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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με τη συζητούμενη επερώτηση καταλογίζουμε στην 
Κυβέρνηση συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένη κυβερνητική 
πρακτική, η οποία είναι τελείως αντίθετη με αυτό  το οποίο έλεγε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο 
παρελθόν. Υπάρχει δέσμευση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.              για λήψη συγκεκριμένων μέτρων. 
Υπάρχουν ψηφισμένες ρυθμίσεις εντός του Κοινοβουλίου, οι οποίες δεν εφαρμόζονται. 
Οι συνάδελφοι που μίλησαν προηγουμένως, έχουν περιγράψει την κατάσταση που 
επικρατεί. Υπάρχει προχειρότητα, υπάρχει έλλειψη στρατηγικής, υπάρχει μία 
ανακατωσούρα, ένα αλαλούμ στο Υπουργείο. 
Εγώ δεν θα ήθελα να επιμείνω στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις των συναδέλφων. Θα σας 
πω όμως ότι η όλη σας πολιτική οδηγεί στη μείωση του αγροτικού εισοδήματος. 'Εχουμε 
μία σημαντική μείωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, που υπερβαίνει το 12%. Αυτό δεν 
σας ανησυχεί, δεν σας προβληματίζει. Καταληφθήκατε από πανικό, είναι αλήθεια, λόγω 
της συνεδριακής διαδικασίας της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο στη Λάρισα και 
απαντήσατε, δυστυχώς, με έναν τρόπο που δεν πείθει κανέναν, γιατί, κύριε Υπουργέ, 
δεν δικαιούσθε σε καμία περίπτωση να μιλάτε για το κόστος παραγωγής. Από τη μια μας 
λέτε ότι λαϊκίζουμε όταν εξαγγέλλουμε μείωση του κόστους παραγωγής και συγκεκριμένα 
των καυσίμων, του Φ.Π.Α. για τα αγροτικά μηχανήματα ή του τιμολογίου της Δ.Ε.Η. ή 
των επιτοκίων δανεισμού της Α.Τ.Ε. και από την άλλη, έρχεστε και μας λέτε ότι 
ικανοποιήσατε τις προσδοκίες του 95% των αιτημάτων των αγροτών, όπως αυτά 
κατατίθενται κατά καιρούς και άρα, δεν έχετε να κάνετε τίποτε άλλο. 
'Ερχεστε δε και κάνετε και κάτι άλλο. 'Ερχεστε παραμονές των εκλογών και υπόσχεσθε 
ρύθμιση θεμάτων, που δεν επιλύσατε επί μία επταετία. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε 
Υπουργέ; Είναι δυνατόν να μιλάμε σοβαρά σήμερα για πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για 
ταξίματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για υποσχέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τις οποίες θα υλοποιήσει στο 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που θα είναι ακόμη στην εξουσία, δηλαδή σε ενάμιση 
μήνα; Είναι δυνατόν να λέτε σοβαρά ότι θα μειώσετε τα καύσιμα, ότι θα μειώσετε το 
επιτόκιο δανεισμού τώρα στο παρά πέντε; Και βέβαια, δεν πείθετε, διότι έχετε μία 
πολύ άσχημη προϊστορία. Δεν σας εμπιστεύεται ο αγροτικός κόσμος, ο οποίος σας έχει 
καταψηφίσει σε δύο σοβαρές εκλογικές αναμετρήσεις και πρόκειται να σας καταψηφίσει 
και στην τρίτη επόμενη εκλογική αναμέτρηση της 9ης Απριλίου. 
Και δεν δικαιούσθε να μιλάτε, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, γιατί εσείς και η 
Κυβέρνησή σας και ο προκάτοχός σας Υπουργός, αλλά συνολικά η επταετής διακυβέρνηση 
του τόπου από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση το εισόδημα 
συγκεκριμένων καλλιεργητών. Σας έχουμε τονίσει ότι ειδικότερα οι καλλιεργητές 
προϊόντων, βασικών προϊόντων, δυναμικών καλλιεργειών, που είναι το βαμβάκι, που 
είναι το σκληρό σιτάρι, που είναι το ελαιόλαδο, που είναι τα οπωροκηπευτικά, που 
είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα, όλοι αυτοί οι αγρότες, έχουν υποστεί ζημία λόγω της 
δικής σας διακυβέρνησης, λόγω της δικής σας ανικανότητος. Από τη μία στιγμή στην 
άλλη βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται. Δεν είστε ικανοί ούτε να υπερασπιστείτε 
τα δίκαια αγροτικά εθνικά αιτήματα στις Βρυξέλλες, όπως έγινε με το βαμβάκι πριν 
από λίγο καιρό, όταν προτού ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις, ξεκινάτε μονομερώς και 
περιορίζετε την καλλιεργούμενη έκταση που επιδοτείται κατά εξακόσιες χιλιάδες 
στρέμματα, ουσιαστικά παραιτούμενοι παντός δικαιώματός σας στην τελική 
διαπραγμάτευση, που θα γίνει το επόμενο διάστημα ή δεν δικαιούσθε να μιλάτε για 
στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών σκληρού σιταριού, όταν εσείς και ο προκάτοχός 
σας αποδεχθήκατε τη μείωση των εκτάσεων που επιδοτούνται κατά τρία εκατομμύρια 
εκατό χιλιάδες στρέμματα. Και δεν δικαιούσθε επίσης να μιλάτε για τους καλλιεργητές 
ελαιολάδου, αφού εσείς είστε εκείνοι που αποδεχθήκατε πλασματικές ποσότητες 
παραγωγής άλλων χωρών και αποδεχθήκατε μία μικρή σχετικά ποσότητα παραγωγής για τη 
χώρα μας, που είναι τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες τόνοι. Και αγωνίζεσθε να μειώσετε 
τη δηλωθείσα -κακώς, κάκιστα- με τα πανωζυγίσματα ποσότητα ελαιολάδου των εξακοσίων 
χιλιάδων τόνων για να περισώσετε ό,τι είναι δυνατόν, μια και ξέρετε ότι η επιδότηση 
που δίνετε στους παραγωγούς είναι πάρα πολύ μικρή φέτος. 
'Οπως επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τις τιμές και του σκληρού σιταριού και του 
ελαιολάδου. Μήπως δεν συνέβη το ίδιο με τα οπωροκηπευτικά, που ουσιαστικά με την 



ευθύνη σας βουλιάζουν νομοί της Μακεδονίας και της υπόλοιπης χώρας είτε με τα 
ροδάκινα είτε με τα εσπεριδοειδή της Νοτίου Ελλάδος; Τι έχετε να πείτε για όλα 
αυτά; Και βγάζετε και μια ανακοίνωση, στην οποία καταγγέλλετε, υποτίθεται, τη Νέα 
Δημοκρατία για τα μέτρα της. 
Η Νέα Δημοκρατία είναι υποχρεωμένη, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, να καταθέτει 
προτάσεις. Δικαιούται να καταθέτει προτάσεις. Και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αν θέλετε, 
δικαιούται να πάρει ένα μέρος των προτάσεων, αν πιστεύει ότι αυτές οι προτάσεις 
είναι βάσιμες και μπορούν να οδηγήσουν σε λύση τα προβλήματα, να τις επεξεργαστεί, 
να εφαρμόσει κάποιες ή να απορρίψει κάποιες άλλες. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει 
είναι, παραμονές εκλογών, να υπόσχεται ότι θα λύσει προβλήματα. 
Και η ανακοίνωσή σας είναι εύγλωττη. Προσπαθείτε ασχολούμενοι με τα θέματα που σας 
επισημαίνουμε, άλλοτε να πείτε ότι τα έχετε κάνει εσείς -άρα καλώς τα έχει 
προτείνει η Νέα Δημοκρατία, διότι η Νέα Δημοκρατία τα έχει προτείνει χρόνια αυτά- 
και άλλοτε να πείτε ότι αυτά δεν εφαρμόζονται. 
Σημασία έχει το εξής: 'Οτι έχετε δυνατότητες και από την κοινοτική νομοθεσία να 
πάρετε συγκεκριμένα μέτρα εθνικού χαρακτήρα, συμβατά προς τους κοινοτικούς 
κανονισμούς και τις κοινοτικές δεσμεύσεις. Δεν σας απαγορεύει κανείς να κάνετε 
συγκεκριμένες ενέργειες. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να φταίει η Ευρωπαϊκή 
'Ενωση γιατί καθυστερείτε να καταβάλετε τις επιδοτήσεις. Και το κάνετε συστηματικά 
αυτό. Και στα σιτάρια και στα λάδια και σε μια σειρά άλλα προϊόντα. Είναι 
πρωτόγνωρο να έχουμε φτάσει Φεβρουάριο και να καθυστερεί η καταβολή επιδοτήσεων 
ακόμη. 
'Οπως επίσης κανείς δεν σας εμποδίζει να μειώσετε το κόστος παραγωγής με την 
κατάργηση ή τη μείωση εισφορών και φόρων. Δεν σας εμποδίζει κανείς γι' αυτό. Δεν 
σας εμποδίζει κανείς να μειώσετε τη φορολογία στις μεταβιβάσεις, στις κληρονομιές, 
στις γονικές παροχές. 
Δεν σας εμποδίζει κανείς να μειώσετε τα επιτόκια δανεισμού σε μια Τράπεζα, η οποία 
είναι απαξιωμένη, η οποία είναι καταχρεωμένη με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, της 
Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και να λέτε ότι "θα μειώσουμε τα επιτόκια".  Ακόμη και τώρα 
που μιλάμε τα επιτόκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Είναι πενταπλάσια, είναι εξαπλάσια 
του πληθωρισμού. Και είστε υπερήφανοι που διατηρείτε τα επιτόκια σε τόσο υψηλά 
επίπεδα, παρά το γεγονός ότι επιδοτείται το επιτόκιο -και καλώς επιδοτείται- από 
τον κρατικό προϋπολογισμό με δύο μονάδες. Κατάντησε η Αγροτική Τράπεζα να είναι 
ληστρική τράπεζα, να είναι ο δυνάστης του αγρότη, να έχετε τη δυνατότητα να 
μειώσετε τα επιτόκια και να μην το κάνετε. Και να αναγκάζεσθε να επιβάλλετε τα 
πανωτόκια, τους ανατοκισμούς, παρά το ότι είναι παράνομοι και να επιβαρύνετε ακόμη 
περισσότερο τους αγρότες. 
'Οπως επίσης δεν είστε υπερήφανοι να ρυθμίζετε χρέη συνεταιρισμών μ' αυτόν τον 
αδιαφανή, απαράδεκτο τρόπο, ο οποίος μας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας 
στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση -και το γνωρίζετε- ή να μας λέτε ότι θα επιλύσετε τα 
προβλήματα των συνεταιρισμών με το νόμο που φέρατε προ ημερών και ο οποίος είναι 
τελείως θεωρητικός, τελείως αόριστος. Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή του δεν θα 
επιλύσει προβλήματα και πολύ περισσότερο, αφού ορισμένες από τις διατάξεις αυτές 
ισχύουν και σήμερα, αλλά δεν εφαρμόζονται. 
Ούτε είναι λύση να πείτε θα προχωρήσω σε αναγκαστικές συνενώσεις αγροτικών 
συνεταιριστικών οργανώσεων κατά παράβαση κάθε έννοιας αυτόνομης και ελεύθερης 
συζήτησης και συμφωνίας για τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισμών από τους 
ίδιους, εσείς που καταχρεώσατε το συνεταιριστικό κίνημα, κυρίως στη δεκαετία του 
1980 με Υπουργό Γεωργίας το σημερινό Πρωθυπουργό, τον κ. Σημίτη. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα. 
Εάν, λοιπόν, υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η Κυβέρνηση έχει να επιδείξει μόνο 
αποτυχίες και αν υπάρχει ένας τομέας τον οποίο η κοινωνία έχει καταδικάσει απόλυτα 
για την ανυπαρξία πολιτικής, αυτός είναι ο τομέας της γεωργίας. Και αντί να 
απολογείσθε, επιτίθεσθε και κριτικάρετε τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία 
άλλοτε λέτε ότι δεν εφαρμόζονται και άλλοτε λέτε ότι τα έχετε ήδη εφαρμόσει. 
Και κάνετε και κάτι άλλο: 'Ακουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει στη Θράκη και να λέει, 
εμείς κερδίσαμε επιδοτήσεις εννιάμισι τρισεκατομμυρίων (9.500.000.000.000) δραχμών. 
Εσείς, κύριε Υπουργέ, μας είπατε για δώδεκα τρισεκατομμύρια (12.000.000.000.000) 
δραχμές. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο σας έχει δίκιο. Την ίδια στιγμή που λέτε ότι 



πήρατε πρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, οι αγρότες βλέπουν με απόγνωση 
να μειώνεται το εισόδημά τους. Και στο βαμβάκι και στο ελαιόλαδο και στο σκληρό 
σιτάρι και στα κτηνοτροφικά και στα οπωροκηπευτικά και στα καπνά και σε μία σειρά 
άλλα προϊόντα. Και βλέπει μία αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να αποδεχθεί καλόπιστα 
ότι του λέτε την αλήθεια, όταν αυτοδιαφημίζεσθε ότι κερδίσατε τρισεκατομμύρια από 
τις Βρυξέλλες, αλλά ο αγρότης υποφέρει, το αγροτικό εισόδημα μειώνεται; Γι' αυτό το 
λόγο, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν μπορείτε να πείσετε και επειδή η κατάσταση στον 
αγροτικό τομέα είναι τραγική, διακρίνεσθε μόνο για θεωρητικά μέτρα και όχι για 
μέτρα και αποφάσεις ουσίας, είναι βέβαιο ότι ο αγροτικός κόσμος, αλλά και η 
ελληνική περιφέρεια συνολικά, θα σας καταδικάσει για μια ακόμη φορά και θα 
αναδείξει μία κυβέρνηση, που θα μπορεί να βγάλει τον αγροτικό χώρο από το σημερινό 
τραγικό αδιέξοδο στο οποίο τον έχετε οδηγήσει. 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 


