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Ο πρώτος επερωτών Βουλευτής κ. Μπασιάκος έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά. 
     Κύριε Μπασιάκο, έχετε το λόγο. 
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήματα που αφορούν τους 
ελαιοπαραγωγούς αποτελούν ένα μέρος της γενικότερης κρίσης και του αδιεξόδου που 
αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι κλάδοι της γεωργίας. 
     Τα χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης είναι η υποβάθμιση του εισοδήματος, το 
αυξημένο κόστος παραγωγής, η διάλυση των υπηρεσιών στήριξης των αγροτών και 
γενικότερα η αδυναμία αξιοποίησης δυνατοτήτων ώστε να υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές 
για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. 
     Η Νέα Δημοκρατία προτάσσει αυτήν την επερώτηση για το ελαιόλαδο και την 
υπογράφει το σύνολο σχεδόν των Βουλευτών των περιοχών που παράγουν ελαιόλαδο, γιατί 
θέλει να αποδώσει τη δέουσα σημασία στο πολύ σημαντικό αυτό προϊόν, το εθνικό 
προϊόν θα έλεγα, το ελαιόλαδο και στα δεινά που έχουν συσσωρευτεί στους 
ελαιοκαλλιεργητές ως αποτέλεσμα λαθών και παραλείψεων της Κυβέρνησης τα τελευταία 
χρόνια. 
     Εάν δείτε τα στοιχεία και τα μεγέθη, θα βεβαιωθείτε ότι πράγματι υπάρχει 
μεγάλη κρίση στο εισόδημα των ελαιοκαλλιεργητών, πολλοί από τους οποίους αποζούν 
από αυτό το εισόδημα. Δηλαδή το εισόδημα των ελαιοκαλλιέργειας  αποτελεί το 
αποκλειστικό τους εισόδημα. 
      Βλέπω να συρρικνώνεται το εισόδημα αυτό και να μην προσφέρεται καμία 
εναλλακτική λύση, να μην έχουν δυνατότητα παραμονής στην ύπαιθρο, στην περιφέρεια. 
Όταν δε μιλάμε για περιοχές οι οποίες δεν έχουν δυνατότητα άλλης καλλιέργειας και 
άλλης απασχόλησης, προφανώς οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν αδιέξοδο. 
      Σας θέτουμε στην επερώτηση τα σοβαρά προβλήματα που οφείλονται τόσο στη 
μείωση των τιμών διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Αρκεί να επισημάνω στο Σώμα ότι η 
τιμή του ελαιόλαδου είναι μικρότερη ακόμα και από την τιμή προ δεκαετίας και 
υπάρχουν περιπτώσεις που ήταν μισή η τιμή από εκείνη του 1993 ή του 1994 την ώρα 
που το κόστος παραγωγής αυξάνει. 
      Η Κυβέρνηση προσπαθεί να παραπληροφορήσει κι εδώ τον ελληνικό λαό και τους 
αγρότες, λέγοντας ότι: «Τι μας συζητάτε, 350 δραχμές είναι το κόστος παραγωγής». 
Μας τα έλεγε και ο κ. Ανωμερίτης αυτά, για να μας πείσει ότι ένα μικρό μέρος των 
εσόδων από το ελαιόλαδο αφορά το κόστος παραγωγής. Αγνοούσε όμως και ηθελημένα 
παραπληροφορούσε το Σώμα ότι το μισό εισόδημα, η μισή ποσότητα παραγωγής διατίθεται 
για τη συλλογή μόνο του προϊόντος. Μόνο η συλλογή κάνει τα μισά λεφτά, τη μισή 
παραγωγή. Δε μπορεί, λοιπόν, να μας εμπαίζει ο κύριος Υπουργός και η Κυβέρνηση, την 
ίδια ώρα που δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικές επιδοτήσεις για τη στήριξη του 
προϊόντος και του εισοδήματος των παραγωγών. 
      Δυστυχώς λόγω λαθών, παραλείψεων και ανικανότητας της Κυβέρνησης στις 
διαπραγματεύσεις, συμφωνήσαμε το 1998 στη διάρκεια των συζητήσεων για τον 
κανονισμό, που ισχύει ακόμη και τώρα, μια ποσόστωση, ένα όριο παραγωγής που 
αποδεικνύεται χαμηλό για τη χώρα μας. Ανεξαρτήτως αν παράγουμε ή όχι αυτήν ή 
μεγαλύτερη ποσότητα, σημασία έχει ότι η δηλούμενη ποσότητα παραγωγής υπερβαίνει 
συνήθως τους εξακόσιους χιλιάδες τόνους, όταν η παραγωγή που κατοχυρώθηκε από την 
Κυβέρνηση από τους διαπραγματευτές τότε ήταν τετρακόσιοι δεκαεννιά χιλιάδες τόνοι. 
Και βρίσκεστε σήμερα στο σοβαρό πρόβλημα και δίλημμα τι θα κάνετε με αυτές τις 
δηλούμενες ποσότητες παραγωγής. Κρούετε τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί σήμερα η 
Ελλάδα συγκλονίζεται από κινητοποιήσεις αγροτών που βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί 
δεν καταφέρατε να τους εξασφαλίσετε έγκαιρα τις επιδοτήσεις και προχωρείτε σε 
περικοπές. Επίσης έχετε καθιερώσει ένα τελείως άδικο σύστημα για τους ελέγχους, τις 
περικοπές και τις κατανομές των επιδοτήσεων κατά περιοχές ή με βάση τα κιλά τα 
οποία παράγει κάθε παραγωγός. 
      Οι αγρότες διεκδικούν επιδοτήσεις της συγκομιδής του 2002. Είναι πρωτάκουστο 
ενάμισι χρόνο μετά οι αγρότες να αγωνίζονται να εισπράξουν την επιδότησή τους κι 
εσείς να τους λέτε: «Αν έχετε διαφορές, κάντε ενστάσεις». Πότε; Ενάμισι χρόνο μετά 
να κάνετε ενστάσεις. Με ποια στοιχεία να γίνουν οι έλεγχοι και με ποια εχέγγυα 



ορθής κρίσης να κατανεμηθούν οι επιδοτήσεις στους δικαιούχους; Αυτό συμβαίνει. 
      Την ίδια ώρα βέβαια ο κ. Παπανδρέου, ο διάδοχος του κ. Σημίτη, υπόσχεται 
αορίστως επίλυση των προβλημάτων των αγροτών και δεν ασχολείται, δεν σκύβει στο 
πρόβλημα των ελαιοπαραγωγών που δεν έχουν εισπράξει τις επιδοτήσεις ή στο πρόβλημα 
των πληγέντων αγροτών της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών, να πιέσει να βρεθεί μια 
λύση. Την ίδια ώρα οι αρμόδιοι του Υπουργείου Γεωργίας λένε: Μην ανησυχείτε, θα 
πάρετε το 60%». 
      Έχετε βρει έναν τρόπο παράλογο και παράδοξο και λέτε ότι όσοι δηλώνουν μέχρι 
χίλια τετρακόσια κιλά δεν θα έχουν κανένα έλεγχο, όσοι έχουν πάνω από χίλια 
τετρακόσια κιλά, έστω και αν είναι σωστοί και έντιμοι και δηλώνουν την ακριβή 
ποσότητα παραγωγής, θα πάρουν το 60%. Και αν σας αρέσει. Όχι παντού αυτό, διότι 
υπάρχουν κρούσματα διαφορετικών μεταχειρίσεων από τη μία περιοχή στην άλλη, από τον 
ένα νομό στον άλλο. Για να μπορέσετε να μειώσετε την παραγωγή στα όρια τα δικά σας, 
τα πενιχρά, σ΄ αυτά τα οποία «εξασφαλίσατε» στις διαπραγματεύσεις του 1998, 
επιβάλλετε περικοπές ποσοστιαίες, παραδείγματος χάριν τόσο τοις εκατό κάτω εσύ, 
τόσο τοις εκατό κάτω η άλλη περιοχή, με κριτήρια τους νομούς. Συναλλάσσονται 
νομάρχες ή εκπρόσωποι των νομών, για να δουν σε ποια ποσοστά θα περικόψετε τις 
παραγωγές που έχουν δηλωθεί. Και βέβαια έχετε πάντοτε την εύκολη λύση να 
καταλογίζετε στους συνεταιρισμούς ή στις νομαρχίες ευθύνες για τη δυσλειτουργία των 
υπηρεσιών σας, για τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων, για τις 
περικοπές στις επιδοτήσεις αυτές ή για τη γενικότερη δυσλειτουργία που αφορά τους 
ελέγχους στην πραγματικά παραχθείσα ποσότητα που δηλώνετε.   
      Και πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά γίνονται διότι το κράτος βρίσκεται σε 
διάλυση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας είναι διαλυμένες. Αυτό είναι 
πασιφανές. Εγώ προκαλώ τον Υπουργό να μου πει πότε συνέβη στο παρελθόν ενάμιση 
χρόνο μετά τη συγκομιδή να μην έχουν πάρει οι αγρότες τις επιδοτήσεις. Πότε συνέβη 
στο παρελθόν τρία ή τέσσερα χρόνια μετά τις ζημιές να μην έχουν εισπράξει τις 
αποζημιώσεις; Και δεν είναι μόνο οι ελαιοπαραγωγοί. Είναι και οι παραγωγοί σκληρού 
σταριού, είναι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ζητούν τις επιδοτήσεις και δεν τις έχουν 
πάρει. Και έκαναν Χριστούγεννα οι αγρότες χωρίς τα στοιχειώδη. Εσείς και εμείς που 
πληρωνόμαστε από τον κρατικό προϋπολογισμό, κάναμε καλά Χριστούγεννα. Ρωτάτε τους 
αγρότες οι οποίοι δεν είχαν τα στοιχειώδη, οι οποίοι είχαν αποκλειστικό εισόδημα 
τις επιδοτήσεις και δεν τις είχαν εισπράξει έγκαιρα; Και ο κ. Παπανδρέου τολμά μετά 
από τόσα χρόνια στην Κυβέρνηση να μας λέει «θα επιλύσουμε τα προβλήματα των 
αγροτών». 
      Ποιον εμπαίζετε, κύριε Υπουργέ; Τους αγρότες στους οποίους θα στηριχθείτε, 
υποτίθεται, για να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη την οποία έχετε χάσει και την οποία 
δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσετε για να μειώσετε τη συντριβή που επέρχεται; Πρέπει 
να σκύψετε στο πρόβλημα. Το κόστος παραγωγής αυξάνει, οι εισφορές που επιβάλλετε 
είναι παράνομες, είναι παράτυπες, αντικοινοτικές. Επιβάλλετε εισφορές για τον ΕΛΓΑ, 
επιβάλλετε εισφορές για την «Ελαιουργική», προκαταβάλλονται οι εισφορές αυτές. Για 
ποιο λόγο τα κάνετε αυτά; Και την ίδια ώρα δεν υπάρχει και καμιά προοπτική για το 
μέλλον διότι όπως σας είπα, έχουμε τα πανωτόκια, έχουμε τις τράπεζες, έχουμε όλα 
αυτά τα δεινά τα οποία τραβάει ο αγρότης και από την Αγροτική Τράπεζα. 
      Όλα αυτά, λοιπόν, είναι πολύ δυσάρεστα και δυσμενή διότι δεν υπάρχει και 
καμία προοπτική. Διαπραγματευτήκατε την Κοινή Αγροτική Πολιτική ως Προεδρία της 
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης το πρώτο εξάμηνο του 2003 και το μόνο που «καταφέρατε» είναι να 
κλείσετε μια συμφωνία σύμφωνα με τα κελεύσματα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και χωρίς καν 
να θέσετε επί τάπητος τα σοβαρά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και ιδιαίτερα όσα 
αφορούν τα μεσογειακά προϊόντα που αποτελούν τα τρία τέταρτα της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής. Και είστε υπερήφανοι γιατί κλείστηκε, λέει, επί των ημερών σας 
η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Και ο κ. Σημίτης δεν ευαρεστήθηκε να θέσει στις 
πέντε βασικές προτεραιότητες και το αγροτικό ζήτημα για να σηματοδοτήσει την 
προτεραιότητα που δίνει η ελληνική Κυβέρνηση, η χώρα μας, στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των αγροτών. 
      Και αφήσατε απέξω τα μεσογειακά προϊόντα και τα αφήνετε να τα διαπραγματευθεί 
μια άλλη προεδρία, όταν μάλιστα οι νότιες χώρες που ασχολούμαστε και που έχουμε 
κάθε συμφέρον να στηρίξουμε αυτά τα προϊόντα, τα συμφέροντα και τις διεκδικήσεις 
των αντίστοιχων αγροτών, είμαστε μειοψηφία. Είμαστε τέσσερις χώρες του νότου στις 



δεκαπέντε και θα είμαστε τέσσερις στις είκοσι πέντε μετά το Μάϊο που θα μπουν και 
οι δέκα νέες χώρες. Με ποιες προοπτικές θα πετύχουμε καλύτερη ρύθμιση για τα 
κρίσιμα προβλήματα των μεσογειακών προϊόντων, το βαμβάκι, το ελαιόλαδο, τον καπνό, 
τα οπωροκηπευτικά, τα αμπελοινικά; Αυτή είναι η επιτυχία της ελληνικής πλευράς; 
      Αλλά τι να πεις για έναν Πρωθυπουργό, τον κ. Σημίτη, ο οποίος όταν προκλήθηκε 
από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας τον κ. Καραμανλή, να θέσει το ζήτημα στο 
Συμβούλιο Κορυφής απήντησε ότι «τα θέματα αυτά δεν μπορούμε να τα θέσουμε στο 
Συμβούλιο Κορυφής γιατί είναι τεχνικά θέματα», λέει, το βαμβάκι, ο καπνός και όλα 
αυτά είναι τεχνικά θέματα και τα προϊόντα και δεν τα θέτουμε σε επίπεδο Συμβουλίου 
Κορυφής. ΄Αλλοι πρωθυπουργοί και άλλοι αρχηγοί πετύχαιναν σαφώς βελτιωμένες 
ρυθμίσεις για τα δικά τους προϊόντα όπως έκανε ο Σιράκ με τα σιτηρά ή όπως έκανε ο 
Αθνάρ για το προϊόν που συζητάμε, για το ελαιόλαδο, που εξασφάλισε εκατόν σαράντα 
χιλιάδες τόνους πρόσθετης ποσόστωσης σε μια μέρα με μια παρέμβασή του. Και εκατόν 
σαράντα χιλιάδες τόνοι, το λέω για τους συναδέλφους από περιοχές που δεν έχουν 
ελαιοκαλλιέργειες, αποτελεί το ένα τρίτο της ελληνικής ποσόστωσης ελαιολάδου. Αυτήν 
την επιτυχία του Αθνάρ της μιας ημέρας δεν τη μιμήθηκε, δεν παραδειγματίστηκε από 
αυτήν την επιτυχία ο ‘Ελληνας Πρωθυπουργός και οι ‘Ελληνες Υπουργοί κατά καιρούς 
ώστε να θέτουν τα θέματα επί τάπητος. Ο κ. Δρυς κάλεσε τους Υπουργούς Γεωργίας στην 
Κέρκυρα για μια ωραία ξενάγηση τριών ημερών και δεν αποκόμισε κανένα όφελος, δεν 
τέθηκε κανένα σοβαρό θέμα της ελληνικής γεωργίας ώστε να δοθεί η δέουσα λύση για να 
βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο που μας έχει οδηγήσει αυτή η Κυβέρνηση. Αυτή είναι 
η πραγματικότητα, κύριοι συνάδελφοι. 
      Και βλέπετε ότι σ΄ αυτήν την απαράδεκτη εικόνα που εμφανίζει η ύπαιθρος 
προστίθεται και το σοβαρό πρόβλημα της χαμηλής απορρόφησης κοινοτικών ενισχύσεων 
για αναπτυξιακά προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ποια προσπάθεια θα 
γίνει για αναδιαρθρώσεις, για βελτιώσεις υποδομών, για την κατασκευή έργων στην 
ύπαιθρο, όταν τα προγράμματα αυτά υστερούν σημαντικά, όταν έχουμε περάσει ήδη το 
μισό χρόνο υλοποίησης του προγράμματος και βρισκόμαστε σ΄ ένα χαμηλό ποσοστό 
απορρόφησης του 20% και απομένει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, που είναι το 
άλλο μισό, ένα ποσοστό 80% για απορρόφηση; Αυτή είναι η επιτυχία σας; 
      Και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε και για τη διάλυση των υπηρεσιών όσον αφορά 
την εκτεταμένη νοθεία που παρατηρείται. Τι κάνετε εσείς για να τιθασεύσετε τη 
νοθεία, όταν είναι γνωστό ότι η μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή αγοράζεται φτηνά από 
Ιταλούς και εξάγεται ως ιταλική ποιοτική και κερδίζουν οι Ιταλοί, επειδή δεν 
είμαστε οργανωμένοι και δεν μπορούμε να επιτύχουμε τη διάθεση με ικανοποιητικούς 
όρους της ιδιαίτερα ποιοτικής παραγωγής μας; Αρκεί να πω στο Σώμα ότι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες το ελληνικό ελαιόλαδο είχε το 7% της κατανάλωσης και φτάσαμε τώρα, δέκα 
χρόνια μετά, να έχουμε μόνο το 2% της κατανάλωσης του ελαιολάδου. Αυτό δεν είναι 
κατάντημα, σε μια περίοδο που το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών 
προϊόντων έχει ανέβει σε επικίνδυνα δυσθεώρητα επίπεδα του ύψους των 627 
δισεκατομμυρίων δραχμών για το 2002, Τόσο ποσό έχουμε παραπάνω εισαγωγές από τις 
εξαγωγές. 
      Και η Κυβέρνηση καθεύδει, η Κυβέρνηση κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και λέει: 
«Τι μας λέτε, εμείς λύνουμε τα προβλήματα». Άκουγα στις ειδήσεις πριν από λίγο ότι 
η Κυβέρνηση λέει ότι δίνει λύση στο πρόβλημα. Θα δώσει το 60% ενάμιση χρόνο μετά 
και αυτό στα λόγια! Και ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουν χαθεί και καταστάσεις. 
Μας λένε οι υπηρεσίες ότι χάθηκαν καταστάσεις. Χάθηκαν δηλώσεις, για να 
συγκαλυφθούν τα σκάνδαλα ή να συγκαλυφθούν δυσλειτουργίες του Υπουργείου με την 
έλλειψη ελέγχου κοκ. 
      Πρέπει δε να πούμε σε σχέση με την προοπτική των νέων ρυθμίσεων –και το λέω 
αυτό στο τέλος της ομιλίας μου, για να επισημάνω και να υπογραμμίσω τη μεγάλη 
σημασία που θα έχει αυτή η ρύθμιση και τα επακόλουθά της για τα επόμενα χρόνια- ότι 
καταλήγετε σε μία ρύθμιση, αποδέχεστε μία ρύθμιση, την οποία έχετε υπερήφανα 
προβάλει, η οποία προβλέπει ουσιαστικά την αποσύνδεση, την ολική αποδέσμευση των 
επιδοτήσεων από την παραγωγή. Διότι έχετε συμφωνήσει το 60% των επιδοτήσεων να 
δίδεται με βάση ιστορικά στοιχεία της τριετίας 2000-2002 –ό,τι εισέπραττες τότε, θα 
παίρνεις, μετά από πολλές περικοπές, το 60% αυτού- και το υπόλοιπο 40% δεν αφορά 
πραγματική παραγωγή, κύριε Υπουργέ. Και διαψεύστε το, αν δεν είναι έτσι. Το 40% 
αφορά δυνατότητα καλλιέργειας, χωρίς κανένα έλεγχο όγκου παραγωγής και ποσότητας 



παραγωγής, διότι έχει εκτιμηθεί, όπως λένε οι κοινοτικοί, ότι το 40% των 
επιδοτήσεων αποτελεί το ύψος του κόστους συντήρησης των ελαιώνων. 
      Είναι, όμως, βέβαιο ότι, αν ο αγρότης δεν έχει κανένα κίνητρο να παράγει, θα 
τα εγκαταλείψει. Δεν θα τον συμφέρει να παράγει. Και η εγκατάλειψη, κύριοι 
συνάδελφοι, δεν σημαίνει μόνο εγκατάλειψη της ελαιοκαλλιέργειας, δεν σημαίνει μόνο 
εγκατάλειψη της υπαίθρου. Σημαίνει και τεράστια οικολογικά προβλήματα. Διότι, όπως 
γνωρίζετε, ένας εγκαταλελειμμένος ελαιώνας είναι ευάλωτος στη φωτιά, καταστρέφεται 
πολύ πιο εύκολα και δεν προστατεύεται από την αποψίλωση που θα γινόταν, αν ο 
ελαιώνας καλλιεργούνταν. Θα έχουμε, λοιπόν, όχι μόνο εγκατάλειψη της υπαίθρου αλλά 
θα έχουμε και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, θα έχουμε προβλήματα πυρκαϊών και 
προβλήματα πλημμύρων μετά. Και θα έρθει τότε η πολιτεία να αποζημιώνει και να 
συνδράμει με τεράστια ποσά για την αποκατάσταση αυτών των φοβερών ζημιών, που θα 
οφείλονται σε μεγάλο μέρος στα λάθη και τις παραλείψεις της Κυβέρνησης. Πού 
ακούστηκε να εγκαταλείψουμε ελαιώνες ή να εγκαταλείψουμε καλλιέργειες, για να το 
επεκτείνω; Πού ακούστηκε αυτό στα χρονικά; 
      Βλέπετε, λοιπόν, ότι μια σειρά λαθών, παραλείψεων και ολιγωρίας της 
Κυβέρνησης, που αναφέρονται στις τιμές, στο κόστος παραγωγής, στις επιδοτήσεις, 
στην αδυναμία εξασφάλισης όρων ευνοϊκής διάθεσης των προϊόντων μας και κυρίως στις 
συμφωνίες σας για δυσμενέστατες ρυθμίσεις, που δυσχεραίνουν πολύ τις προοπτικές 
διατήρησης του επαγγέλματος του αγρότη και του ελαιοκαλλιεργητή, έχουν δημιουργήσει 
έναν ασφυκτικό κλοιό στον αγρότη, έχουν δημιουργήσει μια απαράδεκτη εικόνα στην 
ύπαιθρο. Και αυτή είναι η αιτία που ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους, αυτός είναι ο 
λόγος που θα σας καταψηφίσει ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι αγροτικές 
περιφέρειες σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, όταν θα δοθεί στον ελληνικό λαό η 
δυνατότητα να σας κρίνει. 
      Πρέπει να διδαχθείτε από τα λάθη σας, να απολογηθείτε για τις παραλείψεις σας 
και να έλθετε εδώ να μας πείτε για ποιο λόγο πέρασαν αυτά τα χρόνια χαμένα και όχι 
βέβαια να μας λέτε, όπως κάνει ο κ. Παπανδρέου, τι προοπτικές και τι οράματα έχετε 
για το μέλλον. Ο λαός υποφέρει, ο λαός καταστρέφεται, το εισόδημά του υποβαθμίζεται 
και η Κυβέρνηση οφείλει εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία να δώσει τις απαραίτητες 
εξηγήσεις. 
      Ευχαριστώ. 
      (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 


