οι άλλες εφεδρείες του συστήµατος έχουν αυτήν την
άποψη σήµερα.
Όλοι αυτοί που χρόνια τώρα χτυπούσαν τα µπλόκα και τους
αγρότες, σήµερα παριστάνουν τους συµπαραστάτες. Αυτοί δεν
είναι που οδήγησαν τον αγροτικό χώρο στην απαξίωση και την
εξαθλίωση που, όντως, βίωνε τα προηγούµενα χρόνια και τώρα
συνεχίζει να βιώνει;
Γι’ αυτό είµαστε εµείς, για να δώσουµε µάχες. Θα συνεχίσουµε
τον δρόµο µας. Θα σώσουµε οτιδήποτε κι αν σώζεται. Και να ξέρουν, ειδικά, οι αγρότες ότι θα είναι βασικό εργαλείο σε αυτή
την παραγωγική ανασυγκρότηση, που αναζητούµε για τη χώρα
να βγούµε, επιτέλους, από την κρίση. Εµείς θα ανασχεδιάσουµε
την αγροτική παραγωγή. Και σας πληροφορώ ότι έχουµε καταθέσει, ήδη, το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του χώρου απέναντι στους θεσµικούς εταίρους.
Όντως αρνούνται τον διάλογο οι αγρότες. Είναι ένα θέµα.
Εµείς τους περιµένουµε. Τους περιµένει ο Πρωθυπουργός. Για
τα υπόλοιπα είµαστε εδώ. Να ξέρετε ότι θα τα ξαναπούµε και θα
κριθούµε κάποια στιγµή. Όµως, θα τα πούµε κι εµείς θα κάνουµε
αυτό για το οποίο έχουµε δεσµευτεί.
Θέλω, όµως, κλείνοντας, να απευθυνθώ για µια ακόµη φορά
στους αγρότες. Δεν οδηγούν πουθενά οι απόψεις, «Δεν κάνουµε
διάλογο ούτε µε τον Πρωθυπουργό». Εµείς θέλουµε να ανοίξουν
οι δρόµοι του διαλόγου. Η Κυβέρνηση υπάρχει. Η Βουλή έχει θεσµικές επιτροπές, όπου µπορεί να γίνει ακόµη και διακοµµατικός
διάλογος, όπως οι ίδιοι το ζητούν. Η Επιτροπή Παραγωγής και
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Εµπορίου µπορεί να συνεδριάσει και να ακούσει τους αγρότες.
Τους καλούµε να ορίσουν εκπροσώπους τους και να έρθουν στο
διάλογο στην επιτροπή, όπου όλα τα κόµµατα εκπροσωπούνται
και θα είναι παρούσα και η Κυβέρνηση για να τους ακούσει. Και
βέβαια, όποτε οι ίδιοι κρίνουν σκόπιµο, ο Πρωθυπουργός τούς
περιµένει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µισό λεπτό µόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μετά, όµως, θα απαντήσει και ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντήσει. Θέλω να
απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω για µια λαθροχειρία, την οποία, κύριε Υπουργέ, από εσάς δεν περιµέναµε,
διότι ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η θέση του ΚΚΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η αποδέσµευση. Όµως, σήµερα δεν είµαστε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε δική µας ευθύνη, αλλά µε δική σας
ευθύνη και επιλογή. Και όσο θα είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
µε δική σας ευθύνη και επιλογή, εµείς θα διεκδικούµε χρήµατα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνουν να καλύπτουν τις ανάγκες των αγροτών, της φτωχοµεσαίας αγροτιάς και όχι να πηγαίνουν για τα µονοπώλια, τους εφοπλιστές και τους κεφαλαιοκράτες. Και αυτοί οι στόχοι πάλης δεν είναι για τον σοσιαλισµό.
Είναι για την επιβίωση σήµερα των αγροτών, που θα ανοίξουν
τον δρόµο για τη σοσιαλιστική ανατροπή και τη ρήξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε και εσείς τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Και εµείς, αγαπητέ συνάδελφε, θα είµαστε εδώ και θα πολεµάµε και θα περιµένουµε τις δικές σας απόψεις. Πραγµατικά σε
αυτήν τη µάχη ας πάµε µαζί, διεκδικώντας και στηρίζοντας τον
αγροτικό χώρο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αφού έχετε εξοντώσει τη µικροµεσαία αγροτιά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της υπ’ αριθµόν
16/11/22-1-2016 επίκαιρης επερώτησης του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
και Βουλευτών του κόµµατός του προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 16.26’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα
8 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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