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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία προτάσσει τη 
συζήτηση ενός πολύ σημαντικού θέματος, ενός πολύ σημαντικού 
προβλήματος αυτού της ελαιοκαλλιέργειας και της ελαιοπαραγωγής. Και 
αυτό γιατί αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην τύχη, στην επιβίωση, στο 
βιοτικό επίπεδο, στο μέλλον τριακοσίων πενήντα χιλιάδων οικογενειών 
που το εισόδημά τους εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα από την 
ελαιοκαλλιέργεια και οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, 
δυσεπίλυτο πρόβλημα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.  
      Η ελαιοκαλλιέργεια απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό καλλιεργητών 
από οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε 
σοβαρά υπόψη μας, κυρίως, όταν αντιμετωπίζουμε ρυθμίσεις και 
συζητήσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το 
μέλλον και την τύχη αυτής της καλλιέργειας. Το λέω αυτό γιατί το 
ελαιόλαδο είναι ένα εθνικό προϊόν. Η ελαιοκαλλιέργεια πρέπει να είναι 
προστατευόμενη ιδιαίτερα από κοινοτικούς, αλλά και από εθνικούς όρους 
και μέτρα. Δυστυχώς αυτή η φιλοσοφία, αυτή η αρχή και αυτό το δόγμα 
δε σας εκφράζει κύριε Υφυπουργέ, αφού σειρά λαθών και παραλείψεων 
έχουν οδηγήσει τον τομέα σε πρωτοφανές αδιέξοδο. 
      Ας πάρουμε τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την 
ελαιοκαλλιέργεια και τα οποία σηματοδοτούν τη βαθιά κρίση στην οποία 
βρίσκεται ο τομέας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το εισόδημα των 
ελαιοκαλλιεργητών είναι η τιμή, η επιδότηση, το κόστος παραγωγής και 
είναι και οι δυνατότητες διάθεσης με ικανοποιητικούς όρους της 
παραγωγής μας, που θεωρείται ιδιαίτερα αναβαθμισμένη ποιοτικά. 
      Όσον αφορά την τιμή, αυτή έχει κατρακυλήσει σε πρωτοφανή χαμηλά 
επίπεδα. Η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου δεν είναι ούτε καν 700 
δραχμές το κιλό. Σας θυμίζω ότι πριν από δέκα χρόνια η τιμή του 
προϊόντος ήταν υπερδιπλάσια.  
      Η επιδότηση συγκριτικά με το παρελθόν είναι μειωμένη. Έχουμε 
αναφερθεί και άλλοτε στις ατυχείς διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση 
επαρκών επιδοτήσεων, όταν άλλες χώρες, άλλες κυβερνήσεις, άλλοι 
πρωθυπουργοί παρενέβαιναν προσωπικά για να διασφαλίσουν, να 
κατοχυρώσουν, να ενισχύσουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, εφόσον 
είχαν αναβαθμίσει τον τομέα της δικής τους ελαιοκαλλιέργειας και τον 
θεωρούσαν τομέα μείζονος εθνικής γι’ αυτούς σημασίας. Θα θυμάστε ότι 
μέχρι πριν από λίγα χρόνια, λόγω της ειδικής ρυθμίσεως για τους 
μικρούς παραγωγούς, οι μικροί ελαιοκαλλιεργητές που παρήγαγαν μέχρι 
πεντακόσια κιλά το χρόνο, εισέπρατταν μία επιδότηση 485 δραχμών. 
Σήμερα είστε υπερήφανος γιατί λέτε ότι έστω και αν δεν έχουμε 
συνυπευθυνότητα, η επιδότηση θα φθάσει περίπου τις 450 δραχμές το 
κιλό. Δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά στην Αίθουσα, διότι αυτό σημαίνει 
παραδοχή της υποβάθμισης του εισοδήματος σε σχέση με την επιδότηση. 
      Τι κάνατε στον τομέα αυτό; Είχατε μπροστά σας μία 
διαπραγμάτευση, η οποία αφορούσε τη μετατροπή της συνολικής 
κοινοτικής ποσόστωσης σε εθνική, κατά χώρα. Εκεί ήμασταν ανύπαρκτοι, 
κύριε Υφυπουργέ. Η διαπραγμάτευση ολοκληρώθηκε το 1998, ψηφίστηκε ο 
νέος κανονισμός, η νέα κοινή οργάνωση αγοράς το 1998, η οποία ισχύει 
σήμερα και η οποία ευθύνεται σε κάποιο βαθμό για τη σημερινή κρίση. 
Στη διαπραγμάτευση αυτή η χώρα μας πήρε μία ποσόστωση, η οποία 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική. Το τόνιζε αυτό ο κ. Ανωμερίτης 
επιμόνως, το λέτε και εσείς κατά καιρούς. Υπερεπαρκείς, λέει, οι 
ποσότητες οι οποίες επιδοτούνται για το ελαιόλαδο, της τάξεως των 
τετρακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τόνων. 
    Την πρώτη χρονιά εφαρμογής αυτού του κανονισμού η παραγωγή, όπως 
κατεγράφη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έφθασε τις εξακόσιες χιλιάδες 
τόνους. Μη μου πείτε για τα πανωγραψίματα γιατί θα σας απαντήσω ότι 
είστε κατ’ αρχήν υπεύθυνοι για όποια τέτοια κρούσματα. Δεν μπορεί να 
μην έχετε ευθύνη για το ότι σε κάποιες περιοχές έχουμε πανωγραψίματα. 



Αλλά αυτό δε σας δίνει και το δικαίωμα να επικαλείστε το φαινόμενο 
αυτό –που είναι συγκεκριμένο, όταν διαπραγματεύεστε στα αρμόδια 
όργανα των Βρυξελλών- γιατί αυτό το έκανε ο κ. Τζουμάκας ο οποίος 
πήγαινε στο εξωτερικό και έλεγε «στην Ελλάδα έχουμε πανωγραψίματα». 
Όταν έκανε διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει υψηλή ποσόστωση και να 
κατοχυρώσει δικαιώματα και δυνατότητες παραγωγής σε ευαίσθητες 
περιοχές, σε μειονεκτικές περιοχές, σε περιοχές με επικλινή εδάφη, 
όπου δε μπορεί να γίνει καμία άλλη παραγωγή, να επεκταθεί η 
καλλιέργεια και έλεγε πως εμείς πανωγράφουμε, πώς περίμενε ο κ. 
Τζουμάκας και η Κυβέρνησή σας να επιτύχετε καλύτερους όρους; Και 
δυστυχώς, για να παίξετε εσωτερικά το παιχνίδι της αντιπαράθεσης με 
τους αγρότες και να τους συκοφαντείτε, επικαλείστε συστηματικά αυτά 
τα επιχειρήματα, όταν κάνετε διαπραγμάτευση. Εξάλλου, δεν έχετε 
στείλει και κανέναν στον εισαγγελέα από αυτούς που παρανομούν κατά τη 
δική σας κρίση. Κάντε πρώτα την εξυγίανση στο εσωτερικό και μετά να 
πηγαίνετε στις Βρυξέλλες να διαπραγματεύεστε με άλλους όρους και 
προϋποθέσεις και να επιτυγχάνετε αυτά που πέτυχαν με σχετική ευκολία 
άλλες χώρες και άλλοι Πρωθυπουργοί. Πού ήταν ο κ. Σημίτης, κύριε 
Αργύρη, όταν διαπραγματευόμασταν την τελική ποσόστωση, όταν ο κ. 
Αθνάρ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας με μία προσωπική του παρέμβαση 
εξασφάλισε πρόσθετη ποσόστωση για τη χώρα του εκατόν σαράντα χιλιάδων 
τόνων; Αυτή η ποσότητα είναι το ένα τρίτο της σημερινής ελληνικής 
ποσόστωσης. Ο Αθνάρ πέτυχε το ένα τρίτο της δικής μας ποσόστωσης με 
μία παρέμβαση, ενώ εμείς πολύ μικρή αναβάθμιση και όχι επαρκή. Τα 
χρόνια που μεσολάβησαν, κάνατε προσπάθειες να περικόψετε παραχθείσα 
ποσότητα παραγωγής τουλάχιστον ορισμένων εντίμων ελαιοπαραγωγών. 
Υπάρχουν περιοχές που οι έντιμοι παραγωγοί δηλώνουν το σύνολο της 
πραγματικά παραχθείσας παραγωγής και λόγω της δικής σας πολιτικής 
υφίστανται περικοπές. Έχει παρατηρηθεί το περίεργο φαινόμενο να 
γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ νομών –ποιός νομός θα περικόψει 
περισσότερο- σε επίπεδο νομαρχών ή κορυφής. Αυτά είναι απαράδεκτα 
φαινόμενα. Δηλαδή, γίνεται παζάρι ως προς την παραγωγή που θα 
δηλώσετε; Κάτι ανάλογο κάνατε και με το βαμβάκι, άκριτα, 
αδικαιολόγητα, αψυχολόγητα και παράνομα.  
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ανίκανοι. 
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ναι είναι ανίκανοι και τα τελικά θύματα 
είναι οι αγρότες, είναι οι ελαιοπαραγωγοί, είναι οι βαμβακοπαραγωγοί 
και όλοι οι άλλοι παραγωγοί, οι οποίοι βλέπουν το εισόδημά τους να 
συρρικνώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. 
    Και δεν είχαμε μόνο αυτή την ήττα να πάρουμε πολύ χαμηλή 
ποσόστωση σε σχέση με τις δυνατότητες της χώρας μας, είχαμε και το 
φαινόμενο των νέων φυτεύσεων. Γιατί να μην πάρει και η Ελλάδα 
επαρκείς νέες φυτεύσεις να καλύψει ανάγκες σε ορισμένες περιοχές, 
λόγω της συρρίκνωσης του εισοδήματός τους από άλλες καλλιέργειες με 
δική σας αποκλειστική ευθύνη;  
    Η Ελλάδα πήρε τριάντα πέντε χιλιάδες στρέμματα, νέες φυτεύσεις. 
Οι Πορτογάλοι εξασφάλισαν νέες φυτεύσεις τριακοσίων χιλιάδων 
στρεμμάτων, δεκαπλάσια έκταση φυτεύσεων σε σχέση μ’ εμάς, η οποία δεν 
έχει και παράδοση στην ελαιοκαλλιέργεια. Και αν μου πείτε τι πέτυχαν 
και οι Πορτογάλοι στην ποσόστωση, θα σας πω ότι τη διπλασίασαν, 100% 
αύξηση στην ποσόστωση της εθνικής παραγωγής. Αυτή είναι η 
διαπραγμάτευσή μας! Ξέρετε τι είχε πει ο κ. Ανωμερίτης σε ανάλογη 
επερώτηση; «Με τους Πορτογάλους δεν είχαμε κανένα λόγο να έχουμε 
ανταγωνισμό». Έτσι έδωσε τα δικαιώματα. Εξασφάλισε όμως κάτι για τη 
χώρα του για τους εκατοντάδες χιλιάδες ελαιοπαραγωγούς που υποφέρουν 
και που βλέπουν ότι η τιμή τους είναι στο μισό, η επιδότηση 
καθηλωμένη και πολλές φορές μειωμένη; Αυτή είναι η πραγματικότητα, 
αυτό είναι το σημερινό σκηνικό στην ελαιοκαλλιέργεια και στο εισόδημα 
των ελαιοπαραγωγών.  
    Έρχομαι στο κόστος παραγωγής. Επιβαρύνεται. Παλαιότερα ο κ. 
Ανωμερίτης είχε πει –και τα λέω για να σας προλάβω και να μην πείτε 



τις ίδιες ανακρίβειες- ότι το κόστος παραγωγής είναι 350 δραχμές το 
κιλό. Μα, τα μισά λεφτά, σε σχέση με την τιμή, αφορούν τις δαπάνες 
συλλογής του προϊόντος, εκτός αν ο κ. Ανωμερίτης δε γνωρίζει ή και 
εσείς. Αλλά εσείς ενδεχομένως δικαιολογείστε σε κάποιο βαθμό γιατί 
είστε ορεσίβιος, αλλά ο κ. Ανωμερίτης δε δικαιολογείται να λέει ότι 
350 δραχμές είναι το κόστος. Μα, αυτά είναι μόνο τα συλλεκτικά. 
      Αν ξεκινάτε μ’ αυτή τη φιλοσοφία και μ’ αυτή τη λογική είναι 
αυτονόητο ότι οδηγείστε σε μέτρα κατά της πολιτικής για το ελαιόλαδο 
σε βάρος του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών. 
      Έχουμε, λοιπόν, μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, έχουμε 
επιβάρυνση των ελαιοπαραγωγών για τη δακοκτονία. Απέτυχε παταγωδώς 
φέτος. Έχετε αντίρρηση; Συρρικνώθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας η 
παραγωγή λόγω της αποτυχημένης δακοκτονίας, δε σκέπτεστε καν για 
αποζημιώσεις γιατί ερωτήσεις συναδέλφων έχουν κατατεθεί και έχουμε 
θέσει το θέμα και μας λέτε ότι δεν μπορεί να τύχουν αποζημίωσης γιατί 
δεν προβλέπεται. 
      Σε άλλες περιοχές γιατί η μείωση της παραγωγής και η υποβάθμιση 
της ποιότητας οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εκεί πάλι 
παίζοντας με τις λέξεις δε λέτε τι είναι βροχόπτωση για να τους 
βάλετε στα ΠΣΕΑ ή να μην τις βάλετε καθόλου και πάντως, όταν τίθεται 
θέμα αποζημιώσεων, έρχεται ο ΕΛΓΑ και δίνει 4000 δραχμές το δένδρο. 
Λέει ότι για να αποκατασταθεί το δένδρο που θέλει πέντε έως έξι 
χρόνια για να αποδώσει, να καρποφορήσει, δίνετε αυτά τα χρήματα και 
ακόμα και μιας χρονιάς εισόδημα. Αντίθετα θα έπρεπε να δίνατε πλήρη 
αποζημίωση για την επαναφύτευση του ελαιοδένδρου και εξασφάλιση ενός 
εισοδήματος για την πενταετία μέχρις ότου βγάλει καρπό το δέντρο. 
      Όλα αυτά είναι σοβαρά προβλήματα και δεν τα αντιμετωπίζετε. 
Επιβάλλετε στους παραγωγούς μία σημαντική εισφορά για τη δακοκτονία 
που δεν πετυχαίνει. Επιβάλλεται εισφορά υπέρ της αμαρτωλής 
ελαιουργικής η οποία είναι προβληματική και της έχουν χαριστεί 
τουλάχιστον εκατό δισεκατομμύρια για χρέη και τη στηρίζετε για 
κομματικούς λόγους και δεν αποδίδει. 
      Ακόμα επιβάλλετε άλλες υποχρεωτικές εισφορές που απαγορεύονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόσφατα βάλατε και ένα σημαντικό τέλος 
για να υποβάλουν οι αγρότες τα χαρτιά τους στο ΟΣΔΕ και με κάθε τρόπο 
συρρικνώνετε το εισόδημά τους, λόγω των εισφορών και των επιβαρύνσεων 
που βάζετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 
      Έχουμε τώρα το άλλο μείζον θέμα της διάθεσης του προϊόντος. 
Πρέπει να σας πω ότι η χώρα μας πριν από δέκα χρόνια είχε το 7% της 
αγοράς των ΗΠΑ. Σήμερα έχει μόνο το 2%. Είναι εξοργιστικό και μπορώ 
να πω συγκλονιστικό. Στην παγκόσμια αγορά το ελληνικό ελαιόλαδο είναι 
το πλέον ποιοτικό και έχει μερίδιο 1% έως 2% και στο σύνολο των 
ελληνικών εξαγωγών τυποποιημένου ελαιολάδου που είναι δέκα χιλιάδες 
τόνοι είναι πολύ μικρό, γιατί οι συλλογικές εξαγωγές της χώρας είναι 
εκατόν είκοσι χιλιάδες τόνοι. Μόνο το ένα δωδέκατο τυποποιείται.   
      Δεν έχετε ευθύνες όπως μας λέτε; Καταργείτε τις επιδοτήσεις για 
τη μεταποίηση και τυποποίηση και μας λέτε πως δεν έχετε ευθύνες;  
Είναι δυνατόν να ανέχεστε τη νοθεία; Ένα στα τρία κιλά ελαιολάδου 
είναι νοθευμένο και πρέπει να πω ότι το παίρνουν οι Ιταλοί, το 
αναμειγνύουν με το δικό τους λάδι και το πουλάνε με καλύτερους όρους 
και προϋποθέσεις. Η Ιταλία πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει 
στην αμερικάνικη αγορά το 75% και αυτό το ανέχεστε και μας λέτε ότι 
δεν έχετε ανταγωνισμό με αυτές τις χώρες.  
      Βέβαια, κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά είναι σημαντικά και αυτό 
που έχει μεγαλύτερη σημασία και εδώ κρούω τον κώδωνα του κινδύνου 
είναι για τη συζητούμενη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
και την επαπειλούμενη της αναθεώρηση της οργάνωσης της αγοράς του 
ελαιολάδου.  
      Οι ρυθμίσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική προβλέπουν την 
αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή. Αυτό θα είναι 
καταστροφικό για τον τομέα του ελαιολάδου, γιατί θα δώσετε μία 



πενιχρή επιδότηση σε ετήσια βάση που θα έχει τη μορφή κοινωνικού 
επιδόματος φτώχειας, γιατί περί αυτού πρόκειται και έτσι θα 
αποτρέπετε τον αγρότη  που θα έχει αυξημένο κόστος παραγωγής και δε 
θα του εξασφαλίζετε όρους ανταγωνισμού και βιωσιμότητας να μαζεύει το 
λάδι με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση παραγωγής, μείωση των εξαγωγών, 
εγκατάλειψη των ελαιώνων και εγκατάλειψη της υπαίθρου.  
      Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξέρετε ότι ο ελαιώνας που έχει 
εγκαταλειφθεί, έχει πρόβλημα και πυρκαγιάς. Γιατί ο ελαιώνας που 
εκαλιεργείτο και δεν είχε τα ζιζάνια και τα χόρτα στο έδαφος δεν είχε 
κίνδυνο πυρκαγιάς και μάλιστα αποτελούσε και αντιπυρική ζώνη. Όταν θα 
έχουμε εγκατάλειψη των ελαιώνων είτε γιατί δε δίνετε ευκαιρία να 
υπάρξει παραγωγή με ικανοποιητικούς όρους είτε γιατί δε θα 
αποκαταστήσετε ζημιές από καταστροφή ελαιώνων, θα αποτρέψετε τον 
αγρότη να παραμείνει στο χωράφι του, να καλλιεργεί το ελαιώνα του και 
να εξασφαλίζει τα προς το ζειν.  
      Και αυτό θα συμβαίνει ειδικότερα σε περιοχές οριακής απόδοσης 
με επικλινή εδάφη, που δεν ευδοκιμεί οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια ή 
ευδοκιμούν έστω κάποιες άλλες με πολύ λιγότερο όμως ευνοϊκούς όρους 
κερδοφορίας. 
    Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτική της Κυβέρνησης 
στον τομέα του ελαιόλαδου είναι μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση 
αποτυχημένης αντιμετώπισης, αποτυχημένης πολιτικής, υποβάθμισης στις 
κυβερνητικές προτεραιότητες. Δεν μπορούμε με την πολιτική αυτή, με τη 
νοοτροπία σας, με την τακτική σας να εξασφαλίσουμε το μέλλον και την 
προοπτική των ελαιοπαραγωγών μας. Η ύπαιθρος συρρικνώνεται. Η 
Κυβέρνηση δεν ακούει τα μηνύματα, αρέσκεται μόνο στο να συκοφαντεί 
άλλους, να καταλογίζει αλλού τις ευθύνες, να μεταθέτει αλλού τις 
αποκλειστικές ευθύνες. Το αποτέλεσμα όμως είναι τραγικό. 
    Ο κ. Σημίτης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν αναφέρθηκε στις 
πέντε προτεραιότητες της ελληνικής γεωργίας, απέκλεισε τον αγροτικό 
τομέα και το αγροτικό ζήτημα. Είπε ότι δεν είναι το αγροτικό ζήτημα 
στις πέντε εθνικές προτεραιότητες για την ελληνική γεωργία. Ο κ. 
Δρυς, κάθε φορά που θέτουμε θέμα και κυρίως ζήτημα παρέμβασής μας ως 
Προεδρία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά σε αυτό το 
κρίσιμο εξάμηνο του 2003 μας λέει ότι πρέπει να τηρεί ουδέτερη στάση, 
για να μπορεί να βρει ένα συμβιβασμό. Και αυτό το λέει μήνες πριν να 
αναλάβει την Προεδρία. Ας πει ξεκάθαρα ότι η Προεδρία για τη χώρα μας 
δεν είναι θετική, είναι αρνητική. Ας πει ξεκάθαρα ότι ο ίδιος δεν 
μπορεί να πιέζει για να προβάλει τα δικά μας αιτήματα, για να 
καταλάβουν οι Έλληνες ότι τους έχει εμπαίξει η Κυβέρνηση, η οποία 
τους έλεγε ότι επί ελληνικής προεδρίας θα λυθούν κάποια θέματα και θα 
δοθούν προτεραιότητες σε ζητήματα μείζονος εθνικής σημασίας. 
    Η Νέα Δημοκρατία για μία ακόμη φορά καταλογίζει ευθύνες στην 
Κυβέρνηση, περιγράφει την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στον 
αγροτικό τομέα και κυρίως στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας, κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου και περιμένει πειστικές απαντήσεις στα 
συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται. 
    (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο για 
οκτώ λεπτά να δευτερολογήσει. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, ότι πάλι και για 
την ελαιοκαλλιέργεια η Νέα Δημοκρατία φταίει. Αυτήν την εντύπωση 
αποκομίζει ένας καλόπιστος παρατηρητής που κάθεται στην Αίθουσα ή που 
βλέπει από την τηλεόραση τη συζήτηση αυτή και βλέπει τον Υπουργό, 



αντί να απολογείται με συστολή, να επιτίθεται στη Νέα Δημοκρατία 
γιατί κατέθεσε την επερώτηση και επικαλείται –λέει- λάθος στοιχεία.  
      Ο κύριος Υπουργός τι μας είπε; Ότι είναι καλή χρονιά φέτος, 
πάει καλά η παραγωγή και δεν υπάρχει καμία προσβολή στη δακοκτονία. 
Εμείς σας είπαμε καλόπιστα ότι σε πολλές  περιοχές της χώρας –
διαβάστε, ελληνικά γράφουμε στις επερωτήσεις- παρατηρείται ζημιά 
μέχρι και 60%. Δεν διαβάσατε την επερώτηση. Λυπάμαι, ούτε καν την 
επερώτηση διαβάσατε. Είσθε πρόθυμος να κάνετε επιθέσεις εδώ, αλλά δεν 
έχετε τη διάθεση να διαβάσετε καν την επερώτηση, να ενημερωθείτε 
γιατί σας καταλογίζουμε ευθύνες. Είπαμε ότι σε πολλές περιοχές της 
χώρας υπάρχει ζημιά μέχρι 60%, σε άλλες υπάρχει και περισσότερη 
ζημιά. Αυτό δεν σας συγκινεί, δεν σας επηρεάζει, δεν σας 
ευαισθητοποιεί; Τι να σας πω;  
      Δεν καλύπτεται, λοιπόν, η ζημιά από τον ΕΛΓΑ. Πρόβλημά σας 
είναι αυτό. Γιατί να μην καλύπτεται το πρόβλημα για το οποίο δεν έχει 
καμία ευθύνη ο αγρότης. Απέτυχε η δακοκτονία σας και οι αγρότες έχουν 
συρρίκνωση της παραγωγής και του εισοδήματός τους. Δεν φταίνε να μην 
έχουν εισόδημα. 
      Λοιπόν, τι μας είπατε; Μας είπατε ότι είναι καλή η χρονιά, 
καλές οι επιδοτήσεις, όλα καλά και ότι πολύ γρήγορα καταβάλλονται οι 
επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις είναι στο ακέραιο. Δεκαπέντε ευρώ 
παίρνουν για την απώλεια εισοδήματος. Δεν μας είπατε, όμως, πόσο 
παίρνουν για το δέντρο, ότι παίρνουν τέσσερις χιλιάδες. Δεν μας 
είπατε αν δίνουν για πέντε χρονιές απώλεια εισοδήματος, αλλά μόνο ότι 
δίνουν δεκαπέντε ευρώ. Και δεν μας είπατε τελικά αν το ποσό των 
χρημάτων αυτών αναπληρώνει το χαμένο εισόδημα, τη χαμένη ποσότητα 
παραγωγής και την απώλεια του δέντρου, όταν υπάρχει μία φυσική 
καταστροφή. 
      Μια και αναφέρομαι στη θριαμβολογία σας εδώ, μας είπατε ότι δεν 
υπάρχουν παρακρατήσεις. Καμία παρακράτηση. Μας είπατε, κατά βούληση. 
Τους εκβιασμούς τους βάζετε στην πάντα. Δεν υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα 
αυτήν την αποστροφή του λόγου σας να τη  μεταδώσετε παντού ανά την 
Ελλάδα. Αυτήν τη θριαμβολογία σας, αυτήν τη διάθεση έπαρσης για την 
πολιτική σας που είναι «ικανοποιητική», κατά την κρίση σας, να την 
δει όλη η Ελλάδα, να την δουν οι ελαιοπαραγωγοί να σας βρίζουν από το 
πρωί μέχρι το βράδυ με αυτά τα οποία λέτε.  Γιατί δεν έχετε ούτε καν 
διάθεση αυτοκριτικής, αλλά εμπαίζετε ακόμα τον κόσμο με αυτά τα οποία 
λέτε. 
 Είστε εκτός τόπου και χρόνου και λυπάμαι για τους συνεργάτες 
σας που σας δίνουν αυτά τα λανθασμένα στοιχεία.  
      Είπατε, λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και μας είπατε 
στο τέλος ότι δεν υπάρχει και νοθεία και δεν έχουμε διατροφική κρίση. 
Και αφού δεν έχουμε διατροφική κρίση δεν γίνεται νοθεία στην Ελλάδα. 
Αυτά είναι, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω, παιδαριώδη!  
      Η νοθεία αφορά την ποιότητα. Αγνοείτε το γεγονός ότι το 
περισσότερο λάδι εξάγεται στην Ιταλία και ευνοεί την ποιότητα του 
ιταλικού λαδιού σε βάρος του εισοδήματος των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών; 
Γιατί το αγνοείτε αυτό; Και τι κάνετε; Μιλάτε για κανέναν οργανισμό 
της προκοπής; Ο ΕΦΕΤ είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει αναλάβει τον 
έλεγχο ο οποίος είναι διαλυμένος και ο οποίος βρίσκεται στα σπάργανα, 
δεν μπορεί να κάνει ελέγχους, ασχολείται με πιο σοβαρά θέματα βέβαια! 
      Και βέβαια έχουμε και το θέμα των καθυστερήσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
είναι αρμόδιος για τις καθυστερήσεις. Τώρα εσείς εύκολα τα ρίχνετε 
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης, τα ρίχνετε στους συνεταιρισμούς, τα 
ρίχνετε και στη Νέα Δημοκρατία… Εντάξει, είναι μια εύκολη λύση να 
αποφύγετε το πρόβλημα το οποίο παραμένει και οξύνεται.  
      Μας είπατε κάποια στοιχεία και μας είπατε ότι οι Ισπανοί δεν 
πήραν και τίποτε της προκοπής στις ποσοστώσεις. Λοιπόν, εγώ σας το 
είπα και δεν θέλατε τη διακοπή γιατί δεν σας συνέφερε η διακοπή. Η 
Ισπανία είχε πρόταση για εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τόνους 
και με παρέμβαση του Αθνάρ την τελευταία στιγμή της διαπραγμάτευσης 



εξασφάλιση επτακόσιους εξήντα χιλιάδες τόνους δηλαδή εκατόν σαράντα 
χιλιάδες τόνους παραπάνω από την τελική πρόταση. Αυτό σας είπα, αυτήν 
την ευθύνη σας καταλόγισα ότι ο Αθνάρ πήγε πάρα πολύ καλά για τη χώρα 
του, 140.000 τόνους και η Ελλάδα δεν πήρε τίποτα. Και την ώρα εκείνη 
των διαπραγματεύσεων του Αθνάρ που αξιώνει παραπάνω ποσόστωση ο 
Έλληνας Υπουργός μιλούσε είτε για υπερεπαρκή ποσότητα παραγωγής που 
επιδοτείται ή κατήγγειλε τους δικούς μας ελαιοπαραγωγούς για 
πανωγραψίματα και ατασθαλίες. Αυτή ήταν η διαπραγματευτική στρατηγική 
του κ. Ανωμερίτη και παλαιότερα του κ. Τζουμάκα. Και αυτές οι 
ιστορίες περί πανωγραψιμάτων για τις οποίες  έχετε αποκλειστική 
ευθύνη όπου παρατηρούνται, μια και επαναλαμβάνω δεν έχετε στείλει 
κανέναν στον εισαγγελέα, επιβεβαιώνονται και από τη δήλωση του κυρίου 
Πρωθυπουργού σε τηλεοπτικά κανάλια σε μια κορυφαία συνέντευξή του, 
ότι εδώ στη χώρα μας έχουμε εκατό χιλιάδες πανωγράψιμο στο λάδι. Και 
ποιος ευθύνεται γι’ αυτό;  
      Τουλάχιστον οι συνεργάτες σας, κύριε Υπουργέ, να σας δίνουν 
σωστά στοιχεία. 
      Μας είπατε για τη διεπαγγελματική. Πάρα πολύ ωραίος θεσμός αλλά 
πολύ καθυστερημένος. Γιατί να σας επαινέσουμε; Για το ότι κάνατε δέκα 
χρόνια να φτιάξετε ένα θεσμό; Το Εθνικό Συμβούλιο Ελαιολάδου και 
Ελαϊκής Πολιτικής που είχε ιδρύσει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο δεν 
πρόλαβε να το ολοκληρώσει, από το 1993, εκκρεμεί και δέκα χρόνια μετά 
φτιάξατε έναν οργανισμό επειδή μας τον επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Καλώς κάνατε αλλά απολογηθείτε για την καθυστέρηση –δέκα 
ολόκληρα χρόνια- και ακόμη είναι στα σπάργανα. Τώρα τον Ιανουάριο τον 
λειτουργήσατε. Σας πιέσαμε, φωνάξαμε και κάποια στιγμή στον κάνατε, 
εντάξει. Να το χρηματοδοτήσετε, να τον ενισχύεστε τουλάχιστον αυτός 
να προχωρήσει.  
      Μας λέτε για το ελαιοκομικό μητρώο. Και εδώ θριαμβολογείτε ότι 
προχωρεί κανονικά. Ο χρόνος είναι ο Ιούνιος. Το απώτατο όριο 
λειτουργίας του είναι ο Οκτώβριος διότι από την 1η Νοεμβρίου ξεκινάει 
η ελαιοκομική περίοδος και δεν θα είσαστε έτοιμοι. Και υπάρχει 
πρόσφατη τοποθέτηση και δική μας ότι σε ορισμένους νομούς όπως στη 
Φθιώτιδα του συναδέλφου κ. Καλλιώρα και στη Βοιωτία δεν έχει αρχίσει 
ακόμα. Πώς να κάνουμε, αφού δε έχει αρχίσει; Γιατί, λοιπόν, 
θριαμβολογείτε; Ανατέθηκε αλλά δεν έχει αρχίσει. Είμαστε στο μήνα 
Φλεβάρη και δεν έχει αρχίσει σε τρεις, τέσσερις νομούς πέραν του ότι 
πρόσφατα ανατέθηκε σε κάποιους άλλους. Είχατε χρόνια ολόκληρα μπροστά 
σας, ξέρατε ότι εξαρτάται η καταβολή των επιδοτήσεων όπως προελέχθη 
από την ολοκλήρωση του μητρώου αυτού και κωφεύετε. 
      Επίσης, ήρθατε και θριαμβολογήσατε εδώ για το θέμα των μέτρων 
που προβλέπονται στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότησης της 
Υπαίθρου που αφορά συγκεκριμένα ζητήματα και μας είπατε για τα μέτρα. 
Λοιπόν, έχουν μηδενική απορρόφηση, κύριε Υπουργέ. Μην το λέμε 
περιγραφικά. Έχουν μηδενική απορρόφηση τα προγράμματα στα οποία 
αναφέρεστε. Και το θέμα της μεταποίησης και το θέμα των εξαγωγών και 
το θέμα των συλλογικών δραστηριοτήτων έχουν μηδενική απορρόφηση. 
Πήγατε στην έκθεση Agrotika. Δεν πήρατε είδηση γιατί ορισμένοι φορείς 
δεν μετέχουν; Διότι δεν προχωρεί κανένα από τα προγράμματά σας διότι 
ο κ. Λουράντος βγήκε και σας εξήγησε ότι τριάντα ένα από τα τριάντα 
έξι μέτρα του προγράμματος έχουν μηδενική απορρόφηση και πάνε για 
κατάργηση. Να μας πείτε κιόλας ποια θα καταργηθούν να μην 
προετοιμάζονται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν δικαιολογητικά για να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα. 
      Ασύστολα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μας λέει αναλήθειες και όταν 
τολμούμε να τον διακόψουμε να μας πει τι ακριβώς εννοεί φωνάζει, 
υβρίζει και λέει ότι δεν μας αρέσει ο διάλογος! 
      Τα θέτω αυτά εγώ και επιμένω.  
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Για τον κ. Αργύρη λέτε ότι 
βρίζει; 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Για τον κ. Αργύρη, βεβαίως. 



      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Αποκλείεται, είναι 
ευγενέστατος. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Τώρα μας είπατε κάτι άλλο, ότι η 
δακοκτονία στοίχισε 12 δισεκατομμύρια και εξασφάλισε 500 τόσα 
δισεκατομμύρια. Αυτό το νούμερο τώρα πώς το βγάζετε; Ούτε η εμπορική 
αξία της παραγωγής δεν είναι τόσο.  
      (Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας 
του κυρίου Βουλευτή) 
      Για τους τετρακόσιους πενήντα χιλιάδες τόνους που λέτε και με 
700 και με 800 δραχμές να τους βάλουμε δεν βγαίνει τόσο. Πώς το λέτε 
αυτό; Παραβλέπετε οποιαδήποτε ζημιά από το δάκο. Είναι δυνατόν να 
δίνετε τέτοια στοιχεία; Είπατε ότι σώσατε 550 δισεκατομμύρια. Το 
σύνολο της παραγωγής, με την καλύτερη τιμή να το βάλετε, δεν φθάνει 
σε τόση αξία. Δεν σώθηκαν, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αντίθετα 
ζημιώθηκαν με το ποσό για την αποτυχημένη δακοκτονία και 
επιβαρύνθηκαν με επιπρόσθετα έξοδα, όπως σας είπε ο συνάδελφος κ. 
Μαρκογιαννάκης, για να κάνουν ιδιωτική δακοκτονία.  
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Καλώς, κύριε Μπασιάκο. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, πολλά μπορούμε να πούμε. 
Εγώ κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Κοροϊδεύοντας το λαό … 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σγουρίδης): Και εγώ κρούω τον κώδωνα της 
Αίθουσας.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κατηγορείτε τους συναδέλφους, τους 
Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορείτε τους αγρότες και δεν 
κάνετε απολύτως τίποτα. Η κρίση εντείνεται, η προοπτική των κλάδων 
της γεωργίας μας διακυβεύεται, έχετε μπροστά σας την νέα αναθεώρηση 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τουλάχιστον ευαισθητοποιηθείτε, 
ξυπνήστε, πάρτε κάποια μέτρα, αλλάξτε τακτική και στρατηγική, διότι η 
αγροτική οικονομία πάει σε κατάρρευση.  
 


