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Γ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) 

ΣΥΝΟΔΟΣ Δ'

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ !!  ΡΚ Ε '

Παρασκευή 26 Απριλίου 1985

Αύήνα, σήμερα στις 26 -Απριλίου 198¡5, ημέρα I I  zzy.zy.vji, 
Mtt ώρα 11.24, συνήλθε στην Α ’ύουσα το» Βουλευτηρίου η 
Βουλή σε Ολομέλεια,, για να συνεδριάσει υπό την Προεδρία 
του Α ' Αντιπρόεδρόν της Βουλής κ. Μ ΙΧ Α Η Λ  ΣΤΕ Φ Λ- 
Ν ΙΔ Η .

Π Ρ Ο Β Δ Ρ Β Γ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης!. Κύριοι συνάδελ
φοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Ανακοινώνεται προς το Σώμα από το Βουλευτή /.. Δημή- 
τριο Γεωργακάπουλο το ακόλουθο:

Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η  Α Ν Α Φ Ο Ρ Ω Ν

1 Οι βουλευτές κ.κ. Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ ,  Κ Ω Ν ' 
Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ , Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο ΓΛ Ο Υ  -/.αι 
Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ . Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η  κατάχεσαν αναφορά της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων, -με την «  οία ζητά την απαλ
λαγή του μηχανολογικού εξοπλισμού των μελών της από το 
φόρο πολυτελείας κ.λ.π.

2. Ο ί βουλευτές ικ.κ. Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Λ Π  Π Ο Σ . Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  
ΒΑΣΑΛΟ Σ:, Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Λ Ο Υ Λ Ε Σ  /.αι Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  
Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο Γ Λ Ο Υ  κατάχεσαν αναφορά των Αγροτικών Συλ
λόγων Φιλιατρών και Μεθώνης και του Γεωργικού Συνετα·- 
ρισμού πώλησης Κηπευτικών Φοινίκης Νομού Μεσσηνίας, με 
την οποία διαμαρτύρονται για την επιβολή δελτίου τιμ.ών στα 
οπωρ οκηπευτικά προϊόν τα.

3. Οι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ ΙΙΣ , Κ Ω Ν / 
Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ 1, Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Λ Ο Υ Λ Ε Σ  και Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ  
Υ Ψ Η Λ Α Ν ]Τ Η  κατάχεσαν αναφορά της 'Ενωσης Γεωργικών 
Συνεταιρισμών Λαγκαδά Νομού θεσ/νίκης, με την οποία ζητά 
την αγορά των υπόλοιπων καπνών των παραγωγώ- της περιο
χή? της κλπ.

4. Οι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ ΙΙΣ . Κ Ω Ν /  
Ν Ο Σ  Λ Ο Υ Λ Ε Σ , Κ Ω Ν /Ν Ο Σ Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και Δ ΙΑ Μ Α Ν 
Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο Γ Λ Ο Υ  κατάχεσαν αναφορά των Καπνοπα
ραγωγών περιφέρειας Σερρών και Ζ-ίχνης, με την οποία ζητούν 
τον καθορισμό της τιμής των καπνών με βάση το κόστος πα
ραγωγής τους και ένα λογικό ¡κέρδος κλπ.

5. Οι βουλευτές κ.κ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Α Π  Π Ο Σ . Κ Ω Ν /Χ Ι Α  
Λ Ο Υ Λ Ε Σ , Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  
ΣΑ Χ ίΝ Η ιΣ  κατάχεσαν αναφορά των Ομοσπονδιών Αγροτικών 
Συλλόγων Νομών Μεσσηνίας, Βοιωτίας και Κιλκίς, με την 
οποία ζητούν την αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, 
εισοδηματικές στρεμματικές ενισχύσεις στους μικροκαλλιερ- 
γητές κ.λ.π.

6. Οι βουλευτές κ.κ. Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ α Ν Α Κ Η  Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ  
Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η . Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ   ̂ και Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  
Β Α Σ Α Λ Ο Σ  κατάχεσαν αναφορά του Συλλόγου Κοινοτικών Υ 
παλλήλων Νομού Ρει&υμνης, με την οποία ζητά την επίσπευση 
της έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος που προβλ έπει το

άρ'όρο 23 του Ν . 1505/84, που αφορά την υπαγωγή στο Ενιαίο 
Μισθολόγιο των Κοινοτικών Υπαλλήλων κ.λ.π.

7. Οι βουλευτές κ.κ. Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ , Κ Ω Ν / 'Ν Ά  
Λ Ο Υ Λ Ε Σ , Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η  και Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΣΛ- 
Χ ΙΝ Η Σ  κατάχεσαν αναφορά του Ελα ι ο γ αλ α κτοκ c-μ ι κ ο ύ Συ
νεταιρισμού Πελόπης Λέσβου, με την οποία ζητά να ρυθμι
στούν οι οφειλές των μελών του προς την Αγροτική Τράπε
ζα για τα κτηνοτροφικά δάνεια.

8' Οι βουλευτές κ.κ. Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η , Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  
Λ Ο Υ Λ Ε Σ , Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Κ Λ Π - 
Π Ο Σ  κατάχεσαν αναφορά του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέ- 
ων Νέας Χώρας Χανιών, με την οποία ζητά επίλυση προβλη
μάτων των μελών του. χ

9. Οι βουλευτές κ.κ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Α Π  110Σ. Δ ΙΑ Μ Α Ν 
Τ Η Σ  Μ ΑΥΡΟ ΔΟ ιΓΛΟ Υ, Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ  Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η  και 
Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Β Α ΣΑΛ Ο Σ : κατάχεσαν ζαφορά της Ένωσης 
Εργατοτεχνιτών Δήμου Πύργου και Δ .Ε .Υ  Α .Π . Νομού Η 
λείας, με την οποία ζητά την αύξηση των αποδοχών των με
λών της κ.λ.π.

10. Οι βουλευτές κ.κ. Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η . Δ ΙΑ Μ Α Ν 
Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο ΓΛ Ο Υ . Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Α Π Π Ο Σ  και Α Ι
Μ ΙΛ ΙΑ  Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η  καταπίεσαν αναφορά του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων των 8ου και loco Γυμνασίων και 8ου 
Λυκείου Δήμου Περιστεριού, με την οππα ζητά τη λήψη μέ
τρων για την εξασφάλιση των όρων υγιεινής στα πιο πάνω 
σχολεία ιμετά τα τελευταία κρούσματα ηπατίτιδας.

11. Οι βουλευτές κ.κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ: Κ Α  Π Π  ΟΣ, Δ ΙΑ Μ Α Ν 
Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο ΓΛ Ο Υ . ΚΩΝ/ΝΟ Σ. Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και Μ Α 
Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η  κατάχεσαν αναφορά των Σωματείων Ερ
γαζομένων της ΓΙειραϊκής— Πατρ-αϊκής, με την οποία ζητούν 
να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στην πιο πάνω- εταιρεία, να 
μη γίνουν απολύσεις εργαζομένων κ.λ.π.

12. Ο ι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ Ι ΙΣ .. Δ ΙΑ 
Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο ΓΛ Ο Υ , Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και 
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  ΛΟ ΥΛΕ Σ: κατάχεσαν αναφορά της Ένωσης 
Τεχνικών ΔΕΗ/Τμήμα Έδεσσας Νομού Πέλλας, με την οποία 
ζητά την ικανοποίηση αιτημάτων των -μελών της,

13. Ο βουλευτής Θεσ/νίκη-ς κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  ΙΝ ΤΖΕ Σ  
κατάχεσε αναφορά Αδελφών Νοσοκόμων :ου Τμήματος Τεχνί
του Νεφρού, με την οποί» διαμαρτύρονται για την ανάρμοστη 
συμπεριφορά της ιατρού κ. Δ. Βουδικλάρη κλπ.

14. Ο βουλευτής Πειραιά1 κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  ΧΟ Ν ΔΡΟ - 
Κ Ο Υ Κ Η Σ  κατάχεσε αναφορά της Αγωνιστικής Κίνησης Πο
λυτέκνων, με την οποία ζη τά  -όπως η χορήγηση βεβαίωσης οι
κογενειακής κατάστασης των μελών της δίδεται απο τα I ρα
φεία των Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκουν κλπ.
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15. Ο βουλευτής Πειραιά κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Χ Ο Ν ΔΡΟ - 
Κ Ο Υ Κ Η Σ  κατάχεσε αναφορά κατοίκων Αγρίνιου πληττομε- 
νων από τον Ν. 1337/83, με την οποία ζητούν ττν αναστολή 
τηις εφαρμογής και νψ  τροποποίηση τ<τ· π: ο ιοάνω ’ ουου κλπ.

16. Ο  βουλευτής: Πειραιά κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Χ Ο Ν ΔΡΟ - 
Κ Ο Υ Κ Η Σ  κατάχεσε αναφορά της Κίνησης Δημοκρατικών Γυ
ναικών, του Συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυναίκας και 
του Συλλόγου ΕΙλληνίδας Νοικοκυράς, με την οποία ζητούν 
την αναθεώρηση του άρθρου 31 του Συντάγματος.

17. Ο  βουλευτής Λέσβου: κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Β Ο Υ Ν Α Τ Σ Ο Σ  
κατάχεσε αναφορά του Συλλόγου Υπαλλήλων ΙΚ Α  Νοτιανα- 
τολικού Αιγαίου', με την οποία ζητά  επίλυση συνταξιοδοτ-κων 
ναι ασφαλιστικών προβλημάτων των ο.ελών του.

18. Ο  βουλευτής Αιτωλ/νίας κ. ΓΕ Ώ Ρ Γ ΙΟ Σ  Π  Α Π Α Δ Η  
Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  κατάχεσε αναφορά του κ. Δημητρίου Μπάνιά κα
τοίκου Αρχοντοχωρίου Αιτωλ/νίας, με την οποία διαμαρτύρε
ται για την υποβολή εσφαλμένου πίνακα δικαιούχων πριμοδότη
σης ελαιοπαραγωγών περιφέρειας Αρχοντοχωρίου Αιτωλ/νίας 
από τον αρμόδιο Γεωπόνο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης 
Αμφιλοχίας κλπ.

19. Ο βουλευτής Πειραιά κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Χ Ο Ν ΔΡΟ - 
Κ Ο Υ Κ Η Σ  κατάχεσε αναφορά Συνταξιόχων υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Ν .Π .Δ .Δ ., των Δήμων ναι Κοινοτήτων, της 
Αστυνομίας Πόλεων, των Σιδηροδρόμων, του ΙΚ Α . αναπήρων 
αξιωματικών Ε.Δ. 1376/44, με την οποία ζητούν την ψήφιση 
Ενιαίου Μισθολογίου για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιού
χους του Δημοσίου Τομέα, την ελάφρυνση της φορολογίας των 
συντάξεών- τους κλπ.

26. Οι βουλευτές κ.κ. Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο ΓΛ Ο Υ . 
Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ  Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η . Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και 
Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η  κατάχεσαν σ', αφορά του Σύλλόγου 
Ασγίωτών «Ο  Α Γ ΙΟ Σ  Γ Ε Ώ Ρ Γ ΙΟ Σ » ΙΧ.αρχίας Ιστιαίας Νο
μού Εύβοιας, με την οποία ζητά την εκτέλεση έργων οδοποιίας, 
ύδρευσης κλπ. στην Κοινότητα Αγίου Νομού Εύβοιας.

21. Οι βουλευτές κ.κ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Λ Π  Π Ο Σ . Κ Ω Ν 7  
Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ , Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο Γ Λ Ο Υ  και 
Μ Α Ρ ΊΑ  ΔΑ Μ Α Ν Α Κ Η , κατάχεσαν αναφορά της Εργοστα
σιακής Επιτροπής Εργαζομένων στην Εταιρεία Β.Ε.Μ.Η.. με 
την οποία ζητά την πληρωμή δεδουλευμένων αποδοχών οτα μέ
λη της, να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στην πιο πάνω· Εται
ρεία κλπ.

22. Οι βουλευτές κ.κ. Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ ι Η Λ Ο Υ . 
Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η , Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Κ Λ Π  Π Ο Σ  και Α Ι

Μ ΙΛ ΙΑ  Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η  κατάλεσαν αναφορά του Δημάρχου και 
των μαζικών Φαορέων Ελευσίνας, με -η-ν οποία ζητούν την 
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Σαοανταπόταμο ζ.λπ.

23. Οι βοολετοές κ.κ. Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο ΓΛ Ο Υ . 
Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ , Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Κ Λ Π  Π Ο Σ  και Μ Α 
Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η  κατάχεσαν αναφορά της Αγωνιστ-κής 
Κίνησης Εργαζομένων, ,με την οποία πατάγγελει θανατηφόρο 
ατύχημα στην Εταιρεία «Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο ·! Β Ω Ξ ΙΤ Α Ι Δ ΙΣ Τ Ο 
Μ Ο Υ » Νομού Βοιωτίας και ζητά να τ.αρψ-ούν μέτρα για τη 
προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων.

24. Οι βουλευτές κ.κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ Η Σ . Μ Α
Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η . Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ  
Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η  κατά-όεσαν αναφορά της Ομοσπονδίας Συλλό
γων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Βόρειας Ελλάδας, με 
την οποία ζητά τη συμμετοχή των γονέων στον προγραμματι
σμό των παιδικών εκπομπών της: τηλεόρασης κλπ.

25. Οι βουλευτές κ.κ, Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ Η Σ , Κ Ω Ν /  
Ν Ο Σ  Λ Ο Υ Λ Ε Σ , Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  κα; Δ ΙΑ Μ Α Ν 
Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο Κ Α Ο Υ  κατάχεσαν αναφορά του Συλλό
γου Ακτημόνων και Ανεπαρ,κώς Αποκατεστημένων1 Αγροτών 
της Κοινότητας Ασπ,ροκκλησιάς Νομού Ημαθίας, με την 
οποία ζητά την παραχώρηση των τσιφλικιών στους αγρότες 
κ.λπ.

26 Ο ι βουλευτές κ.κ. Μ Α Ρ ΙΑ  Δ Α Μ Α Ν Α Κ Η , Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  
Κ Α ίΠ Π Ο Σ, Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  
Μ ΥΡΟ ΔΟ ΓΛΟ ΐΥ  κατάχεσαν αναφορά της Ένωσης Λειτουρ
γών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Νομού Χανιών, 
με την οποία ζητά την ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής στα 
Κ Β Τ Ε  X  αν ίων .

27. Οι βουλευτές κ,,κ. Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο ΔΟ ΓΛ Ο Υ . 
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ  Λ Ο Υ Λ Ε Σ , Κ Ω Ν /Ν Ο Σ  Β Α Σ Α Λ Ο Σ  και ΔΗ- 
Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Σ Α Χ ΙΝ Η Σ  κατάχεσαν αναφορά του Αγροτικού 
Συλλόγου Μεγαπλατάναυ Λοκρίδας Νομού ΦΦ'ώτιδας, με 
την οποία διαμαρτύρεται για την κακή εκτίμηση των ζημιών 
που έπαόε ο ελαιόκαρπος στην περιοχή του από ανεμοθύελλα.

28. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος επί Συμβάσει Υπαλλήλων 
που εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με αναφο
ρά του ζητά τη μονιμοποίηση των· μελών του.

29. Το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Η Σ Α Ι Ι ,  με αναφορά του 
εκφράζει την ικανοποίησή τούγια την ψήφιση του Νομοσχεδίου 
για την προστασία των ανέργων.

36. Η  Πανελλήνια Οίμοσπονδία Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιω
τικών Εκπαιδευτηρίων με αναφορά της κάνει προτάσεις' για 
τη βελτίωση των άρθρων του Νομοσχεδίου που αφορά- την Ιδιω
τική Εκπαίδευση κ.λπ.



ΠΡΟ ΕΔΡΕΙΩΝ  (Μιχαήλ, Στεφανίδης). Kuptci συνάδελ
φοί! εισερχόμαστε στην· ημερήσια διάταξη

ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
θα συζητηδούν αναφορές και ερωτήσεις αρμοδιότητος Υπουρ
γείου Δημοσίων Έργων.

Πρώτη ερώτηση είναι τον συναδέλφου ·/.. Μοοτζουρίδη, 
σχετικά με την ασφαλτόστρωση των δρόμων τον Νομού Αρ- 
γολίδος.

Ο κ. Μοοτζουρίδη; έχει το· λόγοι. Απών.

Συνεπώς, η ερώτηση διαγράφεται.
Δεύτερη ερώτηση είναι τον συνάδελφον κ, Γκουγκουρέλα, 

σχετικά με; τη λήψη μέτρων για την διάνοιξη και ασφαλτό
στρωση; ενός τμήματος έκτασης 1.000 περιττού μέτρων που 
υπάρχει ανάμεσα στην Κοινότητα Παραλίας Κατερίνης και 
τον Συνεταιρισμού' Κατερινόσκαλας.

Ο κύριος Γίκονγκονρέλας έχει το λόγο. Αιπών.
Συνεπώς, η -ερώτηση διαγράφεται.

Τρίτη ερώτηση είναι τον συνάδελφον κ. Αλλαμανή σχετικά 
με τη λήψη μέτρων για την τσιμεντόστρωση και αμμοχαλι
κόστρωση κοινοτικών δρόμων, την αντικατάστασση του εσω
τερικού δικτύου ύδρευσης, την ασφαλτστρωση του δρόμου 
Μητρόπολης —  Φράγκου κλπ. στην Κοινότητα Φράγκου; 
Κστδίτσας.

0> κ. Αλλαμανής έχει το λόγο.
Συνεπώς, η ερώτηση διαγράφεται.

Η  επομένη ερώτηση είναι του συναδέλφου κ. Θεοχαρίδη 
σχετικά με την λήψη μέτρων για την διάδεση; των αναλογών 
πιστώσεων για την κατασκευή: του δρόμου Βατοχωρίου Φλω- 
ρίνης — · Αλβανικά Σύνορα και της γέφυρας επί της Εθνικής 
οδού στο Αρμενοχώριο Φλώρινας.

Η ερώτηση αυτή διαγράφεται κατόπιν «κτήσεως του ερω- 
τώντος συναδέλφου κ. θεοχαρίδη. Σε αναφορά του κ. Ζήση 
Τογδούλη, κατοίκου Πολιάς Έβρου, που κατέδεσαν οι κύριοι 
Π . Μποκοβός, Είλ. Παπαδηχητρίου. Μ. Έβε,ρτ. Κ . Παπαρ- 
ρηγόπαυλος και Α,ντ. Σαμαράς,, με την οποία ζητά την απο
ζημίωσή; του για αγροτεμάχιο που του πήρε το Δημόσιο, για 
την κατασκευή' επαρχιακού δρόμου, ο κύριος; Μποκοβός έχει 
το λόγο. Απών, διαγράφεται.

Ο κύριος Έβερτ. Απών, διαγράφεται.
Ο κύριας Π  απα,ρρηγόπουλο,ς. Απών, διαγράφεται.
Ο  κ. Σαμαράς. Απών, διαγράφεται.

Συνεπώς ηι αναφορά διαγράφεται.

Την επομένη αναφορά κατέδεσαν οι συνάδελφοι κύριοι 1. 
Λαυρεντίδης, Κ. Σαψάλης, Κ. Στεφανόποολας, Ηλ. Βεζδρε- 
βάνης και Κ . Παπα,ρρηγόπιουλος, σχετικά με δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ ΙΑ »  Μεσολογγίου, το οποίο ανα- 
φέρεται στην ανάγκη κατασκευής: γέφυρας για τη ζεύξη Ρί- 
υυ —  Αντιρρίον.

Ο κύριος Λ,αυρεντίδης έχει τθ' ιλόγο.
ΙΣ Α Α Κ  Λ Α Υ Ρ Β Ν Τ ΙΔ Η Σ . Κύριε, Πρόεδρε, παλιό το 

αίτημα, μεγάλο το πρόβλημα και απασχολεί όλους εκείνους, 
οι οποίοι είναι εκείδεν τοο χώρου του Ρίου. Έτυχε ανηψιά 
μου καδηγήτρΊα, να τοποδετηδεί Γυμνασιάρχη!? κάπου στην 
Ά ρ τα . Και ήταν τρομερό το πρόβλημα όταν επρόκειτοι να 
ί-ιακινηδοόν από την μία· πλευρά στην άλλη τον χειμώνα. Η  
απόσταση δεν είναι μεγάλη. Απησχόλησε πολλές, φορές τους 
τοπικούς δημάρχους και προέδρους των ¡κοινοτήτων.

Έ να  δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο 
ΡΙΑ;» λέει μεταξύ των άλλων: «Κα ι τώρα ακόμη; είναι ένα 
υμόρφεμ,α του ταξιδιού το πέρασμα με to φέρυ - μπότ από την 
μία; πλευρά στην άλλη. Δεν έφυγε το καλοκαίρι και το κύμα 
απόχη παιχνιδίζει αν και άρχισαν οι πρώτες απειλές του.

Έρχεται, όμως, ο φδι νοπωροχειμώνας και το δροσερό μαϊ
στράλι γίνεται πικρός: εφιάλτης, — · ποιητικότατο είναι, κύ- 
■ρ-.ε Υφυπουργέ —  γίνεται φουρτουνιασμένη δάλασοα και απο
κλεισμός. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη και δλι&ερή. Και οτ

συνέπειες της από αρνητικές μέχρι καταστροφικές. Δεν ωφε
λεί σε τίποτα η περιγραφή; της αδλιότητας. Γέφυρα χρειάζε
ται».

Απευδύνεται εν συνεχεία στους προέδρους των κοινοτήτων 
και στους: δημάρχους, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και λέει, ότι 
είναι ανάγκη, να πιέσουν' να γίνει η γέφυρα αυτή το γρηγορό
τερε». Η  γέφυρα Ρίου Αντι,ρ,ρίου είναι ιστορική πρόκληση για 
τη; Δυτική Ελλάδα».

Τθ· ότι είναι πράγματι ιστορική, πρόκληση και έπρεπε να 
γίνει αυτό είναι αναμφισβήτητο. Τώρα, με τα μέσα που διαδέ- 
του.με και τις ανάγκες που πρέπει να ιεραρχούμε, νομίζω ότι 
ήταν λάδος, που· αυτό δεν πήρε ιεράρχηση στις ανάγκες. Εί
ναι μεγάλο το ποσό αναμφισίβητήτως, αλλά στηιν ιεράρχηση 
των αναγκών, δα έπρεπε αυτό να, πάρει μία σειρά.

Το παράπονο είναι εύλογο, το αίτημα δικαιότατο και πρέ
πει να βρεδεί τρόπος να ικανοποιηδεί. Κάντε εσείς την αρ
χή και αν υποτεδεί ότι οι προσεχείς εκλογές δέλουν να δώ
σουν άλλη κατεόδυνση, να αναλάβουν το χρέος1 εκείνοι που 
δα πάρουν από σας την σκυτάλη.

Π Ρ Ο ιΕ ΔΡΕ Υ Ω Ν  ι(Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κύριος Σ α 
ψάλης. Απών, διαγράφεται.

Ο1 κύριος Στεφανόποολος. Απών, διαγράφεται.
Ο1,κύριος Βεζδρεβάνης, έχει το λόγο.
Η Λ ΙΑ Σ  ΒΕΖΔΡΙΕΒΑΝΗ Σ. Κύριε Πρόεδρε, είχα την ευ

καιρία και άλλοτε στην Αίδουσα αυτή να ασχοληδώ με το 
δέμα της ζεύξεως του Ρίου - Avrepρίου. Μαζί μ® εκλεκτούς 
συναδέλφους, όπως τον Κοινοβουλευτικό μας Εκπρόσωπο τον 
κύριο Στεφανόπουλο, τον κύριο Καλογιάννη, τον κυρτό Τσι· 
πλάκο και άλλους, είχαμε κόταδέσει σχετική ερώτηση. Στη 
δέση του ε.ρωτωμένου Υπουργού ήταν τότε Υπουργός Δημο
σίων 'Εργων ο κύριος Τσοχατζόπουλος.

Αναλύσαμε εν πλάτει τη  σοβαρότητα του δέματος. Τονί
σαμε ότι η αναγκαιότητα της κατασκευής της γέφυρας του 
Ρίου είναι τόσο μεγάλη και τέτοιας προτεραιότητας που δα 
έπρεπε, όσοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα και κυρίως 
εκείνοι που; φέρουν την ευδύνη του Υπουργείου Δημοσιών Έ ρ 
γων, να τκεφδοόν σοβαρότερα το δέμα αυτό

Διεκτραγωδήσαμε τότε— το κάνουμε και τώρα·— την κα
τάσταση που επικρατεί όταν· διακόπτεται η συγκοινωνία, του 
Ρίου Αντιρρίου, που αποκλείει ολόκληρη τη: Δυτική Ελλάδα.

Προσωπικά, επειδή εκπροσωπώ το Νομό Θεσπρωτίας, :ι 
κάτοικοι του οποίου διέρχονται καδημερινά κατά εκατοντά
δες το στενό αυτό, αναγκάστηκα κατά καιρούς να ασχοληδώ 
με το δέμα..

Δραματικά γεγονότα εξελίσσονται πολλές φορές προ· του 
στενού.. Νεκροί από τη μία και από την άλλη μεριά περιμέ
νουν εκεί να κοπάσει η κακοκοιρία για να διέλδουν τα  φέρε
τρα αυτό το στενό και να ενταφιασδούν στρας τοπους κατα
γωγής τους.

Η  Ν έα  Δημοκρατία είχε ασχοληδεί με το δέμα, αυτό·. Τ ο 
Υπουργείο Δημοσίων Έ ργων έχει ογκώδη φάκελο πάνω στην 
υπόδεσπ αυτή. Είχε ζητηδ'-ί onró δϊεδνείς εταιρείες' να κά
νουν τις σχετικές προτάσεις. Ο1 κόρφος Υπυοργός ασφαλώς 
το γνωρίζει. 1

'Οταν ήλδ,ε η Κυβέρνηση, του Π Α Σ Ο Κ 1 αυτές on διαδικα
σίες σταμάτησανη Ο  κύριος Τσοχατζόπουλος προ διετίας μας 
είχε υποσχεδεί πως η υπόδεσηι ζεύξεως Ρίου- Αντιρσίοο βρί
σκεται σ’ έναν καλό δρόμο. Μέχρι στιγμής, κύριε Υπουργέ, 
δίεν· έχουυε καμμία πληροφορία.

Το  ότι πρέπει να γίνει η γέφυρα το αντιλαχβάνεσδε Το 
ότι είνα» προτεραιιότητας το αντιλαμβανε,σδε. Είμαι δε βεοαι- 
ος ότι και σεις δε διαφωνείτε στο ότι πρέπει να γίνει. Επει
δή, όμως, από τότε; που είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή μέχρι 
σήμερα δεν έχουμε κανένα στοιχείο για  το πώς εξελίσσεται 
το; δέμα, παρακαλοόμε να έχουμε σχετική ενημέρωση;. Το  να 
σας ζητήσουμε τώρα1 να κατασκευάσετε τη; γέφυρα, βεβαίως 
δεν προλαβαίνετε να το κάνετε, δε» έχετε τη δυνατότητα. Και 
μεις τουλάχιστον ελπίζουμε ότι δε δα έχετε τη δυνατότητα 
και μετά τις 2 Ιουνίου· διότι δεν δα είσδε εσείς Κυβέρνηση, 
αλλά εμείς.



Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδηις). Ο κύριος 11 κ· 
παριρηγύπουλος. Απών, δΐιαγράφεται.

Ο κύριος Υφυπουργός Δημοσίων Έ ργων έχει το λόν-ο. 
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  1 ΙΑ Π Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων Έ ρ

γω ν). Κύριε Πρόεδρε, πράγματι είναι μεγάλο το δέμα. ρε
γάλο τ-ι πρόβλημα, μεγάλ οτο έργο. Και άλες οι προηγούμενες 
Κυβερνήσεις των προηγουμένων δεκαετιών είχαν ασχοληθεί, 
τουλάχιστον φρ.αστικά, με το -δέμα.

Εάν είναι αιληδή όσα σήμερα λέγονται από τους ερωτώντες 
¡Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και προπαν«τός από τον 
κύριο Βεζίρεβάνηι, τότε υπάρχει σκληρό και αμείλικτο ερώ
τημα προς τις προηγούμενες Κυβερνήσεις. Αν δηλαδή είναι 
σωστό το ότι είναι έργο προτεραιότητας, τότε το έργο' έπρεπε 
να είχε εκτελεστεί.

Σε ποοηγούμιενη συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ— γ;α:ί 
είχαν κατατεδεί ερωτήσεις, αλλά είχαν κατατεδεί μαζί και 
με άλλα έργα και επερωτήσεις είχε προβληδεί ο ισχυρισμός 
από τη μεριά της- Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι τεράστια η 
ευδύνιτ που δεν κατασκευάζεται το έργο από το Π Α Σ Ο Κ , 
γιατ δεν χρειάζονται χρήματα. Και αφού δεν χρειάζονται 
χρήματα, γιατί δεν κατασκευάζεται το έργο.

Και τότε είχαμε απαντήσει και επαναλαμβάνουμε σήμερα 
την απάντηση αυτή. Αν είναι έτσι τα  πράγματα, τότε ο: ευ- 
"δυνες των προηγούμενων Κυβερνήσεων είναι τεράστιες, διό
τι έχουμε ένα έργο προτεραιότητας, κατά; τους ισχυρισμούς 
οας, για την κατασκευή του οποίου δεν χρειάζονται χρήμα
τα, έχουν γίνει οι σχετικές προεργασίες και υπάρχουν ογκώ
δεις φάκελλοι — όπως ισχυρίζεσ-δε—  και το έργο παραμέ
νει ανεκτέλεστα Και υπάρχουν δραματικά γεγονότα, τα 
οποία εξελίσσοντο κατά την διακίνηση των επιβατών .Εγώ 
δεν δέλω να: δώσω αυτή νψ  απάντηση. Αυτή δα ήταν μία 
εύκολη απάντηση προς «αντιπολιτευτικές αιτιάσεις Δεν 'δέ
λω να το κάνω αυτό το πράγμα. Α λλά  μπορούμε να συμφω
νήσουμε, ότι το έργο είναι πράγματι μεγάλο, απαιτείται· 
ένας μεγάλος προϋπολογισμός από τις δημόσιες επενδύσεις 
προκειμένου να κατασκευαστεί και το έργο είναι και τεχνι
κά «δύσκολο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από κει και πέρα 
πράγματ·, δα μπορούσε να πει κανείς, ότι. εξαρτάται για 
aota εποχή μιλάει και πως κάδε Κυβέρνηση, κάδε φορά 
προσδιορίζει την κλίμακα των ιεραρχίσεων και τοποδετεί 
τις προτεραιότητες. Νομίζω ότι χυτές είναι οι διαστάσεις 
που περιγράφουν το πρόβλημα. Και για να αποδείξω αυτό 
το πράγμα, λέω ότι δεν είναι αληδές, ’ότι οι προετοιμασίες 
ή η αισιοδοιξία την οποία είχε η Νέα Δημοκρατία ήταν βά- 
σιμη. Και τούτο γιατί αν ήταν έτσι δα  το είχατε κατα
σκευάσει. Υπήρξε ο ισχυρισμός πολλές βορές ότι υπήρχαν 
και εταιρείες, -που ήταν πρόδυμες να το αναλάβουν με τη 
διαδικασία της. αυτοχρηματοδότησης. Τό  γ'εγονύς ότι «δεν 
είναι βάσιμο1’, αυτοί οι ισχυρισμοί, αποδεικνύεται από το ότι 
δεν έχει κατασκευασδεί. Αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, 
δα το είχατε κατασκευάσει εσείς, αυτά τα επτά χρόνια ή τα 
οκτώ χρόνια η ΕΡΕ. Διότι οι εταιρείες δεν είχαν καταλή- 
ξει ποια είναι η τεχνικήί λύση και είδαν ότι μια εταιρεία 
στο τέλος πρόβαλε τους δικούς της· όρους και δεν τους απο- 
δέχδηκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έ ρ 
γων. Αυτή είναι η αληδής ¡ιστορία. Τώρα πώς. πρέπει να 
κατασκευασδεί το έργο. Εμείς ξεκινάμε μς τις ερευνες. Ε ί
ναι βασικής σημασίας το να βρεις τεχνική λύση εφικτή. 
Ίσ ω ς  το πρόβλημα της χρηματοδότησε ως να «Bau δεύτερο. 
Δεν έχουν κατασταλάξει σήμερα «σι τεχνικοί σε μία προτε:- 
νύμενη λύση. Έ τσ ι, λοιπόν, απαιτείται πρώτα μία σειρά 
από έρευνες και μελέτες. Στο πενταετές πρόγραμμα, το οποίο· 
εξειδικεύεται από εφέτος; στο πρόγραμμκ δημοσίων επενδύ
σεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, υπάρχει ενάριδμο 
έργο για τις μελέτες, προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων. 
Αν χρειαστεί δα  αυξηδεί και άλλο και αυτά είναι απο τα 
πρώτα χρήματα για τις έρευνες, και τις αρχικές μελέτες. 
Επομένως συντάξαμε ποιο είναι το πρόγραμμα μελετών, 
βγήκε ένα αρχικό πρόγραμμα για τ ις  έρευνες κα· τις με
λέτες, έχει ενταχδεί το έργο και ξεκινάμε με ειδικές έρευ

νες και μελέτες που αφορά σε γεωτεχνικές μελέτες, σε γεω
λογικές μελέτες, σε σεισμικές έρευνες και μελέτες, γιατί 
ξέρετε η περιοχή εκεί είναι ευαίσδητη σεισμολογικά και με 
ειδικές ωκεανογραφικές μελέτες, σε ό,τι αφορά τα ρεύματα 
δηλαδή.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι τεχνικές προμελέτες των 
διαφόρων' επικρατέστερων λύσεων που κατά καιρούς έχουν 
συζητηδεί. Δηλαδή έχει συζητηδεΐ η λύση της κρεμαστής 
γέφυρας, η λύση της πλωτής γέφυρας, η λύση της σήραγ
γας.

Ο σκοπός μας από τις τεχνικές αυτές προμελέτες και 
από τα αποτελέσματα των ερευνών, είναι να καδορ-.σδεί μία 
βέλτιστη, κατά την άποψή μας, μορφή και ακριβής δέση 
του έργου, με κριτήρια τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά. 
Αυτό είναι πολύ βασικό. Οι έρευνες και οι μελέτες αυτές 
δα γίνουν μέσα στο 1985. Και πιστεύουμε ότι μέσα στο πρώ
το εξάμηνο του 1986 δ-α 'έχουν ολοκληρκ'δεί και δα  υπάρ
χει το πρώτο καταστάλαγμα.

Το Υπουργείο Δημοσίων Έ ργων άρχ«σε να αποκτά μία 
εμπειρία με τη ζεύξη της Χαλκίδος. με την καινούργια γέ
φυρα που δα κάνουμε εκεί. Περπατάμε στη ζεύξη της Πρέ
βεζας. Επομένως, έχουμε αποκτήσει τη πρώτη εμπειρία και 
δέλουμε να έχουμε μία πρώτη λ,όση, την οποία δά έχουμε 
μορφώσει ύστερα από τις έρευνες και τ ις  μελέτες αυτές, 
ώστε να δημοπρατηδεί το έργο, τ ι  πουφδάσουμε·, μέσα στα 
1986, με το σύστημα, μελέτη, κατασκευή, αξιολόγηση των 
προσφορών-, όπου δηλαδή οι εταιρείες δίνουν λύσεις. Πρέ
πει να -έχουμε μπούσουλα, δηλαδή να ξέρουνε πού πάμε ώστε, 
να μην είμαστε έρμαια των προτάσεων των διαφόρων μεγά
λων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι προεργα
σίες που έγιναν και που συνεχίζονται.

Συμφωνώ ότι είναι ένα μεγάλο έργο. Πράγματι, είναι προ
τεραιότητας από χρόνια. Χρειάζεται λεπτή, επιστημονική, 
ακριβός και βέβαιη προετοιμασία, ούτως, ώστε το έγρο να ξε
κινήσει σύντομο;. Γ ιατί και εμείς εκτιμούμε, όπως κα εσείς 
εκτιμούσατε, ότι το έργο είναι πράγματι προτεραιότητα" και 
το κοινωνικό «και οικονομικό όφελος, -δηλαδή η απόβεσό του, 
ο συντελεστής απόσβεσης είναι σημαντικός. Ευχαριστώ, κύριε 
Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Λαυρεν- 
τίδης έχει«, το λόγο.

ΙΣ Α Α Κ  Λ Α ίΥ Ρ Ε Ν Τ ΙΔ ίΙΣ . Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι που 
δα πω ότι ο κ. Υπουργός αυτή τη φορά δεν ικανοποίησε με 
την απάντηση που έδωσε. Δεν ζητούμε ευδύνες, κύριε Υπουργέ. 
Ά λλω στε, εγώ· είπα πρώτος ότι το δέμα είναι μεγάλο και ότι 
«δεν εγεννήδη τώρα. Ούτε τώρα γεννήδηκε η απόσταση, το 
μήκος ή το πλάτος, ούτε το πρόβλημα τώρα ετέδη Κάποτε 
•— και αυτό είναι το παράπονο— δα πρέπει στην ιεσάρχηση 
να πάρουν δέση αιυτά τα οποία απαχολούν κόσμο-.

Το σχετικό δημοσίευμα λέει: (Ή  γέφυρα Ρίοο Αντ ρίου εί
ναι ιστορική πρόκληση για τη Δυτική Ελλάδα. Ο Νομός μας 
είναι κέντρο του άξονα Ηγαυμενίνσης — · Καλαμάτας και μπο
ρεί να γίνει καρδιά του. Ανδρώπους που αγαπούν τον τόπο 
τούς, έχει ο Νομός μας ανάγκη. Α ς αποδειχδούν γενναίοι. 
Οι γενναίοι μπορούν ν.α απαντήσουν στην πρόκληση των και
ρών. Ο: γενναίοι γράφουν την ιστορία όταν αγωνίζονται για 
τον γενικό κανόνα. Η γέφυρα Ρίου— Αντιρίου ωφελεί άμεσα 
η μισή Ελλάδα και έμμεσα ολόκληρη την Ελλάδα». Και λέ
νε μάλιστα ότι αυτό δα λυδε·ί στην Αδήνα. Και λένε στην 
Αδήνα. διότι μπορεί να -υποδέτουν ότι στην Αδήνα από τα 
πολλά καυσαέρια άρχισε να δολώνει και το μυαλό.

Κύριε Υπουργέ, είσασδε 3,5 χρόνια στην εξουσία και δεν 
μπορεί να λέτε ότι· υπήρξαν δυσκολίες για τη- μελέτη. Αυτό 
δεν βρίσκει καμία δικαιολογία Στη  σύγχρονη εποχή, με τα 
τόσα τεχνικά μέσα, -δεν μπορεί να λέμε ότι δεν βρήκαμε τον 
τρόπο να κάνουμε; τη μελέτη γι>α την κατασκευή του έργου.

Δεν μπορεί να λέμε από τη μία. μεριά ότι διαδέιουμε γ ι ’ 
αυτό το σκοπό 200 ε,κατ. κα: από τημ άλλη μεριά ότι δεν 
βρήκαμε ακόμη εκείνους οι οποίο· μπορούν εγγυημένα να τ> 
κατασκευάσουν μέσα σ’ ένα τακτό χρόνο. Εγώ δυσκολεύομαι



να το «ντιληφθώ. γιατί ξέρω  σε ποιο υψηλό σημείο τεχνολο
γίας έχουμε φθάσει. Kat omi, τη στιγμή μιλούμε ττ·ερί τε
χνικών θαυμάτων. Είναι ίϋνα-.άν να wíi κανείς ότι δε μπο- 
ραί να κατασκευασθεί μ·α γέφυ',α σαν αυτή. όσο μεγάλο κι αν 
είναι το μήκος της, όιτοσ̂  έχουμε ανά τον κόσμο τόσες κρεμα
στές γέφυρες πολύ μεγαλύτερου μήκους; Είναι ένα ίέμη του 
απασχολεί τη μισή Ελλάδα άμεσα και έμμεσα σχεδόν όλη την 
•Ελλάδα. Θα υπάρχουν πες'.πτώσεις να γίνουν ένα σωρ: πράγ
ματα επ’ ωφελεία όλων.

Εγώ νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι αργήσαμε να το ξεκινή
σουμε. Ε'ιείς πρώτα κι εσείς εν συνεχεία. Φοβούμαι ότι αν 
πάμε μ’ α'οτό το ρυθμό. μεθαύριο που θα είμαστε εμείς Κυ- 
ιβέρν,ηση. εσείς θα το επιζητείτε και εμείς θα προ· 'λουμε 
τα δικά σας επιχειρήματα. Και αν δεν το πονούμε και δεν 
πούμε ότι ιεραρχείται, και πρέπει να πάρει την πρώτη σειρά, 
τότε αυτό θα προβάλλει διαρκώς ως πρόβλημα μέγα, αλλά 
δεν «λα λύνεται ποτέ.

Και είναι ανάγκη να ολοκληρωθεί η μελέτη, για να ξέ 
ρουμε τι χρειάζεται. Και αν δε;’ έχουμε εμείς ειδικού; τεχνι
κούς, να απευθυνθούμε σε ξένους. Υπάρχουν ανά τον κότα ο 
τεχνικοί που κάνουν αυτά τα έργα. Υπάρχουν μεγάλες τεχνι
κές εταιρείες, που τέτοια έργα θεωρούνται μικρά για τα μέ- 
τ,ρ·α τους.

Παρακαλώ, να δώσουμε τη σημασία που πρέπει συν, μέγα 
τοίύτιο θέμα το οποίον κάποτε να αρχίσει και να ολοκληρωθεί.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Έ Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ,. Βεύδρε- 
βάνης έχει το λόγο.

ΗΑΙΑ ιΣ ΒΕ ΖΔΡΕΗ ΛΝΗ ,Σ. Κύριε Πρόεδρε, αν ο κ. Υ
πουργός είχε αναγνώσει τα Πρακτικά των συζητήσεων που 
είχαν γίνε: με το» τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων, ειλικρι- 
νά θα διεπιστωνε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά απόψεων του 
τότε Υπουργού Δημοσίων Έργων και του παρισταμένου.

Ο τότε Υπουργός κ. Τσόχα εζόπουλος, άφηρε να εννοηθε’ , 
ότι βυθίζει με ταχύ ρυθμό η μελέτη του έργου και έδωσε μ.α- 
λσ τα  και κάποια προθεσμία έτους. Παοήλθαν από τότε που 
το οποσχέθηκε. για πρώτη φορά' ο κ,. Τσοχατζόπουλος— γιατί 
ακολούθησε και δεύτερηι υπόσχεση— δύο χρόνια και τρεις μή-

Η διαφοροποίηση του κ. Υπουργού και η εμφάνιση, ότι για
τη μελέτη του έργου δ:ετέθησ:ν 200 εκατ., δεν υ.ας ικανο
ποιεί.

Κύριε Υπουργέ, δεν είσθε υπεύθυνος σεις. Υπεύθυνη είναι η 
νοοτροπία της Κυβερνήσεώς σας, η οποία στρέφεται κατά της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Πριν παραδώσει την εξουσία η Νέα 
Δτμοκίριχτια. είχε καλέσει διεθνείς εργοληπτικές εταιρείες, 
αλλά από ευθιξία η Κυβέρνηση Ράλλη. άφησε την αξιολό
γηση να την δώσει η Κυβέρνηση που θα προέκοπτε από τις 
εκλογές.

Αντί να κάνετε την αξιολόγηση αυτή, που βρήκατε έτοιμη, 
την αφήσατε, την εγκαταλείψατε και αρχίσατε από· την αρχή.

Ευθέως, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας μεμφόμεθα διότι αφή
σατε να διαρρεύσουν 3.5 χρόνια άπρακτα, επί του' συγκεκριμέ
νου θέματος. Βέβαια, δεν είχαμε την αξίωση να κατασκευά
σετε το έργο. Αυτό εξυπακούεται. Ούτε σεις ούτε εμείς θα 
• ποοούσαμε σε τόσο μικρό χρονικό· διάστημα να το κάνουμε. 
Το έργο είναι τεράστιο, είναι δύσκολο, έχει τεχνικές δυσκο
λίες. Το  αντιλαμβανόμεθα αυτό. Αλλά  αφήσατε να διχρρεύ- 
σουν 3.5 χρόνια, διότι είχατε — · επιτρέψτε μου τη, λέξη  — * 
μία εμπάθεια κατά των ανθρώπων που ανήκουν στο χώρο της 
ιδιωτικής, πρωτοβουλίας. Και προσπαθείτε τώρα να αποκτή
σετε εμπειρία από τη ζεύξη της Χαλκίδας και της Πρέβε
ζας και μετά από αυτή την εμπειρία να αντιμετωπίσετε το 
θέμα.

Επαναλαμβάνω ότι δεν σας βαρύνουν προσωπικά ευθύνες, 
αλλά οι ευθύνες βαρύνουν την νοοτροπία της Κυβερνήσεώς 
σας.

11ΡΟ ΒΔΡΕΥΏ Ν (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο1 κ Υφυπουρ
γός Δημοσίων Έργων έχει το λόγο.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Α Ι ΙΑ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ · (Υφοπ. Δημοσίων Έ ρ 
γων). Κύριε Πρόεδρε, νομίζω, ότι ο κ. Βεζδρεβάνης ζει εκ
τός του· κόσμου τούτου. Λέει ότι η ευθύνη για την· καθυστέ
ρηση το ) έργου οφείλεται στην νοοτροπία που έχει η Κυβέρ
νηση η: δική μας κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στην 
μ,σάθεια που έχουμε κατά όλων εκείνων των φυσικών προ

σώπων που υλοποιούσαν σαν κυβερνήτες της Χώρας την ιδεο
λογία της ελεύθερης οικονομίας και της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας.

Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, θα αναφέρω κάποιο παράδειγ
μα από τη δική σας περιφέρεια. Εδώ αρχίζει η κατασκευή 
της σήραγγας Μετσόβου, που δεν ξέρουμε ακριβώς το απο
τέλεσμα. αλλά θα κοστίσει περίπου 3 δισ. δραχμές. Κ,αι το 
έργο αυτό θα πάρει ιδιωτική επιχείρηση. Δεν θα το κατα
σκέ- άσει το κράτος. Τη  γέφυρα της Χαλκίδας θα την κατα
σκευάσει ιδιωτική επιχείρηση και είναι έργο δισεκατομμορί- 
ων. Το ίδιο θα συμβεί και με τη ζεύξη στην Πρέβεζα, που 
είναι επίσης έργο δισεκατομμυρίων. Πρόγραμμα 55 δισ. του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων το κατασκευάζουν εργολήπτες, 
ιδιώτες. Καί υπάρχουν έργα που γίνονται μ& αυτεπιστασία 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που κατασκευάζονται από κά
ποιες εργοληπτικές οργανώσεις του δημόσιον τομέα.

Νομίζω ότι αυτός ο ισχυρισμός, επιεικώς, να τον χαρα
κτηρίσω. είναι τ λείως ενερμάτιστος. Δεν νομίζω ότι σας 
εξυπηρετεί σε προεκλογική περίοδο να λέτε ότι η κομματική 
εμπάθεια του Π Α Σ Ο Κ  ακύρωσε την συνέχιση μεγάλων έρ
γων. των οποίων την έναρξη είχατε κάνει εσείς. Η αλήθεια 
είναι ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας στα 7 χρό
νια όιακυβερνήσεως δεν έκαναν μεγάλα έργα. Δεν υπάρχει 
κανένα μεγάλο έργο. Υπήρξε η επιλογήι ότι γιο! να ρίξετε 
τον πληθωρισμό έπρεπε να παγώσετε τις δημόσιες επενδύσεις. 
Αντίθετα σήμερα είναι εδραιωμένη η πεποίθηση σε όλο τον 
κόσμο και σ; σας, γιατί ξέρουμε πως έχετε προβλήματα, αφού 
•όταν πάτε στο καφενείο -δεν μπορείτε να απαντήσετε πως αυ
τοί κάνουν τόσα έργα. Τους λέτε ότι πήραμε λεφτά ‘Οπό την 
ΕΟΚ κ,λ.π. Σήμερα γίνονται έργα και στις πιο απομακρυ
σμένες περιοχές της Χώρας μας. Σεις προεκλογικά είχατε 
πει ότι θα  κάνετε την μια ζεύξη και την άλλη,, το μετρό κ. 
λ.π. Αυτά τα λέγατε παραμονές εκλογών. Σήμερα όμως έρ
χεστε και μέμφεστε την Κυβέρνηση ότι στα 3,5 αυτά χρονιά, 
δεν έκανε την ζεύξη του Ρίου. Εμείς όμως τι πρέπει να σας 
καταλογίσουμε; Σεις δεν είχατε υπογράψει ούτε μιά τύμβα- 
ση,

Η Α ΙΑ Σ  Β Ε ΖΔΡΕ Β Α Ν Η Σ . Για την αξιολόγηση του έρ
γου δεν μας μιλήσατε.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ ’ Π Α Π Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  (Υφοπ. Δημοσίων Έ ρ 
γων). Δεν1 έχετε τίποτε, απολύτως. Φέρτε, μας ένα, ντοκουμέν
το·. Απλά μαζέψατε κάποιες εταιρείες, κάνατε κουβέντα, έγι
νε ένας τόμος και από κει και πέρα δεν έγινε τίποτε περισ
σότερο.

Ι ΙΡ ΰ Ε Δ Ρ Ε Υ Ω 'Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Βεζδ,ρε- 
βάνη, παρακολουθώ τη συζήτηση και βλέπω ότι όταν μιλήσα
τε ο κ, υπουργός δεν σας διέκοψε. Δευτερολογήσατε και ο 
Υπουργός πάλι 3 ν σας διέκοψε. Σεις τώρα που απαντά σε 
σάς τον διακόπτετε. Έ χει κάποια αξία η παρατήρηση. Το 
λέω αυτό για' να αντιληφθεί η Αξιωματική; Αντιπολίτευση 
ότι το Προεδρείο δεν μεροληπτεί και κάνει το καθήκον του.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Α Π  Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ( Υφυπ. Δημοσίων 
Έ ργω ν ). 'Οχι μόνο δεν είχατε κάνει καμμία επιλογή, αλλά 
ούτε και ερευνητικές εργασίες δεν είχατε κάνει. Αυτό ©ιναι 
δεδομένο. Και αν είναι αληθές ότι ασχοληθήκατε χρόνια, 
πόσος καιρός σας χρειάστηκε για να κάνετε την προετοιμα
σία; Είχατε 7 χρόνια στην κυβέρνηση και δεν κάνατε καμμία 
προετοιμασία. Και αν λέτε ότι είχατε ασχοληθεί με το έργο, 
τότε δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του κ. Λαορεντίδη ότι εμείς 
είμαστε αδικαιολόγητοι που στα 3.5 αυτά χρόνια δεν προετοι
μάσαμε το έργο, ενώ σεις πυο· ασχοληθήκατε! στα 7 χρονιά 
δεν είχατε κάνει ούτε τις ερευνητικές εργασίες. Στα 3,5 χρό
νια είναι δυνατόν να συνταχθούν μελέτες, αλλά ο; κυβερνή
σεις της Νέας Δημοκρατίας δεν είχαν κάνει καθόλου έρευ



νες στα δεδομένα των οποίων θα μπορούσαν να στηρ.ιχθούν ο», 
εργασίες. Λεν είχαν γίνει γεωτεχνικές έρευνες,, ούτε σεισμικές 
και ακόμα ούτε γεωλογικές. Παραπέρα δεν είχαν- γίνει ούτε 
καν ωκε-ανργρ-αφικές. Λεν είχατε αναθέσει ούτε καν τις ερευ
νητικές εργασίες και μελέτες καθώς και τη σύνταξη της 
ίδιας της τεχνικής μελέτης. Αυτό είναι το- νόημα και η -ου
σία. γιατί σας είχε πιάσει η -βιασύνη, η -αγωνία και το άγχος 
-του- είχατε τότε. Ό μως έτσι -δεν γίνονται έργα και απόδειξη 
είναι ότι δεν κάνατε κανένα μεγάλο έργο.

Εμείς ξεκινάμε και πιστεύουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι- θα *ί- 
ναι η δική μας Κυβέρνηση που θα ολοκληρώσει και τις με
λέτες και το έργο.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Σε -αναφορά του 
Αγροτικού Συλλόγου Σελλάδων Ά ρ τα ς, -που κατέθεσαν οιι κύ
ριοι Αθ. Κονταξής, Ελ. Παπαδημητρ-ίου, I. Βαγιάτης, I. 
Σταθόπουλος, Ηλ. Βεζ-δρεβάνης, Κ . Παπαρρηγόπουλος και 
Κ . Στεφανόπο,υιλος με την οποία ζητά  την άμεση εξαγγελία 
των τα,ών για τη βρώσιμη ελιά, τη δημιουργία Κρατικού 
Φοιρέα -εξαγωγών για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, 
την κατασκευή- εγγειοβελτιωτικών έργων -στην- πεδιάδα της 
Άο-τας κ.λπ-., -ο κύριος Κονταξής έχει το λόγο-,

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, αυτή η α
ναφορά του Αγροτικού Συλλόγου Σελλάδων Άρ-της έχε-ι πολ- 
λα δέματα. Μ εταξύ αυτών είναι το θέμα που αφορά στα- εγ
γειοβελτιωτικά έργα της πεδι-άδΟς Άρτη-ς γενικώς και της 
πεδιάδάς Π έτα— Κομποίτίου. Το- αίτημα. όπως διατυπώνεται 
στην παρ. 4, λέει πρώτον, να αρχίσει άμεσα η μελέτη και 
-διαδικασία για την κατασκευή αυτών των έργων, που- αποτε
λεί ένα από τα  πρωτεύοντα έργα υποδομής για την ανάπτυ
ξη  του Νομού μας και δεύτερον, να δημοπιρ-ατηθε1! άμεσα η 
μελέτη των έργων της περιοχής Π  έτα - Κομποτίου υέσα στο 
1984. ,; , ’

Η  πεδιάδα της Ά ρ τα ς  είναι μια πλούσια πεδιάδα, που θ ζ  
μ,πορεσει να αποδώσει περισσότερο, αν γίνουν τα -απαραίτητα 
έργα. Σ-ημείωτέον- ότι τα τελευταία έργα, που -είχαν γίνει 
στην πσδιάδ ατης Άρ-της. ήταν από την εταιρεία Μ  Π  ΟΥ'Π 
εδώ και πολλά χρόνια. τα -οποία είναι ήδη απηρχαιωμένα και 
ο κάμπος πάσχει και -από -αποστράγγιση και -από άρδευση. Επί 
Νέας Δημοκρατίας έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες κα: με
λέτες. δεν πιρόφθασαν όμω-ς να προχωρήσουν στη κατασκευή. 
Έ να  από- τα εμπόδια ήτα*; το ότι επέκειτο η ένταξη ο την 
ΕΟΚ, οι χρηματοδοτήσεις που; -5α παίρναν από την ΕΟΚ ή
ταν πολύ μεγάλες και γιια αυ-τό υπήρξε αυτή η καθυστέοηση. 
Παρακαλούμε, λοιπόν. να μας απαντήσετε σχετικά μ-ε το θέμα 
αυτό-. Ευχαριστώ. !

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. ιΕλ. ΙΤ ι- 
παδημητρ-ίουι έχει το λόγο.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ 1 0 Υ . Σ τ ις  8.10.81 
κατέθεσα μαζί με άλλιουΐς κυρίους συναδέλφους στη Βουλή υ
πόμνημα του Αγροτικού Συλλόγου Σελλάδων Άρ-της που ζη
τούσε την επίλυση ορισμένων αιτημάτων, μεταξύ των οποίων 
και την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιά
δας του- Νομού- Ά ρ τα ς.

Κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη του Νομού Ά ρ τα ς  και η έ
ξοδος από τον οικονομικό μαρασμό είναι συνυφασμένη μ-ε ττ.ν 
εκτέλεση; ή -αποπεράτωση ορισμένων έργων, -όπως τα εγγειο
βελτιωτικά έργα της πεδιάδας, η αξιοποίηρη του Αμορζκι- 
κού, η αποπεράτωση- των- -δρόμω-ν Ά ρ τα ς —-Καρδίτσας κα- 
Άρτας-— Τρικάλων, αντ-ιπαγετική προστασία των φπεριδοε.- 
δών κ.λπ.

Σήμερα θα περιοριστώ αναγκαστικά στο θέμα της κατα
σκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας του Νο
μού Ά ρ τα ς , γιατί ίεναι και θέμα -αρμοδιότητας του Υπουρ
γείου Δημοσίων- Έργων,. Τ-α έργα -αυτά βρίσκονται στην ίδια, 
κατάσταση, κύριε Υπουργέ, που ήταν το- 1981. Αν και περι
λαμβάνονται στο δετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνι
κής αν «πτύξεως 1983— 87, υπάρχουν έντονες αμφιβολίες

για την εκτέλεσή τους, δεδομένου ότι το 5ετές αποτελεί ένα 
κατάλογο έργων -πόσης φύσε ως.

Με άλλα λόγια στο πρόγραμμα αυτό είναι- διατυπωμένα 
όλα -τα αιτήματα που υποβλήθηκαν κατά καιρούς από. τους 
Νομούς της Χώρας, χωρίς ν-α υπάρχει και η βεβαιότητα για 
την εξεύρεση των -απαιτουμένων κσνδύλίων για την εκπλήρωση 
αυτών των αιτημάτων-.

Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη μας, ότι η ενίσχυση -από την 
Κοινότητα για την εφαρμογή των ολοκληρωμένων μεσογεια
κών προγραμμάτων θα είναι πολύ μικρότερη -απ’ αυτή που 
αρχικά είχε προβλεφθεί, δικαιολογούνται οι υπόνοιες ότι και 
τα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας της Ά ρ τα ς  θα εί
ναι- μια ανικανοποίητη επιθυμία.

Ό μως, ανεξάρτητα απ’ -αυτό, κύριε Υπουργέ, μήπως μπο
ρείτε να μας πείτε, πότε -επιτέλους θα  γίνει η- έναρ-ξη κα
τασκευής των έργων αυτών και -ειδικώτερ-α -του αρδευτικού 
αύλακα Πέτα;— Κομποτίου που αναφέρεται στο υπόμνημα: 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Βαγ.άτκς 
έχει το λόγο.

Απών, διαγράφεται,
Ο κ. Σίταθόπου-λος έχει το λόγο.
Απών, διαγράφεται;.

Ο κ. Βεζδρεβάνης -έχει το λόγο.

Η Λ ίΑ Σ  Β ΙΕΖΔΡΕΒΑΝΗ Σ. Κύριε Πρόεδρε, μεταξύ των 
αποδεκτών του υπομνήματος του Αγροτικού Συλλόγου Σελλά
δων Ά ρ τα ς  υπήρξα καιι εγώ. Από την ανάγνωση του υπυμνή- 
ματος δ-ιεπίστωσα. ότι υπήρχαν σ’ αυτό αρκετά αιτήματα, τα 
οποία, κατά τη δική μου κρίση, εκρίθησαν ώς δίκαια κα. θα 
έπρεπε να βοηθηθούν και να προωθηθούν προς την επίλυσή 
τους.

Με τις σκέψεις αυτές, κατέθεσα μαζί με τους άλλους 
συναδέλφους την αναφορά την οποία συζητούμε σήμερα.

Οι εκλεκτοί συνάδελφοι ε ξ  Ά-ρτης, τους οποίους κατά 
κύριο λόγο -πονάει -αυτή η υπόθεση, εξ-έθεσαν το όλο θέμα 
και νομίζω- ότι περιττεύει ν-α επαναλάβω τα ίδια.

Γ ι ’ αυτό θά περιμένουμε- την απάντηση του κ- Υπουογού.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο  /. ΓΙαπαρ- 

οηγόπουλος -έχει, το λόγο.

Απών, διαγράφεται.
Ο κ. Στεφαν-όπο-υλΟς έχει το λόγο.
Απών, διαγράφεται.

Ο κ. Υέ-υπουογός Δημοσίων- Έ ργων έχει το λόγο.
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ - Γ ΙΑ ΙΤ  Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων 

Έ ργω ν ). Κύριε Πρόεδρε, πρώτα, σ’ ό,τι αφορά τα εγγειο
βελτιωτικά έργα, έχω να πω το εξή ς :

Υπάρχει ένα σύνολο 300.000 στρεμμάτων στην περιοχή, 
η οποία ειδικότερα συναπαρτίζεται από τις  εξής εκτάσεις: 
Από την περιοχή Π-έττ-α —  Κομποτίου, που έχει έκταση
40.000 στρέμματα-, -από την πεδιάδα της Ά ρ τα ς, που έχει 
έκταση 160.000 -στρέμματα, από την πεδιάδα της Πρέβε
ζας, που έχει έκταση 70.000 στρέμματα και από διάφορες 
άλλες περιοχές με έκταση 30.000 στρέμματα.

Ό π ω ς επιγραμματικά παρουσίασε τα αιτήματα της ανα
φοράς ο κ. Κονταξής, τα  αιτήματα είναι δύο: Είναι η δη- 
υοπράτηση και -η έναρξη κατασκευής των εγγειοβελτιωτι
κών έργων στην περιοχή Π έτα  —  Κομποτίου, και να προ
χωρήσει μαι ν-α ολοκληρωθεί η ιμελέτη που- αφορά στην πε
διάδα της Ά ρ τας.

Η  απάντηση είναι ότι δημοπρατήθηκε η κατασκευή για 
την πρώτη φάση των έργων της περιοχής Π έτα  —  Κομπο
τίου, για την άρδευση 10.000 στρεμμάτων, στις 19 Απρι
λίου 1985. του είναι έργα προϋπολογισμού 700.000.000 
δραχμών. Υπήρξε άγονος — και αυτά σας είναι γνωστό— - 
ο διαγωνισμός και επαναλαμβάνεται στις 10 Μα'ίου 1985. 
Αυτά σε ό,τι αφορά το έργο της περτοχής Π έτα  —  Κομπο
τίου.



Σε ό,τι αφορά την πεδιάδα της Ά ρ τα ς  πράγματι. όπως 
προβάλλεται το αίτημα, εντατικοποιείται ο ρυδμός εκπόνη
σης της σχετικής μελέτης, η οποία δα συνεχίισδε·' σε όλες 
τ:ς φάσεις — εκτιμάται ότι δα  ολοκληρωθεί μέσα στο 
1985·—  και ¡μετά δα  προχωρήσουμε στη δήμοπράτηση του 
έργου.

Τρίτον — που είναι ένα πακέτο με αυτό—  είναι το φράγμα 
του Αραχθου·, του οποίου η κατασκευή -δα αρχίσει φέτος από 
την ΑΕΗ  και δά ολοκληρωθεί μέσα σε 4 χρόνια και που 
αφορά στην κατασκευή αναρ'οδμίιστικού φράγματος, που λα 
αποτελέσει ταμιευτήρα των υδάτων, γιατί εκεί συνίσταται 
το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα υδάτων 
για την άρδευση αυτής της περιοχής. Και το γεγονός ότι 
δημοπρατούμε σήμερα μόνο τα 10.000 στρέμματα από τις
40.000 στρέμματα, την πρώτη φάση δηλαδή της περιοχής 
Π έτα  —  Κομπάτη, οφείλεται στην ανεπάρκεια των υδάτων. 
Με την κατασκευή από τη ΔΕ Η  αυτού του αναρυδμιστικού 
φράγματος, -λα υπάρξει επάρκεια υόάτων και -λα προχωρή
σει, σε δεύτερη φάση η κατασκευή του υπόλοιπου έργου. Αυ
τό είναι το πακέτο των έργων που καλύπτει αυτή την πε
ριοχή. Δεν δέλω  να αντιδικήσω μαζί σας. δεν είχατε μελέ
τες, η αλήδεια είναι αυτή. Αίφοό η μελέτη της. πεδιάδας 
της Ά ρ τα ς  τώρα εκπονείται, πώς είχατε μελέτες; Και το 
υπόμνημα που καταχέσατε σε αναφορά αυτό ζητά, να εκπο
νηθούν καινούργιες ολοκληρωμένες μελέτες. Δεν δέλω επί
σης να αντιδικήσω και. να πω ότι μπορούσατε να τα έχετε 
κατασκευάσει, αλλά δεν το κάνατε αυτό, προκαλώντας ένα 
ετεροχρονισμό.

Γ ια να πάρετε χρήματα και από την Ε Ο Κ  πρέπε· να δεί
ξε τε  έρ,γο. Και επί του εκτελεσδέντος έργου εκείνου του 
ύψους, παίρνετε τη συμμετοχή σας. Π ώ ς  λοιπόν δα παίρ
νατε χρήματα; Δεν προχρηματοδοτε'ί η ΕΟΚ το έργο, προ- 
κειμένου εσείς να κάνετε την έναρξη της κατασκευής. Για
τ ί πράγματι είχατε μία αδυναμία σαν Κυβέρνηση, είχατε 
κάνει αυτή την επιλογή,, παγώσατε τις επενδύσεις και τα 
έργα, γιατί νομίζατε ότι έτσι δα  ρίξετε τους ρυδμούς πλη- 
δωρισμού. Δεν καταφέρατε ούτε το, ένα ούτε το άλλο, γιατί 
μείνατε χωρίς έργα και με μεγάλο πληδωρισμό

Σ ’  ό,τι αφορά τα, άλλα για τα οποία νύξη κάνατε, για 
τον Αμβρακικό κόλπο, πράγματι είναι ένα σημαντικό έργο 
το οποίο επίσης εμείς ξεκινάμε, την παρουσίαση ενός ολο
κληρωμένου προγράμματος αξιοποίησης της περιοχής αυτής.

Σ ’ ό ,τ: αφορά τον δρόμο, Ά ρ τα  -—  Τρίκαλα, νομίζω ότι 
η Κυβέρνησή σας ήταν σοβαρά εκτεδειμΚη και παραμένει 
σοβαρά εκτεδειμένη για εκείνο το έργο. Επειδή υπήρχαν 
πιέσεις αναγκαστήκατε να ενδώσετε στις πιέσεις και ξέρε
τε τ ι κάνατε; Έ να  έργο το οποίο σε τρέχουσες τιμές ο προϋ
πολογισμός δα, 'φδάσει τα, 6 με 7 δις, εσείς ε βάλατε ένα 
έργο στα 1977 με προϋπολογισμό 550 εκατομμύρια και 5 
χρόνια μέχρι το 1981 είχατε διαδέσει πιστώσεις 5.1.0 εκα- 
τομ. και είχατε απορροφήσει 318 εκατομμύρια. Σ τα  5 χρό
νια, δηλαδή, ο μέσος ρυίδμός, ο ετήσιος της χρηματοδότη
σης, ήταν 60 εκατομ. το χρόνο. ¡Κίαι δέλατε με αυτή τη 
χρηματοδότηση να φτιάξετε ένα έργο, το  οποί© σε τρέχου
σες τιμές ο προϋπολογισμός του είναι της τάξεως των 7 
δις δραχμών. Γ ι’ αυτό είστε σοβαρά εκτεδέιμένοι. Εμείς 
εβάλαμε γ ι ’ αυτό το έργο, 1 δις το χρόνο. Κάναμε καινούρ
γιο έργο και αυξήσαμε τον προϋπολογισμό.

Νομίζω, λοιπόν, ότι για το δικό· σας καλό και προπαν
τός γ ι’ αυτόν τον ευαίσδητο χρόνο είναι προτιμότερο να μην 
εμφανίζετε αυτό το παρελδάν σας,. Ευχαριστώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Κοντα- 
ξής έχει το λόγο.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ζ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, όταν 
πρωτολόγησα αναφέρδηκα ακριβώς στα στοιχεία που αφο
ρούσαν στον κύριο Υπουργό και περιλαμβάνονται στην ανα
φορά. Δικαιολογημένα ο κύριος Υπουργός αναφέρδτκε σ* άλ
λα δέματα και γ ι ’ αυτό δα ήδελα, όσος ο χρόνος μου επαρ- 
κε», να απαντήσω και στα δέματα αυτα

Βέβαια, απ’ αυτά που μας είπε ο κ. Υπουργός, για τα δυο 
σημεία της αναφοράς, για τα εγγειοιβελτιωιτικά έργα πεό'ιά- 
διος Ά ρ τη ς, ως και για το έργυ Π έτα  Κομποτίου. πάλι 
εγγειοβελτιωτικό έργο.' υπάρχει μια πολύ μικρή πρόοδος. Δεν 
ρέπει, πιστεύω, να καυχάσδε για την πρόοδο που υπάρχει, κύ
ριε Υπουργέ, στα 3 1/2 χρόνια. Υπάρχει μία μεγάλη καδυ- 
στέ,ρηση. Σας εξήγησα στην πρ ωτολογία μου, ότι επί Νέας 
Δημοκρατίας, δε« είχαν προχωρήσει αυτά τα έργα, γιατί αν 
προχωρούσαν, δεν δα μπορούσαμε να εισπράξουμε από την Ε. 
Ο.Κ.. τα χρήματα που δα μπορούσαμε ν,< εισπράξουμε. Εάν 
τα έργα αυτά είχαν αρχίσει να κατασκευάζονται — βέβαια κατά 
τη διάρκεια της κατίασκειυής, μπορούσαμε να πάρουμε όλα τα 
χρήματα από την ΕΟΚ, για  την κατασκευή, όλου του έργου 
και για τις  μελέτες.

Είπατε, ότι απέβη άκαρπος πρώτη δημοπρασία που έγι
νε στις 19.4.85 — το ξέρουμε- και δα επαναληφδε’ 10.5. 
1985. Για να αποβεί άκαρπος, κύριε Υπουργέ, οπωσδήποτε κά
τι δεν πηγαίνει καλά. Ή  δεν έχουν συμφέρον, ή: κάποιο εμπό
διο, κάποιο κώλυμα, κάποια ανωμαλία υπάρχει. Αν ήταν κα
νονικά τ:ι πράγματα, οπωσδήπτε δε δα ήταν άκαρπος η πρώ
τη δημοπρασία.

Γ ια  τα έργα τώρα, γενικά της πεδιάδάς Ά ρ τη ς  που εί
πατε ότι οι μελέτες δα περατωύοον το 1986, πιστεύω ότι δα 
μπορούσε να πιεσδεί ο χρόνος, για να τελειώσουν κάπως γρη- 
γο/ρότερα.

Θα οναφερδώ τώρα, στο όρΚο Ά ρ τη ς  — Τρικάλων, που 
τον αναφέρατε και σεις, κύριε Υπουργέ. Τό βασικό γα το δρό
μο Ά ρ τη ς  —  Τρικάλων, δεν είναι το δέμα των πιστώσεων, 
που δίνονται τώρα. Το βασικό, κύριε Υπουργέ, είναι ότι ενώ 
πρώτα, αίτημα των Αρτινών \μ· από την άλλη πλευρά της 
Θεσσαλίας, ήταν ο δρόμος αυτός Ά ρ τη ς  —  Τρικάλων να 
αποτελέσει τον Εδνικιά δρόμο, που δα ένωνε την Ιταλία και 
Ευρώπη γενικότερα με τα Αραβικά Κράτη και να γίνει ένας 
διεδνής δρόμος, τελικά επί Κυβ.-ρνήσεως Π Α Σ Ο Κ . απεφα- 
•σίσδη επί Υπουργίας Τσοχατζόπουλοο, ο μεγάλος δρομ.ος που 
δα ενώνει την Ιταλία και γενικά την Ευρώπη, με τα Α:α- 
ιβικά Κράτη και δα διασχίζει Ήπειρο και Θεσαλία. δηλαδή 
Ηγουμενίτσα —  Βόλο, να γίνει μέσω της Κατάρας, μ: :ή- 
ραγγες, που απαιτούν δαπάνη πολλών δισεκατομμυρίων. Ο 
διεδνής αυτός δρόμος, αν δυμάμαι καλά, δα είναι μεγάλου 
πλάτους, δα έίναι 8 λωρίδων, δα απαιτήσει μία τρομερή δα
πάνη. Θα γίνει, όπως είπα και προηγουμένως, μέσω Κατάρας 
— το τονίζω αυτό, γιατί έχει σημασία—  και αυτός δα είναι 
ο Εδνικάς δρόμος, Ο  δρόμος Ά ρ τη ς  — < Τρικάλων, ον -κάπο
τε και όταν γίνει, δα είναι ένας απλός επαρχιακός δρόμος, 
ένας χωριανικός δρόμος, που λένε, που ζήτημα είνα αν δα 
εξυπηρετήσει 4— 5 χωριά από τη μια πλευρά της Ά ρ τη ς 
και άλλα 3— 4 από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των 
¡Τρικάλων. Δεν δα είναι ο δρόμος, τον οποίον ήδελαν οι Α.:- 
τινοΐί, Σας ανέφερα προηγουμένως, ότι ο δρόμος αυτός, δα γί
νει μέσω της Κατάρας, για να σας δυμίσω και αν δεν το 
ξέρετε, να σσ,ς υποδείξω — αν επιτρέπεται ο όρος αυτός—  
ότι οι Βουλευτές του Π Α Σ Ο Κ  και της Ηπείρου και της 
Θεσσαλίας, κατηγορούσαν επί Νέας Δημοκρατίας τον Αβέρωφ 
ότι εμπόδιζε να γίνει ο δρόμος Ά ρ τη ς  —  Τρικάλω-. γιατί 
ήδελε να περάσει από την Καπάρα. Τώρα, επί Π Α Σ Ο Κ . η 
απόφαση λήφδηκε να περάσει ο δρόμος από την Κατάρα. Αυ
τό, δείχνει την πολιτική σας, κύριε Υπουργέ, —-δεν αναφέρο- 
μαι στα στελέχη σας, που επικαλούνταν αυτούς τους λόγους 
και έβριζαν—  και τον τρόπο που πολιτευόσαστε. Π  ρασπαδού- 
σατε, δημαγωγώντας, να παραπλανήσετε τον κόσμο·, όπως και 
το επετύχατε. Α λλ ’ όμως τα αποτελέσματα είναι άσχημα για; 
σας τώρα, γιατί ήδη ο κόσμος σας έχει καταλάβει Ευχαρι
στώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο κ. Ελευδ. 
Π  απαδημητρίου έχει το λόγο.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριε Πρόεδρε., 
’δεν μπορώ νια πω ότι ®ίΐμα: ικανοποιημένος από την απάντηση 
που μας ¡έδωσε ο κ. Υπουργός. Γιατί, ουσιαστικά, δεν απάντη
σε στο ερώτημα που του έδεσα.



Κύριε Υπουργέ, σας βήτα συγκεκριμένα: Πότε ποόκειται 
ν *  γίνει η έναρξη κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων 
της πεδιάδας τον Νρμού Ά ρ τα ς  χα: ειδικότερα πότε πρόκει
ται: να γίνε* η έναρξη κατασκευής τ »  αρδευτικού αύλακα Π έ
τα —  Κομποτίου; Εισε'ίς περιορισλήκατε να πείτε ότι για μεν 
τα εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας ίρισκόμαστε στο στά
διο της μελέτης, για δε τον -αρσευ'τικό αύλακα, ότι βοισκόμα- 
cτε στο στάδιο της δημοπράτηση:. Ουσιαστικά, δεν μας απαν
τήσατε. Μήπως μπορείτε να ;μας πείτε στη δευτερολογία 
σας,1 -πότε περίπου λα  γίνει η έναρξη κατασκευής των εγ
γειοβελτιωτικών έργων της πεδιάδας;

Επίσης σήμερα εσείς, πέρα από τα εγγειοβελτιωτικά έρ
γα άναφ-ερλήκ-ατε και στο δρόμο Ά ρ τα ς  — ' Τρικάλων και 
μάλιστα είπατε ότι -λα πρέπει εμείς της Νέας Δημοκρατίας 
να είμαστε εκτεθειμένοι. Φαίνεται, κύριε Υπουργέ, ότι αγνο
είτε την πραγματικότητα. Εσείς πρέπει να ©ισαστεί εκτεθειμέ
νοι και εμείς, γιατί ο δρόμος Ά ρ τα — Τρίκαλα υποβαθμίζεται. 
Αχό Ελνικός γίνεται επαρχιακός. Και αυτό απαδεικνύε- 
ται, αν λάβουμε υπόψη τις  δηλώσεις του κ. Τ'σοχατζε- 
πουλου στη. Βουλή, σε σχετική ερώτηση,, καλώς και τη δήλω
ση του %. Πρωθυπουργού στα Γιάννενα, ότι η σύνδεση με τη 
Θεσσαλία λα γίνει με την κατασκευή σήραγγας στην Κατάρα. 
Δεν δημιουργέ ίται δηλαδή με τις δηλώσεις αυτές εύλογα η 
εντύπωση: ότι υποβαθμίζεται ο δρόμος Άρτα; —  Τρίκαλα, 
αφού1 -από Ελνικός γίνεται Επαρχιακός; Συνεπώς ποιός πρέ
πει να. είναι εκτεθειμένος εμείς ή εεσίς; Οπωσδήποτε εσείς.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφ-ανίδης). Ο κ. Βεζδρε- 
βάνης, έχει το λόγο.

ΗΛ,ΙΑΣι Β Ε ΖΔΡΕ Β Α Ν Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, στην πατρί
δα μου λένε «όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο μουσαφί
ρης-). Επομένως αν κρίνω από τις  λέσεις που πήραν οι δύο 
συνάδελφοι Αρτινοί για; την απάντηση του %, Υπουργού και 
επειδή γνωρίζουν άριστα τα προβλήματα της περιοχής τους, 
δεν μπορώ να λεωρήσω και εγώ την απάντηση του κ. Υπουρ
γού ως ικανοποιητική.

Π  Ρ,ΟΕΙΔΡΕΥΩΝ (Μ ιχαήλ Στεφάνι δ η ς ). Ο κ. Υφυπουρ
γός Δημοσίων Έργων έχει το λόγο.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Α ,Π Α Τ Τ Α Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων Έ ρ 
γων·). Κύριε Πρόεδρε. λα  γίνω περισσότερο αναλυτικός, για
τί μπορώ να το κάνω· αυτό και για το λόγο ότι οι κύ.ρ·ιοι συνά
δελφοι ερωτώντες, νόμισα'; ότι μπορούν να κάνουν αντιπολί
τευση. στηριζόμενοι σε μία ασάφεια, ή σε μια αποφυγή εξειδι- 
κευμένης απάντησης .από την μεριά τη δική1 μας. Το πρώτο 
που λέλω  να πω. είναι, ότι δεν υπήρξε- από τη Νέα Δημοκρα
τία καμμία στοιχειώδης, έστω· και σε αρχικό στάδιο προετοι
μασία για την εκτέλεση; αυτών των έργων. Και αυτό αποιδει- 
κνύεται από το γεγονός, ότι για τα εγγειοβελτιωτικά έργα 
δεν υπήρχαν μελέτες. Σήμερα συντ άσσον τα ι οι μελέτες, και 
αυτό αποδειπνύεται από το γεγονός ότι οι ίδιοι οι ενδιαφερό
μενοι, που το υπόμνημά τους σεις το καταλεσα ;ε υπο τύπον 
αναφοράς στη Βουλή,, ζητούν αφ·’ ενός να προχωρήσουν οι 
μελέτες των· εγγειοβελτιωτικών έργων για την· πεδιάδα της 
Ά ρ τα ς  και αφ’ ετέρου να δημοπρατηλεί το έργο στη/ περιο
χή Π έτα  —  Κοαπότι. Η  απάντησή· μας λοιπόν είναι καλαρή, 
ότι σ’ ό.τι αφορά την πεδιάδα της Ά ρ τα ς  συν τάσσονται οι 
μελέτες, είναι σε επίπεδο προμελέτης -αυτή τη στιγμή, αμέ
σως μετά λα  προχωρήσουμε στο στάδιο εκπόνησης των οριστι
κών μελετών και αμέσως με την ολοκλήρωση των οριστικών 
μελετών λα προβούμε στη δημοπράτηση του έργου.

Δεύτερο σ’ ό,τι αφορά τη δημοπράτηση του έργου της πε
ριοχής Π έτα  —  Κομπότι, έγινε η δημοπράτηση στις 19 Α 
πριλίου και το γνωρίζετε αυτό. Απέιβη: άγονος ο διαγωνισμός 
και επαναλαμβάνεται στις 10.5.85 με προϋπολογισμό 700. 
000.000 δρχ. Και η έναρξη, γίνεται αμέσως μετά την υπο
γραφή· της, σύμβασης με τον εργολάβο που λα αναδειχλεί. Α 
μέσως μετά είναι υποχρεωτική; η εγκατάσταση του εργολάβου 
και η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του έργου. 
Επομένως και εδώ είναι συγκεκριμένη η απάντηση.

Ανέφ-έρ-α και τρίτο για να δείτε ότι υπάρχει μια διαφορά 
μεταξύ μας. Δεν μπορείτε 'να μας λέτε, τι κάναμε εμείς τα

6.5 χρόνια, όταν εμείς αντιμετωπίζουμε ολοκληρωμένα και 
τις  μελέτες και την κατασκευή. Και το τελευταίο είχαμε την 
•ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και με τον κ. Κονταξή, όταν 
μ-τάτρεψε σε επερώτηση μια ερώτηση και αίτηση κατάλεσης 
εγγράφων για τον Άραχλο ποταμό, είναι ότι δεν είχατε με
λέτη για τον Άραχλο. Και τώρα, γίνεται η έναρξη της κα
τασκευής του χ.α.ρυύμιστ κ·:ύ έργου μέσα στο 1885 από τη 
ΔΕΗ . Εδώ υπάρχει ένα πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο ολο
κληρώνει τα έργα για την συνολική εκμετάλλευση της γεωρ
γικής παραγωγής στην περιοχή αυτή.

Αυτή είναι η απάντηση. Και η διαφορά είναι όχι απλά προ
φανής, αλλά: τεράστια. Απέναντι στην έλλειψη μελετών υπάρ
χει παρουσία μελετών και αρχίζει και η κατασκευή· των έρ
γων.

Γ ι ’ αυτό σας είπα ότι δεν είναι προς το συμφέρον σας και 
προ παντός αυτήγ την εποχή,, να επικαλείσλε το παρελλόν 
σας σε σύγκριση με. το δικό μας παρόν.

Σ ' ό,τι αφορά τα άλλα έργα, και για τον Αμβρακικό. Για
τί τον επικαλείσλε; Είπατε δεν κάναμε τίποτα. Δεν -λέμε ότι 
εμείς, τον κατασκευάσαμε, αλλά εμείς αρχίζουμε.

Τρίτον, σ’ ό,τι αφορά τον δρόμο Ά ρ τα ς  — Τρικάλων. Νο
μίζω ότι εδώ είναι κλασική περίπτωση, που πρέπει να την 
αποφεύγετε με αυτά τα επιχειρήματα, τα οποία στην δευτερο
λογία σας αναπτύξατε.

Π ροσέξτε: Επί 5 χρόνια, από το 1977 μέχρι το 1981, 
σ μπ-ριλαμβανομένων και του 1977 και του ¡1981, διαλύσα
τε 318 εκατομμύρια σε ένα σύνολο αιπαιτουμένων πιστώσεων, 
για την ολοκλήρωση του έργου, σε τρέχουσες τιμές, 7’ δις. 
Ιιό τε  λα  το τελειώνατε; Με μέσο ετήσιο ρυλμό χρηματοδό
τησης 66 εκατ.. πότε λα το τελειώνατε, μέχρι τα 7 δις; Δεν 
επρόκειτο· να τελειώσετε ποτέ!

Εμείς σας είπα ότι βάζουμε πιστώσεις 800 εκατ. μέχρι 1 
δις το χρόνο. Σ τα  3 χρόνια δ ¡αλέσαμε και αναλώληκαν 2 
δις δραχμές.

Αυτή είναι ·η αλήώεια. Και αφού δεν μπορείτε να απαντή
σετε εδώ.; γιατί ήταν εμπαιγμός για το  Λαό της Ά ρ τα ς  και 
των Τρικάλων το ύψος και ο ρυλμός αυτής της χρηματοδό
τησης; Λ έτε τώρα ότι. ξέρετε εντάξει, αλλά υποβαλμίζ: 
την σημασία ταυ έργου αυτού, γιατί προβλέπονταν να γίνε: 
διιελνής ο δρόμος και να περάσουν από εκεί μεγάλες μεταφο
ρές και επομένως τον υποιβαλμίζετε.

Το πσώτο ερώτημα είναι- ότι. ·αν εσείς προορίζατε αυτό το 
έργο γ ι’ αυτό το σκοπό που λέτε, τον χρηματοδοτούσατε με 
60 εκατ. τον χρόνο για  να τον κατασκευάσετε-;

Το πρόβλημα είναι ποιες ήταν οι προδιαγραφές του έργου 
αυτού για να πάρει αυτή την κίνηση,; Δηλαδή η διατομή και 
η ποιότητα του έργου, ήτα; τέτοια)— αυτή, που ξεκινήσατε ε
σείς, με τα 318 εκατ.— που- διαλέσατε, κατασκευάζατε έργο 
γι’ αυτές τις προδιαγραφές που λέτε;

Εμείς δεν υποβαλμ)ίσαμε τις μελέτες τις, δικές σας. Ό σες 
μελέτες υπήρχαν, τ ις  συνεχίζουμε και από- εκε-ί και πέρα' τις 
προχωρήσαμε, γιατί δεν υπήρχαν μελέτες; ολοκληρωμένες. Π  ά
με στη·; -εκπόνηση νέων μελετών σε νέα τμήματα του- έργου, 
που δ!εν είχατε εσείς. Από πού υπο&αλμίζΓται το έργο; Καλό- 
λου δεν υίποβαλμίζεται %α-ι δεν μπορείτε να επικαλείσλε το 
γεγονός ότι, επειδή εμείς λ-α κατασκευάσουμε το έργο Ηγου
μενίτσα— Βόλος, κατ’ αυτόν τον τρόποι έμμεσα αλλά σίγουρα 
υπαβαλμίζεται,. Το ότι, λ-α κατασκευαστεί αυτό· το έργο-, είνα: 
έργο που πρόκειται να γίνει και πρέπει ν-α, πάρετε επίσημα 
λ-εση, σαν Κυβέρνηση, αν είσλε- υπέρ ή κατά αυτής της κα
τασκευής. εφόσον έτσι οι μελέτες λα  δείξουν, το έργο- Ηγου
μενίτσα— -Βόλου. Ν α  πάρετε λέση και να το δηλώσετε αυτή 
τη στιγμή.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν ΤΑ Ξ Η Β . Είμαστε υπέρ του έργου, να 
γίνει ο- δρόμος Ά ρ τη ς— Τρικάλων ο -μεγάλος ελνικός δρόμος 
Ηγουα-'ν-ίτ-ττ ς— Βόλου.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π  Λ Π  Α Γ ΙΛ Ν Ν ΙΙΣ  (Υφυπ. Δημοσίων Έ ρ 
γω ν ). Ή  να δηλώσετε, ότι τα χαρακτηριστικά αυτού του δρό
μου λ·α είναι υποδεέστερα- των χαρακτηριστικών του δράκου 
Ά ρ τα ς- · Tp-ικάλων.



Π  άρτε θέση επίσημα, σαν ¡Κόμμα.
Π Ρ Ο Ε ΔΡ Ε ϊΓΩ Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε: Κο τά

ξή, παρακαλώ μη διακόπτετε. I
Α Θ Α Ν Ά Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Ά Ξ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε. δεν οχος. 

με δικαίωμα τριτολογίας . . .
Π Ρ Θ Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Μιχαήλ Στεςανίδης). Παρακαλώ δεν 

έχετε το λόγο.

Παρακαλώ να μη γραφεί τίποτε στα Πρακτικά, από er:: 
λέει ο κ. Κονταξής.

Παρακαλώ καθήστε στη θέση σας. Δεν έχετε δικά’ωμ ά 
τριτολογίας.

Η Α ΙΑ Σ  B O YFIO  Υ Κ Λ Α Κ Η Σ . Θέλει να κάνει δήλιμτη, 
γιατί τον προκάλεσε ο κ. Υπουργός.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Παρακαλώ, ε
σείς δεν έχετε κανένα: δικαίωμα: να παρεμβαίνετε.

Συνεχώς παραβιάζετε: τον Κανονισμό όλοι.
Η Α ΙΑ Σ  Β Ο Τ Γ ΙΟ  Υ Κ Λ Α Κ Η Σ . Ό λο ι, εκτός από σας:
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Μάλιστα. Ε

κτός αχό' εμένα, ο οποίος τον τηρώ!

Η Α ΙΑ Σ  Β Ο ΥΓΙΟ  Υ Κ Λ Α Κ Η Σ . Α.χό r5 ξέρει ο Λαός.
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν 1 (Μιχαήλ Στεφανίδης). Παρακαλώ να 

σταματήσετε. Ανεπίτρεπτα, χωρίς να είσθε καν είρωτών, πα
ρεμβαίνετε κατ’ εξακολούθηση.

Η Α ΙΑ Σ  Β Ο Τ Γ ΙΟ Υ Κ Α Α Κ Η Σ . Τον «ρώτησε ο κ. Υπουρ
γός και θέλει να απαντήσει.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Π  αρακαλώ 
σταματήστε1.

Ορίστε, κύριε ΥποοΙργέ.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Ά Π  Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων Έ ρ 
γων)., Κύριε Πρόεδρε, και βεβαίως πρέπει ν »  πάρυον θέση 
και ας βρουν τον τρόπο: τον1 οποίο θα πήρουν. Εγώ διεν ανασ 
ρομαι στον Κανονισμό, αν το πόαν τώρα, ας το πουν σε: δηλώ
σεις εκεί, ας πάρει θέσεις ο επίτιμος αρχηγός της Νέας 
Δημοκρατίας που τον αφορά, ότι το έργο Ηγουμενίτσα— Βό
λος Βεν πρέπει να κατασκειυασθεί. Είναι απλό. Ή  να πει ο κ. 
Αβέρωο ή ο κ. Καλογιάννης ότι το Κόμμα αποφάσισε το ε
ξή ς : Ό τ ι  όταν εσείς θα  γίνετε Κυβέρνηση, θα  επιλέξετε χα
ρακτηριστικά τον: δρόμουί Ηγουμενίτσα— Βόλος, υποδεέστερα 
από τα χαρακτηριστικά του δρόμου Ά ρ τα ς1— Τρικάλων, το 
οποίο εμείς συνεχίζουμε, σύμφωνα με τις μελέτες τ ις  δικές 
σας. Φανερά πράγματα.

Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, τη δευτερολογία μου και τα: συ
μπεράσματα νομίζω, ότι είναι προφανή γΥ  αυτούς που θα ασχο
ληθούν μ’ αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Η  αναφορά σου 
Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων IV  Αρδευτικού δι
κτύου Νιγρίτας— Φλάμπουρου Νομού Σερρών, που κατέθε
σαν οι βουλευτές κύριοι Δ . Σαχίνης, Κ . Λουλές, ΜΙ Δαμα'·ά- 
κη και Κ. Βασάλος, με την οποία διαμαρτύεται για την· ν—κή 
άρδευση της περιοχής από τα ύδανα της λίμνης Κερκίνης /.. 
λπ. αναβάλλεται κατόπιν αιτήσεως των συναδέλφων. οι οποίο: 
κατέθεσαν την αναφορά.

Παρήλθε ο χρόνος ο προορισμένος για τη συζήτηση των ανα
φορών και ερωτήσεων.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Ή Σ  Κύριε Πρόεδρε, μου επι
τρέπετε:;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ο Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ορίστε, κύριε 
Αλλαμανή.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Ή Σ . Κ 'ρ ιε Πρόεδρε, είναι ορ: 
στική η απόφασή μου να εγκαταλείψω το Εθνικό Βουλευτή?·:». 
Θα περεκάλουν μια δεκάλεπτη παρέμβαση, για να αναπτύξω 
την επόμενη αναφορά, στην οποία είμαι εγγεγραμμένος. Ίσ ω ς  
να .είναι η τελευταία μου φορά που θα μιλήσω.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν ! (Μιχαήλ Στεφαν.οι,ς). Κύριε Αλλαμα
νή, η ανα,φρά σας αυτή; είναι η αμέσως επομένη.

Θα παρακαλέσω μόνο, για να αντακοκριθώ σε μια παράκλη
σή σας η οποία προκαλεί και συγκίνηση ο το Κοινοβούλιο. να 
είσθε όσο το δυνατόν συντομότερος.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ . Θα είμαι σύντομος, κύριε 
Π ρόεϊρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). 0 : κ. Αλλαμπ- 
νής έχει το λόγο σε αναφορά της Οργανωτικής Επιτροπής του 
Α ' Συνεδρίου Αγραφιώτικων Χωριών Νομού Καρδίτσας, με 
την οποία ζητά τη λήψη; μέτρων για την εκτέλεση έργων οδο- 
ποΐας, τηλεπικοινωνίας στο Νομό Καρδίτσας.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ . Θα ..ποσπάσω από το ψή
φισμα ελάχιστα σημεία, που αφορούν αποκλειστικά το παριστά- 
μενο Υπουργείο Δμηοσίων Έργων. Τα υπόλοιπα αφορούν άλ
λους Υπουργούς. Έ τσ ι θα συν τόμε ύσω, κύριε Πρόεδρε.

Απλώς θα μεταφέρω στην πρώτη σελίδα του ψηφίσματος, 
αυτό που λέγει τα ορεινά αυτά χωριά της Ευρυτανίας πρώτα, 
της Καρδίτσας τώρα.

«Τ α  χωριά μας ενώ αντιπροσωπεύουν συνολικό πληθυσμό
20.000 οι μόνιμοι είναι μόλις 7.000. Η πλτθυτμιακή αιμορα- 
γΐα άρχισε στα μέσα της: δεκαετίας του ’50 και συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. Άμεσος είναι ο κίνδυνος ολοκληρωτικού αφα· 
νισμού των χωριών μας». Αυτός είναι ο πρόλογος του ψηφίσμα
τος. Δεν σας αφορά παρά εμμέσως. Διότι συνδέουν τον1 αφανι- 
σμό, με την έλλειψη κυρίως συγκοινωνίας.

Δεν θα μιλήσω περί αγροτικής οδοποιίας, δεν θα μιλήσω 
περί οδοποιίας μεταξύ γειτονικών χωριών που δεν έχει αρμο
διότητα το Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Θα πω μόνο για ένα 
βασικό δρόμο. Το οδικό δίκτυο της περιοχής — αναφέρει το 
ψήφισμα— ■ είναι το χειρότερο στο Νομό όπως αυτό της Α?γι- 
θέας και σε περιπτώσεις κακοκαιρίας η επικοινωνία διακόπτε
ται. Ο συχνός αποκλεισμός των χωριών μας έγινε και η αιτία 
να γίνει γνωστή η περιοχή μας στο πλατύ κοινό, λόγω της 
συχνής αναφοράς στα δελτία ειδήσεων της τηλεοράσεως >.

Της Άρπας το γεφΰρι θυμίζει ο δρόμος Αγρίνιου— Καρδί- 
τσης. Δεν θα ξέρετε ίσως την· ιστορία αυτού του δρόμου. U 
Χαρίλαος Τρικούπης περΊέλαβε στο πρόγραμμά του την άδική 
αρτηρία αυτή. Έ γινε η χάραξη. Κάπου διασώθηκαν ακόμα 
τα παλούκια της χάραξης εκείνης.

Έ τσ ι διηγείται ένας επιστήμων από τα μέρη εκείνα σ’ ένα 
μικρό τεύχος με το ιστορικό του δρόμου αυτού. Πέρασαν *εκα- 
ετίες και στη «σύμβαση Μακρή» επί της Οικουμενικής Κυβερ- 
νήσεως υπό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη 1927 περιλήφθηκε ο δρόμος 
Αγρίνιου1— Κσρδίτσης. Στην κατοχή την εχώρισε η Εθνική 
Τράπεζα χρηματοδότησε όμιλο ειδικών επιστημόνων υπό την 
Προεδρία του αειμνήστου είτελούντος Π ίλ ε 5δόμου Κ. Δοξιάδη 
— έχω το το τεύχοις στο: αρχείο μου—  για το ποια έργα θα 
έπρεπε να γίνουν μετά την απελευθέρονση. Και η ομάς εδέχθη 
ότι το υπ’ αριθμόν ένα απολύτου προτεραιότητας ήτο ο δρόμος 
Αγρ ιν ί ου— Κ  αρδ ί τσης. Αυτός συνδέει την Δυτική Πελοπόννη
σο,, την Δυτική Στερεά, την Θεσσαλία με την Βόρειο Ελλάδα. 
Περιοχές τελείως ανόμοιες παραγωγικώς που αλλολοσυμπλη- 
,ρώνονται στην περίπτωση αυτή. Είναι βράχυνση της απόσταση; 
κατά 170 χιλιόμετρα απ’ 6,τι είναι σήμερα κ διαδρομή Π ά 
τρα— Κόρινθος-—Αθήνα— Λαμία κ.λ.π. Το υψόμετρο είναι 
700 μέτρα το πολύ ,και άρα το χειμώνα δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα.

Τέλος, ο δρόμος αυτός συνδέει την ενδονώρα, συμπεριλα;;- 
βανομένης της Σ τερ ε ίς  ¡Ελλάδος και της Θεσσαλίας, μ; το 
λ-μάνι του Βόλου. Και ακόμη, επειδή ο σιδηρόδρομος Βόλο· 
Καλαμπάκας είχε αρχίσει προ της κατοχής να γίνεται προς 
Κοζάνη — και είναι τα έργα ακόμα, μ.όνο τις ρόγες πήραν οι 
Ιταλοί—  θα συνδέσει την Βόρειο Ελλαδα με την Θεσσαλία 
και την Στερεά Ελλάδα με1 την Δυτική JT τλοπόννησο.

Αυτή είναι η χρησιμότητα τον έργου, χέρια του ότι διασχί
ζει ορεινά χωριά τα οποία θα δουν το φως του πολιτισμού και 
θα επικοινωνήσουν με τον έξω! κόσμο. Θα γνωρίσει ο κόσμος 
απείρου κάλλους τοπία αυτών ;ων περιοχών και θα αποτελε
ίτε! το έργο αυτό το θεμέλιο του τουρισμού.

Πού βρισκόμαστε τώρα; Απο πλευράς Καρδίτσα; μέχρι 
των ορίων του Νομού Ευρυτανία;, πέρασε πάρα πολύς χρόνος 
α.φ’ ¿του έγινε ο δρόμος. Ο αείμνηστός Πλαστήρας ενδια
φερόμενος τότε να υλοποιηθεί το όραμά του για φράγ,ι.α Ταυ-



¡-ωχοΜ πέτυχε να γίνει ο δρόμος μέχρι τη1 Μονή Κορώνης. 
Απο κει και πέρα η ΑΕΉ το έργο το χήγε στο φράγμα, το 
οποίοι είναι στα ¿¡μια, των ιδιύοι Νομών.

Η Ευρυτανία προσπάθησε, έκανε μικροεργολαβίες με μι- 
•χροοαστώισεις και μπορώ ν·α πω ότι στη κατεύθυνση Ευ,ρυται- 
νιας πρ-ος Καρδίτσα, εκτός απιό δ χιλόμετρα, έχουν γίνε!' 
©πίσης και τ,α έργα. Το έργο κμτευόίύνεται από τα όρια του. 
Νομού Καρδίτσας. Αυτός που το ανέλαβε εργολαβικούς ήτο 
ο κ. Ζαβαρδινός, εργαζόταν χειμώνα —  καλοκαίρι και έκανε 
σημαντικό έργο με πιστώσεις όχι σπουδαίες. Τ'ο Αγρίνιο δεν 
επιθυμούσε ν,α γίνει ο δρόμος. αυτός. Περίεργη αντίληψη, 
αλλά δεν μπορώ να εκφράσω κατηγορίες κατά του πληθυ
σμού της Αιτωλοακαρνανίας. Έ τσ ι ο δρόμος Αγρίνιου —  
Καρπενησιού δεν προχωρούσε ή μάλλον δεν άρχιζε.

Επί των ιδικών σας ημερών, παρά ταύτα κύριε Υφυπουρ
γέ, ενισχύεται η άποψη να. γίνε τοι κομμάτι Αγρίνιο — ι Ευ
ρυτανία. Είχε αρχίσει ένα μέρος και σταμάτησε. Νομίζω ότι 
για το έργο επραϋπολόγισε για το 1985 1 δισεκατ. Δεν -3α 
φτάσει, όμως, αυτό το ποσό. Τ ί απομένει. Σεις ή εμείς, που 
•3α διακυβερνήσουμε τη Χώρα αύριο, ·3α πρέπει το έργο του 
μεγαλύτερου δημοσίου ανδ,ρός της Χώρας στο 19ο αιώνα· του 
Χαριλάου Τρικοόπη που δημιούργησε τη νεώτερη εκσυγχρο1- 
νισμένη Ελλάδα, την έκανε Ευρώπη, να το αποπερατώσουμε.

Αυτό ζητούν ο κάτοικοι αυτοί οι ορεισίβιοι με το ψήφισμα, 
διότι όλα τα  άλλα χωριά ·8α τα διασχίσει ο δρόμος Αγρίνιου 
—  Καρδίτσας.

Σέβομαι το χρόνο., κύριε Πρόεδρε και διακόπτω.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της. Νέας Δημοκρα

τία ς) .
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Γ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο  κ. Υφυπουρ

γός Δημοσίων Έ ργων έχει το λόγο.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Α Π Α Π Α Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων 
Έ ργω ν), θ α  είμαι σύντομος, κύριε Πρόεδρε.

Σε ό,τι αφορά την οδοποιία, στις περιοχές αυτές υπάρ
χει ένα πρόγραμμα που εκτελείται από1 τις επενδύσεις σε νο
μαρχιακό επίπεδο και υπάρχει ύστερα το ε*3νικό πρόγραμμα.

Πρώτα, για να είναι μία ολοκληρωμένη απάντηση, σε 
ό,τι αφορά το δρόμο Νεοχώρι —  Μπελοκομίτι —  Καρότσα, 
δημοπιρατήόηκε στις 5.12.85 με προϋπολογισμό- 15 εκατ., 
αναδιείχόηκενανάδοχοις και για το 1985 έχει αυξηθεί η πί
στωση και ο προϋπολογισμός σε. 25 εκατ.

Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το δρόμο Αμπελικό, το 1984 έχουν 
κατασκευαστεί εργασίες ύψους 2 εκατ., ενώ για το 1985 
προβλέπονταϊ 8 εκατ.

Τρίτο, ο δρόμος Καταφυγίου έχει συμπεριληφ^εί στο πρό
γραμμα με προϋπολογισμό 10 εκατ.

Τέταρτο, σε ό,τι αφορά δρόμο Δαφνοσπηλιές —  Απιδιά 
—  Μολόχα, είναι επίσης ενταγμένοις στο πρόγραμμα του 
1985 μ® προϋπολογισμό 20 εκατ. δραχμές.

Πέμπτον, σε ό,τι· αφορά το δρόμο Καρδίτσας — < Ραχού
λας — ι Α)μάραν:τος είναι επίσης ενταγμένος στο πρόγραμμα 
το νομαρχιακό, με προϋπολογισμό 45 εκατ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΛΛΛΜΑΝΗΣ. Πισσώσεις;
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Α Π Α Π Α Ν Ν Η Σ  . Υφυπ. Δημοσίων 

Εργων)., Δεν έχω πιστώσεις για το 85, ίσως δεν έχουν 
•βγάλει πρόγραμμα.

Τώρα,, σε ό,τι αφορά το δικό μας ε·3ν,ικό π·ρόγρ·αμμα.
Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ . Παρέλ&ιψα να αναφέ- 

,ρ·ω τα έργα αυτά, διότι δεν είναι της, αρμοδιότητος του κ. 
Υπουργού. Είναι της αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερ'ΐκών. 
Είμαι όμως πολύ ικανοποιημένος, διότι πήρε την πρωτοβου
λία να αναδεχ·3εί την ευθύνη της πληροφόρησης του Σώμα
τος.

Ό μ ω ς παρέλειψε τον τελευταίο δρόμο Καροπλέσι και. 
Κα,ρ'βασαρά.

ΒΑΙΣΙΙΛΕΙΙΟΣ I I Α  Π  Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων
Έ ργω ν ). Δεν το έχω., κύριε Αλλαμανή.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ . Δεν πειράζει.
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Α Π Α Π Α Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων

Έ ργω ν ). Τέλος, σε ό,τι αφορά το έργο μπορούμε να σας 
πληροφορήσουμε για τη σύνδεση Καρπενησιού —  Καρδίτσας 
ότι έχει ενταχόεί το έργο με. προϋπολογισμό σε πρώτη; φάση 
— γιατί -3α στοιχίσει, περισσότερο·—  1 διις και πίστωση για 
το 1985 100 εκατ. δραχμές.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ . Δεν έγινε δημοπ,ρά- 
τη,ση.;

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Π Α Π Α Π Α Ν Ν Η Σ  (Υφυπ. Δημοσίων
Έ ργω ν ). 'Οχι,, όση είναι η ζήτηση της απορροφητικότητας 
•3α ικανοποιείται. Απλά ξεκινάμε με 100 εκατ., γιατί είναι* 
η έναρξη φέτος και δεν ·3α υπάρξει μεγαλύτερη ευχερειια 
απορρόφηση?. ΕΙυχαριιστώ.

ΠΡΟΠΔΡΕΥΩΝ (Μ ιχαήλ ¡Στεφανίδης). Κύριε Αλλαμα
νή, 3έλετε να ομιλήσετε; Δικαιολογημένα για το λόγο που 
εξ.εφ.ράσατε το Προεδρείο ·3ελει, ν »  -παράσχει. κά·3ε δυνατό
τητα, κά'3ε .ανοχή, σε σας, σήμερα. στην τελευταία απιως 
λέτε — και με λυπεί αυτό— 1 ομιλία σας.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ .. 'Όχι,, κύριε  ̂Πρόεδρε, 
δεν ·3α πω τίποτε. Έλαβα απάντηση ικανοποιητική.



ΠΡΟΕΙΔ,ΡΕΥΏιΝ (Μιχαήλ Στεφαινίδηις;). Κύριοι συνά- 
δελφοι, εξ,αντλήδηκε ο* χρόνος ο προορισμένος για: την· συζή
τηση αναφορών και ερωτήσεων και εισερχόμαστε στην ημερηι- 
σία διάταξη

ΤΩΝ ΕΠ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Σε εχερώτηρηι των χορίων Β. Μτ.εκιρη, Ν . Κα,τσα,ρού, Αδ. 
Κονταξή, Στ. Αλλαμανή, Γ. Παπαευδυμίου, Ε. Π  απαδημηΓ 
τρίου, Ηιλ, Βειζδ-ρεβάνη και Αγγ. Βαλταδώρου κατά του Υ 
πουργού Γεωργίας, σχετικά με το κόστος και τις τιμές διαδέ- 
σεως των αγροτικών προϊόντων κ.λ.π. Ο κ. Μπεκίρης έχει 
το λόγο.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ 1 ΊΕ Κ ΙΡ Η Σ . Κυρίες και κοριοί συνάδελ
φοι, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ένα αχό τα μεγαλότε- 
ρα σον-δτ ι.ατα του Π Α Σ Ο Κ  στις εκλογές ταυ 1981 ήταν 
και οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Έλεγαν σχεδόν τρα
γουδιστά. οι φίλοι και οπαδοί τοο Π Α Σ Ο Κ , μαζί με τα  στε
λέχη. τους Βεαλεοτάς και τοος χολιτεοτάς, το περίφημο εκεί
νο ότι «οι τιμές των αγροτικών προϊόντων -δα είναι ανάλογες 
με το κόστος της παραγωγής σον ένα λογικό κέρδος». Και 
λέγω τραγουδιστά, διότι όλοι οι Έλληνες, φίλοι και αντίπα
λοι του* Π  ΑΣΟ Κ , έμαδαν αυτό το δίστιχο* σχεδόν απ’ έξω . 
Και όταν το Πχ\ΣΟΚ με την* ψήφο του Ελληνικού Λαού έγι
νε Κυβέρνηση, όλοι οι Έλληνες περίμεναν να πραγματοποι- 
ηδ: ί αυτή, η μεγάλη υπόσχεση*. η προεκλογική υπόσχεση του 
Π Α ΣΟ Κ .

Θα, συγχωρούσαμε το ΙΊΑ Σ Ο Κ . αφού βέβαια δεν το εφήρ- 
μοσε. αν αυτά ελέγοντο μόνο προΐεκλογικώς. Δυστυχώς όμως 
την ίδια υπόσχεσηι έδωσε ο κ. Πρόεδρος της Κυβέρνησης και 
Αρχηγός τον* Π Α Σ Ο Κ  αχό το Κιλελέρ και το 1982 και το 
1983. Και αν δεν με αχατά η μνήμη και το 198*1. Μόνο* φέ
τος δεν επανέλαβε αυτό το δίστιχο που αφορούσε τις τιμές 
των αγροτικών προϊόντων και που έλεγε ότι ο: τιμές δα είναι 
ανάλογες με το κόστος της παραγωγής συν ένα λογικό κέρ
δος. Και δεν έφδανε αυτό*, αλλά το* 1983 πρόσδεσε και κάτι 
άλλο, ο κ. Πρωδυχουργός, χάλι αχό το Κιλελέρ.

Είχε συγκεκριμένα ότι «αν οι τιμές των Βρυξελλών δεν 
ικανοποιούν τους αγρότες, τότε τον λόγο δα τον έχει η Αδή- 
να». Ούτε την μια υχόσχεση ετήρησε ο κ. Πρόεδρος της Κυ
βέρνησης. ούτέΝκαι τη,ν άλλη. Και δεν ετήρησε το λόγο του 
διότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, με εξαίρεση βέβαια 
τα προϊόντα τα οποία χρηματοδοτούνται κατ’ ευδείαν από την 
ΕΌΚ, όπως το λάδι, η σταφίδα, το* βαμβάκι, ο* καπνός κ.α., 
όλα τα άλλα σχεδόν προϊόντα παραμένουν στα επίπεδα του 
1981. ενώ το* κόστος της παραγωγής των έχει υχερδιπλα- 
σιασδεί. Ο υπερδιχλασιασμός δε του κόστους τηις παραγωγής 
οφείλεται στο* γεγονός ότι αυξήδηκαν σημαντικά οι τιμές 
όλων αυτών που συναποτελούν το* κόστος της παραγωγής, ό
πως είναι τα λιπάσματα, τα φ-υταφάρμακα. τα μηχανήματα, 
χου* χρησιμοποιεί - ο* αγρότης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέ
λαιο τα- ημερόμισδια και γενικά όλα αυτά που αποτελούν το 
κόστος τηις παραγωγής έχουν υΧερδιπλασιασδεί. Ενώ. λοι
πόν. αι.ξήδηκαν στο διπλάσιο* σχεδόν οι τιμές όλων αυτών 
που συναποτελούν το κόστος της παραγωγής, οι τιμές των 
προϊόντων παραμένουν σχεδόν στα επίπεδα του 1981 με μικρή 
μόνο ¡αύξηση. Τέτοια προϊόντα που επωλήδησαν ή πωλούνται 
στις τιμές του 1981 είναι τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, τα 
κρασοστάφυλα, οι πατάτες κ.λ.π. ·

Για παράδειγμα δα σας* αναφέρω την τιμή των λεμονιών 
μόνο ■—- διότι ο χρόνος δεν επαρκεί. να *αν*αιφέρω* άλλα, παραι- 
δείγματα αλλά και ¡διότι δα  αναφερδούν και από άλλους συ
ναδέλφους άλλα παραδείγματα. Η  τιμή ασφαλείας του λε
μονιού το 1980 ήταν 17 δραχμές. Κάδε χρόνο οι κυβερνήσεις 
τότε της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα προϊόντα, έδιναν μία 
αύξηση 20%. 25'% ή, 30% για να καλύψουν τον πληδωρι-σμό. 
Και έτσι το* λεμόνι πήρε το 1981 μία αύξηση; 20% στην τ ·- 
μή, του 1980' και όλοι οι παραγωγοί το 1981 πούλησαν το 
λεμόνι τους με 20.40 δρχ. κατά κιλό.

Αυτή αφορούσε όλες τις ποσότητες, γιατί εκείνη τη,ν επο
χή δεν είχαν εφευρεδεί ακόμα οι χωματερές για τα λεμόνια,

όπως, εςευρέδηκαν στη συνέχεια από την* Κυβέρνηση του Π  Λ.
ΣΟ .Κ.

Το 1982, κα ιτο· 1983 η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  άφηυε 
την τιμή του λεμονιού ν ακινηδεί μόνη της και οε παραγωγοί 
εισέπραξαν, γύρω στις 18 δραχμές το κιλό, τιμή πολύ χαμη- 
λότεοη από εκείνη την οποία εισέπραξαν την περίοδο -του 
1981

Κα· μόνο πέρυσι,, την περίοδο δηλαδή 1984 προς 1985. εν 
όψει του γεγονότος ό τι η Κυβέρνηση πήγαινε για  εκλογές, ό
ρισε τιμή ο*τα λεμόνια και είπε περί τα τέλη Νοεμβρίου ότι 
για όσες ποσότητες λεμονιών έχουν παραδοδεί προς εξαγω
γήν αέχρι τις  29 Νοεμβρίου* οι παραγωγοί αυτοί δα · :πατά
ξουν τιμή 32 ¡δραχμές κατά κιλό. Όσοι παραγωγοί παραχώ
σουν ποος εξαγωγή ποσότητες λεμονιών από 29 Νοεμΐρ’ου 
μέχρι 9 Δεκεμβρίου δα  πίληρωδούν με 27 δραχμές το,κιλό.

■Η μεγαλύτερη ποσότητα των λεμονιών όλων των. πεοιοχών 
της Ελλάδος πληρώδηκε με* 27 δραχμές κατά κιλό,. Αν αφα.- 
ρέσε*! κανείς τις κρατήσεις, που επιβάλλονται .τα τελευταία 
χρόνια για τους συνεταιρισμούς και για άλλες οργανώσεις, τό
τε ο παραγωγός, όπως με πληροφορούν, εισέπραξε φέτος, δη
λαδή την περίοδο 1984 προς 1985, 23 με 24 δραχμές κατά 
κιλό, ενώ, όπως είπα προηγουμένως, τοι κόστος της παρα
γωγής έχει υπερδ'ιπλασιασδίεί. Και ενώ οι Βουλευτές και Π ο
λιτευτεί του Π Α Σ Ό Κ  περιήρχοντο την περιοχή* μας τότε, προ 
του 1981 και έλεγαν ότι το λεμόνι εκείνη την περίοδο έπρε
πε να πωλείται γύρω στις 28 με 30 δραχμές το κιλό, για -ί 
αυτό* ήταν το κόστος, σήμερα *οι Βουλευτές και Π ολιτευτεί 
του Π  Α ΣΟ Κ  της περιοχής μας δεν επισκέπτονται καδόλου 
τους παραγωγούς, για να εξηγήσουν, για τί οι παραγωγοί δεν 
πληρώνονται με τις τιμές που τους είχαν υποσχεδεί και γιατί 
η Κυβέρνηση δεν όρισε ακόμα αυτό το περίφημο κόστος των 
-αγροτικών προϊόντων.

Επί τη ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, δα  ήδελα να σας υχεν- 
δυμίσω κάτι, που κατ’ επανάληψη έχετε, πει στην Αίδουσα αυ
τή. ότι κάποτε δα δώσετε στη δημοσιότητα το κόστος της πα- 
ραγωγής όλων των προϊόντων. Μέχρι σήμερ*α δεν ©3δε τ?τ'~ 
τα το φω*ς της δημοσιότητας. Αν δε: με απατά η μνήμη την ' τ 
Φεβρουάριου*, που συζητείτο* εδώ πάλι μία είπερώτηση δική 
μας. είχατε υποσχεδεί ότι σε δύο μήνες- δα δίνατε το κόστος 
όλων των προϊόντων. Πέρασαν και οι, δύο και ακόμα δεν εί
πατε τίποτα για το περίφημο κόστος των προϊόντων. Π  εμ
μένουμε. Και οπωσδήποτε εν όψει των εκλογών δα το* ανακοι
νώσετε -για, να πείτε! ότι, τον γίνεται Κυβέρνηση, δα δώσετν 
μεγαλύτειρες τιμές.

Βέβαια, ήτο σκόπιμο ν*α μην ανακοινώσετε μέχρι σήμεία'το 
κόστος τη*ς παραγωγής, γιατί και σεις οι ίδιοι δα  βγάλετε 
ότι η τιμή του κόστους των προϊόντων δα  είναι διπλάσια σχε
δόν από τη/ τιμή με τη» οποία πωλούνται σήμερα τα αγροτικά 
προϊόντα.

Α ξίζε ι εδώ να δυμηδούμε ότι το Π Α Σ Ο Κ  έλεγε προεκλο
γικά. ότι οι τιμές δα .αυξηδούν, όταν γίνει Κυβέρνησή το 
Π Α Σ Ο Κ . «διότι εμείς οι σοσιαλιστές»— λέγατε τότε— έχου
με καλές σχέσεις με τις  τριτοκοσμικές χώρες και δα κι πέ
σουμε τις εξαγωγές μας προς όλες αυτές τις χώοες. Έ τσ ι 
δα καταργηδοόν ο« χωματερές και οι παραγωγοί δα εισπρά- 
ξυ*ον μεγαλύτερες τιμές στα προϊόντα τους».

Α ντ’ αυτού είδαμε να μειώνονται οι εξαγωγές προς τ ις  
ανατολικές χώρες και τις τριτοκοσμικές χώρες και /α αυ
ξάνονται ο-ι εξαγωγές μόνο* προς την καταραμένη Ε Ό Κ

Αυτή η μείωση των εξαγωγών προς τις  τριτοκοσμικές και 
τις ανατολικές χώρες, νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, ότι οφείλε
ται στο γεγονός ότι καταργήδηκε τελείως το ελεύδερο εμπό
ριο κα· τις  εξαγωγές τις ανέλαβε ο φορέας εξαγωγών της 
Α ΓΡΕ Σ .

Ο  φορέας αυτός δυσκίνητος από τη φύση του* δεν μπορεί 
να ανταποκοιδεί στις απαιτήσεις των ξένων αγορών, ούτε 
μπορεί να ανταγωνισδεί τις ανταγωνίστοιες Χώρες οι οποίες 
κινούνται με ελεύδερους επιχειρηματίες. Πέραν αυτών, πολ
λές Ανατολικές Χώρες δεν έχουν εμπιστοσύνη στον φορέα, 
διότι τα προϊόντα τα οποία τους πήγε ο φορέας ευρέδηϊαν



ακατάλληλα ή κακώς συσκευασμένα. Γ ι ’ αυτό πολλές Χώ- 
?«ς και ειδικότερα η Ρωσία εξακολουθεί να προμηδεύετα: 
προϊόντα osito ιδιώτες και συγκεκριμένα από τον οίκο Φιρα- 
γκίστα. Έ τσ ; ο φορέας εξαγωγών της Α ΓΡΕ Ξ  απέτυχε 
στον τομέα των εξαγωγών και το μόνο που πέτυχε ήταν να 
χρεώσει το Ελληνικό Δημόσιο· με μερικά δισεκατομμύρια 
δραχμές. Είναι άγνωσίτο, πόσα δισεκατομμύρια ελλείμματα 
της ΑΓΡΕ Ξ  έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο τα τελευ
ταία χρόνια από τότε που την Α Γ Ρ Ε Ξ  διοικούν άνθρωποι 
ξένοι προς το αντικείμενο, άτομα που έχουν καταδικαστεί 
κατ’ επανάληψη για απάτες και άλλα συναφή αδικήματα 
του κοινού Ποινικού Νόμου. Η  Α Γ Ρ Ε Ξ  χρόνο με τον χρόνο 
αφήνει ελλείμματα πολλών δισεκατομμυρίων.

Προ μηνάς Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατέθε
σαν στη Βουλή μία ερώτηση αποκαλύπτοντας ότι η Χώρα 
μας ζημιώθηκε 1,5 δις δραχμές ε ξ  αιτίας καικών και υπό
πτων χειρισμών της Α ΓΡΕ Ξ  κατά την υπογραφή συμβάσεως 
με Ελληνο-— Βρεττανικό οίκο για την απ’ ευδείας εξαγωγή 
πατάτας. Τέτοια περιστατικά έχουν αναφερδεί πάρα πολλά, 
πραγμα που δείχνει την ασυδοσία και την κακοδιοίκηση που 
υπάρχει στον κρατικό αυτό φορέα. Η -ίδια βέβαια κατάστα
ση παρατηρείται και στους άλλους κρατικούς οργανισμούς 
και στις άλλες κρατικές επιχειρήσεις, ως και στις συνε
ταιριστικές οργανώσεις και τα σΐυνετα-ριστικά εργοστάσια. 
Ό λ ε ς  αυτές οι επιχείρησες, όλα αυτά τα εργοστάσια πα
ρουσιάζουν τεράστια ελλείμματα οφειλόμενα στην ανίκανη 
ασύδοτη διοίκηση των πρασινοφρουρών που έχουν διοριστεί 
σ' αυτά. Αλλά αλήθεια κύριε Υπουργέ, ποιος δα  πληρώσει 
αυτά τα ελλείμματα τα οποία παρουσιάζουν όλο: αυτοί οι 
οργανισμοί; Ποιος δα πληρώσει τα ελλείμματα όλων των 
ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών τα οποία τα τελευταία 
χρόνια 'έχουν αυξηθεί σημαντικά και σας αναφέρω για πα
ράδειγμα την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών 
η οποία οφείλει περί το 1,5 με 2 δις δραχμές; Α λλά  μήπως 
είναι καλύτερη η κατάσταση και στην κορυφαία συνεταιρι
στική οργάνωση την Π Α Σ Ε Γ Ε Σ ; Δεν έχω τον χρόνο να 
αναφέρω με στοιχεία ότι και εκεί έχουμε σημαντικά ελλείμ
ματα ενώ· πριν από το 1981 είχαμε περισσεύματα. Είπα 
προηγουμένως για τις εξαγωγές των προϊόντων τον αγρο
τικών προς την ΕΟΚ ότι αυξήθηκαν ενώ αντίστοιχα εμειώ- 
ύησαν οι εξαγωγές προς τις τρίτες Χώρες, τ ις  Ανατολι
κές Χώρες. Συγκεκριμένα την περίοδο 1980 —  1981 οι 
εξαγωγές προς την ΕΟΚ. στα πορτοκάλια αναφέρομαι. ήταν
2.500 τόννοι. Το 1981 —  82 έφτασαν όταν μπήκαμε στην 
ΕΟΚ στις 43.500 τόννους και εν συνεχεία το 1982 —  83 
τις  43.000 και το 1983 —  84 αυξήθηκαν ακόμη περισ
σότερο για να επαληδεύσει αυτό που είπα προηγουμένως ότι 
ο: εξαγωγές μας από τότε που μπήκαμε στην ΕΟΚ αυξά
νονται συνεχώς. Αντιδέτως προς τις τρίτες Χώρες μειώ
νονται. Το  1980 —  81 εξήχ-δησαν προς τις τρίτες Χώρες
17.500 τόννοι πορτοκάλια. Το 1981 —  82 34.500 τόννοι, 
ενώ το 1982 —  83 εμειώδησαν στις 23 ΟΟΟ τόννους και 
το 1983 -—  85 εμειώδησαν ακόμα και έφδασαν στις 20.000 
τόννους. Τδ ίδιο συμβαίνει και με τις  Ανατολικές Χώρες 
όπου το 1980 —  1981 επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρα
τίας, εξήιχδησαν 118.000 τόννοι πορτοκαλιοί. Το 1981— 82 
που είχε υπογράψει συμβάσεις πάλι η δική μας η κυβέρνηση 
εξήχότσαν 122.000 τόννοι ενώ το 1982 —  83 εμειώδησαν 
στις 84.000 τόννους και το 1983 —  84 στις 96.000 τόν
νους.

Ανέφερα αυτά τα περιστατικά, για να δείτε ότι ήταν χρή
σιμη η ένταξή μας στην ΕΟΚ. Είπα, επίσης, ότι το Π Α . 
ΣΟ.Κ. είχε υποσχεδεί ότι -δα καταργήσει τις χωματερές όταν 
ήρχετο στην εξουσία. Επί 3,5 χρόνια βρίσκεται στη εξουσία 
και όχι μόνο δεν κατήργησε τις χωματερές, αλλά τις αύξησε 
ναι τις γενίκευσε σε όλα τα προϊόντα. Και ενώ το· 1981 ·δάΛ 
ψαμε 50.000 τόννους μόνο ροδάκινα, το 1984 βάψαμε 950.000 
τόννους από όλα τα προϊόντα και σε όλες τ·ς  περιοχές της 
Ελλάδος. Σ το Νομό Αχαίας που δεν είχαμε ποτέ χωματερές, 
αποκτήσαμε' την περίφδρ αυτή δύο μεγάλες χωμα;ερές. στις 
οποίες δάβονται λεμόνι* μ*ι πορτοκάλια.

Η διαφορά είναι τεράστια κ*> δείχνει την ανικανότητα της 
Κυβερνήσεως που δεν μπορεί να απορρόφησε, ή να εξάγει τα 
προϊόντα. Και ευτυχώς που υπάρχει η «καταραμένη» ΕΟΚ. 
που χρηματοδοτεί αυτές τις αποσύρσεις και εισπράττει, κατά 
κάποιον τρόπο λίγα χρήματα ο παραγωγός, για να καλύψει 
αυτά τα οποία ξοδεύει για την καλλιέργεια.

Α ξίζε ι, όμως, εδώ να σημειώσουμε ότι σήμερα ο κ. Υπουρ
γός της Γεωργίας δεωρεί τις χωματερές εργαλεία προστα
σίας του γεωργικού εισοδήματος ενώ πρώτα τις απείοκίμαζε 
και ενοχοποιούσε την ΕΟΚ που πλήρωνε, χρήματα γ ι ’ αυτά 
τα προϊόντα τα οποία εστέλνοντο στις χωματερές.

Βέβαια, για να δικαιολογήσει την αύξηση των χωματερών, 
ο κ. Υπουργός της Γεωργίας κατηγορεί — και ίσως το πράξει 
και σήμερα—  τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έκανε τις αναδιαρ
θρώσεις καλλιεργειών.

Είπαμε κατ’ επανάληψη — και το λέμε και σήμερα—  ότι η 
Νέα Δημοκρατία είχε εγκρίνει πίστωση 7 δις δρχ για προγράμ
ματα αναδιαρθρώσεων ,το οποίο δα άρχιζε την 1.1.1982. Το 
σταμάτησε η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ . όπως σταμάτησε και 
τόσα άλλα προγράμματα κα: τόσα άλλα έργα, για να το πα
ρουσιάσει σήμερα ω ς  δικό της. αι άφησε να περάσουν· 3 χρόνια 
και ακόμη δεν ξέρουμε αν υπάρχει τέτοιο σχετικό πρόγραμμα.

Διότι από πληροφορίες που έχουμε, ακόμη δεν ξεκίνησε τίποτε 
Σαν συνέπεια της κα-δυστερήσεως αυτής, ήταν να απωλεσουμε 
περί τα 18— 20 δις δρχ. Διότι, όπως είναι γνωστό, οι αναδιαρ- 
δρώσεις καλλιεογειών χρηματοδοτούνται με 50% από την 
ΕΟΚ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αντ'.παγετική προ 
στασία.

Ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε έτοιμο πρόγραμμα για την 
αντιπαγετική προστασία — είχε τοποδετήσει πολλούς ανεμν 
μείκτες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος.— η Κυβέρνηση του 
Π Α Σ Ο Κ  δεν συνέχισε αυτό το ίδιο πρόγραμμα. Και ύστεβα 
από 3,5 χρόνια κατέδεσε ένα ψευτονομοσχέδιο για να πει στους 
αγρότες ότι δά εφαρμόσει πρόγραμμα αντιπαγετίκής προστα
σίας, με συμμετοχή μάλιστα κατά 25% — ενώ εσείς δεν πήρανε 
ούτε δραχμή από τους παραγωγούς— και με υποχρέωση, των πα
ραγωγών να πληρώνουν τα έξοδα λεΐτουσνίας και συντηρήσει»; 
των ανεμομεικτών. Έ τσ ι τουλάχιστον λέει το νομοσχέδιο, το 
οποίο κατετέδηι στη Βουλή.

Επίσης, -δα. πρέπε,ι, ν.α δυμηδουμε και τις μεγαλόστομες υπο
σχέσεις του Π Α Σ Ο Κ . για την προστασία του ζωικού κα* ό - 
τικού κεφαλαίου και την ασφαλιστική κάλ. ψη ιμέσου του Ο ΓΑ  
της παραγωγής γενικά, έναντι παντός κινδύνου. Κα- στον το
μέα αυτό -δα μας πει ο κ. Υπουργός ότι ·..: τέδεσε άλλο, νομο
σχέδιο.

©α πρέπει να καταλάβετε, κύριε Υπουργέ, ότι όλα αυτά τα 
ανάελήφδηκε ο 'Ελληνικός Λαός. Η  ν.ατάδεση νομοσχεδίων 
δεν -δα αντικαταστήσει τα «δα ». Διότι και αυτές ο: υποσνέσν.ς 
είναι απραγματοποίητες. Κανείς δεν ξέρει η επομένη Βουλή 
δα ψησίσει αυτά τα νομοσχέδια, τα οποία καταδέτετε. Ευ :ίς 
γνωρίζουμε ποια δία είναι η επομένη Βουλή, οπότε τα  νομοσχέδια 
σας δα είναι προεκλογικά «δα » και υποοχέσεις. Αλλά και αυτά 
τα πράγματα, νομίζω· ότι δεν πιάνουν τόπο. Ό πως δεν δα πιά- 
σει. 'τόπο αυτό που. βγήκε και είπε οκ. Γ ιώ τας προχδές, ότι δα 
διανείμει 69.000 στρέμματα σε ακτήμονες καλλιεργητές Τώ 
ρα βρήκατε να κάνετε διανομή γαιών στις παραμονές εκλογών: 
Αν ήταν σοβαρή η Κυβέρνηση, νομίζω· ότι δεν δα το έπραττε αυ'* 
τό, ·όπως δεν το έπραξε την προεκλογική περίοδο η Κυβέρνηση 
του Γεωργίου Ράλλη, Δεν έδωσε καμία υπόσχεση. Δεν κατά- 
δεσε κανένα νομοσχέδιο και δεν διένειμε ούτε χρήματα, όπως 
διανείμετε εσείς.

Δώσατε στους σταφιδοπαραγωγούς μια ενίσχυση τώρα, στις 
παραμονές εκλογών. Γ ιατί δεν την δίνατε, κύριε Υπουρνέ. π?·ν 
6 μήνες όταν το ζήτησε· ο Αρχηγός μας επιτακτικά, ότσ·' εί
χατε υποχρέωση, να δώσετε αυτή την εισοδηματική ενίσχυση 
στους· σταφιδοπαραγωγούς;

Γιατί δεν τα δίνατε πριν από 6 μήνες και τα δίνετε τώρα, 
στις παραμονές των εκλογών;



Επίσης, δεν δα πιάσουν και Ο! άλλες υποσχέσεις τις οποί
ες έίωο<* ο κ. Καφίρης για τους υπαλλήλους της Αγροτικής 
Τραπέζης.

Πρέπει να διαμηνύσετε στην Κυβέρνησή σας, ότι αυτά δεν 
πιάνουν τύπο στον Ελληνικό Λαό. Έ χει χορτάτει μ* υποσχέ
σεις ο Ελληνικός Λαός και ιδιαίτερα ο αγροτικός πληθυσμός.

Αλλά και στον τομέα των αρδεύσεων δεν πραγματοποιήσα
τε τις μεγάλες υποσχέσεις που είχατε δώσει στον Ελληνικό 
Λαό'. Υποσχεδήκστε πολλά πράγματα με το δετές πρόγραμ
μα. Βγήκατε καμιά φορά στα χωριά να δείτε που σας εμπαί
ζουν; Ό λο ι ·:·: χωρικοί έχουν αντιληφδει τι συμβαίνει -και 
όταν γίνεται συζήτηση για κανένα έργο που δεν έχει γίνει λέ
νε «είναι στο δετές». Ό λοι κοροϊδεύουν, διότι πιστεύουν όλοι 
οι χωρικοί στην Ελλάδα ότι αυτά που αναφέρονται στο δετές, 
δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν ποτέ.

Για τις αρδεύσεις είχατε πει ότι δα παραδίδατε κατά μέ
σο όρο 260.000 στρέμματα αρδευόμενος εκτάσεις. Θα σας πιο 
αναλυτικά τι παραδώσατε, γιατί στην προηγούμενη επερώτη- 
σή μας απαντήσατε με ένα αρεδιμό που συμπεριλάμβανε όλες 
τις αρδεύσεις της τριετίας, θέλουμε να μας πείτε αναλυτι
κά. διότι από τα στοιχεία που έχουμε προκύπτει ότι το 1982 
παραδώσατε. . .

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ . Γεωργίας). Εί
ναι δέμα της επερώτησης οι αρδεύσεις;

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Είναι, κύριε Υπουργέ. Δια
βάστε την τελευταία παράγραφο, όπου μιλάμε για ανταγωνι
στικότητα της γεωργίας. Οι αρδεύσεις δίεν αφορούν την αντα
γωνιστικότητα της γεωργίας;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Γπ . Γεωργίας). Ό ,τ ι 
δέλουμε λέμε! Ολα είναι μέσα στην ανταγωνιστικότητα. Τα 
τ ίν τα  είναι μέσα.

Β ΑΣΊΛΕ ΙΟ Σ ' Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Δεν λέμε ό,τι δέλουμε κύ
ριε Υπουργέ. Νομίζω ότι είναι μέσα στα πλαίσια της επερω- 
τήσεως. Η τελευταία παράγραφος αυτό "λέει. Αν δέλετε α
παντήστε, αν δεν δέλετε μην απαντάτε.

Π Ρ Ο Έ Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Μπεκί- 
ρη. νομίζω ότι η παρατήρηση του κ. Υπουργού απλούστατα 
είναι ότι το δέμα που εξηγείτε και αναπτύσσετε δεν περιλαμ
βάνεται μέσα στην επερώτηση.

ΒΑΣΊΛΕ ΙΟ Σ! Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Είπα, κύριε Πρόεδρε, αν 
μ-, παρακολουδήσατε, ότι η τελευταία παράγραφος αναφέρει 
για την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Π ώ ς δα γίνει 
ανταγωνιστική; η γεωργία μας. αν δεν αρδευδούν οι εκτάσεις 
μας. αν δεν γίνει ο αναδασμός της γης; Αν δίεν δέλετε, δεν 
τα αναφέρω, κύριε Πρόεδρε. Αν οι δημόσιες επενδύσεις είναι 
μειωμένες πώς δα γίνει ανταγωνιστική η γεωργία μας; Ε
γώ το δετω  υπό την κρίση σας. την δίκαια και αντικειμενική 
κρίση σας. Δεν δέλετε να τα αναφέρω; Δεν τα αναφέρω, τα 
παραλείπω,

ΠΡΟΕΙΔΡΕιΥΩΝ (Μιχαήλ Στεφανίδης). Απλώς, λέω 
να περιοριστείτε στο δέμα της επερωτήσεως.

Β Α Σ ΊΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Ί α  παραλείπω και πάω σε 
ένα άλλο δέμα, κύριε Πρόεδρε, για να τονίσω ότι η Κυβέρ
νηση παρουσίασε μεγάλη ανικανότητα στο να απορροφήσει 
από την ΕΟΚ τεράστια κονδύλια, με τα οποία δα μπορούσαν 
να πραγματοποιηθούν πολλά έργα υποδομής, τα οποία δα 
υποβοηθήσουν στην αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.

Η  καδοστέρηση 'υποβολής των διαφόρων δικαιολογητικών, 
η έλλειψη ικανών στελεχών για τη διαπραγμάτευση και την 
προώδηση των δικαιολογητικών. είναι η κύρια α ιτ;α που χά
σαμε τεράστια ποσά από την ΕΟΚ. Η ανικανότητα των συμ
βούλων που χρησιμοποίησε η Κυβέρνηση στον τομέα αυτόν, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι οι χρησ ιμ ο πο ι η δ έν τεις σύμβουλοι 
δεν γνώριζαν ούτε το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται 
αλλά ούτε και τη,ν Ελληνική πραγματικότητα, ήταν τ απο
κλειστική αιτία που χάσαμε τουλάχιστον 50 δις δρχ.. Έ δ ιω 
ξαν από το Υπουργείο Γεωργίας όλα τα ικανά και μεγάλα στε- 

και έφεραν συμβούλους από τα πέρατα του κόσμου, για

να δώσουν συμβουλές μετά τριετία περίπου, διότι σήμερα άρ- 
χισαν να καταλαβαίνυν οι σύμβουλοι πού βρίσκονται, ποιο εί
ναι το αντικείμενό τους και ποια είναι r Ελληνική πραγμα
τικότητα.

Παρά το γεγονός ότι χάσαμε ε ξ  αιτίας της αβελτηρίας 
και της ανικανότητας του Π  Α Σ Ο Κ  τεράστια ποσά, εν τού- 
τοτς πρέπει να, ομολογήσουμε ότι εισπράξαμε τεράστια κονδύ
λια χάρις στην ένταξή μας στην ΕΟΚ. Εισπράξαμε αυτήν την 
τριετία περίπου 2Ί5 δις δρχ.

Πέρα από αυτά, όπως είναι γνωστό, η ΕΟΚ χρηματοδο
τεί διάφορα έργα αρδευτικά και άλλα έργα, τα. οποία υπτβοη- 
δούν στην ανάπτυξη της γεωργίας μας. Οι μεγάλες οικονομι
κές παροχές της ΕΟΚ προς την Χώρα μας, μαζί μ’ άλλα 
οφέλη, πολιτικά και οικονομικά, είναι οι κύριες αιτίες που 
ανάγκασαν το Π Α Σ Ο Κ  να αλλάξει πολιτική και να μη τολ
μά πλέον να ζητά δημοψήφισμα, ή μάλλον να υποχρεωθεί ο 
Πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ  να αλλάξει πορεία και να πει ί τ : 
δεν δα φύγουμε πλέον από την ΕΟΚ.

Κ,αίτοιι λοιπόν τα 3.5 χρόνια που βρίσκεται το Π Α Σ Ο Κ  
στην εξουσία ο; αγρότες μας ειοέπραξαν 215 δις. κα·το: οι 
καιρ'/ές συνδήικεΓ ήταν ευνοϊκές. ;ν τούτοις το αγροτ κό εισό
δημα. όπως με αδιάσειτα επιχειρήματα υποστήριξε ο τέως 
Υπουργός Γεωργίας κ. Αδανάτίος Κανελλόιπαυλος. εμε.ώδη. 
Αν εκμετοιλλευδεί την ΕΟΚ δα είχε αλλάξει, η μοί: * αυτού 
του Τόπου. 'Ολες αυτές οι παροχές της ΕΟΚ έπεσαν στο 
κενό ή διατέδηκαν για άλλους σκοπούς. Η γεωργία παρέμει
νε όπως ήταν το 1981. ενώ μπορούσε να αλλάξει μορφή ο 
Τόπος και μοίρα ο αγροτικός jc? ηδοσμός. ν

Κύριε Πρόεδρε, δα αναγνώσω μία απάντηση την οποία 
έδωσε ο κ. Κανελλύπουλος πάνω στα στοιχεία που είχε δώσει, 
ο κ. Υπουργός Γεωργίας στη δημοσιότητα για να πεσει τον 
αγροτικό πληδύσμιό ότι δήδεν ε.υξήδηκε το- αγροτικό εισόδη
μα. Μεταξύ άλλων λέει ο κ. Κανελλόιπουλος:

«Μ'ε βάση τα πιό πάνω στο χεία. το αγροτικό εισόδημα σε 
τρέχουσες τιμές αυξήδηκε το *978— 81 κατά 92.3%, ενώ 
το 1981— 84 αυξήδηκε κατά 75%. Οι τιμές κατα-αλωτού 
αυξάνονται το 1978— -81 κατά 85%. ενώ το 1981— S4 κατά 
72.7%.

Έ τσ ι η μέση ετήσια αύξηση των πραγματικών γεωργικών 
εισοδημάτων σε σταδε,ρέ,ς τ'ΐυίές επί Νέας Δημοκρατίας ήταν 
1.3% ενώ επί Π Α Σ Ο Κ  μόνο 0,43%.

Το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά ενεργό άτομο στο, Γεωρ
γία. Αν λάβομμε υπόψη μας ^ην ετήσια μείωση του ενεργού 
πληθυσμού στη Γεωργία κάδε χρόνο στις δύο περιόδους δια
πιστώνουμε ότι: το αγροτικό εισόδημα κατά απασχ λουμένο 
στη Γεωργία αυξήδηκε στις αντίστοιχες περιόδους, επί Νέας 
Δημοκρατίας κατά 4.5%, επί Π Α Σ Ο Κ  κατά 3,6% οηλ. ση
μειώθηκε μείωση του ρυδμοό ουξήσεως επί ΠΑΣΟΕ.

Για την τριετία 1978— 81 η συνολική αύξηση είναι 13.9%. 
Και για την τριετία 1981— 84 δα είναι 11,2%. Συνεπώς η 
πιό πάνω διαπίστωση συμπίπτει με τις εκτιμήσεις της αρμό
διας επιτροπής της ΕΟΚ. όχι όμως και με τις εκτιμήσεις 
του Υπουργείου Γεωργίας».

Η Νέα· Δημοκρατία, κύριε Υπουργέ, βοήδησε τον αγρότη 
με χρήματα και πόρους Ελληνικούς, γιατί από το 1Π 5 μέ
χρι το 1981 δΐ'έδεσε γι·α τους αγρότες, υπό μορφή επιδοτή 
οεως. 270 δις. Τ ι διέδεσε το Π Α Σ Ο Κ  στο διάστημα των 
3.5 ετών που βρίσκεται στην εξουσία; Αν είχατε τη δυνατό
τητα δα Ψάλαμε να ακούσοιυμε πόσα χρήματα δώσατε στους 
αγρότες από ¡Ελληνικούς πόρους.

Η Νέα Δημοκρατία φρόντισε και οδήγησε τη Χωρά μας 
στην ΕΟΚ που είναι: το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων των επο
χών. ενώ το Π Α Σ Ο Κ  πολέμησε την ένταξη. Βέβαια το 
Ι Ι  Α ΣΌ Κ  βρήκε την ευκαιρία να εκμεταλ,λευδεί αυτά τα 
χρήματα που εισπράξαμε τα τελευταία χρόνια από- τη; ΕΟΚ.

Κύριοι συνάδελφοι, διερωτήδτκα πολλές φορές ν..ν την 
απορία μου ο στη την είπα ευδτως στους αγρότες. Ί  · έκανε 
το Π Α Σ Ο Κ  για τους αγρότες; Το λέω αυτό γιατί στις πό
λεις πιστεύουν ό~. το Π Α Σ Ο Κ  έκανε πολλά για τον-αγροτ:-



χιό «MgSoauiS. Βέβαιο«, os άνίρωπΌιΐ των πόλεων ©tv«t επηρεα- 
σμένοι οπτό την φασιστική τηλεόρασή, η οποία κάνε: πλύση 
■:γ»εφάίλιειυ »αχ έτσ* έχει π®»»? τοος αστούς ότι es αγρότες 
Τρώνε σήμερα με χρυσά κουτάλια. ενώ στην ουσία δεν έχει 
Ικάνει τίποτε γ<α τον αγροτικό πληί'υσμό. Εκτός αν μας πει 
•ο κ. Υπουργός ότι αύξησε κατά 2.000 δραχμές τη. σύνταξη 
πίου έδωσα στους γέροντες αγρότες η εκτός και ίεωρει ση
μαντική τψ  παροχή φαρμάκων στους αγρότες και μάλιστα 
με συμμετοχή 2.5%. "Ομως πρέπει να μας, πε;ι ο κ. Υπουργός 
ποσό αυξήό'ηκο:1'/ οιι τιμές των φααμάκων την τελευταία τριε
τία.

Κύριε Πρόεδρε, ία  ήίελα να κλείσω τη;ν ομιλία μου με 
κάτι: που εύ,τε ένας παλιός σκ'άδελφός μας, ο οποίος τώρα 
όρίισκεna: στο Ευρωκιοινοβουλιο και ανήκει σττν παοάταξη 
του Π Α Σ Ο Κ .

Κινιαι ο· Ευρωβουλευτής κ Πλασκοβίτης © οποίος σε μια 
συνέντευξη του μεταξύ άλλων e f e  τα εξή ς:

«Οι σοσιαλιστές, έχουν κατα κύριο λόγο την εκλογική τους 
πελατεία, ανάμεσα στις εργατικές και βιομηχανικές μάζες 
και όχι στους γεωργικούς πληθυσμούς των χωριιώ" τους. Οι 
γεωργικοί πληθυσμοί, κατα ενα μεγάλοι ποσοστό αποτελούν 
τ Ψ εκλογική πελατεία των συντηρητικών και χριστιανοδη- 
μοκρ,ατ,ικων κομμάτων της Ευρώπης. Από την άποιψη, αυτή, 
οι 'σοσιαλιστές, ¡είναι, αρκετά επιφυλακτικοί και περιοριστή 
κοι στις αποφάσεις τους σε σχέση με την ενίσχυση της γεωρ
γίας κα: την· αύξηση των δαπανών για τον γεωργικό τομέα».

Νομίζω αποκαλυπτικότεροι σημείωμα· ατό τούτο εδώ δεν 
μπορεί να δοίεί, διότι αποκαλύπτει πραγμαικά τις  προθέσεις 

Π Α Σ Ο Κ  που δεν ίέλ ε : να ενισχύσει τον αγροτικό πλη- 
ίυσμοΓΔεν κανατε τίποτε κύριε Υπουργέ. για τους αγρότες 
και μην νομίζετε ότι οι νέες υποσχέσεις ί α  πιάσουν τόπο. Ο1 
Λαός ήδη έχει χαράξει την γραμμή του κ Λ ό *  σας στείλει 
και πάλι στην Αντιπολίτευση. ΕΙυχαριστώ”̂ Χειροκροτήμα
τα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας λ

 ̂ Γ ΙΡ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στείφανίδης). Ο1 κ. Κατσα- 
ρός έχει· το λόγο.

Απουσιάζει διαγράφεται.
Ο κ. ,Κιοντάξής έχει το λόγο.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΕ   ̂Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Κύ,οι ε Υπουργέ, κύριοι 
συνάδελφοι, καταίέσαμε αυτή την επερώτηση για να αποδει- 
ν ίε ι σε ολιον τον Ελληνικό Ααό ότι τα 3,5 χρόνια που είναι 
Κυβέρνηση το'1 Π Α Σ Ο Κ  δεν έκανε; τίποτα για να καλυτέ
ρευση το εισόδημα των Ελλήνων ‘παραγωγών. Δυστυχώς, σψ 
μερα δεν υπάρχει, τηλεόραση, για να δείξει τη συζήτηση. 
Γιατί, αν πιστεύατε, ότι αυτό σας συμφέρει, ί α  υπήρχε η -Τη
λεόραση.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Ευ
χαρίστως να είναι η τηλεόραση, γιατί αυτό μας συμφέρει α
πόλυτα.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν ΤΛ Ξ Π Σ . Ξέρετε ότι το ίέμα  της 
τηλεόρασης δεν εξαρχάται από εμάς και έχει λεχ ίε ί επα
νειλημμένων ότι είναι φασιστική και δείχνει αυτό που ίέλ ε- 
τε εσείς.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Οι 
φασιστικές παραδόσεις υπάρχουν αλλού.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Και οι δικοί σας ψηφοφό  ̂
ροι έχουν καταλάβει τι είναι η τηλεόραση. Και στην παρέμ
βασή σας απαντώ για το ίέμα  του πορτοκαλιού· στην Ά ρτα .

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Κύριε Κ-οντα- 
ξή. παρακαλώ τις τελευταίες μέρες που λειτουργεί το Κσκ- 
νοβούλιο ν·α απΟφευχίουν οιι οξύτητες. Ασχολείστε τώρα ρμε 
την τηλεόραση που είναι εκτός ίέματος.

.ΑΘ ΑΝΑΣΙΟ Σ Κ Ο Ν Τ Λ Ξ Π Σ . θα  είχα τελειώσει τώρα, 
κύριε Πρόεδρε, ίέ λ ω  μόνο να πω άτι: εμφανιστήκατε και 
σεις, κύριε Υπουργέ, και ο κ. Μωραΐτης στην τηλεόραση και, 
είπατε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα διαίέσεως των· πορτοκα
λιών στην Ά ρ τα  και πολλοί οπαδοί σας σας απεδοκίμασαν 
εντονότατα. Αυτό μόνο επιτρέπεται να πω ότι έκαναν.

Π Ρ Ο Ε ΔΡ ΙΕ ΥΩ Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Κάντε επερώ
τηση ·αν ίέλ ετε . Αυτό είναι άλλοΙ ίέμα.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Μα ίια είχα τελειώσει αν 
δεν με διακόπτατε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Η  διακοπή 
πρέπει να γίνει, όταν φεύγετε από· το ίέμα. Αυτοί είναι το 
χρέος της έδρας αυτής να δΊακόπτει όταν γίνονται •ανεπί
τρεπτες παρεκκλίσεις; από τη συζήτηση.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Π οια Ά α ι  η ανεπίτρε
πτη συζήτηση;

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Μ ιλάτε για 
την τηλεόραση και σας λέω· κάντε άλλη επερώτηση. Εγώ αι- 
σίάνομαι, ευτυχής όταν δεν· κάνω, καμιά διακοπή και δεν δί
δετε αφορμή παρεμβάσεως»

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Να μου δώσετε το· χρόνο, 
που μου καταναλώσετε κύριε Πρόεδρε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Θα σας δώσω 
στο τέλος ένα λεπτό.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Έ να  από τα προεκλογικά 
συνίήματα του Π Α Σ Ο Κ . κύριε Πρόεδοε — όπως ανεφερε 
και ο κ. Μπεκίρης προηγουμένως—  ήταν ότι η. Κυβέρνηση 
ί α  καί·ορίσει τιμές αγροτικών προϊόντων που ί α  καλύπτουν 
το κόστος παραγωγής,, συν ένα λογικό κέρδος.

Ή δη  διανύουμε τον τέταρτο χρόνο ναι το Π Α Σ Ο Κ  δεν 
έχει αρχίσει ακόμη· την διαδικασία, πώς ί α  καίορίζεται αυτό 
το κόστος.

Κάναμε επανειλημμένες ερωτήσεις και επερωτήοεις στο 
χρονικό αυτό διάστημα των τεσσάρων ετών, για να μας πει η 
Κυβέρνηση, πώς ικαίορίζει το κόστος κατά γεωργικό προϊόν 
και επίσης κατά περιοχή — γιατί οπωσδήποτε το κόστος διζ- 
φοροποιείται κατά περιοχή—  και· όμως, η Κυβέρνηστ  μέχρι 
σήμερα δεν μπόρεσε να μας δώσει καμία απάντηση σ’ αυτό.

Και πιστεύω απόλυτα, ότι ο κ. Υπουργός και σήμερα δεν 
ί α  δώσει καμία απάντηση.

Θα σας αναφέρω, ένα παράδειγμα; μόνο. Το 1980. επί Νέας 
Δημοκρατίας σχη,ν Ά ρ τα  οι τεχνολόγοι — αυτός είναι ένας 
καινούργιος, όρος του Π Α Σ Ο Κ —  έλεγαν ότι το κόστος παρα
γωγής των πορτοκαλιών είναι 16,20. τν/ ενα λογικό κέοδος. 
έπρεπε οι πορτοκαλοπαραγωγοί στην Ά ρ τα  να παίρνουν 19.50 
δραχμές το κιλό. Τότε οι τεχνολόγο' του Π Α Σ Ο Κ . δηλαδη 
ορισμένοι γεωπόνοι, πώς μπόρεσαν και βρήκαν το κόστος κ.αι 
η Κυβέρνηση με τους μηχανισμούς, που έχει, με τις, υπηρεσίες 
που έχει, επί τέσσερα χρόνια, μέχρι τώρα, δεν μπόρεσε να 
βρει, ποιο είναι το κόστος των γεωργικών προϊόντων; Δεν 
μπόρεσε να το δρει, γιατί δεν την συμφέρει ν' αναγγείλει 
αυτό το  κόστος.

Γιατί, αν λάβουμε υπόψη ότι επί Νέας Δημοκρατίας *ο 
1980 ήταν 16,20 το κόστος, καταλαβαίνετε, ποιο είναι το 
κόστος των γεωργικών προϊόντων σημεία με τον πληθωρι
σμό, που έχει φίάσει 100% στα τρισήμισι αυτά χρόνια, και 
ποιο πρέπει να είναι το λογικό κέρδος, που πρέπει να παίρ
νουν οι παραγωγοί, γι-α να καλυψουν την ζημία, την οποία 
ί α  έχουν στο χρονικό αυτό διάστημα.

Ό μως, η Κυβέρνηση αυτό το σύνίημα δεν το λέει κα- 
ίόλου σήμερα. Και δεν το λέει σκοπίμως, γιατί ¡δεν την ανα
φέρει. Δεν ξέρω, φυσικά, αν- προεκλογικά πάλι αρχίσει να 
λέει ότι ί α  το κάνει την επόμενη τετραετία. Αλλα ο Ελ
ληνικός Λαός έχει καταλάβει αυτό, που έχει γίνει μέχρι τώρα

Έ να  δεύτερο ίέμα. κύριε Π  ράβδο ε. κύριε Υπουργέ και 
κύριοι συνάδελφοι, που ίε λ ω  να σας πω είναι ότι η Κυβέρ
νηση του Π Α ΣΟ Κ . παρά τις τεράστιες επιδοτήσεις από τη» 
ΕΟΚ για την στήριξη των τιμών των γεωργικών προϊόντων 
και του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη, κατάφερε έτσι ώ-τε 
οι όροι ανταλλαγής μεταξύ αγροτικών κα ι, μη αγροτικών 
προϊόντων να εξελίσσονται διαχρονικά σε βάρος των αγροτών 
και σε βάρος του εισοδήματος των αγροτών.

Α ν ακόμη ληφίε* υπόψη ότι τα οφέλη των αγροτών από· την 
ΕΟΚ βαίνουν, αντιίέτως. για αρκετά προϊόντα, χρόνο με τον 
χρόνο αυξανόμενα, αφού οι τιμές τους, στην διάρκεια της



μεταβατικής περιόδου, προσαρμόζονται στις υψηλότερες κοι
νοτικές τιμές που απολαμβάνουν οι γεωργγ : των άλλων κρα
τών μελών της ΕΟΚ, τότε βγαίνει ζβίασ;α το συμπέρασμα 
ότ: οι αυξήσεις των τιμών τον κατοιναλωτού είναι μεγαλύ'ε- 
ρες από τις  αυξήσεις των αγροτικών ποοιόντων. Φυσικά η 
ευθύνη αυτή για την δυσμενή εξέλ ιξη  αντκε-ι αποκλειστικά 
στην οικονομική πολιτική- της Κυβερνήσεως και στο οτι η 
Κυβέρνηση ίδεν μπόρεσε να κατεβάσει τον πληθωρισμό, έτσι 
όπως άλλες κυβερνήσεις των κρατών της ΕΟΚ τον κατέ
βασαν.

Και ό ' ιαναφέρω συγκεκριμένα ορισμένους αριθμούς, ο; και 
οι -α-ρ-ιψμοι -δεν μου αρέσουν. Ό ταν επί Νέας Δημοκρατίας, 
κύριε Τπουργέ, είχαμε πληθωρισμό στην Ελλάδα, ούμφωνα 
μ’ αυτά που έλεγε η Κυβέρνηση;, 20%, στις χώρες της ΕΟΚ 
είχαν πληθωρισμό 15%. Ή δη , μετά ατό τρισήμισι χρόνια, 
οι χώρες της ΕΟ Κ κατέβασαν τον πληθωρισμό από ίδ%  σε 
5%, κατά μέσο όρο — άλλο κράτος έχ;ι 2.7%, άλλο 3%, άλλο 
7%—  και η Κυβέρνηση η Ελληνική από 20% τον πληθωρι
σμό, καταφερε μόνο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που 
δίνιειι η Κυβέρνηση, να τον κατεβάσει σε 18,4%. Και λέω. 
σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Κυβέρνηση, γιατί ο πλη
θωρισμός στην πραγματικότητα δεν είναι 18,4%, αλλά είναι 
κάΦε χρόνο τουλάχιστον 30%, κόριε 1 πουργέ. Στα τρισήμισι 
χρόνια που· είναι Κυβέρνηση το Π Α Σ υ Κ  ο πληθωρισμός 
εχει ανεβεί κατά 91,8%, πράγμα το οποίο δεν μπορείτε να 
το αμφισβητήσετε. Ο Έλληνας έχει ήδη καταλάβει, πόσο 
εχει ανέβει ο πληθωρισμός στο χρονικό αυτό διάστημα που 
το Π Α Σ Ο Κ  είναι Κυβέρνηση.

Και ενω στα άλλα κράτη, όταν ο πληθωρισμός, είναι υψηΓ 
λός, η ανεργία είναι χαμηλήι, σεις η, σοσιαλιστική Κυβέρνηση 
η αγνώστου τόπου σοσιαλιστική Κυβέρνηση της Ελλάδος, κα
ταφέρατε σ’ αυτό το χρονικό διάστημα που είσΨ-ει Κυβέρνηση 
και τον πληθωρισμό να έχετε υψηλό, αλλά και την ανεργία 
να την έχετε 'υψηλή.

Αυτό οπωσδήποτε είναι ένα από τα επιτεύγματα του 11 \. 
Σ Ο Κ . που για. πρώτη φορά και αυτό γίνεται στον κόσμο.

Επειδή στην αρχή είχατε ορισμένες δεσμεύσεις γ/α. το Ψέμα 
της ΕΟΚ, ότι δα  αποχωρήσετε, ότι Ψέλε-τε ειδική σχέση, ότι 
θέλετε μνημόνιο —  και χωρίς να το Ψέλω, κύριε Τπουργέ, 
να το πάω σε προσωπι,κό πείπεδο —  σ’ αυτό -ο Ψέμα της ΕΟΚ 
είχατε και εσείς μια προισωπική περιπέτεια για κάτι δηλώ
σεις σας για το Ψέμα της ΕΟΚ. όταν το Π Α ΪΣΟ Κ  ήταν Αν
τιπολίτευση Πάντως, ένα από αυτά που έλεγε, τα Π Α Σ Ο Κ  
ήταν ότι δεν Ψα κρατήσουμε εμείς τις  τιμές των Βρυξελλών, 
αλλα Ψα καΨαρίσαυμε εμείς τιμές ΑΨηνών. Αυτό το έλεγε ο 
κ. Π  ρωΨυπαυργός κάΨε φορά που πήγαινει στις γιορτές του 
Κιλελέρ και έχω- μία απορία φέτος, γιατί δεν το είπε; Γιατί 
ανρριβως διεπίστωσε και ο ίδιος ότι, αφού έχουμε προεκλογική 
περίοδο, δεν πρέπει να, επαναλαμβάνουμε τα σλόγκαν- που έχουν 
γίνει μπούμερανγκ για το Π Α Σ Ο Κ .

Τα  ερωτήματα, κύριε Τπουργέ, που σας τίΨενται συγκεκρι
μένα από την επιερώτηση είναι: 1) Κατά τη διάρκεια της δια- 
κοβειρνήσεως της Χώρας από το Π Α Σ Ο Κ , η σχέση των απο
λαμβανόμενων τιμών από τον αγρότη προς τις καταχωροόμ,ενες 
τιμές για την παραγωγική διαδικασία είναι δυσμενής για τον 
αγρότη, με άμεση συνέπεια την εξοεΨένηση- της αγροτικής 
δύναμης, του αγροτικού εισοδήματος.

Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι κατά την ίδια περίοδο, παρά 
την ανηλειμμένη υποχρέωση παρά την υφιστάμενη δυνατότητα, 
άλλα και τη σοβαρή έκταση τη ς ευΨύνης, η ενίσχυση των 
αγροτών από ε-Ψνικαύς πόρους τυγχάνει ασήμαντη.

Και το τρίτο ερώτημα είναι, ότι κατά την ίδια περίοδο η 
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας έχει ©ξασΨενίσει και έχει 
υποβ αψμ ισΨ ε ί επικ ίνδυνα.

Θα σας αναφέρω, κύριε- Τπουργέ, -ένα παράδειγμα μό>ο„ το 
Ψέμα των πορτοκαλιών. -ΚάλύφΨηκε -—  όπως σ® δηλώσεις 
σας και «(σείς και ο κ. Μωραΐτης είχατε πει —  πλήρως το 
αγροτικό εισόδημα των ποιρτοκαλοπαραγωγών; Γιατί αυτό το 
χρονικό διάστημα το τελευταίο χρόνο, κύριε Τπουργέ, δεν κά 
νετε αποσύρσεις, επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο και Ψίλε-

τε ν-α πείτε ότι καταργήσατε τις αποσύρσεις; Ό ταν εσείς ο 
ίδιος έχετε δηλώσει τώρα τελευταία ότι οι αποσύρσεις βοηΨουν 
το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού; Οι -δηλώσεις αυτές υ
πάρχουν ακόμη και σε δελτία τύπου του Υπουργείου Γεωρ
γίας. Εάν το αμφισβητείτε κύριε Υπουο^έ πέστε το.
' Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Σ ΙΜ ΙΤ ΙΒ Σ  (Τπ. Γεωργίας). Ο κ. 

Μπεκίοης προηγουμένως μας κατηγόρησε ότι κάναμε απο
σύρσεις. Εσείς μας κατηγορείτε γιατί δεν κάνουμε αποσύρ
σεις. Σ-υνεννοηΨείτε μεταξύ σας!

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  ΚΟΝΤΑΞΗΣ-. Με συγχωρείτε, κύριε Υ
πουργέ. ίσως να μην έγινα κατανοητός με αυτό που -είπα. Απο
σύρσεις τα προηγούμενα χρόν ια κάνατε υπέρ βολικότατες. Και 
κάνατε αποσύρσεις γενικώς σε γεωργικά προϊόντα ύψους 
1.20Ό.00Ό τόννων. Αίυτή τη, χρονιά δεν κάνατε -αποσύρσεις. 
Οι αποσύρσεις είναι οπωσδήποτε ένας μηχανισμός της ΕΟΚ 
που βοηΨά το εισόδημα τομ Έλληνα αγρότη και σεις το οέ- 
χεσΨε1. Έπρεπε και αυτή τη χρονιά να κάνετε αποσύρσεις λε
λογισμένες όμως, μέσα στα όρ-ια που επιτ.ρ,έπε-τα-ι, αφού πρώ
τα κοιτάξετε να κάνετε εξαγωγές. Και μη μου πείτε; για τις 
εξαγωγές των πορτοκαλιών, κύριε Τπουργέ, γιατί οι εξαγωγές 
των πορτοκαλιών έγιναν- -αυτό το χρόνο αυξημένες λόγω- της 
καταστροφής των πορτοκαλιών στην Ισπανία, την Ιταλία, την 
Πορτογαλία και την Φλώριδα των Η Π Α . Γ ι ’ αυτό το, λόγο 
έγιναν -οι εξαγωγές και όχι λόγω της δικής σας εξ-αγωγ-.κής 
πολιτικής και των διαδικασιών, που έχετε ακολουΨήσει. Για
τί η νέα ΑΓΡΕΞ, ο κεντρικός φορέας εξαγωγών, έχει πλήρως 
αποτύχει.

Και ας ίλΨουμε τώρα στο Ψέμα των αποσύρσεων, κύριε 
Τπουργέ: Γ ιατί δεν κάνατε -αποσύρσεις στα όρια πο» έπρεπε, 
αφού είναι, ένας Ψεσμός! της ΕΟ Κ που μαςΓ πληρώνουν σε 
συνάλλαγμα, -ούτως ώστε να δοηΨήσετε το,ν Έλληνα παραγω
γό, νια κερδίσει, να μπορέσει να ικανοποιηθεί, να καλύψει το 
εισόδημά το »}

ΉρΨαν αυτές τ ις  μέρες -στην Ά ρ τα , κύριε- Τπουργέ, οι 
αποζημιώσεις ταυ Ο ΓΑ . Και ξέρετε τ ι  αποζημιώσεις έβαλαν;

Από 5% ως 30%. Θα μου πείτε ότι εάν δεν ήταν, γιατί Ψα 
έπρεπε ν-α βάλουν. Αυτό -είναι άλλο- Ψέμα. Σήμασία έχε; τι 
σεις υποσχόσαστε όταν ήσασταν Αντιπολίτευση.

Και τότε υποσχ-όσατε ότι Ψα έλΨ-ο-υν αμέσως οι αποζημιώ
σεις, Ψα αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή και τα δέντρα 
και έτσι τώρα ήλΨαν οι -αποζημιώσεις με. ποσοστό από 5% 
ως 30%.

Ξέρετε ότι στελέχη του ΠΑΣ-ΌΚ, κύριε Τπουργέ, έχουν 
σκίσει αυτές τις, δηλώσεις στην Ά ρ τα  αγανακτισμένο-ι από 
την αδιαφορία της Κυβερνήσεως του Π Α Σ Ο Κ ; Το έχετε 
-υπόψη σας αυτό, έχετε καμία επαφή με τον αγροτικό κόσμο; 
Γιατί πάλι εσείς δηλώσατε στην Αχαΐα. και αυτό το- δημο
σίευσε ο Ρ ΙΓΟ Σ ίΠ  ΑΣΓΓΗΣ, ότι δυστυχώς το Τπουρνείο Γει·»ρ- 
γίας δεν έχει επαφή, με, τους αγρότες·. Σας; έχουν- περικυ-κλώ- 
σει οι διάφοροι πρασινοφρουροί, οι ανίκανοι αυτοί άνΨρωποι 
και σας συμβουλεύουν πράγματα όχι σωστά.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στε-φ-ανίδης). Σάς παρακαλώ 
πάρα πολύ τελειώνετε, έχετε υπερβεί κατά 3- λεπτά το χρόνο 
σας. πάτε στα 13 λεπτά αν και πήοατε την παράταση.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  ΚΟ-ΝΤΑΞΗΣ. Τελείωσα, 'κύριε Πρόεδρε.
Τουλάχιστον, κύριε, Τπουργέ, — -τώρα στην τελευταία σας 

ομιλία ε-δώ στην Βουλή—  δώστε ορ-ισμένα στοιχεία, ούτως 
ώστε να μπορέσετε ν’ αποδείξετε στον -κόσμο- τι έκανε η Κυ
βέρνηση.

Α λλά  -ο- κόσμος, ήδη έχει καταλάβει αυτά που υποσχόσα
σταν και το τίποτε που- δεν κάνατε. Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τία ς).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Τ Ω Ν  (Μιχαήλ Στε-φ-ανίδης). Ο- κ. Αλλαμα- 
νής, έχει το- λόγο.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ ! ΛΑ ΛΑ ,Μ Α Ν Η Σ. Ο συντάκτης της επε- 
ρωτήσε-ω-ς τη,ν' οποία προσυπέγραψα, ουσιαστικά Ψ-έτει Ψέμα 
κόστους και τιμής διαΨέσεως των γεωργικών προϊόντων. Θα 
επαναλάβω αυτό που ελέχΨη και από μένα παλαι-ότερ-α και 
σήμερα από τον πρώτο ομιλητή. Ο  κ. Σημίτης είχε τη- φίλο-



ίοξία. δικαιολογημένη και επαινετή·, από την πρώτη στιγμή 
-Cu ανέλαβε τα καθήκοντα τον. επιτέλους να λύσει το γόρδιο 
δεσμό. Ί ί ί.νχι αυτό το κόστος κάθε προϊόντος; Μέχρι σή- 
ν.ε:α, για τεχνικούς λόγους μας βξήγψ ε. προ 2 μηνών, δεν 
κατέστη εφικτός ο καθορισμός του κόστους των διαφόρων 
προϊόντων.

Και τίθεται το ερώτημα·: Ό ταν εϋ.θαρρ ύνεται από το Υ 
πουργείο Γεωργίας ο Πρωθυπουργός, να. αν άγγελοι ότι οι τ ι
μές των προϊόντων -Sa είναι το κόστος συν το κέρδος, ποιο 
κόστος εννοεί; Αφού δεν το ξέρετε, δεν το· βρήκατε ακόμη;

Κύριε. Υπουργέ, καταλογίζω στην προικάτοχο Κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στη δική· σας, ότι για να 
κα¿'Ορίσετε τις τιμές διαθέσεως των αγροτικών προϊόντων,, 
παίρνετε την τιμή του παρελθόντος έτους συν τον τιμάριθμο 
και καθορίζετε· τις φετεινές τιμές. Ό μως λησμονείτε ότι ο 
τιμάριθμος ο αστικός, δεν έχει καμία σχέση με τον γεωργικό 
τιμάριθμο. Δεν υπάρχουν στον αστικό τιμάριθμο τα καύσιμα. 
Δεν υπάρχουν τα λιπάσματα, δεν υπάρχουν τα φυταφ'άρμακα, 
τα εφόδια κλπ. Δεν υπάρχει το ενοίκιο του χωραφιού. Δεν 
υπάρχει η προσωπική εργασία της αγροτικής οικογένειας και 
των ξένων εργατών και τόσα άλλα προσιδιάζοντα μόνο στη 
γεωργική παραγωγή, τόσοι άλλοι συντελεστές του κόστους 
των αγροτικών προϊόντων.

Έίτσι, όμως,, αδικεί η Πολιτεία  και σεις, κα: μεις πριν 
από σας, όταν καθορίζουμε την τιμήι διαθέσεως, χωρίς να 
υπολογίζουμε το πραγματικό κόστος της γεωργικής παραγω
γής. Είναι βέβαιο· ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από τον αστικό 
τιμάριθμο. Έ τσ ι ο αγρότης εισπράττει τιμήι μικρότερα του 
κόστους. Ό ταν ο αγρότης, ο παραγωγός, ο βιοτέχνης, ο· επι- 
χ κτηματίας, πωλεί το προϊόν σε τιμή μικρότερα του κόστους, 
γίνεται φτωχότερος αδιαμφισβητήτως.

Κάποτε στο Κιλελέρ, στο ευλαβικό προσκύνημα που πρέπει 
να γίνεται κάθε χρόνο εκεί, φέτος θα πρέπει να γίνει, κύριε 
Σημίτη. Ό ταν έχετε όμως ψηφισμένη προσφάτως διάταξη 
νόμου η γεωογική παραγωγή να αφαιρείται ατό τον αγρότη 
και να παραδίδεται σε κάποια ανώνυμη και δυσώνυμη -—θα 
έλεγα -  πανελλήνια κλαδική συνεταιριστική οργάνωση, στε
ρείτε την ιδιοκτησία αυτή, στη γη του αγρότη, για την οποία 
οι πρόγονο: των σημερινών αγροτών πολέμησαν, έχυσαν αίμα 
για να-αποκτήσουν τη γη. την οποία εσείς αφχιρείτε σήμερα. 
Έπρεπε να μην προσέλθετε στο Κιλελέρ εφέτος. Τ ι απομέ
νει, κύριε Υπουργέ, όταν του πάρετε την παραγωγή; Μένει 
το ενοχικό δικαίωμα, τού αγρότη να εισπ,ράξει κάποτε, κάτι 
απ’ αυτή την πανελλήνια οργάνωση. Είναι μία αξίωση αγνώ
στου οικονομικού· περιεχομένου, αγνώστου χρόνου· εξοφλήσεως, 
μ® αδύνατο τον έλεγχο του οργάνου που θα διαχειριισθεί την 
περιουσία του αγρότη. Γιατί δεν αφήνετε στο συνεταιρισμό να 
διαχειρισθει τα προϊόντα; Εκείνον μπορεί να τον ελέγχει ο 
αγρότης, είναι δίπλα του. δεν τολμάει να τον κλέψει.

Οι πρασινοφρουροί των Αθηνών θα λεηλατήσουν την πε
ριουσία του αγρότη και δεν δύναται να το ελέγξει και να το 
αποδείξει. Ενεθαιρρύνετε τον κ. Πρωθυπουργό να πει. στο 
Κιλελέρ π;ρο 2 ετών, μην ανησυχείτε εάν η ΕΟΚ σας δίνει 
μικρές τιμές. Εδώ είναι η Αθήνα με τον κρατικό προϋπολογι
σμό, να τις συμπληρώσω.. Με ποιόν προϋπολογισμό; Τον προ
ϋπολογισμό με το έλλειμμα των WO δις δρχ.; Και γιατί 
•άραγε μέχρι σήμερα, δεν δώσατε τιμές Αθηνών; Γ ιατί έμεινε 
κούφιος λόγος του προσωπικού η υπόσχεση;

Κύριε Υπουργέ, και άλλοτε είχα την ευκαιρία να σας πω 
πόσο ειλικρινώς πιστεύω ότι θελήσατε να δώσετ,ε μια, νέα 
πνοή στην ελληνική γεωργία και σε μερικούς τομείς το επι
χειρήσατε. Σεις, κατ’ εξαίρεση, αγαπήσατε την ΕΟΚ, αγω
νιστήκατε μέσα στην ΕΟΚ, κερδίσατε μερικές μάχες, όχι ό
λες, ίσως ήταν ανέφικτο. Π άντως περί τα 50 δις δρχ. χά
σαμε από κακή διαχείριση για την υποστήριξη των αιτημά
των της Ελλάδος. Είναι βεβαίως και. η μάχη στην οποία ο 
Ελληνικός Ααός σας παρακολουθούσε με συμπάθεια και η 
Αντιπολίτευση ήταν στο πλευρό σας., η μάχη για τα μεσο
γειακά προγράμματα. Ά ρα γε «πετύχατε αυτό που εδικαιού

το η Ελλάς; Θα μας το πείτε φαντάζομαι στην απάντησή· 
σας. I I  εντύπωση από τα έντυπα της Καινότητος, που γνω
ρίζει οτι εκδίδει ελληνιστί Κάθε μήνα η Ευρωπαϊκή Κοινο- 
της και σε κάθε βουλευτή φθάνουν ταχυδρομικώς. είναι ότι 
δεν εμφανίζονται καθόλου ρόδινα τα πράγματα για την Ελ
λάδα, μετά την τελευταία μαχητική εκ μέρους σας υπερά
σπιση των δικαίων της Ελλάδος., Έ χετε νια αντιμετωπήσετε 
δύο ισχυρούς παράγοντες, που τους γνωρίζετε και τοίυς γνω
ρίζουμε. θ ' Βορράς, δεν εννοεί να αύξηση να αποταμίευση 
ικανά ποσά για να αυξήσει το όφελος τοιυ Νότου·. Σεις εκ
φράζετε τον νό"ο·. Δυστυχώς, όμως, η Γαλλία, μεσογειακή; 
και αυτή χώρα;, παρητήθη του δικαιώματος να, ζητήσει ειιδι- 
κό κονδύλι, για τα μεσογειακά προγράμματα κα« ηι Ιταλία 
τα μισοεγκατέλειψε και έτσι μείνατε μόνος. Δεν πρόκειται 
νια σας καταλογίσω ευθύνες για την εξωτερική πολιτική της 
¡ΚΜερνήρεως. Π ώ ς  συνέβη δύο χώρες σοσιαλιστικές, μεσο
γειακές. να μας εγκαταλείψουν μόνους την γιγαντιαία: μάχη 
που δώσατε για να ανατρέψετε τους στόχους τη ; Γερμανίας 
και της Α γγλ ία ς ; Εύχομαι απιό καρδιάς μετ’ ολίγον απαντών
τας, να αναγγείλετε ότι κερδίσαμε την μάχη. Θα χειροκρο
τήσουμε αν· ενικήσατε όλοι στην Αίθουσα αυτή· από· μέροϋς 
όλων των παρατάξεων. Δ ιότι από την τυχόν επιτυχία σας ε- 
ξαρτάται το μέλλον όχι μόνον της αγροτικής οικονομίας αλ
λά και της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή το, 1 δις δολλάρια 
που παίρναμε από την ΕΟ Κ πέραν των δανείων της Ευρω
παϊκής Τραπέζης επενδύσεων μπορεί να μας επιτρέψει να μει
ώσουμε το τεράστιο εισοδηματικό έλλειμμα. Αλλοίμονο αν δεν 
το είχαμε όσα μας δίδει η Ε Ο Κ ; Θα! ήταν· κατά 1 δις aw- 
ξημένα το έλλειμμα.

(Στο· σημείο αυτό ακούγετα.ι ·ο προειδοποιητικός ήχος του 
χρόνου της λήξεως της ομιλίας).

Κύριε Πρόεδρε, συμμορφώνομαι και τελειώνω.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης;). Παρακαλώ; 
Και ένα και δύο λεπτά θα σας έδινα, επηρεασμένος απ’ ό,τι 
είπατε στην αρχή, σχετικά με την παρουσία σας στη Βουλή.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Α 'Α Μ Α Ν Η Σ . Κύοιε Πρόεδρε, εννοώ 
αφέτου το 1950 εισήλθα στην Αίθουσα αυτή ως την τελευ
ταία συνεδρίαση που θα έχω δικαίωμα: να παρίσταμαι ως βο.- 
λευτής, θα έχω σεβασμό στον Κανονισμό! Ουδέποτε τον πα- 
ρέβην μέχρι σήμερα. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της 
Νέας Δημοκρατίας).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίδης). Ο  κ. Παπαευ- 
θυμίου έχει το λόγο.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ . Ειλικρινά, κύριε Πρό
εδρε και κύριοι συνάδελφο;, με βαθειά .συγκίνηση! —  θα μου 
επιτρέψει ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου να του 
κλέψω και εγώ μία λ έ ξη  —  που την αισθάνομαι πράγματ·.. 
διαδέχομαι στο Βήμα τον φίλτατο, αγαπητό και εξαίρετο κα; 
δεν υπάρχου·; λ έξε ις  για να τον1 χαρακτηρίσω, παλαιότεοο 
διακεκριμένο συνάδελφο και μαχητή, μέχρι τη στιγμή που ο 
ίδιος θα κρίνει αν πρέπει να αφήσει το Βήμα της Βουλής ορι 
στικά και αμετάκλητα, όπως ε'ίπε.

Κύριε Πρόεδρε και, κύριοι συνάδελφοι, με την Επερώτησή 
μας κατηγορούμε την Κυβέρνηση του Π ΑΣ ,Ο Κ  οτι, καταπά
τησε δέινώς το συμβόλαιο, το οποίο υπέγραψε ο κ. Πρωθυ
πουργός —  και ασφαλώς βεβαίως βαρύνει και ολόκληρη την 
ηγεσία και την παράταξή ταυ Π Α Σ Ο Κ  —  με τον Ελληνικό 
Λαό. Και εν πιροκειμένω περ;οριζόμεθ·α στο μεγαλύτερο και 
συμπαθέστερο τμήμα αυτού, νφ  αγροτική τάξη. Σ|υμβόλαιο. 
το οποίο υπέγραψε κατά την προεκλογική περίοδο: του 1 9 Ή . 
με το1 οποίο εδεσμεύθη ότι, με μόνη παροχή των αγροτών την 
ψήφο των. η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  ερχόμενη στην· εξουσία, 
να λύσει το μέγα πρόβλημα, που πάντοτε αντιμετωπίζουν οι 
αγρότες, δηλαδή το να καλύπτεται, με τ ις  τιμές, που εισπράτ
τουν από τη; πώληση των προσόντων τους, το κο,στας της πα
ραγωγής τους και να τους μένει και ένα λογικό· "κέρδος.

Το συμβόλαιο αυτό, με το οπαίο ανέλαβε ρητώς την υπο
χρέωση έναντι του αγροτικού κόσμου της Ελλάδος, το κατα- 
πρόδωσ-ι το Π Α Σ Ο Κ . Και όπως είπε ο κύριος Παπανδρέου



κατά την προεκλογική περίοδ-ο. στη· Λάρισα, ατψ  Καρδίτσσ 
κλπ. και όπως maniacs· τψ  υπόσχεσή του κατά τψ  πρώτη 
επέτειο το« Κιλελέρι, tow Μάρτιο too 1982, «ν  οι τιμές τις 
αϊτόόείς δίνει η ΕΟ Κ για; -τα -αγιροτικά προϊόντα δεν ε ίν »  ζ- 
ξ  ιόλογε ς. τότε θα  υπήρχαν και τιμές Αθηνών.

Βεβαίως τοιν1 κατηγορούμε και γενικότερα- ότι με την κατ >- 
βαράθρωση εν γένει της οικονομίας, πήγε επίσης στα βάρα
θρα και η οικονομίαι τον αγρότη.

Κόοιε Πρόεδρε-, κύριοι Λν-άδελφο!, το -δέμα .δεν είναι απλό 
και δεν επιδέχεται μια απάντηση. Ό τα ν  ο κ. Π  ρωθυπουργός 
μιλούσε για κάλυψηι τον κόστους παραγωγής και- για ένα λογι
κή κέρδος, δεν νπονοονσε απλώς, αλλά ρητώς «νβλάμβανε 
την υποχρέωση να λάβει όλα εκείνα τα  μέτρα, τα οποία ία  
πραγματοποιούσαν αυτή τψ  υπόσχεση. Και οι μεν Έλληνες 
αγρότες παραπλανήθηΐκαν στην πλειοψηφία τους και ψήφισαν 
το Π Α Σ Ο Κ , το 1981, ’βάσει του συμβολαίου που υπέγραφε 
μαζί τους ο Π  ρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρεσυ.

Αλλά ο Π  ρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανιδρέου. είσεπρα- 
ξε1 την παροχή: των Ελλήνων -αγροτών-, δηλαδή την1 ψήφο τους, 
αλλά τις υποχρεώσεις που -ανελαιβε αυΐτός καιι η Κυβέρνησή 
του δεν τις εξεπλήρωσε μέχρι σήμερα. Και δεν είναι δυνατόν 
ν® υποστηρίξει κανείς το αντίθετο-, οσουσδήποτε αριθμούς και 
αν επικαλεσθίε-ί ο κ. Υάουργός και Οποιεσδήποτε αυξήσεις του 
εθνικού και του -αγροτικού εισοδήματος αν- επικαλεστεί, της 
τάξε-ως του- 14% και επί πλέον από το ρυθμό ποίυ ηύξανε επί 
των ημερών της1 Νέας Δημοκρατίας.

Ένα παραμένει γεγονός αυτή τη στιγμή και το ξέρουν 
όλοι οι Έ λληνες αγρότες. Και γ ι’ αυτό ηι κυβέρνηση του 
Π Α Σ Ο Κ  — μόνον αυτή την παρένθεση κάνω—  φρόντισε ώστε 
να απουσιάσει η ελληνική τηλεόραση από τη· Βουλή, να μην 
ακούσουν. Αλλά λα  έχουν την ευκαιρία και αύριο και σε όλη 
την προεκλογική περίοδο να τα ακούσουν από τον Πρόεδρό 
μας, κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, εις το κέντρον πλέον της 
υπαίθρου στη Μητρόπολη της υπαίθΙρου στη Λάρισα, -αλλά και 
απ’ όλα τα στελέχη και απ’ όλους, τους υποψηφίους κατά την 
προεκλογική περίοδο.

Και ερωτάται -ο κ. Πρωθυπουργός και ερωτάται ο κ. Υ- 
πουργός εν προηειμένω της Γεωργίας, ποια μέτρα έλαβε, από 
εκείνα που έπρεπε να λάβει η Κυβέρνηση, ώστε το κόστος 
της παραγωγής να μειωθεί για να μείνει επιτέλους; ένα λο
γικό κέρδος για τους αγρότες; Μήπως φρόντισε ώστε οι, άπο
ροι—-για να αρχίσουμε από τους- σπόρους1—  οι ποοίοι χρη
σιμοποιούνται να είναι φθηνότεροι; Ρώτησε ο κ. Υπουργός 
πόσο αγορ'άζεται ο βαμβακόσπορος αυτή τη στιγμή;; Ρώτησε 
πόσο αγοράζονται οι άλλοι σπόροι; Μήπως φρόντισε, ώστε τα 
καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν οι Έ λληνες αγρότες να εί
ναι φθηνότερα; Εέρουμε ότι πήγαν στα ύψη.

Μήπως φρόντισε να μάθει ή αγνοεί ο κ. Υπουργός της 
Γεωργίας ότι τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα έχουν αυ- 
ξηθέί σε ποσοστά πολύ πολλαπλάσια, ακόμα και αυτού του 
υψηλού τιμαρίθμου; Μήπως φρόντισε να μάθει ο κ. Υπουρ
γός ότι η ΔΕΗ  καταλήστεψε τους -αγρότες, και μ$ λανθα
σμένους ακόμα λογαριασμούς εισέπραξε, όπως ¿¡.ας δόθηκε η 
ευκαιρία να καταγγείλουμε, υπέρογκα ποσά; Είχα επικαλε- 
σθεί πέρσι το καλοκαίρι μία περίπτωση και δεν διεψεύσθην. 
Ίουναντίον έσπευσε η ΔΕίΗ να ικανοποιήσει τον Έλληνα α
γρότη, για έναν γλόμπο. 40 κηρίων επί δίμηνο καλοκαίρι, 
που δεν τον άναβαν ποτέ, ζήτησε να πληρώσει 10.000 -δρχ. 
Γ'-α να καλύψει ποια; Γ ια  να καλύψει η κοινωνικοποιημένη 
ΔΕ Η  τις  υπέρογκες δαπάνες. Και αντί να φροντίσει να κάνει 
έργα, ώστε το ρεύμα να πέσει, φροντίζει μόνο για τελετές, 
στις οποίες ξοδεύει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων. Μόνο σε 
μία τελετή, για; μία μίετονομασία. το« φράγματος Ταυτωπού. 
σε φράγμα Πλαστήρα και σωστά θυμήθηκε τον Πλαστήρα 
άλλο αν αγνόησε; και τον στρατάρχη ΙΙαπάγο κα·. τον πρώην 
Πρόεδρο κ, Κωνσταντίνο Καραμανλή..

Π ΡΟ ιΕ ΔΓΚ ΥΩ Ν  (Μιχαήλ Σ-τεφανίδης'>. Κύριε Παπαευ- 
θυμίίου, είναι αθτά μέσα στην επερώτηση;

Κύριε Παπαευθυμίου, σας σέβομαι, και συνεπώς δεν θέλω 
να παρεμβάλω ου,δεν εμπόδιο. Ό ταν όμως θ ίγετε θέματα 
εκτός της επερωτή-σεως δικαιούμαι να παρ-μβαίνω. Αυτό κά- 
μνω και τώρα.

ΐΓ , - Γ Γ ίΟ Σ  Π ΑΤΙ Α Ε ΥΘ ΥΜ ΙΟ Υ . Μου τρώτε την ώρα. 
Δεν με σέβεσθε. Α λλά  θα δι,αμαρτυρηθώ. Γιατί όταν μιλάμε 
για κόστος της παραγωγής δεν είναι οπλό- πράγμα, κύριε 
Πρόεδρε. Συνδέεται απόλυτα και με τα καύσιμα και με τα 
έργα της ΔΕ Η  και με όλα συνδέεται. Τ ι θέλετε να κάνουμε.; 
Π ώ ς  να το πούμε; Θα διαβάσουμε δηλαδή μόνον την επερώ- 
τηση και να κατεβούμε από το Βήμα;

Π Γ Ο Β Δ Γ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Στεφανίόης). Πρώτον, να μι
λάτε ηρεμότερα προς τον· Πρόεδρο. Σας κάνω μία παρατή
ρηση. Και σας λέγω  πεοιορισθ-είτε στην επερώτηση.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α Π ΆΕ ΙΓΘ ΥΜ ΙιΟ Υ . Δεν δέχομαι την πα
ρατήρηση...

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Μιχαήλ Στεφανιδης). Ό χ ι δεν δ*χε- 
σθε, θα δέχεσθε. Εκτός αν δεν αναγνωρίζετε το- δικαίωμα 
του Προέδρου να παρεμβαίνει και να παρακολουθεί τη; συζή
τηση, του ρητά προβλέπει ο Κανονισμός.

Γ Ε Ώ Ρ Γ ΙΟ Σ  Π  Α  Π  Α Ε ΥΘ  ΥΜ ΙΟ Υ . Μη μου τρώτε την 
ώρα. διότι- θα σας κατηγορήσω- ότι σκοπίμως το κάνετε.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μιχαήλ Σ ΐεφ α 'ίδης). Σκοπίμως; Ου
δέποτε το έκανα αυτά. Κάνετε λάθος. Σας έκανα μια φιλική 
πστ-ατάοητΥ! και οα-ιλείτε με το ύφος αυτό.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π  Α  Π  Α Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ . Φαίνεται πως δεν 
φροντίζετε να μαθαίνετε για το ύφος το δικό σας.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Μ ιχαήλ Σ τεφ ινίδης). Μ ι προχωρεί
τε. Μη νομίζετε ότι επειδή διαλύεται ν Βουλή μετά λίγες 
ημέρες έχετε το δικαίωμα ασυδοσίας στην Αίθουσα. Μην ομι- 
λεΐτε σ’ έναν μεγαλύτερο σας και μάλιστα Πρ-οεδρεύ-οντα με 
τον τρ-όπο αυτό.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α ΙΠ ΑΕ ΥΘ ΥΜ ΙΟ Υ. Κύριε Πρόεδρε, δια
μαρτύρομαι διότι με την παρέμβασή σας, η οποία είναι- εκτός 
των αρ-ίων του Κανονισμού, περιορίζετε το δικαίωμα που- έχω 
ως Βουλευτής- να εκφράζω! ελεύθερα τις  σκέψεις μου και τη 
γνώμη μου...

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Μ ιχαήλ Στεφανίδης). Ό χ ι δεν θα το 
κρίνετε σεις. ΕΙγώ θα το κρίνω. Αυτό είναι δικαίωμα δικό 
μου. Δεν μπορεί να ασχολείσθε με θέματα ξένα προς την 
επερώτηση.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π  Α Π Α Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ . Κύριε Υπουργέ, επε- 
ρωτάσθε. Ποια μέτρα άλλα ελάβατε για να συμπίεσε", αυτυ 
το περίφημο κόστος τ|ης παραγωγής; Όπου κι- αν ψάξετε, 
όπου και αν κοιτάξετε, όσο και αν προσπαθήσετε, θα δείτε 
ότι το κόστος της παραγωγής των γεωργικών προϊόντων 
έχει πολλαπλασιασθεί σε σταθερές δραχμές, εν συγκρίσε: με 
το κόστος; της παραγωγής, το οποίο ε!χαν οι αγρότες όταν 
κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, η επάρατος, όπως την χαρα
κτηρίζετε, Δεξιά .

Αλλά, κύριε Υπουργέ, μέσα σε δέκα λεπτά είναι δυνατό 
ν» αναπτύξει κανένας αυτή την επερώτηση, για την οποία: 
θία έπρεπε να ομιλεί κάθε βουλευτής επί ώρες ολόκληρες; 
Ασφαλώς, όχι. Και μάλιστα, αν λη,φθεί υπόψη και το κου- 
τσούρεμα τθυ χρόνου που μου 'έγινε από- την παρέμβαση του 
κ. Προέδρου, βεβαίως είμαι υποχρεωμένος να κατεβώ από 
το Βήμα, -αφήνοντας την ομιλία μου όχι μισή, αλλά στην 
αρχή της. Θα προσπαθήσω κατά τη δευτερολογία μου, να 
συμπληρώσω, όσο μου είναι δυνατό.

Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι θα πείτε ακριβώς, για να 
απαντήσετε στην επ&ρώτησή μας, ένα ξέρω, ότι δεν θα μπο
ρέσετε να ®ικαιολογηθ«ίτε. Διότι η αποτυχία στον αγροτικό 
τομέα του Π Α.ΣΟ .Κ. που μας .κυβερνά εδώ και 4 χρόνια, 
αποτελεί μέρος της γενικής -αποτυχίας του Π Α Σ Ο Κ  σ: ό
λους τους τομείς της; εθνικής μας ζωής. Έ να  επίσης ξέρω, 
ότι το συμβόλαιο που σας είπα και που υπέγραψε ο κ. Πα- 
πανδρέου με τους Έ λληνες αγρότες, -ξετελέσθη μονομερώς, 
όπως σας ανέφερα. Και το χειρότερο, με την ανερμάτιστη 
πολίτικη χειροτέρεψαν τη θέση του αγρότη, σε τρόπο ώστε 
σήμερα -από το ένα -άκρο: της Χώρας μέχρι το άλλο άκρο,



να αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερες δυσκοίλιες από εκεί
νες που αντιμετώπιζαν επί των ημερών μας. (Αλλά και το 
ακόιμα χειρότερο να βλέπουν να στραγγαλίζεται η ελευδερ'ία 
και η οικονομία τους, με την ανερμάτιστη πολιτική σας, κα. 
να κινδυνεύουν να περιέλδει η περ-ι-ουσία τους στους Συνε
ταιρισμούς ή στις άλλες κρατικές εταιρείες, με τον νόμο 
■¡ια τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς κα' με άλλους νόι- 
μους tou δα ψηιφΈσει — τοιυς έχει ετοιαους ¡στα συρτάρια 
του—  στο Υπουργείο σας, αν ξαναγελαστούν οι αγρότες και 
ψηφίσουν το Π Α Σ Ο Κ .

(Στο σημείο αυτό την’ Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο 
Γ ' Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Π Α Ν Α Γ ΙΏ Τ Ή Σ  Κ Ρ Η 
Τ ΙΚ Ο Σ ).

I  Ευτυχώς — και τελειώνω—  οι αγρότες, όπως και όλο' 
οι Έληγες, όλοι οι μη προνομιούχοι Έλληνες, αυτά τα -λύ
ματα της Αλλαγής του ΠΙΑΣΟΚ, κατάλαβαν τι σημαίνει 
Κυβέρνηση του Π Α .ΣΟ .Κ ., γ ι’ αυτό και οτο ραντεβού τους, 

με την ιστορία, στις κάλπες στις 2 Ιουνίου, περιμένουν το 
Π Α .Σ Ο .Κ . και τον κ. Παπανδρέου, για να τ ω  μαυρίσουν, 
όπως μαυρίζουν εκείνους, που τους παραπλανούν! (Χειροκρο
τήματα από ,.την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας),.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε ΙΩ Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο1 κ. Ελ. 
Π  απαδημητρίου έχει το λόγο.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Π  Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριο- συνά
δελφοι δεν υπάρχει καιμμία αμφιβολία ότι- η αγροτική πολιτι
κή της Κυβέρνησης είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του 
εισοδήματος τωΜ αγροτών. Φόί^μαΐι, κύρι,’ε Υπουργέ', ότι, 
δεν -δα τολμήσετε στις νέες εκλογές να επαναλάβετε τα 
παλιά συνδήματα, για τιμές των Αδηνών και όχι των Βρυ
ξελλών, για τιμές που δα καλύπτουν το κόστος της παρα
γωγής και δα αφήνουν ένα λογικό περιδώριο κέρδους, γιατί 
δυμίζουν την μεγάλη εξαπάτηση του Ελληνικού Λαού. Έ 
χετε χάσει την αξιοπιστία σας απέναντι του Εληνικού λαού. 
Κανένας πλέον δεν σας εμπιστεύεται, θ', αγρότες και γε
νικότερα όλοι οι Έλληνες, είναι αποφασισμένοι να καταψη
φίσουν, είναι αποφασισμένοι να απαλλαγούν μια για πάντα, 
απ’ αυτούς που τους εξηπάτησαν.

Κύριοι συνάδελφοι, όταν· ανέλαβε τα καδήκοντσ του ο κ. 
Σημίτης, μας ανήγγειλε την1 σύσταση Ομάδας Εργασίας, α- 
ποτελαυμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου και της Α ΤΕ , 
η οποία δα. είχε σαν έργο την μελέτη διαφόρων μέτρων για 
την οργάνωση και την λειτουργία συστήματος κοστολόγησης 
αγροτικών προϊόντων,. Αργότερα, και με αφορμή μία επε- 
ρώτησή μας που συζητήδήκε στη Βουλή τον Απρίλιο του 
1983 και αφορούσε την όλη αγροτική πολιτική, έρχεται η 
Κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο κ. Σημίτης κα: μας. δίνει 
σε σχετική ερώτηση την εξής απάντηση:

«Ό π ω ς , είπα, για να βγουν σωστά κοστολόγια, πρέπει 
να γίνουν έρευνες επί 3 συνεχή χρόνια. Έ χει ήδη γίνει ο 
μηχανισμός, για να αρχίσει η; συστηματική έρευνα, ώστε να 
μπορούν ν.α προκόψουν πραγματικά στοιχεία κόστους».

Δηλαδή, αφού πέρασαν 18 περίπου μήνες μέχρι, την Ά νο ι
ξη  του 1983, έρχεται να συμπληρώσει ο κ Σημίτης και να 
μας πει ότι η Κυβέρνηση χρειάζεται άλλα 3 χρόνια για να 
μπορέσει να βρει το κόστος της παραγωγής προϊόντων.

Από αυτά που ανέφερα δημιουργέίται εύλογα, το εξής ερώ
τημα: Π ώ ς, εφ’ όσον δεν γνωρίζατε και δεν γωρίζε ε κατά 
τη δική σας ομολογία, το κόιστοε των διαφόρων προϊόντων, κα
τηγορούσατε προεκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ότι δήδεν 
δεν έδιδε τιμές, οι οποίες δα  «κάλυπταν το κόστος της πα
ραγωγής, όταν εσείς, το κόστος της παραγωγής δα το γνωρί
ζετε 4 1/2 χρόνια μετά τ ις  εκλογές του 1981;

Π ώ ς  δίνατ'ε υποσχέσεις για τιμές, πού δα  ©κάλυπταν το 
κόστος της παραγωγής και δα  άφηναν ένα, περιδώριο κέρ
δους, όταν χρειάΐζεσδε 4 1/2 χρόνια για να βρείτε, το κόστος 
των διαφόρων προϊόντων;

Δηλαδή πως μπορείς, -όταν δεν ξέρεις το κόστος να προσδέ
σεις σ' αυτό και το κέρδος ;.

Λυτά κα: πολλά άλλα συνενέλεσαν ώστε, να χάσετε .την 
αξιοπιστία σας, ικ,ύροε Υπουργέ, απέναντι στον "Ελληνικό 'Λαό. 
Γ ι αυτό, τυχόν νέες προεκλογικές υποσχέσεις- δα ηχούν εν
τελώς παράφωνα. Μη σκεφδείτε να δώσετε νέες προεκλογικές 
υποσχέσεις, γιατί κανείς κλέον δεν- σας εμπιστεύεται.

Είπα στην -αρχή της μμιλίας μου, ότι η αγροτική σας πο
λιτική οδήγησε -στην συρρίκνωση του ,εισοδήματος τω- αγρο
τών. Επειδή προέρχομαι από αγροτική περιοχή και ιδιαίτερα 
•πορτοκαλ©παραγωγική, δηλαδή από το Νομό- της Ά ρ τα ς , δα 
περοομισδώ να αποδείξω τη μείωση του εισοδήματος τον πορ- 
τοκαλοπαραγωγώιν στα 3 1/2, χρόνια της διακυβερνήσεως της 
Χώρας από- το ΠΑΣίΟΚ.

Κύριίοι συνάδελφοί, η παραγωγή των πορτοκαλιών κατέχει 
σημαντική δέση μέσα στη γεωργική οικονομία της Χώρας, 
συμμετέχοντας κατά 2.4% στο σύνολο της ακαδάριστην αξίας 
τη" φυτικής παραγωγής. Η παραγωγή: των εσπεριδοειδών 
αυξήδηκε την τελευταία 4ε,τία και, υπερέδη τους 700.000 
τόννους εκτός από την εσοδεία της περιόδου 1983— 84. Π α 
ρά την υψηλή προστασία από την ΕΟΚ, η ανικανότητα και 
ο δογματισμός του Π Α Σ Ο Κ  αποδεέχδηκ,αν καταστρεπτικά 
για τους πορτοκαλοπαραγωγούς. Και λέγω «υψηλή προστα
σία από την ΕΟΚ,»,. γιατί οι, ενισχύσεις εξαγωγών έφδασαν το 
1984— 86 σε 8— 13 δρχ. το κιλό για τις Ανατολικές Χ ώ 
ρες, σε 4.8— 8,75 δρχ. το κιλό για τις  λοιπές χώρες και 
10,93 δρχ. το κιλό γιαι τις χώρες της ΕΟΚ.

Παρίά τις υψηλές. επαναλαμβάνω, ενιισχύσεις από την 
Ε Ο Κ  οι εξα γω γές παρουσίασαν σημαντική πτώση μετά την 
περίοδο 1981— 82. Δη|λαδή από 200.000 τόννους π;υ ήταν 
την περίοδο 81— 82 έπεσε η εξαγωγή στους 170.ΟΚ) τόν
νους την περίοδο 1983— 84 και στους 150.000 τόννους την 
περίοδο 1083— 84 και στίαυς 150.000 τόννους την περίοδο 
’ 982·— -83 με εξα,ίρφση την περίοδο 1984— 85, λόγω κατα
στροφής των πορτοκαλιών της Ισπανίας από τον παγετό

Το γεγονός είναι εντελώς αδικαιολόγητο, δεδομένου μά
λιστα ότι η παραγωγή παρουσιάζει αύξηση. Η μείωση των 
εξαγωγών οφείλεται: Πρώτον, στην έλειψη στρατηγ-κής και 
προγραμματισμού από την Κυβέρνηση από την έναρξη ακόμη 
εκάστης εξαγωγ-.κής περιόδου. Δεύτερο, στη μείωσηι εξαγω
γών προς ηις Ανατολικές Χώρες της Ευρώπης, γ ε γσ ό ; που 
οφείλεται στην προτίμηση απ’ αυτές των ελευδέρων εξαγω- 
γέ-ων εμπόρων κα: όχι των μονοπωλιακών φορέων εξαγωγής. 
Α ΓΡ Ε Ξ  κλπ.. που είναι δημιουργήματα του σοσιαλιστ κού πει
ραματισμού του Π Α Σ Ο Κ . Τρίτο, στον περιορισμό του ελεύδε- 
ρου ιδιωτικού εξ.αγωγ.ικού εμπορία» με τα εφαρμοζόμενα 
ανηικίνηρρα από την- Κυβέρνηση και τη ¡δημιουργία μονοπω
λιακών συλλογικών φορέων που τους λείπει η ευελιξία και 
η ταχύτης στη λήψη των αποφάσεων, ανάλογα, με τις -καδημε- 
ρ,ινές συνδήκες της αγοράς.

Ενώ τα στοιχεία που αφορούν την παραγομένη ποσότητα και 
την ιεξαγωγιική δραστηριότητα είναι αυτά που σας ανέφερα, 
από την άλλη πλευρά δα ήδελα να επισημάνω- ότι « ·  τιμές 
των πορτοκαλιών την περίοδο διακυβερνήσεως της Χώρας από 
το Π Α Σ Ο Κ  ήταν πολύ χαμηλές.

Γ ι ’ αυτό και η διαμόρφωση ταυ αγροτικού εισοδήματος κ„- 
μ,άνδηκε σε χαμηλά εΙπίπεδια, πράγμα τ.Οιυ δεν έγινε, επι δια- 
κυβερνιόσεως της Χώρας από τη Νέια Δημοκρατία. Ειδικώ- 
τε,ρα για το νομό της Ά ρ τα ς , η παρτοκαλοπαραγωγή την πε
ρίοδο 1980— 81 ανήίλδεί σε 190 χιλιάδες τόννους, ¡δηλαδή 90 
χιλιάδες τόννοι μέρλιν και 100 χιλιάδες κοινά. Η ίδια περίπου 
παρ^ονγή ήταν και την περίοδΡ 1981— 82 δηλαδή 200.000 
περίπου τόννοι εκ των οπαίων 100.000 μέρλιν και ΙΟΟ.ΟΠΟ 
περίπου κοινά.

Από την ποσότητα που ανέφερα, ποικιλίας μέρλιν, εξήχδη- 
σαν την περίοδο 19801— 81 20.000 τόννοι, η, δε υπόλοιπη πα
ραγωγή απαζημιώδηικε από τον- Ο ΙΆ  με 10,50 δρχ. το κιλό, 
ενώ νια την περίοδο ’81— -’82 εξήχδησαν πάλι 20.000 τόν- 
νοι ποικιλίας μέρλιν, 10.000 τόννοι δ'ίετέδησαν στηγ εσωτερι
κή αγορά, 40.000 τόννοι καταστράφηκαν χωρίς ot αγρότες να 
απαζημιωδιύν και οι υπόλοιποι περίπου 30.000 τόννοι ποικι



λίας αέρλιν απαζημιώδηκαν από τον Ο ΓΑ  σαν παγόπίλη,κι η 
ποσότητα., αλλάΙ μ® 7,5 δρχ. το κιλό, συμπεριλαμβάνομόνων και 
των συλλεκτικών και μεταφορικών εξόδων.

Γ ια  την περίοδο 1984— 85 η κατάσταση που δημιουργηδη- 
ν.ε στον αγροτικό κόσμο κα,ιι γενικά σ’ όλο to λαό τη,ς Ά ρ 
τας είναι απελπιστικήι. Η  πορτακαλοπαραγωγ ή ανήλιε σε 
230.000 τόννους. 130.000 τόννοι μέριλιν και 100.000 κ.ννά. 
Από την ποσότητα των 130.000 τόννων ποικιλίας μέρλιν ::ε- 
τέδηκσν μόνον 30.000 τόννοι ηι δ© υπόλοιπη ποσότητα κατα- 
στράιφηκε. Σχετικά μ© την καταστραφείσα ποσότητα ένα μέ
ρος δα αποζημιωθεί από τον· Ο ΓΑ. ©νώ για την υπόλοιπη; πο
σότητα δεν υπάρχε-ι τίποτε το -δετικό.

Ό ταν επισκεφδή'καμε τον κ. Μωιρα,ίτη, μετά το ικγάλο 
συλλαλητήριο στην Άρτοι, μας είπε ότι ,αυτό είναι -δέμα της 
επιτροπής τιμών και« ισοδημάτων. Δεν γνωρίζω αν πήρε από
φαση η επιτροπή καδώς χαι αν -δα δοδεί τελικά η οικονομι
κή ενίσχυση στους παραγωγούς.

Θια ήδειλα όμως να, επισημάνω ότι οι εκτιμήσεις του ΟΙ Λ. 
ήταν εσφαλμένες, τόσο ως προς τη-/ ποσότητα όσο και ως πρις 
το μέγεδος της ζημιάς. Σχετικά με το- τελευταίο, ενώ. η ' ζηΓ 
μΐιά ήταν ολοκληρωτική, όμως οι εκτιμήσεις των ζημιών ατό 
τον ΟΓΑ αναφέρονται σε ποσοστά από 5— 35%, π,ρ'άγμα π·ο; 
είναι απαράδεκτο, γιατί η ζημιά ήταν σε ποσοστό από 80— · 
100% .

Και σ’ αο'τό το δέμα, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να δώσε
τε την ανάλογη προσοχή ώστε via πάρουν οι αγρότες τα χρή
ματα που πρέπει να πάρουν.

Ο λαός της Ά ρ τα ς  είναι πραγματικά ανάστατος γ ι ’ αυτό 
και διέκοψα την προεκλογική μου περιοδεία κο« ήλδα για να 
συζητήσω το -σχετικό δέμα στη Βουλή.

Είναι πεοιττό να: σας πω- ότι τα εσπεριδοειδή είναι μονο
καλλιέργεια στο Νομό της Ά ρ τα ς  και εξαρτάται δασικά η 
οικονομία του τόπου. Αλλά και η τιμή την ίδια περίοδο, ήταν 
πολύ χαμηλή, δηλαδή κάτω από τις 16 δρχ. που ανεβίβαζ» το 
κόστος των πορτοκαλιών ανά κιλό το Π Α Σ Ο Κ . το 1980.

Επίσης για την περίοδο ’83-— ’84 το εισόδημα του παραγω
γού ήταν- μειωμένο λόγω, των ζημιών που προκλήδπκαν στα 
δένδρα από τον παγετό την προηγούμενη χρονιά. Αλλά  και 
ειδώ- η εοδΰνηι της Κυβέρνησης είναι μεγάλη, γιατί δεν προχώ
ρησε σ-ην ολοί^ίηση -του προγράμματος προστασίας της πρ
οαγωγής με ανεμομ-ίκτες που είνε αρχίσει η Νέα Δημοκρατία. 
Γιατί αν είχε .συνεχιστεί το> πρόγραμμα της Νέας Δημοκρα
τίας δα είχε προστατευτεί η παραγωγή και συνεπώς το εισό
δημα των παραγωγών. Μειωμένες ήταν· και οι τιμές την πε
ρίοδο 1982— 83. αφού δεν κάλυπταν καν το επίπεδο1 του πλτ- 
δ-ωοισυού Το ίδιο έχει συμβεί και με τα άλλα προσόντα. αοού 
οι τιμές ήταν πολύ χαμηλότερες του· πληδωοισυ.οό. στα 8.5 
χοόνια διακυβερνήσεως της Χώοας από το Π Α Σ Ο Κ . Δ ··λα
δή είνα* αναμφισβήτητο, ότι επί Π Α Σ Ο Κ . μειώδηκε το επ;- 
πεδο ευημερίας του Ελληνικού Λαού. Γ ι ’ αυτό είναι πέρα a 
πέοα βέβαιο ότι ο Ελληνικός Λαός δα καταψηφίσει το Π Λ . 
Σ Ο Κ . στις εκλογές του Ιουνίου1. (Χειροκροτήματα από την 
Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο' κ. Βεζδρε- 
βάνης έχει τοι λόγο.

ΗΛΙΙΑΙΣ Β Ε Κ ΔΡΕ Β ΑΝ Η Σ. Για μια ακόμη φορά ανεβαί
νουμε σ’ αυτό το- Βήμα για να αναπτύξουμε τα δέματα τα ο- 
πο:α αφορούν τον αγροτικό πληδυσμό της Χώρας και για να 
κάνουμε την δίκαια κριτική μας κατά της Κυβερνήσεως τοΟ:
Π Α Σ Ο Κ .

Το κάνουμε με αίσδημα ευδύνης για μια τά ξη  που κατε- 
προδόδη από την Κυβέρνηση τοΟ Π Α Σ Ο Κ . αίφού προηγουμέι- 
νως ανεδείχδη απ’ αυτή την τάξη Κυβέρνηση, γνωστού όν
τως ότι το Π Α Σ Ο Κ  έλαβε το· 62% των ελλήνων αγροτών.

Να υπενδυμίσουμε στην Κυβέρνηση το τι υποσχέδη στους 
ανοότες είναι χιλιοειπωμένο και το γνωρίζει καλύτερα παντός 
άλλου ο αγροτικός κόσμος της Χώρας μας, που είνα». το με
γάλο δύμα της αλλαγής. Α ντί όμως της εκπληρώσεως των 
τόσων υποσχέσεων που έδωσε το ’ Π Α Σ Ο Κ  στον αγροτικό κό

σμο της Χώρας, έχουμε τιις φοβερές επιβαρύνσεις που έγιναν 
στην ελληνική αγροτιά κατά το διάστημα των 3,5 ετών που 
η Χώρα δΊακυβερνιάται από το Π Α Σ Ο Κ .

Ασύλληπτες είναι οι αυξήσεις στα λιπάσματα, στα φυτοι- 
φάρμακα, στους σπόρους, τα μηχανήματα, στα τέλη κυκλο
φορίας των αγροτικών αυτοκινήτων.

Το γνωρίζετε αυτό, κύριε Υπουργέ, και είναι το. πρόβλημά 
σας και το πρόβλημα των συναδέλφων σας όταν βγαίνουν στην 
ελληνική ύπαιδρο, διότι οι. έλληνες αγρότες δομούνται εκεί
να τα περιώνυμα συνδήματα, εκείνα τα συνδήματα που πα
ρουσίαζαν την ειδυλιακή εικόνα που δα; απολάμβανον όταν δα 
ερχόταν το Π Α Σ Ο Κ  στην εξοίυσία. Και σήμερα δεν βρίσκουν1 
τον τρόπο ο: συνάδελφοί σας, κύριε Υπουργέ, οι· Βουλευτές, οι 
πολιτευτές και τα στελέχη σας να εχισκεφδούν τα. ελληνικά 
χωριά για να βρουν- τους αγρότες; και να, τους αντιμετωπί
σουν κατάματα. Δεν το μπορούν πΐια, διότι μετά από 3,5 χρό
νια διακυδερνήσεως τη ς Χώρας,.που απεδείχδη ότι ήταν μια 
μεγάλη απάτη, είναι αν ικανοί πια να αντιμετωπίσουν τον-α- 
γροτικό πληθυσμό.

Δεν δα δέλαμε όμως να γενικεόσσυμε το δέμα παρ’ ότι η 
διατύπωση της επερωτήσεώς μας. κύριιε Υπουργέ, μας το ε
πιτρέπει και διότι όλα τα αγροτικά προβλήματα έχουν μια; 
αλληλοεξάρτηση και μια αλληλοεπίδραση. Θα περιορισδούμε 
όμως με λιτές εκφράσεις σε τρία συγκεκριμένα δέματα όπως 
τονίζονται στο κείμενο της επερωτήσεώς μας. Έ τσ ι η συζή
τηση μπορεί να γίνει πιο σαφής και ακόμη οι μορφές μας 
κατά της κυβερνήσεως απόλυτα συγκεκριμένες.

Γνωρίζουμε ότι ο παριστάμενος αξιότιμος κ. Υπουργός 
της Γεωργίας δα προσπαδήσει να πα,ρουσιάΐσει το μαύρο — 1 
άσπρο όπως τια έπραξε κατ’ εανάληψη για τον αγροτοκτόνο 
νόμο περί των αγροτικών συνεταιρισμών, τον οποίο δεν τον 
είδαμε ακόμη δημοσιευμένο1, γιατί η κολλεκτίβα ενόχλησε τον 
'Ελληνα αγρότη.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Π ω ς
δεν τον είδατε δημοσιευόμενο; Δημοσιεύτηκε'στην Εφημερίδα 
της Κυίδ ερ νήσεως.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Είναι νόμος 
του κράτους. Έ χει δημοσιευδεί.

Η Α ΙΑ ΙΣ  Β Ε Ζ ΔΡ Ε Β Λ Ν Π Σ . Με προλάβατε. Δεν έχω 
πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Εν πάση περιπτώσει δεν είχα αυ
τή την πληροφορία γιατί υπήρξε καδυστέρηση. Ευχαριστώ, κύ
ριε; Υουργέ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα..

Ό π ω ς εν πάση περιπτώισει παρουσιάστηκε το μαύρο —- ά
σπρο για τον αγροτοκτόνο αυτό νόμο πια του· κράτους, που κα- 
διστούν τους Έ λληνες αγρότες κολλήγους στη-γη των πα
τέρων τους.

Πρώτον, κατά την διάρκεια της διακυδερνήσεως της Χ ώ 
ρας από το Π Α Σ Ο Κ  η σχέση των απολαμβανόμενων τιμών 
από τον αγρότη, πίος τις καταβαλλόμενες τιμές για την πα- 
οαγωΥΐκή του διαδικασία, είναι δυσμενής με- άμεση συνέπεια 
την ©ξασδένιση της αγοραστικής δύναμης του αγροτικού ει
σοδήματος. Βέβαια οι- διακηρύξεις σας ήταν 'ότι σι τιμές των 
αγεοτικών προσόντων δα δ.ΐιαμηρφώνονταν έτσι ώστε με βάση 
το κόστος παραγωγής να μένει στον αγρότη και ένα λογικά 
κέρδος.

Το επαναλαμβάνουμε, κατά κόρο, κύριε Υπουργέ, διότι το 
είχατε πει τόσο πολύ, το είχαν πει τα στελέχη σας τοσο πο
λύ. που το μάδαμε σαν ποίημα και εμείς ακόμη —  -που· δεν πι
στέ ύσαμε σε όσα λέγατε—  μαζί, με εκείνους που δυστυχώς1 τα 
¿πίστεψαν.

Αλλά δυστυχώς, κύριε Υπουργέ και για  την οφειλομένη 
συνέπει,ά σας. όχι μόνο αυτό δεν «αράξατε επί 3,5 χρόνια τώ
ρα. αλλά δεν κατσρδώσατε να συντάξετε ούτε το κοστολόγιο.

Οι προλαλήσαντες συνάδελφοι μας ωμιλήσαν περί άυτοό. 
Κσί,νωι σκόπια® να επαναλάβω· και εγώ ότι ..πώς διάκήΐρύσσα- 
τε τότε ότι δα δίδετε τιμές στα αγροτικά’προϊόντα, αφού Φέν 
εγνωρίζατε το κοστολόγιο' το οποίο; και επί 3.51 χοόνια δεν 
κατορδώσατε να συντάξετε και να μας το παρουσιάσετε,‘ που 
υποτίδεται βέβαια ότι το εγνωρίζατε διότι έτσι δικαιολογεί-



ται για ναι δίδετΡ και κάπιοα υπόσχεση στον Ελληνκό Λαό:

■Μ* τ ις  ανατιμήσεις,, όμως, των πρώτων υλών. -cu χρη
σιμοποιούν οι αγρότες, με την· έλλειψη οποιουδήποτε προγραμ
ματισμού, με την απασχόλησή σας, πώς δα περάσετε, στους 
αγρότες την κολλεκτίβα σαν πανάκεια, ·*εν ασχοληθήκατε χε 
τηιν ουσία του προβλήματος. Και αυτό ε;χε σαν αποτέλεσμα, 
παρά τις τεράστιες δυνατότητες της ΕΟΚ, να εξασδενίσε.ε 
σε σοβαρότατο βαδμό το αγροτικό εισόδημα.

Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, δα ήμουν ο.οικος απέναντι σας, 
αν περιόριζα τηιν ευδύνη στο πρόσωπό σας ή γενικά στο πρό
σωπό του Υπουργού Γεωργίας. Γιατί η εξασδένηση του αγρο
τικού εισοδήματος δεν οφείλεται μόνο οτο Υπουργείο Γεωρ
γίας, οφείλεται στην ανερμάτιστη πολιτική ολόκληρης της 
Κοβερνήσεως, η οποία 'κατέστησε το βίο αβίωτο όλων των 
Ελλήνων, από την ανερμάτιστη, όπως είπα, πολιτική που 
ακολούθησε τα τρισήμισι αυτά χρόνια που κυβερνά τον Τόπο. 
Αλλά εδώ επιμερίζω μόνο τις δικές σας ευθύνες και περιο
ρίζομαι σ’ αυτές.

Το δεύτερο δέμα είναι ότι στο χρονικό διάστημα, πΓυ κυ
βερνάτε τη Χώρα και που εσείς προσωπικώς πραΐστασδε του 
Υπουργείου Γεωργίας., προέβητε μόνο σε ασήμαντες εδνικές 
ενισχύσεις προς τον αγροτικό πληθυσμό της Χώρας, ενώ εί
χατε υποχρέωση να τηρήσετε την υπόσχεσή σας για δύο κυ
ρίως λόγους:

ΓΙροανέιφερα ότι παρασύρατε το μεγαλύτερο μέρος των 
αγροτών σε ποσοστό 62% και σας ψήφισε. Ε χατε. λοιπόν, ηδι- 
κή υποχρέωση απέναντι αυτών που — επιτρέψτε μου τη λέ
ξη—  με τις μεγαλόστομες υποσχέσεις σας εξαπατήσατε. Και 
ακόμα είχατε διακηρύξει και προεκλογικά και στις προγραμ
ματικές σας δηλώσεις, αλλά και στο Κιλελέρ κατ’ επανά
ληψη — πλην της, φετεινής χρονιάς—  ότι αν οι τιμές των 
Βρυξελλών δεν ικανοποιούν τον αγρότη, -δα υπάρξουν τ ’μές 
Αδηνών.

Εμείς, κύριε Υπουργέ, γνωρίζαμε ότι δεν απορείτε αυτό να 
το πράξετε. Εσείς, όμως, το διακηρύσσατε. Και όταν το δια
κηρύσσατε μερικοί από μας είχαμε πιστευτεί ότι κάποιους άλ
λους τρόπους έχετε. Και αναζητώντας τους κάποιους άλλους 
συ τούς τρόπους, πιστευσαμε ότι τους ευτηρίζατε στο ότι -δα 
εν «χύσετε το αγροτικό εισόδημα, τις τιμές, δηλαδή, των αγρο
τών με κάποιες εδνίκες ενισχύσεις

Απεδείχδη όμως, ότι αυτές ήταν φρούδες ελπίδες και εκεί
νων που τις πίστευσαν και ημών ο: οποίο: καλοπροαίρετα λέ
γαμε τότε ότι κάτι σκέπτεσδε να κάνετε, ώστε, να βοηδηδεί 
το αγροτικό εισόδημα.

Τα συγκριτικά στοιχεία σε αποπληδωρνομένες τιμές, κύριε 
Υ'πουργέ, δείχνουν ότι μόνο με λόγια ενισχύσατε τους αγρότες.

Και καλά που υπήρξαν οι επιδοτήσεις της ΕΟΚ. την οποία 
ως γνωστό δεν την δέλατε. Και είναι γνωστά τα συνδήματά 
σας. Και οι τοίχοι, είναι ακόμη, γεμάτοι με πράσινα γράμματα 
που λένε «ΕΟ Κ και Ν,Α,ΤΟ1 τα ίδιο συνδικάτου. Καλά που 
υπήρχαν και οι ενισχύσεις της καταραμένης ΕΟΚ. αυτής 
της «φωλεάς των λύκων», όπως την λέγατε. Και όσο και αν 
Ψάξει κανείς δα βρει πολλές τέτοιες ονομασίες, που είχατε 
δώσει στην προσπάδειά σας να χτυπήσετε την ακέραια πολι
τική μας, την πολιτική του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που 
δημιούργησε τις  προϋποδέσεις για νσ μπει η Χώρα μ.ας στην 
ΕΟΚ και τελικά εισήλδεν. Πικρές αλήδειες, κύριε Υπουρ
γέ, αλλά είναι αλήδειες!

Σ τα  χρόνια που κυβερνάτε του Τόπο -—και έρχομαι στο 
τρίτο δέμα—  καταστήσατε αδύναμη την ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών προϊόντων. Έ τσ ι συντελέσατε ντη μεγάλη 
μείωση του αγροτικού εισοδήματος.

Λεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης, στα τρισήμ’σι χρόνια που 
κυβερνάτε εσείς τον Τόπο, που να μη μείωσε τον πληδωρισμό 
της κατά 50% Τ α  στοιχεία είναι αδιάσειστα, τα γνωρίζετε 
και δε χρειάζεται να τα εααναλάβω. Στη διάρκεια που κυβερ
νάτε τη Χώρα ο πληδωρισμός στη Χώρα μας μόλις μειώ- 
δηικε κατά 15%.

Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι δα προσπαδήσετε να ανα
τρέψετε όλους αυτούς τους ισχυρισμούς μας. Αλλά, δ / σας 
είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αν δα δελήσετε να: σε
βαστείτε την αλήδεια και την ωμή πραγματικότητα, η οποία 
είναι γνωστή πια σ’ ολόκληρο τον Ελλην /ό Λαό.

Και μόνο η διαφορά των πληδωριστικών μεγεδών μεταξύ 
των χωρών της Ευρώπης και των δικών μας αρκεί για να 
καταστήσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων 
μηδενική.

Για -όλα τα παραπάνω, κύριε, Υπουργέ, σας μεμφόμιεδα όχι 
σαν πολιτικοί σας αντίπαλοι, αλλά σαν υπεύδΟνοι πολιτικοί 
μιας παρατάξεως, η οποία έχασε από τις τά ξεις της, μιαΐ 
τά ξη  παραδοσιακά δοσμένη σε μας και μια τά ξη  την οποία 
απ’ τις δικές σας διακηρύξεις, και ανεγνώσδη το κείμενο του 
κ. Πλασκοβίτη, δεν σας ανήκει και δεν την δέλετε. Π  ί- 
στεψε τα  δικά σας οράματα, τα ψεύτικα, όπως απεδείχδησαν 
εκ των υστέρων και διότι είναι φυσικό ο άνδρωπος να ανα
ζητά  πάντοτε τα περισσότερα ¡και αντί των περισσοτέρων εστε- 
ρήδη και εκ-ίνων που εμείς δώσαμε κάτω από αντίξοες συν-

r-̂ες τα προηγούμενα χρόνια.

Αν αυτή- η επερώτηση, κύριε Υπουργέ, συνεζητείτο προ της 
αινακοινώσεως της προκηρύξεως των εκλογών, ειλικρινά δα 
σας έλεγα ότι έπρεπε να φύγετε σαν Κυβέρνηση. Αυτή την 
ώρα δεν σας το λέγω, δόιτι οι κάλπες στήδηκαν. ο Αστός 
προσέρχεται στις κάλπες και δα σας διώξει εκείνος/Η

IIΡ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ώ Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο κ. Βαλ- 
ταδώρος, ο τελευταίος της λίστας. . . των επερωτώντων εν
νοώ.

Α ΓΓΕ Λ Ο '?  Β Λ ,Λ ΤΑ ΔΩ Ρ Ό Σ . Κύριε Πρόεδρε, είναι φυ
σικό όταν είναι κανειίς τελευταίος ομιλητής να φροντίζει να 
ξύνει τον σστο του βαρελιού για να βρει κάτι να πει. για να 
συμπληρώσει τα όσα οι άλλοι είπαν.

Κύριε Υπουργέ, προέρχομαι από μία αγροτική και εργατι
κή περιοχή. Ό ταν ήρ-δάτε στην εξουσία το 1281 είχα πει 
ότι την πολιτική σας την διακρίνει μια μεγάλη αισιοδοξία 
και μια μεγάλη υπεροψία, σαν εκείνους τους μεγάλους μά
γους, οι οποίοι μπορούν να τα λύσουν όλα. Και δυμάμαι την 
περίοδο του 1982 των ροδάκινων που κατεχόμενοι από την 
μανία να μην υπάρξουν χωματερές επιστρατεύσατε στις πε
ριοχές Ημαδίας, Πέλ/ ης, Κατερίνης όλα τα μέσα συγκοι
νωνίας, όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα πήγατε στο Μό
ναχο που συμφαρήδηκε από ροδάκινα. Και είχαν μια φοβερή 
συμφόρηση τα προϊόντα τα δικά μας έναντι των άλλων χω
ρών, που δεν είχε ξαναγίνει μέχρι σήμερα, για να προσγειω
θείτε ανωμάλως και αμέσως κατά μήνα Αύγουστο να δομή- 
δείτε τις χωματερές και να αρχίσετε να ρίχνετε τα προϊόντα 
εκ'ί, αλλά αφού εν τω μεταξύ είχαν πάδει μεγάλη ζημιά οι 
παραγωγοί, γιατί αναγκάσδηκαν να συσκευάσουν τα προϊόντα 
τους με προοπτική την εξαγωγή και τους κόστισε η δαπάνη 
απ’ ό.τ: είχε κοστίσει παραπάνω για να φδάσουν στις 24 δραχ
μές τότε κατά κιλό, έναντι 3— 4 δραχμές κατά κιλό που 
εισέ,πραξαν στο Μόναχο. Αυτό το ανέφερα γιατί μοιάζει σαν 
μια παροιμία που λέει ο Ελληνικός Λαός ότι, ό,τι πετάει δεν 
τρώγεται. Έ χετε μία αντίληψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να 
αλλάξουν τα πάντα και ότι ό,τι είχε κάνει η προηγούμενη 
κατάσταση, η δική μας. η κάδε κατάσταση της ελεύδερης 
οικονομίας και της Ευρώπης ακόμη, ότι ήταν λανδασμένη 
και ότι σεις είχατε βρε: το σωστό δρόμο.

Σας είπα ότι ήμουν από εργατική περιοχή. Σ τη  Νάουσα, 
που κατάγομαι, υπάρχει μία μεγάλη βιομηχανία από 3.000 
εργατοϋπαλλήλους, κλωστοϋφαντουργούς, που επί των ημε
ρών μας για να δρουν εργάτες οι βιομηχανίες έφεραν αυτο
κίνητα και τους μάζευαν από τις Κοινότητες και τους παρα- 
καλούσαν να έλδουν να δουλέψουν με μεγάλο ημερομίσδεο. εν 
τούτοις δεν τους εΰρισκαν.

Και αναγκάζονταν από τις ορεινές περιοχές των Γρεδενών 
να φέρουν εργάτες, για να συμπληρώσουν το προσωπικό και ν’ 
ανταποκριδούν στην παραγωγή. Σήμερα ξέρετε τι γίνεται, κύ
ριε Υπουργέ; Μαζεύονται στίβα έξω  από τις πόρτες των ερ
γοστασίων τα αγροτόπαιδα της περιοχής μας —  αυτιά τα ίδια



τα αγροτόπαιδα που καλλιεργούσαν και ζοόσαν καλά επί των 
ήμερων μας —  κα: ζητούν δουλειά πάση λυσία. Έφλανσν 
και;, στην ανάγκη να εκποιούν τα τρακτέρ, διότι φι τιμές *>· :ς 
Soy τους φθάνουν να ζήσουν και δεν .μπορούν να βρουν ;';/λη 
διέξοδο. Δεν βλέπουν φως επί των ημερών σας, διότι με το 
νόμο περί συνετάιρισμών τοίϋς δίδετε ένα σκοτεινό μέλλον, γο 
φις ελπίδα, χωρίς 'αύριο, με τη δι,αγραιρόμενη κολλεκτίβα στο 
κείφιάλ- τους. Κο^φορίζιουν; στου κακού τη σκάλα του Π  \. 
ΣΙΟ.Κ.. σε μια ζωη που* δεν1 δίνει ελπίδα βελτιώσεως. όπου η 
ανία -λα βασιλεύει, όπου η μία μέρα λα είναι ίδια με την άλλη 
και δεν έχει κανένα νόημα πλέον η ζωή τους.

Είχαμε πάρει τότε ορισμένα μέτρα για τη γεωργία, τα ο
ποία λα  έπρεπε να συνεχίσετε και σεις, κατά τη γνώμη αν,. 
Και με τα μέτρα που είχαμε πάρει τότε '.ο εισόίνυ,ά του* λα 
αυξανόταν πραγματικά. Εσείς κάνατε το εξή ς λάλος, καί»' 
ημάς: Π ν ίξα τε  την ¡Ιδιωτική πρωτοβουλία πάνω στην εμπο
ρία των φρούτων. Ό χ ι ότι αυτή μπορούσε να κάνει τα πάντα, 
αλλα ήταν η συνύπαρξη και των δυο, η συμπόρευση και των 
δύο, γ ι ’ αυτό πάντοτε επί των ημερών μας είχαμε καλές τι
μές. Και αν λελετε, για του λόγου το ασφαλές, ποτέ οι συν-· 
τουριστικές οργανώσεις της περιοχής μου δεν είχαν δώσε: στα 
25 χρόνια τιμές παραπάνω' από την ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Διότι πήγαιναν στα τελευταία χωριά κα( στα τελευταία λη
μέρια της Ευρώπης και πλάσαραν τα προϊόντα, ενώ τώσα 
κάνατε ένα δυσκίνητο Οργανισμό, ένα γραφειοκρατικό Ο;··::- 
νισμό. την Α ΓΡΕ Ε .

Κάνατε πάνω στην εμπορία των φρούτων και γενικά στον 
γεωργικό τομέα, μία πολιτική της ασπιρίνης. Είναι εγγενή; 
η αδυναμία της λόσεως του γεωργικό«) προβλήματος και τόο 
γεωργικού εισοδήματος με αυτή την αντίληψη μέσα στην 
EQK, στην οποία· ζούμει καιι λα  δραστηριοποιηθούμε και λέμε 
ότι εκεί λα  είναι το μέλλον μας. Εκτός αν λέλετε ν’ αλλά
ξε τε  τελείως τηχ πυξίδα, οπότε οφείλετε να μας το πείτε 
καλαρά.

Βδω σεις μοιάζετε, για μένα, με εκείνον τον λεοπάλαΐο 
γιατρό, που μπορεί να βρει στην καρδιά μία ασλένεια —  στο 
σύστημα το δικό μας —  και για λεραπεία ξεριζώνει την· καρ- 
διά για την1 ελάχιστη ασλένεια την οποία είχε, χωρίς να ;έ- 
ρειι ότι η ίδια η καρδιά' είναι η πηγή της ζωής."η πηγή της 
δημιουργίας. Έ τσ ι πήρατε και κόψατε, το δένδρο από· τη ρίζα 
και φλάσαμε σ’ αυτό, το σημείο σήμερα, σ’ αυτή την ανεργία 
του γεωργικού τομέα και σ’ αυτό την έλ)ειψη εισοδήματος, που 
τόσο πολύ φαίνεται τ ις  τελευταίες μέρες. [

Τ α  μέτρα τα οποία λέτε ότι έχετε πάρει, είναι τυμπανο
κρουσίας χωρίς βάλος, χωιρίς ριζική λύση του λέματος. διότι 
δεν μπορεί να γίνει αλλοιώς. Δεν μπορούμε να χροίβλημούμε 
στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να συναγωνίισλούμε άλλες χώρε;, 
όπως το Ισραήλ, την Ιταλία, τη  Γαλλία, στα προγράμματα, 
αν δεν βάλουμε τα λέν,ατα. αυτά στην ίδια βάση με αυτές. 
Και όπως ξέρουμε, όλοι αυτοί, καλώς πο'ΐούντες. καλώς γέ
ροντες. δεν έπνιξαν την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά την 
αφήνουν να συμπορεύεται.

Διότι η βραδυκινισία της ιΑΓΡΕΞ και του κάλε οργανι
σμού, βρίσκεται μέσα στην· ίδια του την ¡υπόσταση. στην ίδια 
του τη σύνλεση. 'Εχω ανακατευλεί πολλές φορές υ.ε το λέμα 
των φρούτων. Πηγαίναμε στα Μόναχο και αλλού. Σάς λέ*- 
γω, λοιπον. ότι η ταχύτητα για τα προ’ ίντα αυτά εί<αι το 
σημαντικότερο. Τα φλα,ρτά φρούτα λέλουν δραστηριότητα, λέ- 
λΟυν κάψιμο από· μέσα, «όέλισυν κόκκορα», όπως λέμε·. Θία 
σηκωθείς και λα πας να βρεις τον έμπορο και τον καταναλω
τή. λα  του πλασάρεις τα φρούτα, λα του τα δώσεις. Δεν -λα 
μας χτυπήσουν αυτοί την πόρτα.

Η  Α Γ Ρ Ξ  λέλει με τους διευθυντές, υποδιευθυντές, τμη- 
ματάρχες και κόντρα, τμηματάρχες να τους χτυπούν την πόρ- 
τα και να λένε αυτοί «περάστε σήμερα και πέρασε αύρϊο». 
Δεν μπορεί έτσι να πριοχωοήσει το εμπόριο. Έ τσ ι η δ'.άλεση· 
των .αγροτικών προϊόντων λα αποτύχείι κΐαι λα έχουμε ζημιές. 
Και έχουμε ζημιές: που είναι σε βάρος του γεωργικού προϊόν
τος.

Και σας φέρνω ένα άλλο παράδειγμα, για να δείτε γιατί 
χάσαμε εισόδημα από τα προϊόντα μας. Ό ταν ήρλατε στην ε- 
εξουσία, βρήκατε ότι είχαμε αποφασίσε' την αναδιάολρωση των 
καλλιεργειών. Μόνο -στο Ν . Ημαλίας υπήρχαν 30.000 αιτή
σεις για αναδιάρθρωση. Πρέπει να φργουν από την περιοχή,· 
μας 17 ποικιλίες ροδάκινων. .Αυτά τα δέντρα δίνουν κάλε. 
χρόνο 70.000 τόνους ροδάκινα, τα οποία πετιούνται. Αν γινό
ταν: τότε η αναδιάρλρωση, τώρα που πέρασαν 4— 5 χρόνια 
λα  άρχιζε να δίνει εισόδημα, να δίνει συνάλλαγμα.

Με την πολιτική σας, αυτά τα ωραία φρούτα μας τα καρ
περά και εισοδηματικά επί των ημερών μας. τα μεταβάλσ 
τε σε οργή. Γενικότερα όλα τα αγροτικά προϊόντα τα μετα
βάλατε σε οργή, αλλά κυρίως τα δικά μας ροδάκινα τα κά
νατε ροδάκινα της οργής. Και αυτής της οργής, εντός ολί- 
γου. λα έχετε τις συνέπειες.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημο
κρατίας).

Π Ρ Ο Ε ΔΡΕ ιΥ Ώ Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο κ. Υ 
πουργός Γεωργίας έχει το λόγο.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Κύ
ριοι συνάδελφοι, οι κύριοι Βουλευτές της ¡Αντιπολίτευσης μί
λησαν περί πολλών λεμάτων, μίλησα'/ πολλές φορές σαν να 
-Ίπεορίσκονταν σε εκλογική συγκέντρωση και να μην αναρ 
πτύσσουν επερώτηση.

Εγώ λα περιορισλώ στο αντικείμενο· της επερώτησης και 
στα όσα βέβαια είπαν σε σχέση με την επερώτηση.

Τα πρώτο και κύριο* σημείο των ισχυρισμών τους. ήταν, ότι 
δήλεν ξεχώσαμε τον διακηρυγμένο στ*χο του Π Α Σ Ο Κ . τι
μές των αγροτικών προϊόντων που να καλύπτουν το κόστος 
παραγωγής και να αφήνουν λογικό κέρδος.

Ο στόχος αυτός δεν έχει, ξεχαστεί. Η  Κυβέρνηση· εφαρμό
ζει τα όσα έχει υποσχελεί με· στιαλερά βήματα και τίποτα απ’ 
έ.τι αποτελεί προγραμματική αρχή του κινήματος δεν πρόκει
ται να μείνει στο ντουλάπι.

Για την πραγματοποίηση όμως και αυτής και πολλών άλ
λων αρχών, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται ένας προγραμμα
τισμός σε περισσότερα χρόνια. Και τη δουλειά αυτή και τον* 
προγραμματισμό τα, έχουμε βάλει μπροστά, λα τα συνεχίσου- 
με και λαΐ ολοκληρώουμε αυτό το έργο.

Είπαν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν έχει 
γίνει καμμία μελέτη εκτίμησης του κόστους παραγωγής των 
αγροτικών προϊόντων. Έ χει γίνει και λέλω να υπενλύμίσω 
—. και λα αναφερλώ λίγο στο παρελλόν —  ότι επί Κυβερ- 
νήσεως Νέας Δημοκρατίας, παρά τα μεγάλα λόγια, δεν είχε 
γίνει τότε απολύτως τίποτα. Τον Ιανουάριο· τοιυ 1978, η τό
τε Κόδέρνηση ανάλεσε, σε μία υπηρεσία του Υπουργείου Γε
ωργίας μία, μελέτη για το κόστος παραγωγής των αγροτι
κών προϊόντων. Επειδή, όμως, ήταν η πρώτη φορά που στο 
Υπουργείο γινόταν μια τέτοια δουλειά και δεν υπήρχε ειδικός 
φορέας για το έργο αυτό, ο πρώτος χρόνος, το 1978, πέρασε 
με συζητήσεις και εκπαίδευση του προσωπικού τοι οποίο, λα  ε- 
κίαν© αυτή τη, μελέτη.

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων το 1978. αρχές του 
1979 δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα και έτσι εγ- 
καταλείφληικε η: πρώτη προσπάλεια. Μετά το 1979 δύληκε 
νέα εντολή: για έρευνα 33 προϊόντων φυτικής παραγωγής και 
ουγίκεντρώληκαν 6.500 περίπου ερωτηματολόγια, τα οποία 
δόληκαν σε ένα; τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, όπου ερ
γαζόταν ένας μόνο υπάλληλος, επιφορτισμένος για την επε
ξεργασία αυτών των ερωτηματολογίων.

Αντιλαμβάνεσλε ότι ένας υπάλληλος.:.?'/ λα  μπορούσε η  
επεξεργαστεί 6.500 ερωτηματολόγια καιι έτσι και. η. προ- 
ππάλε-α αυτή έκλεισε χωρίς αποτέλεσμα. Μετέπε· :σ ο τότε 
Υπουργός. Γεωργίας, κ. Κανελλόπρυος αγίλεσε στο· Ινστιτού
το Γεωργοοικονομικών Μελετών την έρευνα του κόστους πα
ραγωγής. Ό μ ω ς και η επιλογή αυτή ήτα,ν απο.υχημένη,



γιατί ο φορέας στον οποίο ανατέΔηκε, δεν είχε περιφερειακή 
διάρθρωση, στελέχωση και εξειδικευμένο προσωπικό, δηλα
δή δεν είχε απλά τον μηχανισμό για ν* συγκεντρώσει τα 
στοιχεία. Έ τσ ι και η τρίτη αυτή προσπάθεια του Ινστι-ούτου 
Γεωργοοικονομικών Μ ελ ετώ ν ’βάλτωσε, δεν μπόρεσε να προ
χωρήσει και τα ερωτηματολόγια έμεναν ανεπεξέργαστα. Λ:>.- 
πιστώΔηκε επίσης ότι στην προσπάθεια αυτή πολλά από τα 
ερωτηματολόγια ήσαν ελλειπή και εσφαλμένα διατυπωμένα, 
δηλαδή το πρωτογενές υλικό δεν ήταν κατάλληλο για να γί
νει επεξεργασία.

Συμπέρασμα είναι, ότι η Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε 
ανίκανη ’διοικητικά για να πραγματοποιήσει την πρόθεσή 
'-ης για την έρευνα του ’κόστους παραγωγής. Έλλείπε το 
εύστημα, εγώ Δα έλεγα ότι έλλειπε η πραγματική διάθεση, 
υπήρχε αδιαφορία για τα προβλήματα του αγρότη.

Η Κυβέρνησή μας ανέθεσε την έρευνα του κόστους παρα
γωγής στην Διεύθυνση Πληροφόρησης του Υπουργείου· Γε
ωργίας, γιατί εκεί συγκεντρώνονται στοιχεία και για: το δί
κτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης. Η  επιτελική αυ
τή ομάδα του προγράμματος αυτού έχει εκπαιδευτεί σ-η λή
ψη στοιχείων. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός για τη 
συγκέντρωσή τους 56 γεωπόνοι και Ί 52 τεχνολόγοι γεωπο
νίας, οι οποίοι απασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με το δέ
μα της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για τη μελέτη 
της Ελληνικής Γεωργίας. Με το συνδυασμό τ τ ς  έρευνας 
του κόστους παραγωγής π Μ του δικτύου γεωργικής λογιστι
κής πληροφόρησης, πετύχαμε ώστε να υπάρξει ένας επιτε
λικός σχεδιασμός από εξειδικευμένους επιστήμονες, να χρη
σιμοποιηθούν έλα τα έντυπα του δικτύου λογιστικής πληρο
φόρησης, να συγκεντρωθούν πρωτογενή, στοιχεία από ειδικό 
προσωπικό και αυτά τα στοιχεία να συγκεντρωθούν από αν
τιπροσωπευτικές κατά Νομό γεωργικές εκμεταλεύσεις.

Έ τσ ι συγκεντρώθηκαν στοιχεία για. το 1983 έγινε η μη
χανογραφική επεξεργασία αυτώίν του 1983 για βασικά γεωρ
γικά προϊόντα, γιατί η επεξεργασία των στοιχείων του 1984 
βρίσκεται ακόμα στο· Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου 
1 εωργίας. Από πολλές πλευρές τα  στοιχεία αυτά είναι επε
ξεργασμένα. Για παράδειγμα υπάρχει η έρευνα του 'κόστους 
κατά μέγεθος της εκμετάλευσης, δηλαδή κατά πόσο μεγάλη 
είναι αυτή, υπάρχει, έρευνα του κόστους κατά το οικονομικό 
μέγεΔος της: εκμετάλλευσης, υπάρχει η έρευνα του κόστους 
τωτάτης απόδοσης εκμετάλλευσης κατά συγκεκριμένη πε
ριοχή, κατά συγκεκριμένο προϊόν κ.ο.κ.

Σε όλα τα προϊόντα, κυρίες και κύριοι, που έχουν εξετα- 
σ£εί μέχρι σήμερα το μέσο χρηματικό -κόστος υπερκαλύπτε
ται από τις τιμές τις οποίες έχει δώσει αυτή, η> Κυβέρνηση. 
Σε όλα τα προϊόντα αυτά επιβεβαιώνεται η αρχή ότι ο παρα
γωγός εισέπραξε το χρηματικό κόστος του και ένα λογικό 
κέρδος. Θα αναφέρω· μερικά παραδείγματα. Μιλάω για τιμές 
του 1983, όπως προέκυψαν από την έρευνα. Στο σκληρό σι
τάρι το χρηματικό κόστος ήταν 12.2 δρχ.. η τιμή στα χέρια 
του παραγωγού ήταν 22.7, δηλαδή το κόστος εκάλυπτε το 
53,7% της τιμής. Σ το  μαλακό σιτάρι το χρηματικό κόστος 
ήταν 11.8. η τιμή στα χέρια του παραγωγού ήταν 15.7 δρα
χμές και το χρηματικό κόστος: 75% της τιμής. Στο κριΔάρι 
το χρηματικό κόστος ήταν 10,3%. η τ,μή .στα χέρια του πα
ραγωγού 14,5 ’δρχ., το χρηματικό κόστος αντιπροσώπευε το 
71% της τιμής στα χέρια του παραγωγού. Στον αραβόσιτο 
το χρηματικό κόστος ήταν 7.9; δρχ.. η τιμή στα χέρια του 
παραγωγού 16.8 δ'ρχ,, το χρηματικό κόστος αντιπροσώπευε τς 
47% της τιμής στα χέρια του παραγωγού. Σ τα  ροδάκινα το 
χρηματικό’ κόστος ήταν 6,7 δρχ., η τιμή στα χέρια του παοα
γωγού 21,8 δρχ.. στο χρηματικό κόστ'-ς αντιπροσώπευε το 30.7 
της τιμής, στα χέρια του παραγωγού Στα βερύκοσα το χρη
ματικό· κόστος ήταν 7,2 δρχ., η τιμή στα χέρια του παραγω
γού 19 δρχ.. το χρηματικό κόστος" αντιπροσώπευε το 38% της 
τιμής στα χέρια του παραγωγού.

Τα στοιχεία που ανέφερα είναι στοιχεία ενός έτους. Και 
όπως είχα πει και παλαιότερα δεν μπορεί'να Δ'οίρηΔούν τε
λ ίτ ικ« συμπεράσματα. Μία έρευνα κόστους παραγωγής πρέπει

να επεκτείνεται σε περισσότερα χρόνια. Μετά από 3 χρόνια 
μπορεί να υπάρχουν σταθερές συντεταγμένες, ο: οποίες να 
αναπροσαρμόζονται. Χρειάζεται όμως ένας όγκος στοιχείων 
για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων Τα συμπεράσματα 
όμως της πρώτης μελέτης η οποία έγινε να; η οποία επε- 
κτείνεται στο έτος 1983 υποδεικνύουν ότι και η έρευνα για το 
κόστος παραγωγής; μπήκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε 
συγκεκριμένο δρόμο. Αυτή η Κυβέρνηση έβναλε αποτελέσμα
τα, ενώ οι προηγούμενες Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας 
δεν είχαν κάνει απολύτως τίποτα. Επίσης αποδεικνυουν ότι 
υπερκαλύπτεται από τις τιμές που επικοατούν στην αγορά το 
χρηματικά κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Ποια είναι, η μεθοδολογία μιας έρευνας -κόστους μπορεί να 
είναι αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Ποια στοιχεία λαμ
βάνεις υπόψη σου, πως: το υπολογίζεις κλπ. Γ ι ’ αυτό ακρι
βώς επειδή Δέλουμε να υπάρχει παραδοχή γύρω από· το Δέμα 
αυτό, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας έχει ήδη 
παρουσιάσει τη μεθοδολογία της αετά την επεξεργασία, η 
οποία έγινε στην Π Α Σ Ε ΓΒ Σ , στη· ΓΚΣΛΣΕ . στην Αγροτι
κή Τράπεζα για να συζητηΔεί απ’ όλους τους ενδιαφερομένους 
η μεθοδολογία αυτή, τα στοιχεία τηςμεΔόδου, Δα δημοσιευ- 
Δούν και σε έντυπα για να αποτελέσο·:· ’ αντικείμενο ευρυτερης 
συζήτησης. Και αφού υπάρξει ξεκαΔάρισμα της, μεΔοδου και 
αφού συγκεντρωΔούν τα στοιχεία για 2 -  3 έτη Δα υπάρξει 
και δημοσίευση, όλων των στοιχείων για να μπορέσει να δη· 
μιουργηΔεί η συναίνεση γύρω από το> τροπο υπολογισμού του 
κόστους παραγωγής.

Βλέπετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι και συγκεκρι
μένη και πολύ αποδοτική δουλειά έχει γίνειζστο Υπουργείο 
Γεωργίας και η  Κυβέρνηση πραγματοποίησε την υπόσχεση την 
οποία είχε δώσει.

Είπε ο κ. Μπεκίρης ότι οι τιμές παραμένουν στάσιμες. Και 
ανέφε,ρε το λεμόνι και τις τιμές ασφάλειας.

Σχετικά με τις τιμάς ασφάλειας έχουμε πει από παλιά, 
ότι οι τιμές ασφάλειας επί Νέας Δημοκρατίας αποτελούσαν 
ένα μέτρο παραπλάνησης του αγρότη.- Γιατί τις τιμές ασφα
λ ε ί ς  έπρεπε να τις καταβάλει ο έμπορος. Και ο έμπορος, βέ
βαια, δεν κατέβαλε τ ις  τιμές ασφάλειας ποτέ, είτε με. το 
σκάρτο. είτε με διαφορετικό υπολογισμό στο ζύγι, sits με εκ
βιασμό του· παραγωγού. Κατέβαλε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Α ς μην αναφέρονται, λοιπόν, οι εικονικές τιμές στο λεμό
νι, οι τιμές τις οποίες ποτέ δεν εισέπραξαν οι παραγωγοί. 
Α ς δούμε πάντα τις τιμές αγοράς, τις, τιμές εκείνες που 
εισπράττουν οι παραγωγοί. Και αυτή είναι μια, διαφορά..ανά
μεσα στη. Νέα Δημοκρατία και στην1 Κυβέρνηση του ΠΑΣίΟΚ.

Το ΠΑίΣΟ Κ δεν ενδιαφέρεται να παρουσιάσει στοιχεία τα 
οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Το Π Α Σ Ο Κ  ε·ν- 
διαφέρεται ο αγρότης, να εισπράττει πράγματι μια ορισμένη 
τιμή,.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι όλες οι Δεωρίες περί μη εφαρμογής 
της αρχής για το κόστος συν ένα λογικό κέρδος πέφτουν στο 
κενό και αποδεικνύονται από τα  πράγματα πολύ δραματικές.

Α ς έλ,Δω τώρα στο δεύτερο Δέμα της επερώτησης, που 
αφορά τις οικονομικές, ενισχύσεις στη γεωργία. Α,ν κατάλαβα 
καλά τους ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας, είπαν ότι, δεν 
δόΔηκαν ή ότι δόΔηκαν ελάχιστες εΔνικές επιδοτήσεις. Οι 
κύριοι συνάδελφοι Δα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν διαβάσει 
τον προϋπολογισμό και Δα διεπίστωναν ότι σε κ,άΔε προϋπο
λογισμό υπάρχουν και ειδικά κονδύλια για εΔνικές επιδοτή
σεις στον αγροτικό τομέα. Τ α  ξεχνούν. Πιστεύω ότι Δα 
χρειαζόταν κάποια σοβαρότερη’ αντιμετώπιση του· Δέματος.

Εν πάση περιπτώσει. Δέλω να αναφέρω δύο στοιχεία: ΕΔνι
κές επιδοτήσεις δόΔηκαν το 1982. 76 δις περίπου, σε σχέση 
με 59 δις. τα οποία είχε δώσει η Κυβέρνηση της Νέας Δη
μοκρατίας το 1981. που ήταν και έτος προεκλογικό. Δηλαδή 
το 1982 δόΔηκαν πολύ περισσότερες εΔνικές ενισχύσεις από 
την 'Κυβέρνηση του Π Α 2 0 Κ , απ’ ό τι είχαν δοΔεί επί Νέας 
Δημοκρατίας. Έ κτοτε οι εΔνικές ενισχύσεις μένουν στο ίδιο 
περίπου επίπεδο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυξά



νουν σταθερά οι 'εισροές από την Κοινότητα.
Και για να εκτιμήσουμε, την προσφορά ή την συμβολή στην 

ανάπτυξη του αγροτικού τομέα από οικονομικές ενισχύσεις. -Sa 
πρέπει να δούμε και τα δύο στοιχεία μαζί. Τα δύο στοιχεία 
μαζί μας δίνουν την εξής εικόνα: ΕΟΚ και. εθνικές ενισχύ
σεις το 198.1 ήταν 68 δις περίπου και ΕίΟΚ και εθνικές ενι
σχύσεις το 1984 ήταν 149 δις περίπου. Δηλαδή υπάρχει 
■αύξηση οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργία γύρω στο 1118% 
περίπου·.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Υ Α Ξ Ή Σ . Πόσα απ’ αυτά είναι της
ECK;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Τπ. Γεωργίας). Τα 85 
■δις, κύριε Κονταξή, είναι της ΕίΟΚ ,και τα 64 δις,, είναι εθνι
κές ενισχύσεις. Δηλαδή ενώ δεκαπλασιάστηκαν οι ενισχύσεις 
από την ΕΟΚ, σε σχέση με το 1981, οι εθνικές ενισχύσεις 
και πάλι επί Κυβέρνησης Π Α Σ Ο Κ , είναι πολύ περισσότερες, 
είναι περισσότερες απ’ ό.,τι είχε δώσει η Κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας το 1981. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπορείτε 
να εξετάσετε στους εθνικούς λογαριασμούς και στον προϋπο
λογισμό.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ ' Κ Ο Ν ΤΑ Ξ Η Σ . Ό χ ι αποπληθωρ ισμένα, 
όμως !

ΙΙΡ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Κύριε Κον- 
ταξή, μη διακόπτετε. Σ τη  δευτερολογία σας -Sa έχετε την 
ευχέρεια να1 κάνετε τις παρατηρήσεις σας.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ . Γεωργίας). Είναι 
σε τρέχουσες τιμές, γιατί σε τρέχουσες τιμές πληρώνονται και 
οι ενισχύσεις κάθε χρόνο, δεν πληρώνονται σε σταθερές τιμές. 
Αλλα εδώ επειδή πάλι· θέλετε ναι υποδηλώσετε ότι η εικόνα 
είναι κάπως διαφορετική είπε ο κ. Μπεκίρης ότι το κόστος 
είναι διπλάσιο της τιμής των αγροτικών προϊόντων, το εση
μείωσα ακριβώς έτσι το είπε, ότι το κόστος είναι δ'ίπλάσιο 
της τιμής των αγροτικών προϊόντων. Και μετά μας διάβασε 
κάποιες ανακοινώσεις του κ. Κανελλόπουλου, που προσπαθεί 
να αντικρούσε: ανακοινώσεις της Κυβέρνησης. Εκεί μέσα όμως 
ο κ. Κανελλόπουλος λέγει ότι επί Κυβερνήσεως Π Α Σ Ο Κ  η 
αύξηση του εισοδήματος σε σταθερές τιμές ήταν 3%. Τ ϊ συμ
βαίνει λοιπόν, κύριε Μπεκίρη; Εάν το. κόστος είναι διπλάσιο 
της τιμής των αγροτικών προϊόντων, όχι μονάχα αύξηση του 
αγροτικού εισοδήματος δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αλλ.ά θα 
έπρεπε να υπάρχει καταβαράθρωση του αγροτικού εισοδήματος.

Ό ταν, λοιπόν, επικαλείσθε τον κ. Κανελλόπουλο, θα  έπρε
πε να εξετάζετε· κάπως περισσότερο εάν αυτά τα οποία επικα- 
λείσθε στηρίζουν τα επιχειρήματα σας η δεν τα στηρίζουν.

Θ ίξα τε και το θέμα, τιμές Βρυξελλών και τιμές Αθήνας. 
Θα επανέλθω, για το εισόδημα αργότερα, γιατί υπάρχει και 
ένα άλλο θέμα που θέλω  να αναλύσω·. Απορώ βέβαια με τη 
Νέα Δημοκρατία1 που ζητά τώρα· τιμές Αθήνας. Παλιά μας 
έλεγαν ότι οι τιμές Βρυξελλών1 είναι απόλυτα ικανοποιητικές 
και δεν χρειάζονται τιμές Αθήνας. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι 
όλες ο« τιμές οι οποίες εφαρμόσθηκαν είναι τιμές, οι οποίες 
κρ·ίθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση ως ενδεδειγμένες για 
την ανάπτυξη της Γεωργίας. Ό λ ε ς  οι τιμές οι οποίες εφαρ
μόσθηκαν είναι τιμές με το α' ή S' μέτρο ενισχύθηκαν όταν 
χρειάστηκε ή όταν υπήρξε ανάγκη από· εθνικά μέτρα. Οι τιμές· 
οι οποίες επικρατούν στη Χώρα είναι τιμές Αθήνας και δεν 
είναι τιμές Βρυξελλών·. Σε καμία περίπτωση η Ελληνική Κυ
βέρνηση όταν έκρινε απόλυτα -αναγκαίο να πάρε- εθνικά μέτρα 
γι·α να στηρίξει το εισόδημα των παραγωγών, δεν δίστασε να 
πάρει αυτά τα εθνικά μέτρα. Δ εν  υπάρχει, λοιπόν, περίπτωση 
να ισχνρισθεί κανείς ότι εφαρμόζονται τιμές Βρυξελλών. Οι 
ρυθμίσεις που ¡σχύουν στον· αγροτικό τομέα είναι ρυθμίσεις που 
καθορίζονται από τα εθνικά συμφέροντα, είναι τιμές Αθήνας.

Και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα ν·α. πω το εξής, διότι 
οι κύριοι ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας είπαν ότι χάσαμε 
50 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι μία ιστορία, την οποία είχε ανα
πτύξει παλιά ο κ. Κανελλόπουλος, ιστορία· την οποία δεν απέ
δειξε ποτέ.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Λ Ν Η Σ . Και ο Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ο Σ 
Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ό Μ Ο Σ .

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  ; 1π. Γεωργίας). Όχι, 
κύριε Αλλαμανή, δεν ξέρω για τον Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ο  Τ Α Χ Υ 
ΔΡΟ Μ Ο , πάντως είναι ψευδέστατο ότι χάσαμε 50 δισεκατομ
μύρια. Ό λ α  όσα προβλήθηκαν ως επιχειρήματα για την δή
θεν απώλεια των 50 δισεκατομμυρίων αποτελούν φαντασίες, 
προχειρότητες και θα έλεγα ότι δεν στηρίζονται σε. απολύτως 
τίποτε. Ποια είναι τα προγράμματα εκείνα τα οποία δεν υπο
βλήθηκαν, δεν λέχθηκε ποτέ συγκεκριμένα και σε ποιες περι
πτώσεις συγκεκριμένα χάθηκαν χρήματα δεν υπάρχει απόδε’- 
ξη  γ ι ’ αυτό. Υπάρχουν φανταστικοί ισχυρισμοί, όπως είναι 
και Φανταστικός ·ο. ισχυρισμός —  φανταστικός και ως ποος ~ο 
μεγεθός του και ως προς την ουσία του —  ότι υπήρχε πρό
γραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών επί Νέας Δήμο·/.: α.· 
τίας.

Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το οποίο μας επέδειξε κάπο
τε σε συζήτηση η Νέα Δημοκρατία —  αν θυμάμ,αι καλά ο κ. 
Χατζηδημητρίου —  ήταν μία απόφαση της 'Επιτροπής Τ ι 
μών και Εισοδημάτων 4σέλιδη ή δσέλιδη, η οποία έλεγε ότι 
αυτό· το πρόγραμμα που δεν είχε· κανένα άλλο στοιχείο θα ε- 
φαρμοσθεί, εάν εγκριθει από την ΕΟΚ. Δηλαδή, δεν εί.χι τε
θεί σε εφαρμογή και δεν υπήρχε και πίσω από το πρόγραμμα 
αυτό καμία προεργασία.

Γράφει ρητά η απόφαση!, ότι η απόφαση αυτή· θα εφαρμο- 
σθεί εφόσον εγκριθεί. Δεν εγκρίθηκε ποτέ. Πότε εγκρίθηκε; 
Να μας πουν Οι κύριοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι υρπήρχε πρό
γραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, με βάση ,αυτή την α
πόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων,, πότε εγκρί- 
θηκε από την Κοινότητα και πότε, τέθηκε σε εφαρμογή. Πο
τέ. Ό π ω ς πάντα πολλοί ισχυρισμοί στα χαρτιά, μεγάλες ι
στορίες, μεγάλα λόγια, μεγάλες κουβέντες, αλλά στην πρά
ξη  τίποτα.

Χάσαμε 50 δις την ΕΟ Κ ! Εγώ θέλω να κάνω το συγκε
κριμένο ερώτημα: Πόσο· ήταν· η ενίσχυση από το Ταμείο Προ
σανατολισμού για έργα υποδομής στην ελληνική γεωργία επί 
Νέας Δημοκρατίας και πόσο είναι η ενίσχυση επί Π Α Σ Ο Κ ; 
Επί Νέας Δημοκρατίας είναι 25% και επί Π Α Σ Ο Κ  είναι 
50%. Ποιος αύξησε το 25% και το έκανε: 50%; Αυτή η Κυ
βέρνηση το αύξησε. Η  Νέα Δημοκρατία δεν το είχε κάνει.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Η  απορροφητι
κότητα ποια είναι;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ, Γεωργίας). Η α
πορροφητικότητα, κύριε Παπαδημητρΐου, σε όλους αυτούς 
τους πόρους, είναι μεγάλη, είναι ικανοποιητική και προχω
ρεί. Διότι και εκεί κάνετε ταχυδακτυλουργίες με τις στατι
στικές. Διότι η ΕΟΚ δημοσιεύει στατιστικές και λέει «έργο 
του 1981, απορροφήθηκαν το 1982 τόσο,, το1 1983 τόσοι, το 
1984 τόσο τοις εκατό». «Έ ρ γο  του 1984, απορρόφηση το 
1984 0%». Διότι είναι λογικό, ένα έργο το  οποίο εγκρίνεται 
το Μάϊα του 1984, να μην έχει απορροφήσει'., χρήματα το 
1984 και να απορροφά το 1985, το 1986 και το 1987. Ε
σείς βγαίνετε και λέτε 0% απορροφητικότητα και αποσιω
πάτε το πως εκφράζεται η στατιστική, ότι εκφράζεται για πε
ρισσότερα χρόνια και ότι δείχνει καμπύλη η άνοδος, με την 
πρόοδο του χρόνόυ.

¡ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΟ Σ Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Κάνετε λάθος.
κύριε ΥπουΙργέ.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ · Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Δεν 
κάνω λάθος, κύριε συνάδελφε.

ΠΡΟΟ0ΔΡΕΥΩ.Ν ( Παναγιώτης Κρητικός). Παρακαλώ, 
κύριε Πιοπαδημ,ητρίου. Δεν μπορεί να γίνεται διάλογος. Δεν 
σας δ (έκοψε ο κ. Υπουργός.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΊΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Α ς  
έλθω και στο επιχείρημα, το οποίο· προβάλατε και στη συζή
τηση αυτή: και προβάλλετε και κατά κόρο,, ότι το τι κάνουμε 
στον αγροτικό τομέα, το κάνουμε μονάχα χάρς στην ΕΟΚ.



Εδώ 'δύο απλά πράγματα: Π ρ ω τ ’ απ’ όλα. είπα πριν ότι 
σε ^ορισμένα έργα 'υποδομής, πληρώνει η ΕΟΚ το 50%. Το 
υπολοιπο <>0%, ποιος το πληρών«!; Χάρισμα είναι από τρί
τους; Το υπολοιπο· 50%. το πληρώνει το Ελληνικό κράτος, το 
πληρώνει ο Ελληνας φορολαγούμενς. Αν αυτή η Κυβέρνηση 
2-ν το πλήρωνε, δεν θα υπήρχε απορρόφηση των χρημάτων 
της ΕΌΚ.

Μην υποτιμάμε λοιπόν, την προσπάθεια της εθνικής κυ
βέρνησης. Μην υποτιμάμε την προσπάθεια του Έλληνα αγρό
τη. Γα έργα τα οποία πραγματοποιούνται, πραγματοποιούνται 
κυρία χάρις στον ιδρώτα του κόσμου που εργάζεται, χάρις στον 
ιδρώτα του Έλληνα αγρότη. Τίποτε δεν είναι χώρισμα. Αν 
θέλετε εσείς να παρουσιάσετε την εικόνα ότι δεν γίνεται κα
μία εργασία στον αγροτικό τομέα και όλα τα χρήματα: έρχον
ται απο το εξωτερικό και εδώ επικρατεί μια κατάσταση που 
δε χρειάζεται να δουλεύουμε, αλλά παρ·’ όλα αυτά αυξάνεται 
το εισόδημα και βελτιώνεαι η κατάσταση στην ύπαιθρο, κά
νετε πολύ κακές υπηρεσίες προς τον Ελληνικό πληθυσμό.

Έ χετε και σεις υποχρέωση να δείχνετε τις δυσκολίες, να 
δείχνετε τα προβλήματα και· να δείξετε τον τρόπο με τον 
οποίο -θα αναπτύξουμε τη γεωργία και 'όχι να αναπτύσσετε 
το.ς μύθους, ότι η όλη ανάπτυξη, είναι χάρισμα τρίτων και 
όχι αποτέλεσμα της προσπάθειας του Έ λληνα αγρότη.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Α Α Μ Α Ν Η Σ . Κ μ  των δύο.,

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Τπ. Γεωργίας). Θα 
έλθω τώρα στη σχέση απολαμβανόμενων και καταβαλλομέ- 
νων τιμών παραγωγού. Δηλαδή, τη σχέση των τιμών που ει- 
σπράττε-ι οι παραγωγός για τα προϊόντα του και που πληρώνει 
για τα προϊόντα του.

Από τα διαθέσιμα μακροοικονομικά στοιχεία, προκύπτει ότι 
ο: τιμές που απόλαυσε ο Έλληνας παραγωγός' την τελευταία 
τριετία, κάλυψαν σαφώς το κόστος παραγωγής., Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα, άτι το αγροτικό εισόδημα βελτιώθηκε ση
μαντικά μάλιστα, σε σύγκριση με το εισόδημα άλλων τομέων 
της οικονομίας,

Α ς δούμε τους όρους εμπορίου, όπως διαμορφώνονται με 
βάση τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών.

Και θα συνιστούσα στους κυρίους ομιλητές της Νέας Δη
μοκρατίας, να κοιτάζουν και τα στατιστικά στοιχεία, πριν· έλ
θουν στη Βουλή, να ισχυριστούν ότι το κόστος αυξήθηκε στο 
διπλάσιο, ενώ οι τιμές έμειναν οι ίδιες, ή ότι το κόστος 
αυξήθηκε πολύ ταχύτερα απ’ ό,τι αυξήθηκαν οι τιμές, τις 
οποίες εισπράττουν οι παραγωγοί. Ο δείκτης των όρων εμπο
ρίου στην γεωργία, ο οποίος δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην 
εξέλιξη, των τιμών παραγωγού και των τιμών των ενδιάμε
σων αναλώσεων, των τιμών των εισροών, παρουσίαζε·, απο το 
1978 μέχρι το 1981, δηλαδή επί Νέας Δημοκρατίας. μια συ
νεχή επιδείνωση, εάν θεωρήσουμε, ότι το 1980 ο δείκτης εί
ναι 100. το 1978 ήταν 117 και έπεσε στο 99,5 το 1981. Δη
λαδή, στην 3ετία της Νίεας Δημοκρατίας αυξήθηκε σημαν
τικά το κόστος παραγωγής σε σχέση, με τις τιμές των αγρο
τικών προϊόντων, ενώ στο διάστημα 1981— 198«.. ο δείκτης 
παρουσιάζει μια αισθητή; βελτίωση και ί,θανει το 1984 στο 
105,^δηλαδή απλά, από το 1981 και μετά, το κόστος παρα
γωγής αυξάνεται πολύ λιγοτερο και σε πολύ ^οραουτ-ρους 
ρυθμούς, απ’ ό,τι αυξάνονται οι τιμές, τις οποίες εισπράτ
τουν οι παραγωγοί. Από το 1981 και μετά βελτιώθηκε η σχέ
ση τιμών και κόστους, προς οφελος των τιμών, προς οφελος 
του γεωργού. Αυτό το δείχνει και ο δεικτκς των απολαυ.οανο- 
μένων και καταβαλλόμενων τιμών που οημοσιευει η Εθ··ική 
Στατιστική Υπηρεσία. Στο διάστημα^ 1979— 1981. οι απο
λαμβανόμενες τιμές παραγωγού σημείωσα'; μια μέση ετήσια 
αύξηση: 21.9%, ενώ οι εισροές, δηλαδή αυτά που πληρώνει 
για να αγοράσει το λίπασμα, τα φυτοφαρμακα, κλπ., σημ·,ιω
σάν αύξη,ση 26%. Π ιο γρήγορα αυξήθηκε η τιμή των εισ-
οοων απ' ο,τι α υ ξ ..........------- -----
τής της Κυβέρνησης, οι τιμές αυξήθηκαν κατα 19,8*. ενω 
οι εισροές αυξήθη,καν κατά 18.2%. Δηλαδη. επι Κυβερνησεως 
του Π Α Σ Ο Κ . σε αντίθεση με αυτό που έγινε -πι Νέας Δη
μοκρατίας, αυξήθηκαν οι τιμές ταχιτερα, απ ο,τι αυ_η- η-

ιυξτθτκαν οι τιμές. Ενω. επι της 3ετια: αυ-

καν οι εισροες. Θα μπορούσα να σας πω συγκεκριμένα στοι
χεία, αλλα οεν θέλω να σας κουράσω. Είναι σαφέστατο από 
τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών, ότι 'βελτιώθηκε η 
σχέση: των τιμών προς το κόστος, κατά την 3ετία του Π Α ! 
Σϋ .Κ . προς οφελος των τιμών, προς όφελος του γεωρ
γού. Και όπως έχουμε πει στην 3ετία του· Π Α .ΣΟ .Κ .. 
βελτιώθηκε τοεισόδημα κατά απασχολούμενο άτομα στη 
γεωργία. Τα στατιστικά στοιχεία τα, δικά μας, δείχνουν 
ότι στην 3ετία 1981— 1984 το; γεωργικό εισόδημα αυξήθπκε 
αστό 159.000 το 1981, σε 169.000 το 1984. σε σταθερές τι
μές, δηλαδή ποσοστό συνολικής αύξησης 5.85%. ενώ στην 
προηγούμενη 3ετία το· ποσοστό αύξησης ήταν 3.2%. Το ανροτ 
-.ικό εισόδημα σε σταθερές τιμές, κυρίες και κύριο: αυξήθηκε.

Μ ας λένε τώρα, ότι δεν είναι έτσ. τα πράγματα κα: ο ·/.. 
Μπεκίρης επικαλέσθηκε την επιχειρηματολογία του κ. Κα- 
νελλόπουλου. Γ ι ’ αυτό ειτόνισα και ?γώ ότι είναι με τα δικά 
μας στοιχεία, αλλά και με τα στοιχεία της Ε.Ο.Κ. Η αύξη
ση την 3ετία κατά την Ε.Ο.Κ., ήταν 12.9%. ενώ τ ;ν προη
γούμενη ·3ετία ήταν, όπως λέμε και εμείς. 3,02%.

Γιατί η ΕΟ Κ άραγε να θέλει αυτή να παραπλανήσει τον 
Ελληνικό Λαό; Είναι η. ΕΌΚ όργανο; του Π Α Σ Ο Κ  και εί
ναι. όπως καταγγέλλουν σήμερα οι κύριοι της Νέας Δημοκρα
τίας τους. Νομάρχες εγκάθετους κομματικούς και οι στατιστι- 
κολόγοι της ΕΟΚ εγκάθετοι κομματικοί και δίνουν αυτοί τα 
στοιχεία;

Γπάρχουν τρόποι συζήτησης πάνω στα στοιχεία και τρόποι 
ανάλυσης των στοιχείων!. Και μπορεί να γίνει συζήτηση πάνω 
στον τρόπο ανάλυσης των στοιχείων, τι λένε και προς ποια
κ α τε όθο νση δείχν ου.

Αλλά το να ισχυριζόμαστε, όπως ισχυρίσθηκαν μερικοί, όχι 
όλο’·, ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας, ότι· το αγροτικό εισό
δημα έχει μειωθεί και ότι έχε( αυξηθεί το κόστος στο δι
πλάσιο της τιμής των αγροτικών προϊόντων, είναι μη σοβαρό. 
Κίαι θα έλεγα ότι στην Αίθουσα αυτή: θα έπρεπε να γίνετα» 
κάποια προσπάθεια να παρουσιάζονται τα, θέματα με σοβαρό
τητα. ,

Α ς  έλθουμε τώρα στην ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.
Και εκεί λέχθηκε ότι έχει χειροτερέψει η ανταγωνιστικό

τητα της γεωργίας. Ποιο είναι τα στοιχείο για, την ανταγω
νιστικότητα της γεωργίας; Είναι η αύξηση των εξαγωγών. 
Αν είμαστε ανταγωνιστικοί πουλάμε περισσότερα. Και εδώ πά
λι υπάρχει η γνωστή μεθίοδολογια, από την μεριά ορισμένων 
ομιλητών, που παίρνουν· ένα χρόνο που το πορτοκάλι δεν ήταν 
καλό και στηρίζουν όλη την επιχειρηματολογία, πάνω· στο χρό
νο αυτό. Και αν υπάρχει κάποιος καλός χρόνος, λέμε· ότι εί
ναι εξαίρεση που δεν πρέπε·'! να ληφθεί υπόψη.

Υπάρχει βέβαια· κάτι πιο επιστημονικό και πιο σωστό. Να 
μη,ν παίρνουμε, ένα χρόνο, αλλά να παίρνουμε 3ετίες, 4ετιες ή 
δετίες. γιατί αυτές δείχνουν την· πορεία της εξέλ ιξη ς.

Αν πάρουμε δύο περιόδους αναφοράς. από το; 1979 μέχρι 
1981 και από την άλλη μεριά το 1982 μέχρι το 1984. θα 
διαπιστώσουμε τις εξής αυξήσεις εξίαγωγών:

Στα πορτοκάλια 44%, στο καπνό 26%, στο ελαιόλαδό 4·ι% 
στο βαμβάκι 37% στις σταφίδες 27%. στο στάρι 442%. στις 
πατάτες 31% και μόνο στα ροδάκινα υπάρχει μία μείωση, για
τί είναι το διορθωτικό πρόβλημα, το οποίο αναφερε ο κ. Βάλ- 
ταδώρος, κατά 7,6%. ( ;

Εμείς εξαγάγαμε περισσότερα, σε περισσότερες χώρες κα
τά μία 3ε·τία και αυτή: η θετική ε ξέ λ ιξη  αποίδεικνυεται  ̂ απο 
το εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων, το οποίο, όπως 
ξέρετε 'λόγω της ένταξης στην’ Κοινότητα, παρουσίασε ση
μαντικό πρόβλημα, για τί αρχίσαμε να .αγοράζουμε _ ακρίδα κρέα
τα και ακριβά γαλακτοκομικά, υποχρεωτικά, λόγω της σομτ 
ς,ώνιας ένταξης από τις χώρες της Κοινότητας. Και· δεν αγο 
ράζαμε πια από τρίτες: χώρες, όπως τη Γιουγκοσλαβία, την 
Αργεντινή, την; Ν έα Ζηλανδία, που έχουν· κρέας και γαλακτο
κομικά πιο φτηνά. , , . ~ ^

Το 1981 το εμπορικό- ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατα 4,ϋ οις 
δρχ., σε ·σχέση με το σύνολο του κόσμου. Κ α ι το 1984 ήτα·/ ·υε- 
τικό. κατά 8,9 δις δρχ. Δηλαδ το αρνητικό εμπορικό ισο,υ-



γιο ένινε το 1984, παρ’ όλες τις  δυσκολίες της ένταξης στη 
σχέση Ελλάδος με το σύνολο του κόσμου, -δετικό. Αυτό ααο- 
δέικνύει ότι βελτιώσαμε την ανταγωνιστικότητα της γοωρ- 
γίας.

Σχετικά με την Α Γ Ρ Ε Ξ : Η  Α Γ Ρ Ε Ξ  έχει κάνει σημαντι
κή προσπιάδεια και η Α Γ Ρ Ε Ξ  βρίσκεται πίσω από αυτή τη 
βελτίωση. Ο κεντρικός φορέας εξαγωγών έχει καταφέρει να 
-περιορίσει τον Ελλην-οελληνικό ανταγωνισμό, να βελτιώσει την 
ποιότητα των εξαγομένων προϊόντων, να βελτιώσει τις  τιμές 
και να -προωθήσει -προϊόντα σε νέες αγορές.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ . Τ ι ελλείμματα έχε,;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ . Γεωργίας) . Θα 
έλδω και σ’ αυτό, κύριε Αλλαμανή.

Βεβαίως δεν είναι όλα κατ’ ευχή. Βεβαίως υπάρχουν πολ
λά προβλήματα.

Ό μως, -δα ήδελα να ρωτήσω. Τ ι είχε κάνει η προηγού
μενη Κυβέρνηση για την οργάνωση γεωργικών εξαγωγών; 
Είχε δημιουργήσει καμιά υποδομή για την διάδ'εση των προϊόν
των. η είχε αφήσει τις εξαγωγές ελεύδερες κυρίως ■— γιατί 
υπάρχουν και μερικοί σοβαροί ε ξ  αγωγέ ίς,— ι σε μικροεξαγω- 
γείς, αεριτζήδες, οι οποίοι έστελναν ένα προϊόν για να που
ληθεί όσο όσο στην αγοριά του Μονάχου, χρηματοδοτούμενοι 
από διάφορους εξαγωγείς; Και στο ροδάκινο που είπατε, κύ
ριε Βαλταδώρε, κοντά στους μεγάλους δεν υπήρχαν δεκάδες 
μικροί οι οποίοι έπαιρνα-/ χρήματα από τους Γερμανούς και 
τα πουλούσαν μετά όσο - όσο στην αγορά του: Μονάχου, γινό
μενοι αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους Γερμανούς εισα
γωγείς;

Α ΓΓΕ Λ Ο Σ  Β Α Λ Τ Α Δ Ω Ρ Ο Σ . Ναι, αλλά έφερναν τιμές
Υ,ΧΚΖζ,
' Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Δεν 

έφερναν τιμές καλές, διότι το 1981 αν έφερναν τιμές καλές 
δεν -δα έρχονταν οι γεωργοί και δα ζητούσαν από αυτή την 
Κυβέρνηση να τους ενισχυσει για τις; ζημιές τις οποίες πά- 
δανε, κατά τη/ εξαγωγή του 1981.

Τώρα τα τεράστια ελλείμματα, τα  οποία δήδε.ν αναφέρετε, 
πιστεύω και αυτά βρίσκονται στο επίπεδο της; φαντασίας. Μπο
ρούμε να συζητήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία για το πού 
υπάρχουν ελλείμματα, πώς δημιουργούνται ελλείμματα και για 
ποιόν σκοπόν δημιουργούνται. Και δα  έλεγα εδώ, αντί να προ
βάλετε μ’ αυτόν τον τρόπο το δέμα των δήδεν ελλειμμάτων, 
να είμαστε πιο υπεύδυνοι και να κοιτάζουμε, από πιο κοντά τα 
συγκεκριμένα προβλήματα. Εκτός και αν ο σκοπός δεν είναι 
να βοηδήσόυμε την ελληνική γεωργία, αλλά να δημιουργή
σουμε δυσκολίες, για λόγους κομματικούς ή μικροκ.ομματι- 
κούς. σε όποιους διαχειρίζονται τα δέματα.

Όσον αφορά τη/ ένωση Πατρών, κύριε Μπεκίρη, δεν δα 
έπρεπε να διαψεύσετε, εφόσον επικαλείσδε τα ελλείμματα, ότι 
η κατάσταση; των ελλειμμάτων υπήρχα πολύ πριν έλδει η Κυ
βέρνηση; του Π Α Σ Ο Κ  στην εξουσία.

Και ίσως να αναφερδείτε στο πώς δημιουργήδηκαν τα 
ελλείμματα αυτά. Τ α  ελλείμματα αυτά δημιουργήδηκαν από 
ανεύδυνη πολιτική, την οποία ακσλο-υδούσαν πρόσωπα προσκεί
μενα στη δίκιά σας Παράταξη.

Τώρα, για την ασφάλιση της παραγωγής που αναφερδή- 
κατε, έχει κατατεδεί το νομοσχέδιο για την ενεργητική προ
στασία, έχει εκπονηδεί και βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονο
μικών για υπογραφή, ο οργανισμός για την ασφάλιση της πα
ραγωγής και δεν καταλαβαίνω τ ις  διαμαρτυρίες σας και την 
κριτική σας. Εάν είναι ότι καδυστερήσαμε ίσως να μπορεί να 
γίνει δεκτό. Α λλά  από ό,τι καταλαβαίνω εσείς διαμαρτύρεσδε 
γιατί γίνονται αυτά. Δεν αποδέχεστε την αρχή της ασφάλισης 
της παραγωγής; Και ούτε για την καδοστέρηση, δα  έλεγα, 
δεν δα  έπρεπε να μιλάτε εσείς, διότι είσαστε τόσα χρόνια στην 
Κυβέρνηση. Γιατί δεν τα κάνατε αυτά;

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ , Δεν τα υποσχέδημεν.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ ! Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Είπα
τε δεν κάναμε τίποτα για τους αγρότες. Αυτή είναι η έκφρα
ση του κ. Μπεκίρη. Δεν κάναμε τίποτα για τους αγρότες.

Εγώ δα έλεγα ότι οι ισχυρισμοί σας ,και όχι σ’ αυτή την 
Αίδουσα, βέβαια,, αλλά οι κραυγές ¡απελπισίας με τις οποίες 
προσπαδείτε εκτός της Α,ιδούσης να εντυπωσιάσετε τους αγρό
τες, έχουν σαν σκοπό να συγκαλυψουν το γεγονός, ότι εσείς 
δεωρήσατε τον αγροτικό τομέα δευτερευαύσης σημασίας, ότι 
εσείς αντλήσατε από την γεωργία όσο το δυνατόν περισσότρεα 
κεφάλαια, για να ενισχύσετε το εμπόριο, την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών και τα διάφορα δαλασσοδάνεια, ότι στις δημόσιες 
επενδύσεις — γιατί και αυτό επικαλεσδήικατε—  αικολουδήσα- 
τε πειστική πορεία και επί αυτής της Κυβ-ε.ρνήσεως έχει ανα
τραπεί αυτή η πορεία, εγκαταλείψατε βαδμιαία την αγροτική 
ανάπτυξη, δημιουργήσατε ένα εμπορικό κύκλωμα που απομυ
ζούσε και εκμεταλλευόταν τη μεγάλη πλειοψηφία των αγρο
τών. Και αν είναι η μια παράταξη η οποία ακολοόδησε, σ’ 
αυτή τη Χώρα, αντιαγροτική: πολιτική1, είναι η δίκιά σας πα
ράταξη. Και δα  έπρεπε, δα έλεγα, να προβληματισδείτε. 
πώς1 ο αγρότης, ο οποίος ήταν κοινωνικά πιο: συντηρητικός, 
πολιτικά εξαρτώμενος από τους κομματάρχες, κάτω από την 
πίεση του κρατικού μηχανισμού και της αστυνομίας, κάτω· οπτό 
την επιτήρηση της Τράπεζας, στράφηκε προς το Π Α Σ Ο Κ .

Στράφηκε προς το Π Α Σ Ο Κ , διότι σας γνώρισε, ξ-ιρε; 
καλά την πολιτική σας και οι διαβεβαιώσεις σας ότι πρό
κειται να υπάρξει μεταστροφή είναι αστείες. Θα απογοητευ
τείτε πικρά στις 3 Ιουνίου. ΕΙγώ δέλω  να «παναλάδω ότι 
στόχος του Π Α Σ Ο Κ  είναι η ανάπτυξη της γεωργίας, γιατί 
εμείς πιστεύουμε ότι η γεωργία μπορεί να είναι επίκεντρο της 
γεωργικής ανάπτυξης της χώρας, ο αγροτικός τομέας μπο
ρεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και μέσω ανχδάδμισης 
της ποιότητας ζωής στην ανάπτυξη της χώρας η γεωργία 
μπορεί να δώσει σταδερό εισόδημα στον αγρότη. Και πρέπει 
να του δώσ»ι σταδε,ρο εισόδημα για να τον κρατήσει στην ύπαι- 
δρο, να την κάνει περήφανο για τη δουλειά του. Υπάρχει πολύ 
δουλειά να γίνει ακόμα, αλλά πιστεύω ότι έχει γίνει σημαν
τική εργασία προς την κατεύδυνση χυτή, και τα χρόνια που 
μ-ας έρχονται δα  γίνουν πολλά ακόμη. Σας ευχαριστώ. (Χ ε ι
ροκροτήματα από την Πτέρυγα του Π Α Σ Ο Κ ).

IIΒ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο1 κ. Μπε- 
κΐρης έχει το λόγο για  να βευτερολογήσει.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ ΙΙΕ Κ Τ Ρ Η Σ . Κύριε Πρόεδρε, τώρα κα
τάλαβα για τί σήμερα δεν είχαμε τηλεόραση. Διότι, αν ήτα/ 
η τηλεόραση και έδειχνε στον -αγροτικό πληδυσμό αυτά που 
είπε ο κ. Υπουργός, δα  τον απογοήτευε και ίσως δα ήταν 
μία μεγάλη ωφέλεια για την παράταξή μας διότι είχε την 
αποτυχία ο κ. Υπουργός με την τηλεοπτική αν τιπαρ άδετη; με 
τον κ. Χατζηνικολάου. Αν έδειχνε η τηλεόραση και τη σηr 
μερινή αποτυχία, τότε δα  είχε η παράταξή μας ένα μεγάλο 
κέρδος. Αυτό προφανώς το αντελήφδη η Κυβέρνηση και έβ
γαλε τη τηλεόραση από την Αίδουσα της Βουλής.

Κ Ω Ν Σ Γ Α Ν ΊΤ Ν Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ . Γεωργίας). Δεν 
είναι τρόπος συζήτησης αυτός.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Κύριε Υπουργέ, δε δα μας 
διδάξετε εσείς τρόπους. Τους τρόπους τους ξέρουμε πολύ κα
λύτερα από σας, έχουμε δητεόσει πολλά χρόνια σ’ αυτή την 
Αίδουσα και σεις ¡δεν ξέρω αν είσιδ-ε καν Βουλευτής. Διότι 
νομίζω ότι, ούτε το ύφος το οποίο παίρνετε πολλές φορές δεν 
αρμόζει στην Αίδουσα, αλλά ούτε μποοείτε να ομιλείτε κατά 
τον τρόπο με τον οποίο ομιλείτε σε ανδρώπους οι οποίοι έχουν 
δημεύσει πολλά χρόνια σ’ αυτή την Αίδουσα. Εν χάση περί 
πτώσει, τρόπους' δεν δα μας διδάξετε εσείς, να πάτε πουδενά 
αλλού να διδάξετε αυτούς τους τρόπους, διότι ο "δογματισμός 
από τον οποίο διακατέχεσδε είναι πολύ αυστηρός και ίσως 
να αρμόζει σε ένα άλλο κ,αδεστώς το οποίο δέλετε να επι
βάλετε και στη χώρα μας. Δεν είναι της παρούσης όμως 
στιγμής να ασχοληθούμε με τον δογματισμό- και τη συμπερ'- 
φορά του κ. Υπουργού και εισέρχομαι στο δέμα.

Δυστυχώς ο Ικ. Υπουργός δεν είπε ¡απολύτως τίποτα. Αλί
μονο να σας άκίουγαν οι αγρότες σήμρεα. κύρ-κ Υπουργέ, 
για τους οποίους δεν είπατε απολύτως τίποτα.

.Ποιείς περιμέναμε να μας πείτε τι κάνατε για τους αγρό
τες τα 8,5 χρόνια που ειΤδε στην εξουσία. Απολύτως τίποτα. 
Μηδενικό είναι το έργο σας. κύριε Γπουργέ. Πρέπει -α το



πιστέψετε, εκτός ικαι αν μας παρουσιάσετε σαν έργο, το έργο 
αυτών των 200 τεχνοκρατών τους οποίους έχετε στο Υπουρ
γείο σας και αμείβετε ¡με υψηλούς μισθούς για να βγάλουν 
το κόστος. Που είναι το κόστος, κόρτε Υπουργέ; Τηιν πρώτη 
Φεβρουάριου είπατε ότι μετά δύο μήνες θα το ανακοινώσετε 
και μας ανακοινώνετε το κόστος του 11183. Τα υπόλοιπα χρό
νια πού είναι; Πότε θα  το ανακοινώσετε το κόστος; Σήμερα 
βέβαια, 'αποφύγατε να τά ξετε προθεσμία, πάντως οι αγρότες 
αναμένουν το κόστος, διότι αυτά τα οπο'α είπατε για τα σι
τηρά και τα άλλα προϊόντα νομίζω ότι θα έπρεπε να τα 
ανακοινώσετε, να τα μάθει ο αγροτικός πληθυσμός, για να 
δει ότι την '3ετία που είσθε στηιν Κυβέρνηση'δεν έχει, αυξτ- 
θεί το κόστος! Δεν ξέρετε πόσο αυξήθηκαν τα λιπάσματα, 
δεν ξέρετε 'πόσο αυξήθηκαν τα φυτοφάρμακα, το ηλεκτρικό 
ρεύμα, τα ημερομίσθια, τα οποία όλα συναποτελούν το κόστος 
της παραγωγής. Και ήλθατε εδώ ν:; μας πείτε ότι συμ τ  
ρεύεται κατά κάποιο τρόπο η αύξηση των τιμών με το κόστος 
της παραγωγής. Εμείς, κύριε Υπουργέ, σας είπαμε ευθαρσώς 
και τιμίως, ότι-δίναμε αύξηση 20% και 25% στα αγροτικά 
προϊόντα στις τιμές των προηγουμένων ετών. Σεις τι δώσατε; 
Είπαμε για το λεμόνι. Γ ιατί δεν το αναφέρετε καθόλου το 
λεμόνι; Ξέρετε ότι πρόπερσι το λεμόνι πουλήθηκε 18 δρα
χμές κατά κιλό, ενώ εμείς είχαμε δώσει 20 και 40 δραχμές 
το 1981 και φέτος Οι παραγωγοί εισέπραξαν 23 δραχμές, ενώ 
■δικοί σας άνθρωποι, σι νομάρχες, οι εγκάθετοι, όπως τους 
αποκαλέσατε — και έτσι είναι-—< και συγκεκριμένα ο Νομάρ
χης Αχαιας, ο κ. Καφαντάρης, είχε βγάλει το 1981 το κό
στος της παραγωγής των λεμονιών και το ανέβαζε σε 28 
δραχμές κατά κιλό.

Σεις ·πόσο λέτε ότι· είναι το κόστος,; για να' ξέρουν οι αγρό
τες τι θα καλλιεργήσουν;

Είπατε ότι είναι εικονικές οι τιμές που αναφέραμε εμείς. 
Καλύτερα να επιτρεφθείτε μία αγροτική περιοχή για να σας 
πουν, πότε 'εισέπραταν καιλύτερ’-ς- τιμές και πότε πεονούσαν 
καλύτερα 0:ΐ αγρότες. Βέβαια με τις  αλχημείες σας βγάζετε 
ένα ποσοστό και λέτε.ό τι αυξηθήκέ το εισόδημα·, τω/ αγρο
τών. 'Οπως σας είπα όμως, αν παρουσιάζεται μία αύξηση, 
αυτή οφείλεται.'.στην ΕΟΚ και στις ευνοϊκές καιρικές ’.συν
θήκες, ■ >.· ■;

Βέβαια θέλατε να αντιστρέψ.ετ-- αυτά που σας διάβασα από 
την ομιλία του κ. Κανελλόπουλου. Είπε ο κ. Κανελλύπουλος, 
ότι το αγροτικό εισόδημα,· ■ κατά απασχολούμενο στην Γεωρ
γία.· αυξήθηκε στις αντίσηοΐιχες περιόδους δηλαδή ..-την πε
ρίοδο 78—81 ικατά -4,5% επί Νέας .· Δημοκρατίας και επί 
Π,ΑιΣΟΚ κατά 3.6%'. Έχουμε λοιπόν μϊα διαφορά-

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ Π Η 'Σ  (Υπ, Γεωργία;',. Σας 
είπα. ότι . οι τιμές έμειναν στάσιμες και διπλασιάστηκε το κό
στος. Π ω ς  μπορεί να .αυξηθεί το εισόδημα όταν οι τιμ ίς μέ
νουν στάσιμες και διπλασιάζεται το κόστος; '

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι 
δεν παρακολαυθείτε. οΐύτε αυτά που. είπε .ο χ. Κανελλόπουλος, 
ούτε αυτά που σας είπα, εγώ-

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας), Εγώ 
τα παρακολουθώ, αλλά εσείς δεν τα παρακολουθείτε.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Δεν τα παρακολουθείτε δυ
στυχώς. με την απάντηση που δίνετε. Εμείς επιμένουμε, οτι 
το 'κόστος έχει αυξηθεί κάτα πολύ. Αν είναι διπλάσιο η υπο
λείπεται του διπλάσιου δεν έχει σημασία, αλλά το ότι είναι 
μεγάλη η αύξηση, είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Μ.ΐ’ άνε τα 
γεγονότα.. Εκατόν τφ ς  εκατόν, έχουν αυξηθεί τα φυτοφάρμα- 
κα,' 40—-60% τα λιπάσματα νλπ. Ό λ α  αυτά δεν συναποτε- 
λούν το κόστος παραγωγής1.; Τ 'α τι αμφισβητείτε αυτα τα
πράγματα; , · " ' . . ... ,

Δεν είπαμε εμείς για τής τιμές των Βρυξελλών. Ο Π ρω 
θυπουργός κατ’ .¿«ανάληψη τό' είπε στο Ινιλελερ. ίίγω οεν 
θεωρώ ότι οι τιμές είναι ικανοποιητικές για τους αγρότες. 
Σας ανέφερα ορισμένα προϊόντα της περιοχής μου, 5«ως τα 
λεμόνια, τα πορτοκάλια, τις πατάτες, τα σταφύλια κλπ. που 
είναι στα επίπεδα του 1981. Δεν είχαμε αύξηση του πληθω

ρισμΟύ; Δεν σας λέγω 20% ή παραπάνω που είναι, αλλά 18%. 
Δψφτε αντίστοιχες αυξήσεις στα προϊόντα; Αν είχατε δώσει 
έστω τά 18% επι μία τριετία ο;-τιμές του λεμονιού έπρεπε να 
είναι στις 35 με 40 δραχμές. Πουλήθηκε το λεμόνι 23 δρα
χμές και σεις δώσατε μια τιμή '27 δραχμών. Με τις κρατή
σεις που είναι αυξημένες τον τελευταίο καιρό εισέπραξε ο 
παραγωγός 23 δραχμές κατά κιλό.

Είπατε ότι δεν -υπήρχε πρόγραμμα αναοιαρθρώσεως των 
καλλιεργειών. Εμείς επιμένουμε ότι υπήρχε. Ο κ. Κσνελλό’ 
πουλος που τον διακρίνει μια τυπιστία κατά «πανάλη',η έχει 
δηλώσει 'ότι υπήρχε πρόγραμμα υπήρχε-ή;) απόφαση της εξ 
Υπουργών Οικονομικής επιτροπής που είχε διαθέσει τα 7 δις. 
Αν θέλετε να το αμφισβητήσετε, αμφισβητείστε το. Γ ιατί όμως: 
καθυστερείτε το πρόγραμμα τω ·1 αναδιαρθρώσεων τόσα χρό
νια'; Π ότε θα το εφαρμόσετε; Άρχισε αυτό το πρόγραμμα; 
Δεν μας είπατε τίποτα. Κάθε χρόνο χάνουμε 7— 8 ίις  δρα
χμές ε ξ  αιτίας της καθυστερήσεως από τη,ν· ΕΟΚ. Δεν επι
δοτεί τις αναδιαρθρώσεις κατά 50%;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας '. Ποιά 
χάνουμε;

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Το 50%. Αν είχε εφαρμο
στεί 3 χρόνια το πρόγιροιμμα θα -είχαμε εισπράξει 21 δις 
από την ΕΟΚ. Τούτο διότι .όπως είναι γνωστόν η ΕΟ Κ χρη- 
μίατοδοτεί τις  αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών με 50%. Εάν 
διατίθεντο από το Ελληνικό Δημόσιο. 7 δις δρχ., κάθε χρόνο 
θα εισπρά'τταμε άλλα 7 ’δις δ’ρχ. από την ΕΟΚ. Και λέγω 
7 -δις διότι, τόσα είχαν αποιφασισθεί από τη Νέα Δημοκρατία 
να διατεθούν την . πρώτη χρονιά της. εφαρμογής, του προγράμ
ματος, δηλαδή το 1982 Αν αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζετε 
και το 1983 και το 1984 θα είχαμε εισπράξει 21 δις από 
την ΕΟΚ. Αυτά τα χρήματα τα χάσαμε.

Επίσης, για τα έργα που γίνονται με. χρηματοδοτήσεις της 
ΕΙΟΚ βέβαια συμβάλλει, και το ελληνικό.· δημόσιο, δεν το 
αμφισβητεί κανένας —- πρέπει να. αναγράφετε·ότι τα  χρήμα
τα  αυτά, τα μισά τουλάχιστον:, προέρχονται.- .από την ΕΟΚ.

Διότι στς ταμπέλες των έργων γράφουν «το  Ε7ΡΠΑ», χωρίς 
ν·α γνωρίζει κανένας ότι το Κ Τ Π  Α  είναι, ’ τόΈυρωπά'κό Τα
μείο Περιφερειακής Αναπτύξεως. Γ ιατί δεμ'αναγράφετε ότι 
τα χρ'ήματα αυτά προέρχονται από την Ε Ο Κ ; Μήπως, επειδή
δεν.σας συμφέρει; -

(ΰ)α ήθελα να τελειώσω·, κύριε Πρόεδρε,-με τ ις  εξαγωγές 
των πορτοκαλιών. Προς την Ε Ο Κ  αυξήθηκα/ οϊ εξαγωγές 
και το υποστηρίζουμε και εμείς και θα αυξηθούν ακόμη. ΓΓ  
αυτό μπήκαμε στην ΕΟΚ. Σεις είχατε .αντίθετη άποψη. Βέ
βαια, σήμερα συμφωνείτε μαζί μας. Μ ε γειά  σας, με χαρά 
σας. Προς τις τρίτες χώρες μειώθηκαν ή αυξήθηκαν οι ε
ξα γω γές ; Μειώθηκαν ■ κ. Υπουργέ και εγώ αναφέρω αρι
θμούς και όχι ένα μόνο χρόνο αλλά τρία .χρόνια. .

Το 1980 —  1981 εξήχθησαν· 17.500 τόννοι πορτοκάλια 
προς τις  τρίτες χώρες. Τ ο  1981 —  1982 επί των ιδικών 
σας ημερών 34.500 τόννο·'. Τ ο  1982 —  1983 κατεβήικαμε 
στους 23.000 τόνινους. Το  1983 ■--- 1984 κατεβήκαμε ακό
μη και φθάσαμε στους 20.000 τόνους. Το  ίδιο συμβαίνει και 
με τις .ανατολικές χώρες, αλλά δεν έχω τον χρόνο για να 
σας τα .αναφέρω.

Γ ΙΡ Ο Ε Δ ΓΕ Υ Ω Ν  ,( Παναγιώτης- Κρητικός).  ̂Αφήστε τα 
πορτοκάλια, θα τα πει ο κ. Κονταιξής. Είναι 'δικό του προίίόν 
και του κ- Παπαδημητράου ασφαλώς ε ξ  ημισέ.ίας.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Π Ε Κ ΙΡ Η Σ . Τελειώνω,, κύριε Πρόε

δρε. · , .  .
Π ε ίτε  μας κ. Υπουργέ πόσα, είναι τα ελλείμματα της 

Α ΓΡΕ Ξ , διότι κυκλοφορούν πολλοί αριθμοί,, .Δεν θέλω να 
τους αναφέρω. Έ χετε  υποχρέωση να τους . αναφέρετε. Ν α  
πείτε ότι τα ελλείμματα την τελευταία τρίέτίά'είναι τόσα δι
σεκατομμύρια. Π ε ίτε  ένα αριθμό, για να ξέρΐύμε και εμείς, 
διότι κυκλοφορούν' μεγάλοι αριθμοί, που Άεν.-'-όάς συμφέρουν.

'Οσον αφορά τη-/ Έ νωση των ίΐα τρώ ν μην τα ρίχνετε



ιτπς παλιές διοικήσεις. Εκλεγμένες ήσαν και εκείνες, αλλά 
από το 1981 που αναλάβατε βεις, μέχρι, σήμερα το χρέψς 
έχει αυξηθοί κατά 1 δες. Δεν είναι μικρέ’ το; ποσόν κύριε 
Υπουργέ και «ρέπει να παρέμβετε στην Ένωση των Π α- 
τρών διότι η κατάσταση είναι, δραματική.

_ Δεν κάνατε τίχοτε γ«α τους αγρότες και επιμένουμε σ’ αυ
τό το σημείο. Αρκεσθήκατε στην ομιλία σας σε αντιπολίτευ
ση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Επιμένω ότι δεν κάνατε 
τίποτα. Και περιμένω έστω στη δευτερολογία σας, να μας 
πείτε ποιο είναι το έργο της Κυβερνήσεως στον αγροτικό το
μέα.

Π ΡΌ ΕΔΡΕΓΓΩ Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο  κ. Κον- 
ταςής έχει, το λόγο.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Κύριε Υπουργέ, πραγμα- 
τικά πολλές φορές χρησιμοποιείτε φράσεις που δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται. Εμείς πάντως δεν θα ακολουθήσουμε 
τον δρομο αυτή, έστω και αν στη δευτερολογία σας σεις το 
επαναλ άδετε. Α λλά  δεν χρειάζεται ν’ απαντήσουμε τόσο πο
λύ εμείς σε σας .

Ο  'ίδιος ο Κάυτσόγιωργας —  ο πρώτος τη  τάξει Υπουρ
γός, νομίζω, είναι —  έχει κάνει, δηλώσεις αυτές τ ις  μέρες 
και είπε ότι δεν θα ασχοληθούμε με τις  τιμές της τομάτας 
και των πορτοκαλιών. Είναι ένας τομέας, δηλαδή, που δεν 
σας συμφέρει ούτε σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε και γ ι’ αυ
τό δεν ασχαλείται ο κ. Κουσόγιωργας με τιμές τομάτας και 
πορτοκαλιών. Βίνοει άλλα θέματα. Είναι το πλάτεμα και το 
δάθεμα της Δημοκρατίας και του σοσιαλισμού. Επομένως, για 
το εάν οι τιμές, τις οποίες δίνετε στα αγροτικά προϊόντα, κύ
ριε Υπουργέ, είναι ικανοποιητικές υπάρχει, αφ’ ενός μεν η α
ναγνώριση του Κουτσόγίωργα και αφ’ ετέρου οι αγρότες οι ί
διοι. Γιατί δεν τους .ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, αν περνάνε κα
λά ή όχι;

Το εάν στις εκλογές του 1981 ψήφισαν Π Α Σ Ο Κ , ψήφι
σαν γιατί ήταν τόσα τα ψέμματα — » όχι οι ανακρίβειες  ̂
τα οποία είχε πει ,κύριε Υπουργέ, το Π Α Σ Ο Κ , που ήταν α
δύνατον ένας άνθρωπος να μην πιστεύσει σ’ αίυτά τα πράγ
ματα. Είχατε οποσχεθεί τα πάντα για όλους. Υπήρχε ένας 
τομέας που να μην είχατε οποσχεθεί ότι -θα του ικανοποιήσε
τε κάθε του αίτημα είτε γενικό, είτε ατομικό ;

Πού είναι τα προγράμματα που είχατε; Δ εν  σας λέω για 
τα προγράμματα των 100 ημερών,, που έχετε γελοιοποιηθεί 
πλήρως. Τολμήστε να πείτε πάλι στις εκλογές, που έρχον
ται, «πρόγραμμα 100 ημερών», κύριε Υπουργέ. Τολμήστε 
να το πείτε1, για να μη σας μείνει ένας ψηφοφόρος. Τ α  προ
γράμματα τα δήθεν τα μεγάλα τι τα  κάνατε, σε ποιό τομέα 
τα  κάνατε; Βέβαια, τους αριθμούς που αναφέρατε, όπως θέ
λετε τους αναφέρατ®, και γ ι’ αυτ όδεν αναφέρω πολλούς αρι
θμούς. Τους αριθμούς ο καθένας τους αναφέρει, όπως τον 
συμφέρει. Οι αριθμοί στην Ελλάδα— όπως και ο Γεώργιος 
ΠαπανδρέοΟ είχε πει —  ευημερούν σε βάρος της πραγματι- 
κότητος.

Επί κυόερνήσεως Π Α Σ Ο Κ  όχι μόνο ευημερούν, αλλά δη
μιουργούν κατάσταση αντίθετη από την πραγματικότητα. ̂  Μ ’ 
αυτό τον τρόπο θέλετε να πείσετε ·τους αγ,ρότες. Ρωτήστε 
τους αγρότες αν παίρνουν τιμές καλές στα αγροτικά τους 
προϊόντα. γ ,

Είπατε —  αφού φτάσαμε τώρα στο 1985, δεν υπάρχει άλ
λη ανακοίνωση δική σας, του Υπουργείου Γεωργίας οτι 
αρχίσατε και έχετε μία επιτροπή για να καθορίσετε το κό
στας. Και σήμερα αναφέρετε αριθμούς του κόστους. Τουλάχι
στον εγώ, ούτε σε εφημερίδα, ούτε σε εντιυπο εχω ακούσει άλ
λη φαοά για κόστος, που έχετε καθορίσει. Και το αναφερετε 
σήμερα που δεν μπορεί να υπάρξει η δυνατάτης, να κάνουμε 
έλεγχο σ’ αυτό το θέμα. ι

Κύοιε Υπουργέ, το ότι σεις θα  καλύπτετε το κοστος παρα
γωγής συν ένα λογικό κέρδος, ήταν μια προεκλογική σας ε
παγγελία. Σύμφωνα με το Σύνταγμα —  που το άρθρο αυτό 
δεν το τροποποιήσατε’ ακόμη, να γίνονται, δηλαδή, εκλογες 
κάθε 50 χρόνια —  οι βουλευτικές εκλογές γίνονται κάθε 
4 χαύνα. Επομένως, στο χρονικό αυτό διάστημά επρεπε αυτό

που είχατε πει προεκλογικώς να το τηρήσετε. Το  ότι μας ανα
φέρετε σήμερα στοιχεία από ένα .μόνο χρόνο, και σεις: ομολογή
σατε οτι δεν μπορούν να επαρκούν αυτά τα στοιχεία μόνο, αλ
λά πρέπει να υπάρξουν στοιχεία από 3 ή.4 χρόνια. Επαυενως, 
γιατί δεν είχατε στοιχεία από το 1982, 1983 και 1984, ού
τω ς ώστε να καθορίσετε έστω κα» τώρα, το κόστος παραγω
γής;

Αυτοί που προσελήφθησαν, για να ερευνήσουν το θέμα του 
κόστους παραγωγής, κύριε Υπουργέ, και περίπου ανέρχονται 
στους 200 ή κάτι παραπάνω, προσελήφθησαν για τους γνω
στούς κομματικούς λόγους. Και σας λέωι, πώς προσελήφθη
σαν, με τι διαδικασίες και αν έχει προσληφθεί, ένας ο οποίο; 
να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Ό λο ι, όσο/ι .προσελήφθησαν, 
ανήκουν στο Π  Α Σ Ο Κ  και στις άλλες Αριστερές κομμουνιστι
κές δυνάμεις. Και αυτοί που προσελήφθησαν κύριε Υπουργέ...

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γ εω ργία ς ). Είναι 
υπάλληλοι ταυ Υπουργείου και δουλεύουν από το 1981.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο ίΝ ΤΑΞΗ Σ. Κύριε Υπουργέ, άλλο αν 
το διορθώνετε τώ,ρα. Αυτά .που είπατε τώρα είναι ότι προσελή
φθησαν αυτοί οι υπάλληλοι γεωπόνοι και γεωτεχνικοί. Κοι
τά ξ τε  την πρωτολογία σας. Α ν  δεν εξεφράσθητε καλα δεν 
φταίω εγώ, το δέχομαι. Α λλά  αυτό που είχατε —  υπάρχουν 
και τα Πρακτικά —  είναι ό τι προσελήφθησαν επί των ημε
ρών σας, αυτοί οι γεωπόνοι και οι γεωτεχνικοί για  να καθορί
σουν το κόστος» Και αφού αυτοί κάθισαν 3,5 χρόνια και πλη
ρώνονται, καθόρισαν το κόστος από ένα χρόνο. Δεν βγαίνουν 
όμως έτσι, οι απαντήσεις και τα  συμπεράσματα. Έπρεπε στο 
τέλος της 4ετίας να έχετε έτοιμο το κόστος παραγωγής. Τ ώ 
ρα, μας λέτε ότι θα  το έχετε έτοιμο την άλλη τετραετία. Λυ
τό είναι θέμα του Ελληνικού Λαού, αν θα  σας επ’.τρέψει για 
την άλλη τετραετία να μπορέσετε να συμπληρώσετε τη διαδι
κασία αυτή για  το καθορισμό του κόστους.

Αναφέρατε διάφορα προσόντα, κύριε Υπουργέ, και δεν ανα
φέρατε κίαθόλου το ιπορτκοάλι και φυσικό ήτο να μη το ανα
φέρετε. Γ ια τί τι να αναφερετε εκεί; Σας ανέφερα και στην 
πρωτολογία μου, οι τεχνοκρίτες σας —  και σας είπα και τό
τε είναι ένας νέος όρος αυτός —  είχαν ανεβάσει το κόστος των 
πορτοκαλιών μέρλιν στην Ά ρ τα , σε 16,20 δραχμές το 1980. 
ποιο) είναι το κόστος τώρα), με. τον πληθωρισμό των 3,5 
ετών 91,8% επί κυβερνήσεως του Π Α Σ Ο Κ ; Καθορίστε τον. 
Γ ια τί δεν τον καθορίζετε; Αυτοί οι ειδήμονες του Υπουργείου 
Γεωργίας επί 3,5 χρόνια δεν μπόρεσαν να καθορίσουν το κό
στος παραγωγής για  το πορτοκάλι ;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Τ * .  Γεωργίας). Δεν 
καθορίζει το Υπουργείο Γεωργίας το κόστος.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο ΙΝΤΑΞ Η Σ. Π  άρτε όποιον θέλετε. Ο 
Πρωθυπουργός είχε πει θα  το καθαρίσει. Θα καθορίσουν το 
κόστος οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία 
με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών. Ποιος θα  το καθόρισε'., ο 
Ελληνικός Λαός; Οι υπηρεσίες δεν θα το καθορίσουν ;

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). Με 
το έτσι θ έλω ;

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Τ α  3,5 χρόνια δεν είναι
αρκετά ; ,

Γ ια  τα θέμα των εξαγωγών που είπατε, κύριε Υπουργέ, 
προς τις  χώρες της Ε Ο Κ  και προς τις^ χώρες των διμερών 
συμβάσεων, τ ις  κομμουνιστικές ανατολικές χώρες,^ πρέπει να 
έχετε υπόψη σας —  και το έχετε —  οτι οι εξαγωγές προς τις 
χώρες τη ς ΕΟ Κ, ενώ προτού μπούμε στην Ε Ο Κ  ήταν 8%. 
ήδη το 1984 —  γιατί για  το 1985 δεν υπάρχουν στοιχεία —  
έχουν αυξηθεί σε 31%. Και αντιστοίχως^οι εξαγωγές, που 
γινόταν προς τις  χώρες των διμερών συμβάσεων, τις  ανατολι
κές κομμουνιστικές, από 6*2% που ήταν, έχουν κατέβει σε 81%. 
Αυτό είναιι το όφελος απ’ την Ε Ο Κ  και εκεί είναι η δίκη 
σας κακή πολιτική, κύριε Υπουργέ, που δεν καταφερατε, πα
ρά τα πλεονεκτήματα που έχουμε από την Ε Ο Κ  να αυςησετι. 
τ ις  εξαγωγές προς άλλες χώρες είτε προς τ ις  χώρε; της 
ΕΟΚ, είτε προς τρίτες χώρες, είτε προς τ ις  χώρες των : - 
μερών συμβάσεων.



Αναφέρ'ατε, επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι βελτιώδηκε το α
γροτικό εισόδημα·. Γ ιατί ιδε βγαίνετε μια φορά στη/ τηλεόρα
ση ο ίδιος — -δα μας κάνει πολύ καλό αυτό— · και να υπο
στηρίξετε ότι βελτιώθηκε το αγροτικό εισόδημα-, Να σας 
ακούσουν όλοι οι παραγωγοί και όλοι οι αγρότες και της 
Νέας Δημοκρατίας, φυσικά και του Π Α Σ Ο Κ  κα, του Κ Κ Ε , 
για να καταλάβουν αν πράγματι βελτιώθηκε το αγροτικό 
εισόδημα.

Αναφερδήκατε, επίσης, στην πιρωταλογία σας στο -δέ
μα της αναδιάρθρωσης, ή όπως την λέτε τώρα εσείς, βελ
τίωση ποικιλίας. Α ν -δελετε μου απαντάτε στη δευτερολογία 
σας στο εξής ερώτημα: Προ των εκλογών του 1981 το 
Π Α Σ Ο Κ  και το Κ Κ Ε  ήταν υπέρ ή κατά των αναδιαρ
θρώσεων; Γ ιατί δυμάμαι εγώ ότι τότε, όταν τοίλμούσαμε οι 
Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να πούμε κάτι για τις 
αναδιαρθρώσεις, μας αποδοκιμάζανε οι οπαδοί σας, συνεπι- 
κουρούμενο: φυσιΙκά οεοσό τους Βουλευτές ή υποψήφιους Βου
λευτές. Τότε ήσαστε κατά των αναδιαρθρώσεων. Γιατί τώ
ρα αυτή η υπαναχώρηση; Γιατί τώρα και σεις κα. το Κ Κ Ε  
εισ-δε υπέρ των αναδιαρ-δρώσεων; Είναι και αυτό τήρηση του 
συμβολαίου, όπως λέγατε προ των εκλογών; Φυσικά, όχι.

Ά λ λ ο  ένα -δέμα είναι ότι είπατε πως η Νέα Α Γ Ρ Ε Σ , ο 
κεντρικός φορέας εξαγωγών, έχει προσφέρει έργο. Τ ι έργο 
πρόσφορε, κύριε Υπουργέ; Υπάρχουν δημοσιεύματα στον '(Ο Ι
Κ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο » του Λατίφη, που πρόσκει- 
τα,ι σε σας, που λένε ότι δυσφημίζονται τα Ελληνικά προϊόν
τα με τον τρόπο, που, κάνει τις εξαγωγές ο· κεντρικός φο
ρέας των εξαγωγών, ότι χάνουμε πολλά χρήματα και ότι 
επιβαρύνεται ο ελληνικός κρατικός προϋπολογϊσμόΐς, λόγω 
των ζημιών, που έχει ο κεντρικός φορέας εξαγωγοόν.

Δ ε  δέλω  να αναφερ-δώ στις πολλές - πολλές καταγγε
λίες, που υπάρχουν στην Κ Ο Κ  και στους ελέγχους, που έ
χουν γίνει, εδώ. Ο  ίδιος' ο ‘Λατίφης λέει στον «Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ι

Κ Ο  Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο » ότι επιβαρύνεται ο ελληνικός κρα
τικός προϋπολογισμός. Και είναι σωστό να επιβαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός, κύριε Υπουργέ; Είνα σωστό να 
κάνετε- διάκριση των εξαγωγέων: Γιατί δεν κάνετε τον 
κεντρικό φορέα εξαγωγών, όπως τον έχουν στην Ισπανία, 
όπου τόσα δαύματα έχουν πετύχει με τις εξα γω γές; Γ ιατί 
δεν τον κάνετε, ;όπωψ είναι στα άλλα ελεύδερα δημοκρατικά 
κράτη, αλλά τον έχετε μ’ αυτό τον τρόπο, που δείχνει και 
τη νοοτροπία σας την καταναγκαστ ική;

Και ένα άλλο -δέμα και αν θέλετε μου' απαντάτε, κύριε 
Υπουργέ. Κυκλοφορούν στην Ά ρ τα  και σε άλλες αγροτικές 
περιοχές διάφορα. Λέγεται -ή.χ. ότι τ ις  επιδοτήσεις για .τα 
αγροτικά προϊόντα, που παίρνουμε' από την· ΕΟΚ και τα 
χρήματα για την κατασκευή των διαφόρων έργων, που όπως 
είπατε και σεις ανέρχονται στο 50%, είμαστε υποχρεωμένοι 
να τα επιστρέψουμε. Είναι ακριβές αυτό, ,ή όχι, κύριε Υ 
πουργέ; Στελέχη του1 Π Α Σ Ο Κ  λένε στην επαρχία και στην 
Ά ρ τα , που σίγουρα μπορώ να ξέρω, ότι τ ις  επιδοτήσεις που 
παίρνουμε από την ΕΟΚ και τα χρήματα για την κατασκευή· 
των διαφόρων έργων είμαστε υποχρεωμένο·,' να τα επιστρέ
φουμε. Θα ήδελα μια απάντηση σ’ αυτό.

Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να έχω μ α απάντηση.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Παναγιώτης,Κρητικός).. Σ τη  δευτερο
λογία του δα σας απαντήσει.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ω Ν Τ Α Ε Η Σ . Κύριε Υπουργέ, δώστε τώ
ρα μία απάντηση.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ τής Κρητικός). Ό χ ι, τε
λείωσε ο χρόνος σας.

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ω Ν Τ Α Ε Η Σ . Δε -δα απαντήσω εγώ, κύ
ριε- Πρόεδρε,, την απάντηση του Υπουργού. δίέλω· μόνο·.

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητ./ός). Σ τη  δευτε
ρολογία ταυ. ■ ■ ■·■.; ..... ' .· ,

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ . Γιατί δεν' τον αφήνετε, κύ
ριε Πρόεδρε; Γ"·'·''”  · ΥΥΡΥ'

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Δεν τον εμ

ποδίζω εγώ. Ο  χρόνος σας τελείωσε και εγώ -δέλω να κα- 
δήσετε για ν·α προχωρήσουμε και να τελειώσουμε. Από κει 
και πέρα είναι δικαίωμα του Υπουργού, αν ·δα σας απαντή
σει τώρα ή στο τέλος.

Ο κ. Αλλαμανής έχει το λόγο.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Λ Α Μ Α Ν Η Σ . Θα μεταφέρω τη συζή
τηση σε ένα -δέμα δα  έλεγα παρθένο. Πρόκειται περί του 
Ο ΓΑ. Η  Κυβέρνηση αύξησε προεκλογικά τη  μηνιαία εγρο- 
τική σύνταξη από 5.000 σε 7.500. Προηγουμένως, επί Νέας 
Δημοκρατίας οι αγρότες έπαιρναν τον μήνα 3.500. Ή λ δ ε  
ένας χωρικός στο γραφείο μου και του είπα «με γειά σας 
πήρατε αύξηση της αγροτικής σύνταξης ο0%. «Μ ε 3.500, 
κύριε Αλλαμανή» — μου είπε—  «έπαιρνα τον καιρό της 
Νέας Δημοκρατίας ένα δοχεία λάδι και μου περίσσευαν και 
λίγες δραχμές. Οι 7.000 ®ε μου φτάνουν Οι 7.500 δρχ. 
ούτε για ένα δοχείο λάδι». Αυτή είναι η εικονική αύξηση του 
Π Α Σ Ο Κ  των αγροτικών συντάξεων. Ποια είναι όμως η 
πραγματική; Αυτή που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία, 10.000 
δρχ. το μήνα. Και να ξέρετε ότι ό,τι λέει η Νέα Δημοκρα
τία το λέει μόνον όταν είναι σίγουρη ότι -δα το εκπληρώσει, 
όχι όπως πριν το 1981 με τ ις  απατηλές άφδόγες υποσχέσεις 
του Π Α Σ Ο Κ .

Ακόμα η Νέα Δημοκρατία -δα ασφαλίσει τους νέους α
γρότες από 18 χρόνων και πάνω. Σεις τους ξεχώσατε. Ε
μείς τους δυμηδήκαμε. Μ ’ ένα χιλιάρικο το μήνα είναι α
σφαλισμένο το αγροτόπαιδο·. Αν περίμενε από; σας -δα έπρεπε 
να περάσει και αυτός ο αιώνας! · .■■' ■. .

Δεν κατάλαβα ·εξ άλλου τη φιλοσοφία του 'κ.· Σημίτη. Δ ι
καιολογήθηκε γιατί 4 χρό'ηα 'δεν ήταν’ αρκετά γία ·να κ-α-δο
ριστεί το κόστος κάδε αγροτικού προϊόντος. Παρά τούτα, 
επιμένει ότι δίνει τιμή που καλύπτει το κόστος, το μη γνω
στό· κόστος, και το κέρδος. Αυτό είναι περίεργο. Αλλά εγώ δα 
ήμουν· έτοιμος να δεχδώ τις τεχνικές δυσχέρειες, ώστε μέσα 
σε μια. 4ετία να μη: βρεδεί το κόστος κάδά'προϊόντος. Αλλά 
αντί να απολογηδεί ο κ. Σημίτης, επιτίδεται'κατά της Νέας 
Δημοκρατίας, γιατί δεν βρήκε εκείνη τα κόστος. Αλλά εσείς 
4 χρόνια απερίσπαστοι δεν το  βρήκατε και-κατηγορείτε εμάς 
ότι δεν το βρήκαμε ;’ Δεν είναι καδόλου κομψό Ιαυτό. Είναι δέα- 
τρο του παραλόγου. '■ ·- -

Και έρχομαι σε ένα άλλο μεγάλο -δέμα, τό ΟπΟιο δ ίξα τε , 
κύριε Υπουργέ, και τό οποίο’ εμείς αναπτύξαμε σε 'προηγού
μενη επερώτηση. Πρόκειται γία;, την αναδιάρ^ρώσή της αγρο
τικής οικονομίας. Επιμένετε ότι είναι φάντασμα''το'πρόγραμ
μα της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ "της· Γεωργίας, 
τόσο μειωμένη είναι η όρασή, σας; Ή λδα ν ' ¿ «  υπουργίας Α δ . 
Κανελλόπουλου . από κάβε δίεύδύνση 'γεωργίας ένας τόμος 
ολόκληρος με. τά  προϊόντα' της ■■περιοχής,,-μεν'τις προτάσεις 
και υποδείξεις για όσα χρειάζονται για  να γίνει το ' πρόγραμ
μα αναδιάρδρώσεως, Είναι, δυνατόν να εξχφ’αψίσδήσαν; Ποιοι 
τα έκλεψαν; Οι πρασινοφρουροί τα εξαφάνισαν; Εμείς δεν 
είπαμε ότι ενέκρινε η ΕΟΙΚ το πρόγραμμά μας. Δεν υπήρξε 
χρόνος. Βάλλετε κατά ανυπάρκτου αντιπάλου.· Κυνηγάτε σαν 
Δον Κ ιχώτες υποτιδέμενοό· «χδρό. Δεν είπαμε τέτοιο -πράγμα.

Ε ΐ̂ιείς τι είπαμε·; Βάσει· προτάσεων των διευθύνσεων- γεωργίας 
έγινε ένα σχέδιο προγράμματος που υπεβλήδη στην ΕΟΚ. 
Βάσει αυτού εξεδοδή η 5σέλιδ'.ος απόφαση της Κυβερνητικής 
Οικονομικής Επιτροπής για, έγκριση των .27 δις. Βεβαίως 
δεν μπορούσε αυτό να είναι πρόγραμμα.. Το  πρόγραμμα υπήρ
ξ ε  και τα 27 3:ς ενεκρίδηκαν ως επαρκή δια την δαπάνη 
του προγράμματος και εστάλησαν στην ΒΟΙζ,. σνομπά
ρετε ό.τι βρήκατε δικό μας εντός ή εκτός τής Ελλάδος. Το 
εγκαταλείπατε. Θέλετε τώρα να μιλήσω για μεσογειακά προ
γράμματα; Η Νέα Δημοκρατία υπέβαλε,νστην:·Ε Ό Κ  υπόμνη
μα. Τό εγκαταλείψατε και ιτο εβαφτίσατε/·. μνημήνιο που η 
ΕΟΚ το ξέχασε, Αλλάζετε τις λέξεις,. ..εγκαταλείπετε χρή
σιμα 'ερείσματα γ ια  την ■ πολιτική της Ε 0 (Κ ' Γ ια τί; Γιατί 
σνομπάρετε την Ν έα  Δημοκρατία, γιατί .δεν.,ψάλετε της Νέας 
Δημοκρατίας χρήσιμες ενέργειες,.,που οδηγούσαν, σε '-λύσεις να 
τις χρησιμοποιήσετε.Υ, ■ - ¿ . Υ , , Υ ,



Ή δελα , κύριο Υπουργέ, γεμάτος αγωνία και δα ήδελα 
ν* πω και περηφάνιαι να σας ακούσω σε λίγο να μας πείτε τί 
το ελπιδοφόρο έγινε με. τα μεσογειακά προγράμματα. Κερδί- 
σαμε, χάσομε; Τ α  οράματα σας πως πήγαν στα μεσογειακά 
προγράμματα; ©ξεπληρώδησαν; Εμείς οι απλοί άνδρωπο: 
που διαβάζουμε τις εφημερίδες και ενίοτε το περιοδικό τπς 
ΕΟΚ λεν© οτι η Ταλλία είπε ότι δεν ενδιαφέρεται για το 
Μ Ο Π . Η  Ιταλία μίσοενδιαφερεται και μείνατε ατυχώς μόνος 
σας. Π έστε μας ότι νικήσατε να σας χειροκροτήσουμε. Πέστε 
οτι στον Τθπο αυτό προσφέριατε υπηρεσία φεύγοντας από το 
Υπουργείο αυτό. Η  οπόδεση των μεσογειακών προγραμμάτων 
®εν είναι προσφορά εις τψ  αγροτική οικονομία είναι εις την 
εθνική οικονομία και περιμέναμε σήμερα να μας πείτε φρέσκα 
πράγματα εδώ στην Εδνική Αντιπροσωπεία την ολιγομελή 
έοτιω, να πείτε υπεύδυνα ότι κερδίσαμε την μάχη ή ελπίζουμε 
στο μέλλον κάτι περισσότερο.

Μην κρατάτε στο σκοτάδι μ.α εθνική υπιόδεση την οποία 
οι Βουλευτές δικαιούνται από τα υπεύδυνα χείλη τα δικά σας 
να ακοιύσοιυν. Διότι σεις προσωπι/.ώς δώσατε την μά/η. Σεις 
χειρίζεστε το δέμα, είστε ο μόνος αρμόδιος να μας πείτε ποια 
ε'ίνακ τα αποτελέσματα της μάχης που δώσατε στις Βρυ
ξέλλες.

. Κύριε Υπουργέ, όταν για παράδειγμα (πολιτική αναδιάρ- 
δρωση) έχετε 100 ποικιλίες περίπου ροδάκινα και εκ των 
οποίων οι περί τις  10 ζητούνται, τί κάνετε για  να φύγουν 
οι 90 άχρηστες, για να μην πληρώνονται είτε δικά σας, είτε 
της ΕΟ Κ χρήματα;

Αναφέρομαι ακόμη στον καπνό. Αγννοείτε, κύριε Υπουρ
γέ, ότι -έΐχουμε παραγωγή καπνών εσωτερικής καταναλώσεως 
περίπου διπλάσιο απ’ αυτό που καπνίζουν οι έλληνες; Γνωρί- 
ζζετε ότι η Πολιτεία, η σημερινή Κυβέρνηση και η παρελ- 
δούσα- Κυβέρνηση ενδ-αρρύνειι με τις Τιμές στόχου αυτή την 
υπερπαραγωγή καπνών εσωτερικής καταναλώσεως. που δεν 
εξάγονται ; Ξέρετε που πάνε αυτά τα καπνά; Στην Α Γ Ρ Ε Ξ  
φυσικά στην ουσία στη ΣΕΚΕ. Επιβραδύνεται η αποδήκευ- 
σηση .με συντήρηση, με έξοδα επεξεργασίας με φδυρά. με 
τόκους κ,λ,π. και όταν είναι έτοιμα και! εμπορεύσιμα τα 
βγάζει στην δημοπρασία. Δεν εξά γει καπνά κ.λ.π., η Α Γ Ρ Ε Ξ ; 
Κάνετε λάδος. κύριε Υπουργέ. Οι. έλληνες ©ξαγωγείς τα 
αγοράζουν από την Α Γ Ρ Ε Ξ  και τα επανεξ,άγουν. Πού να 
δρει η Α Γ Ρ Ε Ξ  τον καπνοδιομήχανο Αμερικανό, Γερμανό κ. 
λ.π. Σου κάνει τη χάρη και ιαγνοεί την Α Γ Ρ Ε Ξ . (Και αγο
ράζουν τά καπνά οι έλληνες εξαγωγείς. ..Σε ποια, τιμή νομί
ζετε. Σ το κόστος που πραστίδεται στην τιμή που πληρώνει 
στον αγρότη μετά 3 χρόνια., Στο 1/3 της τιμής του κόστους 
πωλούνται αυτά. Και επωλήδη εφέτος μόνο το 90% της πα- 
ραγωγής σε εμπόρους. Γ ια τί; Γ ια τί περιμένουν την Α Γ Ρ Ε Ξ  
να τα  πάρουν από κει στο 1/3 της τιμής. Αι>τή είναι η υπη- 
οέσία την οποία προσφέρει η Α ΓΡΕ Ξ .

Ά ρα γε, δεν ξέρατε ό^ι υπάρχουν πικοιλίες καπνών πιού 
ανήκουν στην «ιστορία)) για την οποία δεν ενδιαφέρεται θ', 
ξένοι καπνοβιομήχανοι; Στην πατρίδα μου υπάρχει μία πικοι- 
λία που λέγεται τίγνα. Είναι μία ομάδα χωριών που παρά
γει αυτά τά καπνά. Ή τα ν  περιζήτητα στο παρελδόν και πα
νάκριβα. Από πέρσι ουδείς εξαγωγεύς προσέρχεται νά τα α- 
γοράσει. Φυσικά δα τα πάρει η Α ΓΡ Ε Ξ . Α λλά  δα  τα που- 
λήσε στο 1/4 ίσως της τιμής του κόστους δηλαδή που ε'δά- 
'ρυνε την Α Γ Ρ Ε Ξ  με την τιμή αγοράς των καπνών και όλα 
τα συμπαρομαρτούντα. :

. Κύρε Υπουργέ, ειλικρινά λυπούμαι που σ’ αυτές τις. τελευ
ταίες συνεδριάσεις της Βουλής, ο έλεγχος γίνεται εναντίον 
του Υπουργείου σας.

Με πολύ λύπη διαπιστώνω, ότι αποτόχατε στην Υπουργι
κή σας δητεία καίται είχατε στη διάδεσή σας 4 χρόνια. Α 
σκήσατε μία εξουσία αυταρχική. Ουδείς τολμούσε να σας φέ
ρει αντίρρηση. Πειδαρχιμένη η πλειοψηφία της Βουλής, 
σας παρακολουθούσε σε όλα τα νομοσχέδια,, ακόμα και στο 
-,κολεκτιιβιίστικα αγροοκτόνο νομοσχέδιο. ^

Επέστη η ώρα, ημείς οι μελλοθάνατοι να. τεθούμε υπο την 
κρίση του κυρίαρχου Ελληνικού Λαού. Ο  Λαός δα σας κρί

νει αμείλικτα και-δα σας καταδικάσει ανελέητα. (Χειροκροτή
ματα από την· Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο  κ. Πα- 
παευ-δυμίου έχει το λόγο.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ . Κύριε Πρόεδρε, ο 
κ. Υπουργός της Γεωργίας στην αρχή της ομιλίας του, μας 
κατηγόρησε ότι δεν μιλήσαμε επί της επερωτήσεως, αλλά σε 
προεκλογική συγκέντρωση., Η  διαφορά της Νέας Δημοκρα
τίας και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με το· Π Α . 
ΣΟ .Κ. και τον κύριο Υπουργό, βάσει των αντιλήψεων τις 
οποίες εξεφρασε, είναι ότι εμείς, είτε βρισκόμαστε ενώπιον 
προεκλογικής συγκεντρώσεως, είτε στην Λίδουσα αυτή, σεβό
μαστε την αλή'δεια και ουδέποτε 'εκστομίζουμε μεγαλοστομίες, 
ούτε δίνουμε απραγματοποίητες υποσχέσεις. Α ς  έχει ο κ. Υ 
πουργός μεγαλύτερα σεβασμό στις προεκλογικές συγκεντρώ
σεις. Διότι από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις ο κυρίαρχος 
Ελληνικός Ααός στέλνει τους εκπροσώπους του στην Εδνι- 
κή Αντιπροσωπεία. Κ α ι εκπρόσωποί του είμαστε, όταν ομι
λούμε εδώ. Ομιλούμε για να μας ακούει ο κ. Υπουργός, αλ
λά να μας ακούει προπαντός και ο κυρίαρχος Ελληνικός 
Λαός, ο οποίος δα κρίνει τελικά και μάλιστα πολύ σύντομα, 
στις 2 Ιουνίου.

Επεχείρησε ο κ. Υπουργός να μας πείσει μ.-, σειρά σκέ
ψεων, συλλογισμών και με αναφορά στθ' παρελδόν, στις ήμε
ρες της Ν έας Δημοκρατίας, και με νούμερα και. άλλα στοι
χεία, ότι η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  κοτάφερε σ ια 4 χρόνια 
περίπου που κυβερνά τον Τόπο, οι παραγωγοί,, οι αγρότες να 
υπερκαλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εισπράττουν και 
ένα λογικό κέρδος.

Ανεφέρδη σε διάφορες επιτροπές που από το 1979 είχε κα
ταρτίσει το Υπουργείου Γεωργίας επί Νέας Δημοκρατίας, 
για να μελετήσουν τα στοιχεία του κόστους παραγωγής. Και 
μας είπε ότι απέτοχαν, είτε διότι δεν έλαβαν μέτρα, ia. οποία 
έπρεπε να λάβουν, είτε διότι δεν προσελήφδη επαρκές ειδικό 
προσωπικό, ε ίτ ε  —-το επεκαλέσδη και, αυτό.—r διότι αδιαφο
ρούσαν για  τους αγρότες γενικά. -, κ-.:- *>■·■/ η - .·

ΕπιστρέφουμεΌυτή την ύβρη, διότι μόνο ύβρις μπορεί να 
δεωρηδεί όταν εκστομίζεται εναντίον της Νέας Δημοκρα
τίας, η οποία με έργα και όχι με λδ·*·.α έδειξε και δα δείξει 
ασφαλώς και στο μέλλον ως Κυβέρνηση το ενδιαφέρον της, 
την αγάπη της και τη στοργή για τους Έ λληνες αγρότες.

Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Υπουργός είπε τελ.νά ότι ανέδεσε τι 
δέμα της μελέτης των στοιχείων του κόστους, παραγωγής 
στη Διεύδυνση Πληροφόρησης1 του Υπου 9 "i fe ίου Γεωργίας., στην 
οποία, όπως είπ ε,. απασχολούνται δεκάδες ειδημόνων, γεωπό
νων, οικονομολόγων, αν αντελήφδην καλώς,^συμβουλών, πρα- 
σινοσυμβούλων, ων ουκ έστιν αριδμός. Πράγματι, έτσι είναι, 
αφού τό λέει ο κ. . Υπουργός, αλλα ο ίδιος είπε οτι μόλις,κατα 
το 1983 πέτυχε -αυτή η πολυμελής, και. πολυδάπανη αντμφι- 
σβητήτως επιτροπή να δώσει στοιχεία, τα ίποια βεβαίως οεν 
είναι σταδε-ρά, διότι σταδερά στοιχεία, όπως είπε,'δα έχουμε 
μετά μίαν άλλη τριετία, εκτός αν, όπως είναι σύνηδες στο 
Π Α Σ Ο Κ  και στον- αρχηγό του, έχουμε και εδώ ετεροχρονισμό 
και από την επόμενη τριετία πάμε στν μοδ-επόμενη κ.ο,κ, · -

Βάσει των στοιχείων τα οποία κατάφ.ε,ρε . να συλλεξει r, 
επιτροπή -αυτή, κατά την άποψη ιτου κ. Υπουργού, οι τιμές 
τις  οποίες . εισπράττουν ,οι αγρότες, υπερκαλύπτουν τό κράτος 
παραγωγής σε μία σειρά προϊόντων. Και άνφφε-ρε yo σκληρό 
σιτάρι-, το μαλακό σιτάρι, -το κριδάρι, τα ροδάκ^α: τα, βερύ- 
κοκά. Ά ς  με συγχωρήσει ο κ. Υπουργός.;., αλλα δε δυμαμαι 
αν ανέφερε το βαμβάκι. Δε δυμαμαι, αν ίξο,,ανάτερα/ε, κύριε
Υπουργέ. , .

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ. Γεωργίας). ) Πχ·.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π  Α Π Λ Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Γ  , Δεν. το. αναφέρατε. Εί
ναι όμως ένα προϊόν- που είναι το δυναμικότερο-σε  ̂όλη την 
ελληνική ύπαιδρο σήμερα. Γιατί το αποσιωπήσατε, .κυο-ιε "̂1- 
— · Ο« τι-ιέ.- .1ΓΜ> εισποάττουν οι αν,οδτες απο το'βαμβακ'.Οι τιμές που εισπράττουν-οι αγρότες μπο το'βαμβάκ'. 

πεοκαλύπτουν το 'κόστος παραγωγής; K 'ftt-επειδή δε-V ·έχω
ουργε;



δ'καίωμά τριτολογίας, δα οιπαντήσω ε ξ  υποφοράς. Ενδεχομέ
νως να απαντήσετε ότι υπερκαλύπτεται το πόστας παραγωγής 
και στο- 'βαμβάκι.

Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός και αληθές αυτό το.οποίο 
είπε ο κ. Κονταξής, αναφερόμενος. οε μία ιστορική φράση 
το·ι> αειμνήστου- Γεωργίου Παπανδρεου, τον οποίο βεβαίως εμείς 
πάντοτε επικαλούμενα, είτε έλεγε εναντίον μας. είτε έλεγε 
υπέρ ημών, προπαντός δε όταν έλεγε σοοστές και καυτές αλή
θειες. Δυστυχώς, το Π Α Σ Ο 'Κ  τον επικαλείται ελάχιστα και 
όταν το συμφέρει, ξεκρεμουν ακόμη και το πορτραίτο του από 
τα κομματικά γραφεία -και τον παραπέμπουν στο «χρονοντού
λαπο της ιστορίας».

Είπε ο κ. Κονταξής, μιλώντας προηγουμένως, μισήι φράση 
του Γεωργίου Παπανδρέου. Α ς μου επιτρέψει ο κ. Κονταξής 
και η Βουλή να την ολοκληρώσω. Είχε πει ο αείμνηστος 
Γεώργιος Παπανδρέου ως Αντιπολίτευση, όταν επεκαλείτο η 
τότε Κυβέρνηση της Ε Ρ Ε  διάφορους αριθμούς: «Είν>α· γεγο
νός ότι στους αριδμούς έυημερούμε».

Κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, είναι πλέον ή βέβαιον ότι 
το Π Α Σ Ο Κ  στους αριθμούς ευημερεί και ότι «υημερού/ επί
σης οι δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες σύμβουλοι, πρασι- 
νοσύμδουλοι και όλοι αυτοί τους οποίους προσλάβατε για να 
σας καταρτίσουν τα προγράμματα και να σας βοηδ ήσουν.

Είναι όμως γεγονός ότι δεν ευημερούν οι Έ λληνες αγρό
τες, για να μη γενικεύσω το -δέμα, αλλά ζουν πολύ χειρότε
ρα σήμερα από ό,τι ζούσαν πριν από 3,5 χρόνια που κυβερ
νούσε η Νέα Δημοκρατία. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο και 
η αλήθεια δεν μπορεί να ανατραπεί ούτε με αριθμούς, ούτε 
με στοιχεία. Ο χρόνος δεν μου επιτρέπει να αντικροόσω ένα 
ένα αυτά τα στοιχεία.

Αναφέρδηκε ο κ. Υπουργός στην εισροή εσόδων τα οποία 
έχουμε από την EQK. Επί τέλους δειλά - δειλά πρέπει, κάπο
τε ακούγονται. Είπε βέβαια ότι μποοεί η Ε Ο Κ  να χρηματο
δοτεί έργα εγγεtοβελτιώσε'ων την κατασκευή των οποίων. . 
Ευτυχώς δεν είναι στην έδρα ο κ. Στεφανιδης.. .

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός)« Εγώ  δεν 
μπορώ να σας επαναφέρω ; Αν επεκτοιδείτε, δα  το κάνω και 
εγώ.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ ^ Π ά ν τω ς , κύριε Πρό
εδρε, περιορίζομαι στον γεωργικό τ.μέα Αν γίνουν αυτά τα 
έργα, κατ’ εμέ το κόστος παραγωγής συρ πιέζεται. Βέβαια ο κ. 
Υπουργός είπε ότι μπορεί να παρνουμε τα  μισά για τ ις  δαπά
νες κατασκευής αυτών των έργων, αλλά τα άλλα μισά τελι
κά τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Υπενθυμίζω στον κ. Υπουργό, ότι οι κυβερνήσεις της επά
ρατης Δεξιάς, χωρίς να έχουν τ ις  εισροές των δισεκατομμυ
ρίων, που τώρα δα  φτάσουν και σε τρισεκατομμύρια .από την 
ΕΟ Κ κατάφεραν να κάνουν στην Ελλάδα τεράστια έργα. Η  
Χώρα μας από το 1950 μέχρι το 1981 έγινε αγνώριστη σε 
σύγκριση με εκείνη την πρωτόγονη κατάσταση που β:'σκόταν.

Ο  συνάδελφος και ένας εκ των πρύτανεων σε αυτή την Α ί
θουσα, ο κ. Αλλαμανής ω ς Υπουργός Γεωργίας στην Κυ
βέρνηση Πλαστήρα το 1950— 1951. μέσα σε λίγους μήνες 
κατάφερε και έργα τεράστια να κάνει και απαλλοτριώσεις 
εκατοντάδων χιλιάδων αν όχι εκατομμυρίων στρεμμάτων κα
τάφωρε να αποδώσει στους 'Ελληνες ακτήμονες γεωργούς.

Σεις προεκλογικά λέγατε ότι έχετε έτοιμα προγράμματα 
και ικανά στελέχη εκπαιδευμένα στο εσωτερικό κα( στο εξω 
τερικό και ότι μέσα σε 100 μέρες -δα λύσετε όλα αιυτά τα καυ
τά προβλήματα. Βλέπω όμως ότι μας παραπέμπεται από τις 
100 μέρες στα 3,5 χρόνια και απ’  αυτά στα άλλα επόμενα 
τρία χρόνια.

Κύριε, Πρόεδρε, τελειώνω γιατί πέρασε η ώρα και είμαι 
αναγκοισμένος να σεβασδώ την κόπωση όλων και να τερματ ί
σω την ομιλία μου.

Π  Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός). Π άντως ο 
αγώνας μεταφέρεται σε άλλους χώρους και ο χρόνος -δα εί
ναι απεριόριστος.

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Ε Υ Θ Υ Μ Τ Ο Υ . Κύριε Υπουργέ, απο- 
τύχατε ω ς Κυβέρνηση και παραπλανήσατε τους Έλληνες α
γρότες, όπως και τους μη προνομιούχους Έλληνες. Ό μως 
στις ? Ιουνίου ο Ελληνικός Λαός και οι Έ λληνες .αγρότες 
έχουν ραντεβού, όπως είπα με την ιστορία στις κάλπες και 
εκεί ξέρουν πώς δα πρέπει να πληρώσουν όσους με γοητείες, 
με μεγαλοστομίες και με Απραγματοποίητες υποσχέσεις κατά
φεραν να τους πάρουν την ψήφο τους το 1981. Θα τους σιεί- 
λουν όχι στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, αλλά στην αντιπο
λίτευση για να δητεύσουν αρκετά χρόνια για  να ξεπεράσει αν 
τα  καταφέρη την πολιτική νηπιακή ηλικία την οποία διανύει

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν  (Π αναγιώ της Κρητικός)." Ο κ. Ελ.
το Π  Α ΣΟ Κ . 'λ· · Ό -- ' >
Παπαδημητρίοο έχει το λόγο.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Δ Η Μ Π Τ Ρ ΙΟ Υ . Κύριε Πρόε
δρε, ο κ. Υπουργός παραδέχδηκε σήμερα, ότι ο προσδιορισμός 
του κόστους παραγωγής των προϊόντων είναι κάτι το πολύ δύ
σκολο, Επίσης είπε ότι ακόμα και σήμερα, δηλαδή 3,5 χρό
νια από τις  εκλογές του 1981, καταβάλλεται προσπάδεια γι' 
αυτό από ειδική ομάδα. Χαιρόμαστε πραγματικά, κύριε Υπουρ
γέ, γ ι ’ αυτή τη προσπάδεια. Το  ερώτημα, όμως, που εύλογα 
δημιουργείται είναι πώς, αφού δεν γνωρίζατε, ούτε γνωρίζετε 
το πραγματικό κόστος των αγροτικών προϊόντων’, μιλούσατε 
πριν από τις  'εκλογές του 1:981 για κόστος συν ένα λογικό πε- 
ριδώριο κέρδους;

Π ώ ς  δηλαδή μπορείς, όταν δεν ξέρεις το κόστος, να προ
σδέσεις σ’ αυτό και το κέρδος; Ιδού το μεγάλο σας ψεμμα. Συ
νεπώς μην εκνευρίζεσδε όταν λέω ότι δεν δα τολμήσετε να 
ίπαναλάβετε το σύνδημα αυτό για λογικό κέρδος και στ!.; νέες 
εκλογές, γ ια τί δα  δυμίζει τη μεγάλη εξαπάτηση του Ε λλη ν ι
κού Λαού. Κανένας πλέον δεν σας ευπ/στεύεται.

Είπε ο κ. Υπουργός ότι η Κυβέρνηση αξιοποίησε κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες που προσφέροντα, από 
πλευράς ΕΟΚ. Δυστυχώς συμβαίνει το αντίδετο, κύριε Υπουρ
γέ. Η  δογματική στάση της Κυβέρνησης απέναντι στην ΕΟΚ. 
η αποδιοργάνωση των Υπουργείων οι εκδιώξεις ικανών και 
εμπείρων στελεχών, οι ατελείς γνώσε’ ς. οι αδέξιοι χειρισμοί 
και η μη υποβολή ή η μη υποστήριξη προγραμμάτων συνετέλε- 
σαν, ώστε η Ελληνική οικονομία να στερηδεί ακόμη πολλών 
δισεκατομμυρίων δραχμών. Γ ια να αποδείξω τη βασιμότητα 
του ισχυρισμού μου αυτού δα  αναφερδώ σε ορισμένα παραδείγ
ματα. Κ α τ ’ αρχάς δα  αναφερδώ στις εισπράξεις από την 
ΕΟ Κ στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 355/77 για τη 
βελτίωση της υποδομής των γεωργικών βιομηχανιών της Χ ώ 
ρας μας. 'Οπως φαίνεται από τα στοιχεία της, πρόσφατης έκ
δοσης του Υπουργείου Γεωργίας «Ελληνική Γεωργία» 1983». 
σελίδες 115— 117, μέχρι τέλους, του 1983 είχε εισπραχδεί 
το μηδαμινό ποσό των 180 εκατ. δραχμών για  15 μόνο έργα, 
έναντι 182 έργων που εγκρίδηκαν κατά τη 2ετία 1981— 82 
και για τα οποία η Κοινοτική ενίσχυση είναι της τά ξεω ς των 
2.500 εκατομμυρίων δίραχμών. Δηλαδή εισπράχδηκε μόλις 
το Ί% της; παραπάνω ενίσχυσης. Συνεπώς μην εκνευρίζεσδε, 
όταν σας λέω- ότι η απορροφητικότητα είναι πολύ χαμηλή.

Για την καδυστέρηση που παρατηρεί,ται υπεύδυνη είναι η 
Κ Υ Δ Ε Π , που η διοίκησή τη ς δεν μπόρεσε να εισπράξει ούτε 
δραχμή από το FEOGA, για τ ις  191 σιταποδΙήκες που έχουν 
εγκριδεί να κατασκεοασδούν. Η  διοίκηση της, Κ Υ ΙΔΕ Π  δεν 
κατόρδωσε όχι μόνο να κατασκευάσει τα  ε γκρι δεν τα έργα και 
να πραγματοποιήσει τα προγράμματά της, που τόσο ανάγκη 
έχουν οι γεωργοί μας για την αποδήκευση των σιτηρών τους, 
αλλά και όσες αποδήκες κατασκεύασε δεν κατόρδωσε να συγ
κεντρώσει τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά καταβολής των 
κοινοτικών ενισχύσεων ,που για τα έργα της φδανουν σε 2,8 
δις δραχμές περίπου. Μία καλύτερη οργάνωση επομένως σε 
σχέση με την παρακολούδηση κατασκευής των 'έργων και την 
αντιμετώπιση: των προβλημάτων των φορέων τους, και κυ
ρίους μια 'μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της Κ Υ Δ Ε Π  δα επε- 
τοεπε την είσπραξη από την Κοινότητα σημαντικών ποσών.

Ά λ λ ο  παράδειγμα αποτελεί ο Κανονισμός 1976/82 της 
ΕΟΚ, που αποβλέπει στην επιτάχυνση της γωργικής ανάπτυ-



ξης σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Ειδικά τέρα απο
βλέπει στη βελτίωση της αγροτικής υποδομής, την άρδευση, 
την εγγειοιδελτίωση, την ανάπτυξη της εκτροφής βοίέιδών, 
προβάτων και αιγών, τη βελτίωση των εξοπλισμών για τη 
γεωργική; εκπαίδευση, καθώς και τη δασική βελτίωση. Δυ
στυχώς ο Κανονισμός αυτός δεν αξιαπαιείται όπως πρίπε. από 
την Κυβέρνηση. Ενώ πέρασε τόσας καιρός από την εφαρμογή 
ταυ· εισπράξαμε περίπου 3 δις δραχμές, από τα 16,2 που 
προβλέπεται να είναι η ενίσχυση για την 5ετία, ήτοι βαθμός 
απορίροφήσεως Τ7% περίπου. Σημειώνεται ότι για τα βασικά 
έργα υποδομής ,-η απορρόφηση είναι μηδαμινή σε βαθμό που 
προβληματίζει ακόμη και την ΕΟΚ, αν θα εφαρμοσθεί τελι
κά στο σύνολό του ο Κανονισμός αυτός στην Ελλάδα.

Τα  στοιχεία αυτά τα. ανέφερα και όταν ήμουν εισηγητής 
στον Προϋπολογισμό. Επικαλούμαι ξανά τα στοιχεία αυτά 
σήμερα για να αποδείξω· πέραν των άλλων και τη χαμηλή 
απορροφητικότητα των κονδυλίων από την ΕΟ Κ  την περίοδο 
διακυβερνήσεως της Χώρας από το Π Α Σ Ο Κ .

Ά λ λ ο  παράδειγμα αποτελεί η οδηγία 75/268 Ε Ο Κ  που 
αναφέρεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Από τα  
επίσημα στοιχεία της Ε Ο Κ  διαπιστώνετα', ότι για το 1983 
η Ιρλανδία με μικρότερο γεωργ.κό πληθυσμό εισέπραξε από 
την ΕΟ Κ 27,7 εκατομμύρια ECU , ενώ η Ελλάδα 13,3 εκα- 
τοίμμυρια ECU, δηλαδή κάτω από το μισό της Ιρλανδίας.

Αντί, κύριε Υπουργέ, να εξαντλήσετε τα προβλεπόμενα 
ανώτατα όρια ενισχύσεων, ώστε να αυξηθούν οι εισπράξεις 
από την ΕΟΚ, το μόνο που καταφέρατε είναι να αποκλείσετε 
τους γεωργούς, που συμπλήρωσαν το 65 έτος της ηλικίας 
τους, από το δικαίωμα λήψεως της ετήσιας εξισωτικής απο- 
ζημιώσεως. Επισημαίνεται το γεγονός ότι ο αποκλεισμός αυ
τός γίνεται για πρώτη φορά επί διακυβερνήσεως της Χώρας 
από το Π Α .ΣΟ .Κ ., αφού επί Νέας Δημοκρατίας,, την απο
ζημίωση αυτή έπαιρναν και οι, γεωργοί που είχαν συμπληρώ
σει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Τα παραπάνω παραδείγματα, δεν είναι τα  μοναδικά. Υ 
πάρχουν και πολλά άλλα, που όλα μαζί φανερώνουν τη μειω
μένη κυβερνητική φροντίδα, αφενός μεν για την έγκαιρη εί
σπραξη κοινοτικών ενισχύσεων, που έχουν εγκρίνει και οι 
οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις . κινδυνεύουν να χαθούν και· 
αφετέρου για την αξιοποίηση των· δυνατοτήτων που παρέχουν 
οι διάφορες οδηγίες και οι κανονισμοί της Ε.Ο.Κ., που αφο
ρούν τη βελτίωση της διάρθρωσης της γεωργικής παραγω
γής και της υποδομής της γενικότερα, κάτι που συνδέεται 
στενά με το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας.

Και έρχομαι τώρα, κύριε Υπουργέ, στο θέμα των πορτοκα
λιών, παυ αποτελούν την μονοκαλλιέργεια στο Νομό Ά ρ τα ς  
και εξαρτάται βασικά και η οικονομία, του Τόπου.

Τ ι  κάνατε, κύριε Υπουργέ, για τους πορτοκαλοπαραγωγούο; 
Το μόνο που πετύχατε-είναι να ιούς κάνετε φτωχότερους.··

Ειδικότερα για την περίοδο 1984— 1985, η κατάσταση εί 
ναι λίαν απελπιστική στο Νομο της Ά ρ τα ς.

Η  πορτοκαλοποίραγωγή, ανήλιε σε 230.000 τόννους. δηλα
δή 130.000 τόννοι μέρλιν και 100.000 τόννοι κοινά. Από 
την ποσότητα αυτή, των 130.000 τόννων, ποικιλίας μέικιν 
διατέθηκαν μόνο 30.000 τόννοι, η δε υπόλοιπη ποσότητα κα- 
ταστράφηκέ.

Σχετικά με την καταστραφείσα ποσότητα, επαναλαμβάνω· 
ένα μέρος -8α αποζημιωθεί από τον Ο.Γ.Α., ενώ για το άλλο 
μέρος δεν υπάρχει τίποτε το θετικό.

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Σ Η Μ ΙΤ Η Σ  (Υπ . Γεωργίας). Η ε- 
περώτηση δεν είναι για  τα  πορτοκάλια.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ  Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ . Αυτά που είπα 
έχουν σχέση με το αγροτικό εισόδημα. Και αφού το αγροτικό 
εισόδημα είναι στοιχείο της συζητουμενης επερωτήσεως, νο
μίζω ότι αυτό που είπατε δεν «υσταθεί.

Αναγκάσθηκα, κόρτε Υπουργέ, να διακόψω την, προεκλογ.- 
κή μου περιοδεία, για να έλθω στη Βουλή να συζητήσω αυτό 
το θέμα και, δυστυχώς, στην πρωτολογία σας δεν δώσατε 
καμία .απάντηση. Φαίνεται, ότι δεν σας ενδιαφέρουν τα πορ
τοκάλια του Νομού-τηις. Ά ρ τα ς . . ¿·. ·

Α λλά  αν δεν σας ενδιαφέρουν τα πορτοκάλια, αν δεν σας 
ενδιαφέρουν οι πορτοκαλοπαραγωγοί, τότε βγείτε στην τηλε
όραση και πείτε ότι «εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τους πορ
τοκαλοπαρ αγωγούς ταυ Νομού της Ά ρ τα ς » .  Δυστυχώς δεν 
θα το κάνετε για τί πλησιάζουν και θ( εκλογές.

Επανέρχομαι στο θέμα) της καταστραφείσης πασάτητος.
Ό τα ν  επισκευθήκαμε τον κ. Μωροί τη, μετά το μεγάλο 

συλλαλητήριο, στο Υπουργείο Γεωργίας, μας είπε ότι αυτό 
είναι θέμα της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων.

Και σας ερωτώ : Τ ι  έγινε; Πήρε απόφαση η  Επιτροπή Τ ι
μών και Εισοδημάτων ; Θα δοθεί τελικά η οικονομική ενί
σχυση στους παραγωγούς;

Θα ήθελα, όμως, να επισημάνω ότι και οι εκτιμήσεις του 
Ο .Γ.Α  ήταν εσφαλμένες, τόσο ω ς προς την ποσότητα, όσο 
και ως προς το μέγεθος της ζημιάς.

Σχετικά με το τελευταίο, ενώ η ζημιά είναι ολοκληρωτι
κή, οι εκτιμήσεις των ζημιών από τον Ο.Γ.Α. αναφέρονται σε 
ποσοστά από 5% έως 35%, πράγμα που είναι εντελώς απα
ράδεκτο, γ ια τί η ζημιά είναι ολοκληρωτική, δηλαδή από 80% 
μέχρι 100%.

Παρακαλώ και πάλι, σ’ αυτό το θέμα να δώσετε την ανά
λογη προσοχή, ώστε να πάρουν οι αγρότες τα χρήματα που 
πρέπει να πάρουν. Πραγματικά ο λαός της Ά ρ τα ς  είναι α
νάστατος.

Τελειώνοντας, κύριιει Πρόεδρε, επειδή βλέπω ότι κα; ρ 
χρόνος μου τελείωσε, θα  ήθελα να ξανατονίσω, ότι επί Π Λ. 
ΣΟ  Κ . μειώθηκε το 'επίπεδο ευημερίας τού Ελληνικού· Λαού. 
Γ ι’ αυτό, είναι πέρα για πέρα βέβαιο, είναι πέρα για πέρα 
σίγουρο, ότι ο Ελληνικός Λαός θα  καταψηφίσει το Π Α .Σ Ο . 
Κ ., στις προσεχείς εκλογές, “ : 1 ·

Π ιΡΟ ΕιΔΡΕΥΩ Ν (Π αναγιώ της Κρητικός). Ο  κ Βεζδρε- 
δάνης έχει το λόγο. „ ,,

Η Λ ΙΑ Σ  Β Ε ΖΔΡΕΒ ΑΙΝΗ Σ. Κύριε Πρόεδρε, παρακολού
θησα αε προσοχή την ομιλία του κ. Υπουργού. Ο  κ. Υπουργός 
προσπάθησε με ιδιαίτερη προσοχή να αποδείξει, ότι το Π  Λ. 
ΣΟ .Κ . «τήρησε τ ις  προεκλογικές του υποσχέσεις. Έκανε φι
λότιμες προσπάθειες, γιατί εδώ είναι και η -αχίλλειος πτέρ
να της ύλης υποθέσεως. Δ ιότι εάν ο κ. Υπουργός.θέλησε να 
βρει άλλα επιχειρήματα — και ανεφέρθή-σε'Οίρισμένά.τα· οποία 
θεωρώ ανάξια λόγου να τα επυναλάβω-— γιατί οι αγρότες 
εγκάτέλειψαν εμάς καί ψήφισαν το Π Α Σ Ο Κ , μήν· ψάχνετε, 
κύριε Υπουργέ, σε κανένα άλλο τομέα. Αναζητείστε μόνο ;τ:ς 
υποσχέσεις σας. Δεν θα λησμονήσω'ποτέ· όταν περιόδευα στα 
χωριά της περιφέρειας μου ως υποψήφιος βουλευτής το 1981 
την φράση των φίλων μας που μας έλεγαν: «Ν α ι θα ακολου
θήσουμε την αλλαγή, για τί τάζει χίλια, δέκα δε θα  κάνει»; 
Το  μόνη, λοιπόν, επιχείρημα που σας.έδωσε/τη δύναμη να πά
ρετε την αγροτική τά ξη  - μαζί σας - ήταν; αυτό, οι χιλιάδες 
υποσχέσεις σας. · \ '■ -T? .·.:

Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ ,σας λέγω μη αναζητείτ? πουθενά 
αλλού κανένα άλλο λόγο. Προσπαθήσατε, λοιπόν, γιατί αυτή 
είναι η αχίλλειος πτέρνα, επαναλαμβάνω, να ανάσκευάσετε 
τα 'όσα είπαμε και να πείτε ότι υλοποιήσατε1 τ ις  υποσχέσεις 
σας. Καμμία από τις  υποσχέσεις σας, κύριε- Υπουργέ, δεν 
υλοποιήθηκε. Κ α ι αν θέλετε— γιατί στην Αίθουσα αυίτή-οπήρ- 
ξ,α πάντοτε ει·λν<δινή.ς— δεν θα μας στεναχωρούσε' π)"'τις 'υ
λοποιούσατε, γιατί σκοπός και στόχος—-και αν θέλετε και 
της παρουσίας μας εδώ σκοπός— είναι το πώς θα φανούμε 
χρήσιμοι στο Λαό και όχι το πώς θα  ωφεληθούμε πολιτικά.

Μακάρι να είχατε επιτύχει, κύριε Υπουργέ, τότε θα σας 
χειροκροτούσαμε. Ο  Π  ροεδρεύων με ,έχε,ι ακούσει, πολλές φο
ρές στην Αίθουσα αυτή να λέγω και μπράβο εκεί που πρέπει. 
Επομένως, δεν θα  άλλαζε σε τίποτε από τον χαρακτήρα μου 
να σας πω το ίδιο και αυτή την ώρα. .

Μεγάλο μέρος της ομιλίας σας, κύριε Υπουργέ, το κα
ταναλώσατε στο να λέτε τ ι  εκάναμε εμείς. Ειλικρινά --3,5 
.χρόνια τώρα δεν συναισθανθήκατε. ότι .είσριστε Κυβέρνηση; 
Ενεργείτε ακόμη am._ Αντιπολίτευση, , αντιπολιτεύεσθε.-την 
Α ντιπολίτευση ;.,,-/ / -r λ - ·  < -  - ίη - '



Για ό,τι «χάναμε εμείς ©δώσαμε λόγο και την 18η Οκτω
βρίου 1981. Ο Ελληνικός Λαός μας είπε να περάσουμε 
στα έδρανα της Αντιπολιτεύσεως και περάσαμε στη θέση 
αυτή που μας κατέταξε ο· Λαός. Δεν έχετε λόγους πια να 
αναφέρεσθε σε μας, αλλά εμείς έχουμε λόγους να αναφε- 
ρόμεθα σε σας. Γ ι ’ αυτό και σας: κρίνου,.'.-, για την πολιτι
κή των 3,5 ετών. Και έχουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί 
πλέον έχετε παρελθόν. Είναι το παρελθόν που οημιουργή- 
σατε τα 3,5 χρόνια που κυβερνάτε αυτό τον Τόπο.

Κάνατε μία αποστροφή, κύριε Υπουργέ, στο θέμα των 
Νομαρχών. Ειλικρινά μη μιλάτε στο σπίτι του κρεμασμέ
νου για σχοινί. Δεν υπήρχε ποτέ στην Ελληνική Ιστορία 
τέτοια κακοδιοίκηση σαν αυτή που επέβαλαν· οι Νομάρχες 
στον Τόπο μας τα 3ι,5 χρόνια που τους έχετε κομματικούς 
εγκαθέτους. Εάν θα ήθελα να αναφέρω παραδείγμ.ατα από 
τη δική μου περιφέρεια δεν $α μου έφθαναν ώρες πολλές.

Προ τίνος έγινε καταγγελία η οποία πρέπει να σας πω, 
κύριε Υπουργέ, εξένισε και συναδέλφους της άλλης πλευ
ράς όταν βρεθήκαμε εκτός Αιθούσης. Και στην υποψία τους; 
μήπως δεν είναι έτσι αναγκάσθηκα να βγάλω δεκάδες φω
τοαντίγραφα κυρωμένα για να τα. έχουν μαζί τους και να 
έχουν αποδείξεις αυτών των οποίων είπα από αυτή τη θέση.

Κατά την πρωτολογία μας, κώριε Υποοογέ, διατυπώσαμε 
ένα ισχυρισμό ότι παραπλανήσατε τον Ελληνικό' Λαό όταν 
λέγατε ότι θα δώσετε τιμές τέτοιες που θα καλύπτουν το 
κόστος παραγωγής και θα αφήνουν και ένα λογικό κέρδος. 
Το είπαμε, το επαναλαμβάνουμε και θα το ξαναλέμε γιατί 
το υποσχεθτκατε και προεκλογικά, αλλά το επαναλάβατε 
ναι μετεκλογικά δια των επισήμων χειλέων του Πρωθυ
πουργού της Χώρας.

Στα 3,5 χρόνια δεν μπορέσατε να συντάξετε το κοστο
λόγιο. Μας είπατε κάτι γιια ένα έτος. Αλλά, κύριε Υπουρ
γέ, όταν λέγατε πως θα χρησιμοποιήσετε το κόστος παρα
γωγής, δεν λαμβάνατε υπόψη σας ότι κάποιοι θα σας έλε
γαν: «Το έχετε το κόστος»; Και αφήσατε να εννοηθεί στον 
Ελληνικό Λαό, ότι είχατε από τις μελέτες σας συντεταγμέ
νο το κοστολόγια.

Μας έρχεσθε σήμερα, που λήγει η εντολή σας και φεύ
γετε — και πιστεύω οριστικά—  να μας πείτε οτι θέλετε 
ακόμη κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε αυτά τα περι
θώρια, κύριε Υπουργέ. Η εντολή δέθηκε *".α 4 χρόνια και 
όχι για 40.

Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι δημιουργήσατε ανταγωνιστι
κότητα στα αγροτικά προϊόντα. Προσπαθήσατε να αποφυ- 
γετ® τη συζήτηση, όταν αξιότιμος συνάδελφος, ο κ. Μπε- 
κίρης, σας μίλησε για το τι κάνατε για την άρδευση των 
διαφόρων εκτάσεων. Μέσα στην επερώτηση είναι, κύριε 
Υπουργέ. Εσείς βέβαια, θελήσατε να απυφύγετε και θ' π. 
Μπεκίρης υπεχώρησε, διότι είχε τόσα άλλα να πει, που αν 
δεν έλεγε και αυτά, δεν πρόσθετε τίποτε περισσότερο στη 
ουζήτηση.

Εγώ λοιπόν, παρ’ ό,τι θεωρώ σωστότατο το επιχείρημα 
του κ. Μπεκίρη, δεν θα παρεκκλίνω της συζητήσεως και 
θα σας δώσω μία και μόνοι απάντηση, σαν απόδειξη του ότι 
δεν δημιουργήσατε προϋποθέσεις για ανταγωνιστικότητα των 
αγροτικών προϊόντων. Διότι και μόνο το γεγονός ότι θάψα
τε 1.300.000 τύννους αγροτικά προϊόντα στα χρόνια που 
κυβερνάτε, αποδ'εεκνύει ότι δ'εν δώσατε τη δυνατότητα· αντα- 
γωνιστικάτητος, ώστε να εξαχθούν και να μην οδηγηθούν 
στις χωματερές.

Μας καλέσατε, κύριε Υπουργέ, να λέμε στο Λαό και τις 
υπάρχουσες δυσκολίες. Αυτή τη σύσταση, θα την δεχόμαστε 
από μία άλλη Παράταξη. Θα την δεχόμαστε από μια Πα
ράταξη που είχε δώσει ιαποδείξεις ότι έχει πράξε: το ίδιο. 
Διότι μη λησμονείτε, κύριε Υπουργέ, πως είχατε γεμίσει 
την Ελλάδα με αφίσες και έλεγαν «πως μια χούφτα χώμα, 
το πληρώνετε στη Νέα Δημοκρατία χρυσό». Ενώ, εσείς δι
πλασιάσατε την τιμή των λιπασμάτων και ενώ τότε γνωρί
ζατε, κύριε Υπουργό, ότι η  Νέα Δημοκρατία έδινε δισεκα
τομμύρια δραχμές για την επιδότηση της τιμής των λιπα
σμάτων, για να κρατιέται η τιμή των λιπασμάτων σε χαμη-

λά επίπεδα. Ούτε αυτή τη στιγμή, εμείς α,ρνούμεθα ότι πράτ
τετε και εσείς το ίδιο, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλ
λά τότε, κύριε Υπουργέ, στην προσπάθεια να εξαπατήσετε 
τον Ελληνικό Λαό και να τραβήξετε αυτήν την παραδοσια
κά δοσμένη τάξη του χώρου μας κοντά σας, ακολουθήσατε 
αυτή την· τακτική. Σήμερα, που βρεθήκατε στη θέση του 
υπευθύνου, ζητάτε από μας να πούμε στους αγρότες τις δυ
σκολίες. Τις λέμε, κύριε Υπουργέ, τις δυσκολίες. Αυτό εί
ναι αλήθεια, ότι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά, δεν μπορούμε 
να μη σας κατηγορήσουμε για τη δική σας τακτική, αυτή 
την οποία ακολουθήσατε πριν έλθετε στην εξουσία. Δεν μπο
ρούμε να' μη σας κατηγορήσουμε για τις αθετήσεις των 
¿ποσχέσεών σας.

Κύριε Πρεδρε, η απάντηση του. κ. Υπουργού, δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για συζήτηση, διότι δεν πρόσθεσε τίποτε. 
Δεν αναίρεσε τίποτε από όσα ελέχθησαν από τους ομιλητές 
της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα όσα στην πρωτολο
γία μου είπα ο ίδιος.

Γ ι ’ αυτό τελειώνοντας, θέλω να σας πω και τούτο, κύριε 
Υπουργέ: Είπατε πως κάνατε πολλά και ότι απομένουν να 
κάνετε πολλά ακόμη'. Τα πολλά που απομένουν, είναι .στο 
πράσινο βιβλίο. Είναι αυτά τα οποία διακηρύξατε ότι θα τα 
κάνετε. Η εντολή που σας εδόθη ήταν εντολή 4 ετών. Η εν
τολή έληξε.

(Στο σημείο αυτό, ακούγεται ο προειδοποιητικός ήχος λή- 
ξεως του χρόνου ομιλίας του κ. βουλευτή).

ΠΓΟ ΕΔΡΕΥΏ Ν (Παναγιώτης Κρητικές). Και ο χρό
νος σας έληξε.

ΗΛΙΑΣ ΒΕΖΔΡΕΒΑΝΗΣ. Για εκείνα λοιπόν, τα οποία 
δεν εκάνατε και δ*εν κάνατε ,'ποτε, είσθε υπεύθυνοι απέ
ναντι του Ελληνικού Λαού.

Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Πρόεδρε —δεν θα παραβιά
σω το χρόνο, μην ανησυχείτε—  θέλω να καταλήξω στ., εξής: 
Ενώ είχατε, κύριε Υπουργέ, μ ι*  πειθαρχημένη πλειοψηφία 
του 48%, ένα 13%— 14% σύμμαχο και Αξιωματική Αντιπο
λίτευση μια παράταξη,με σύνεση και φρόνηση και ενώ ήλθατε 
σαν ένα κίνημα που μπορούσατε να δώσετε λύσεις, αποτύχατε 
και αποτύχατε αικτρά. Λυπάμαι, διότι απέτυχε ο καθηγηι- 
τής Σημίτης. Αλλά, είναι γεγονός ότι απέτυχε.

ΠΡΟ ΕΔΡΕΥΩ Ν (ΠαναγιώτηςΚρητικός). Ο κ Βαλτα- 
δώρος έχει το 'λόγο.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα 
μόνο να πω στον κ. Υπουργό, πό"ε θ *  σταματήσει αυτή η επω
δός του τι κάνατε εσείς, σε σύγκριση; με το τι κάναμε εμείς. 
Εγώ απλώς θα ήθελα να πω τι γίνεται σήμερα. Εμείς κρί
νουμε την περίοδο τη δική σας, με πρότυπο το πρόγραμμα το 
οποίο είχατε. Εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα και με κείνο προ
χωρήσαμε. Θα μου πείτε ότι αυτό κρίνετε και εσείς, αλλά 
παραβλέπετε πολλά πράγματα. Στον τομέα της γεωργίας η 
Ελλάδα είχε μια αλματώδη πρόοδο την τελευταία πεντηκοντα
ετία. Κ «ι σ’ αυτό δεν συνέβαλυ μόνο η Κυβέρνηση η δική 
μαξ, ή η πλευρά η δική μας, α)λά γενικότερα η πλευρά της 
δημοκρατικής παρατάξεως, η πλευρά που ανάγεται από τον 
Γούναρη, τον Π απαναστάση από τον Ελευθέριοι Βενιζέλο και 
εντεύθεν, με τον Καφαντάρη και όλους αυτούς οι οποίοι πέ
ρασαν και άφησαν οίνεξίτηλα τα ίχνη τους στον τομέα της 
εξελίξεως της ελληνικής γεωργίας. Θα σας πω ί  α μόνο 
τεράστιο έργο που έκανε στη Μακεδονία ο Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος, την αποξήρανση της λίμνης των Γιαννιτσών και την 
διανομή των γαιών στους ακτήμονες, που τότε ήλθαν από τη 
Μικρά Ασία. Αυτό μόνο αν ζητήσετε και αναλογισθείτε θα 
δείτε πόσο τεράστια ήταν η συυ,ίολή της δημοκρατικής πα
ρατάξεως, όχι της σοσιαλιστικής, που παράλληλα εξαφάνι
σε την ελονοσία και εξασφάλισε την υγεία σ’ ολόκληεο τον 
πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο μέσος όρος ζωής 
τότε, έφτανε στα 45 χρόνια. Γιατί, η ελονοσία σήμαινε φού
σκωμα της σπλήνας, φυματίωσή και νεκροταφείο. Δε θέλω να 
πω ότι ολόκληρο το έργο ανήκει σε μας, αλλά ανέφερα ένα 
μικρό παράδειγμαμ. Γιατί όλο παρελθοντολογίες αχούμε και



όπως έχω rat και άλλη -φαριά θα φτάσετε να μ.ας χρεώνετε 
και το αμάρτημα ταυ Αιδάμ καη της Ευας.

Kopte. Πρόεδρε και χόριο Υπουργέ, μετά την λαίλαπα της 
περιόδου 1946— 1949 'δίεν έμεινο τίποτε όρθιο ο’ αυτά τον 
Τόπο. Δεν καταλογίζω ευθύνες, -αλλά δεν έμεινε ο>τε γε- 
φόρι ατίν.αχτο, ούτε τηλεγραφόξυλο όρθιο. Δεν έμεινε υδρα
γωγείο γιια την αγροτιά και δεν ιΛιήρχε ηλεκτρισμός Γιατί 
ο ηλεκτρισμός που πήγε στην ύπαιθρο τα τελευταία χρόνια 
και η 'αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ορισμένων καττγορ.ιων 
και η ύδρευση αυτών εκόστισ® κολλά. Σεις πήγατε ένα σύρμα 
τ&ς τροάλλές σε ένα νησί κάι; είδαμε μουσικές, φανφάρες, τη
λεόραση κύλπ. Βεβαίως είχαν μείνει χεριοχές χωρίς ηλεκτρι
σμό, αλλά -φυσικά δεν μπορούσε αυτομάτως να απλωθεί σε 
όλη την Ελλάδα, όταν έχουμε τεριάστια σύνορα κα: έπρεπε 
να πάει πρώτα στις παραμεθόριε; περιοχές για λόγους πολ
λούς, σημαντικούς και ειδικούς. Αυτό το έκανε η παράταξη 
η δικά μας αλλά εμείς δεν το προβάλλουμε κάδε μέρα. Γιατί 
για να πάει εκεί η ειξέλιξη της γεωργίας, η φροντίδα της 
υγείας έπρεπε να υπάρχει εκεί ο δρόμος, τα γεφύρια να πάει 
ο ηλεκτρισμός κα-t το τηλέφωνο. Και πράγματι πήγαν. Δεν 
μπορούμε λοιπόν να τα σβήνουμε, όλα.

Εν πόση πε-ριπτώσει, προχωρώντας πάνω σ’ αυτό το μο- 
τδδο, ήθελα νια πω για τα πολλά στοιχεία που μας φέονετε και 
τις στατιστικές, ότι δεν μπορούν να ελεχθούν από εμέ, αυτή 
τη στιγμή' που τα προβάλλετε.

Εν πόση περιπτώσει θυμήθηκα ένα μεγάλο πολιτικό Ά γ 
γλο. ο οποίος έλεγε: Δύο πράγματα στη ζωή μου έπαψα να 
πιστεύω αϊτό την πε·ίρα: Στα δελτία του καιρού και στις στα
τιστικές.

Και .αφού μας είπατε όλα αυτά τα πράγματα και ότι η 
κοστολόγηση αργεί, είναι τρία χρόνια και θα -αργήσει δεν ξέ
ρω πόσα άλλα χρόνια, δεν ξέρω γιατί, -αλλά μου ήλθε στο 
μυαλά το χρέος του Χότζα στο γείτονά του και σήμερα να το* 
το δώσει, -αύριο να του το δώσειι στο τέλος του ε-ιπε!:

«'Ακούσει γείτονα, αφού με ενοχλείς, αποφάσισα να πάρω 
ένα καρύδι να το φυτέψω και όταν θα γίνει, που ήθελε καμιά 
15 χρόνια να γίνει η καρυδιά, γιατί αργεί και άλλα 15 χρό
νια για να αρχίσει να καρπίζετ, και αφού θα πουλάω όλα τα 
καρύδια και μου περισσεύουν, S a  σου πληρώσω και «σένα το 
χρέος»!

Είνα· τόσο'δύσκολα αυτά τα πράγματα; Ή  .επειδή δεν μας 
συμφέρουν δεν γίνονται και πρέπει να πάει από χρόνο σε χρό
νο, ή από εκλογική πείρίοδο σε εκλογική περίοδο για να βγει 
μια στατιστική, την οποία θέλετε να μας παρουσιάσετε;

θα  μου πείτε, γιατί δεν το βγάλατε και σεις προηγουμέ
νως; Ένας λόγος είναι ότι προηγουμένως δεν πρσέκυπτα> και 
οι ανάγκες, γιατί και καλό εισόδημα είχε ο γειοργός και στα- 
■ 8ερ4 τωάριθίμο— αυτό είναι -αποδεδειγμένο— και- αγόραζαν μ η 
χανήματα, αυτοκίνητα, τηλεοράσεις και έίφτιαξαν σπίτια ω
ραία. που σήμερα τα θαυμάζεις. Πώς έγιναν αυτά, αφού δεν 
ευημεοούσαν οι γεωργοί επί των ημερών μας; Μια απλή λ.~
Τ *ή . : '

Εν πάση περιπτώσει, για να έλθω σ’ , αυτά που είπατε για 
την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, εκεί υποβλήθηκαν αι
τήσεις, αλλά επειίδή είπατε «γιατί δεν τα ενέκρινε η ΕΟΚ:». 
πήγαν για να εγκρίνουν;

Από -την ΕΟΚ απ’ ό,τι ξέρω «ζητήθησαν αυτά τα πράγμα
τα, πόσα είναι και τι -δία κοστίσουν, για να βγουν τα κοστο
λόγια. Και αφού έγινε αυτό το πράγυα, ? έσω ότι εϊίδοντυ 
20.0ΚΓ για κάδε στρέμμα εκρίζωση, ιδίως για τις ροδακινιές 
και μηλιές και άλλες SK.OKO για εμφύτευση νέων ποικιλιών, 
γιατί ή·9*ε.λοιιν να φύγουν αυτές οι ποικιλίες που -5α έσερναν 
συμφόρηση στην παραγωγή και πληρώνουν τόσα λεπτά που πη
γαίνουν στις χωματερές και τις επιδοτήσεις, που Sa  έπρεπε 
να πάνε σε παραγωγικά έργα.

Άλλο τίποτα δεν έχω να προσδέσω και ελπίζω αυτά που 
είπα και αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, να συντελέσουν . . .

ΠΡΟ ΕΔΡΕΥΩ Ν (Παναγιώτης Κρητικός). Σε άλλου; 
χώρους εκτός Βουλής, τώρα που Sa  αρχίσουν οι προεκλογικές 
συγκεντρώσεις.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ. Σ τΣ ις  προσεχείς εκλογές, 
γιατί Sa τα  έχουμε- εμείς πραγματοποιήσει, γιατί εμείς, όσα 
θά έχουμε πει Sa  γίνουν, γιατί δώσαμε εξετάσεις και πετύ
χαμε. Ευχαριστώ. ¡u¡ - - ¿

Π ΡΟ ΕΔΡΒΤΩ Ν  (Παναγιώτης Κρητικός). Ο κ. Γπουρ- 
γός Γεωργίας έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ ίΤπ. Γεωργίας). Κυ
ρίες και κύριοι . . .  . -;

ΠΡΟ ΕΔΡΕΥΩ Ν (Παναγιώτης Κρητικός). Πού τις εί
δατε τις κυρίες, κύριε Υπουργέ; (Γέλια).

ΙΣΑΑΚ ΛΑΥΡΙΕΝΤΙΔΗΣ. Υπάρχουν και κυρίες στενο
γράφοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ (Υπ. Γεωργίας). Λοι
πόν, κ'ριοι.

Οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκαν σε διάφορο 
■ δέματα, που S a  προσπαθήσω να αναφερθώ σε μερικά, αλλά 
S a  ήθελα να διευκρινίσω, πως όταν' γίνεται μία επερώτηση 
γύρω από ορισμένο θέμα και η επερώτηση έχει κάποιο χρόνο, 
στον οποίο προσδιορίζεται, γίνεται γραπτά και ο σκοπός είναι 
να υπάρξει κάποια προετοιμασία στοιχείων. Και γ ι’ αυτό βέ
βαια, όταν γίνεται η συζήτηση δεν είναι λογικό και σκόπιμο 
να -έργε'ταί'. το οπουδήποτε θέμα, κάτω, .από το γενικό «καπέ
λο» της επερωτήσείως.

Π ΡΟ ΕΔΡΕΥΩ Ν (Παναγιώτης Κρητικός). Έ χετε δί
κιο, κύπτε Υπουργέ, και με συγχωρείτε που κάνω αυτή τη 
διακοπή. Δεν έχετε την υποχρέωση να απαντήσετε σε δέμα
τα εκτός της επερώτησης. Ο Κανονισμός είναι σαφής.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ (Υπ. Γεωργίας). Δεν 
μπορώ να απαντήσω για το συγκεκριμένο αριθμό της: αποφά- 
σεως της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων για τα πορτο
κάλια. Η απόφαση πάρθηηε και εφαρμόζεται.

Εάν θέλετε περισσότερες πλτροφορίες, δεν έχετε παρά να 
τηλεφωνήσετε στη Διεύθυνση Γεωργίας να σας πουν ποια 
είναι η απόφαση 'και ποια δίκαιαλογητικά απαιτούνται,

ΕΛΕΎ ΘΕΡΌ Σ ΠΑΠΑΔΙΙΜ ΗΤΡΙΟΥ. Είναι ανάστα
τος ο κόσμος της Άρτας. Η απόφαση είναι απαράδεκτη. Γ ι ’ 
αυτό ζήτησα σήμερα να πάρετε νέα μέτρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ (Υπ. Γεωργίας). Έ 
γινε-, κύριε Π απαδημητρίψ, και δεν είναι να δημιουργούμε 
εντυπώσεις σ’ -αυτή την Αίθουσα, με- το να λέτε ότι «ποσχεθή- 
καμε και δεν έγινε, ή είπε ο κ. Μωροί της, είπα εγώ και δεν 
έγινε τίποτε. Έ χει ακόλουθή:- ■ και το μέτρο -αυτό εφαρμό
ζεται.

Όσον αφορά Τα γενικό -δέμα του κόστους, πιστεύω από τα 
στοιχεία τα οποία παρουσίασα, ότ. οι τιμές οι οποίες καταβάλ
λονται στους αγρότες υπερκαλύπτουν το χρηματικό κόστοσ 
παραγωγής και δίνουν καδένα λογικό κέρδος.

Από κει και πέρα, .επειδή πάλι οριι-σμένοι ομιλητές προσπά
θησαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι -εμείς πάμε να κρύ
ψουμε κάτι, ότι θέλοΜμ* να σ*γκαλύψουμε τα στοιχεία του 
κόστους, θέλω να τονίσω ότι δεν, είναι θέμα, όπως είπε ο κ. 
Κονταξής καθορισμού του κόστους. Είναι θέμα έρευνας. 
Πρέπει επί τρία συναπτά χρόνια 83, 84, 85 να γίνει για κά
θε χρόνο έρευνα, για να συγκεντρωθούν τά στοίχοι% να γί
νουν συγκρίσεις και να βγουν συμπερ'άσματα. Η έρευνα απαιτεί 
4 χρόνια, διότι πρέπει να γίνει -επί 3 χρόνια συνέχεια. Δεν 
μπορεί να συντομείυθεί ο χρόνος αυτός, διότι αν συντομευθει 
η έρευνα θα είναι χωρίς αποτέλεσμα, δεν θα είναι επιστημο
νική.

Ο κ. Μπεκίρης προσπάθησε να αμφισβητήσει τα όσα είπα 
λέγοντας αυξήθηκαν τα λιπάσματα 40%. Τα λιπάσματα αυ
ξήθηκαν 40%, που δίνει στην τριετία μία μέση αύξηση, γύ
ρω στο 13,3%. Όμως, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας δεν 
πρέπει να ξεχνάνε ότι επί Νέα: Δημοκρατίας αυξήθηκαν την 
προηγούμενη τριετία τα λιπάσματα κατά 80% και είχαν μία 
μέση αύξηση κατ’ έτος, 25%



Σχετικά με--'va-πρόγραμμα ά'-'αδ-ιαρθρώσεων, θέλω και χά
λι Va* τονίσω' 4Ό.υπάμ«ι ■'πφ το. λέω—  δεν υπήρχε πρόγραμ
μα" κ^λιεργίϊ'ών. Κ α ι 'Όλοι αυτοί οι ισχυ
ρισμοί πειρί προγράμματος δεν ευσταθούν. .··)■<’’;·

•Αναφέρθήκε α λ. Βαλταιδώρυ,ς σε αρΙιθμούς. Κύριε Βαλτα- 
δώρο, ·δεν υπήρχε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ροδακινιάς 
ή της βερυκοκιίάς.-Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των xu- 
ρηνοκάρ,χων είναι, έγινε οχιό την υπηρεσία τώρα, υποβλήθηκε 
στην Κοινότητα και η Κοινότητά έχει απαντήσει να εχαναΰ- 
χοβληθεί με τα μεσογειακά προγράμματα. Πριν το ’81 πρό
γραμμα δεν υπήρχε και ούτε συλλογές στοίχε ίων, γύρω αχό 
■ αυτά τα δέματα). · *

ΑΓΓΕΛΟΣ Β ΑΛΤ ΑΔΩΡΟΣ. Το ζήτησε η Γεωργική V- 
χηρεσία,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ (Υχ. Γεωργίας). Ε- 
λέχθηκε ότι χάνουμε λεφτά·γιατί τα προγράμματα δεν χρο- 
χωρούν. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα των εσπερι
δοειδών χου έχει υποβάλει η Ε/ληνική Κυβέρνηση και αυτό 
προχωρεί. Τα χρήματα όσον αφορά χ.χ. τις ί' '«ρχανικές εγκα
ταστάσεις στη μεταποίηση των πορτοκαλιών, έχουν σχεδόν 
απορροφήσει ολοκληρωτικά. Δον χάνουμε λεφτά αχό τα χρο- 
γρ.ιάνματά, διότι απλούστατα τα προγράμματα χου υπάρχουν 
προχωρούν. Εκείνα που εικκρεμούν είναι για τον αμπελοοινικό 
τομέα, που πριέπει να εγκρίνει αχό την Κοινότητα και τα πυ- 
ρ,ήνόκαρπα, ποο όπως ανέφερα θα επαναϋχοιδληθοόν στα πλαί
σια 'των Μεσογειακών προγραμμάτων.

Τώρα για να ικανοποιήσω τον %. Κονταξή, βεβαίως τα 
χρήματα τα οποία καταβάλλονται από την Κοινότητα για 
επιδοτήσεις στον τομέα της υποδομής, δεν επιστρέφονται. Αυ
τό είναι γνωστό στους πάντες. Και αυτοί οι οποίοι προβάλλουν 
το αντίθετο δεν πιστεύω στην πραγματικότητα να υπάρχουν: 
Κάποια άλλη συζήτηση θα έγινε, κύριε Κονταξή,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ. Και όμως, υπάρχουν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ (Γπ. Γεωργίας). Σχε

τικά με το 355 που αναφέρθήκε ο κ. Π απαδημητρίου. Θα 
τον παςακαλούσα να εξετάσει το θέμα κάπως πιο εμπεριστα
τωμένα, διότι θα διαπίστωνε αν το εξέταζε, ότι υπάρχει μια 
μεγάλη καθυστέρηση, η οποία π,ροέκυψε. Διότι το 1981 η 
ενίσχυση της'Κοινότητας ήταν 25% και όταν πήγε στο 
50%...

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Π ΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Μη προσπαθεί
τε να δικαιολογηθείτε, κύριε Υπουργέ. Θα πρέπει να παρα
δεχθείτε ότι δεν αξιοποιήσατε όπως πρέπει τις δυνατότητες 
που , χροσφέρονται από την ΕΟΚ.

ΙΙΡΟΕΔΡΕΥΩ Ν ( Παναγιώτης Κρητικός), Παρακα
λώ. κύριε Π απαδημητρίου, μην διακόπτετε.
ΚΩΝ|ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ (Τ *. Γεωργίας). Βιάζεστε, 
δεν αφήνετε να τελειώσω. Αυτή τη στιγμή ούτε ξέρετε τι ήθε- 
λα να πω.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜ ΗΊΤΊΟΥ.......... (Δεν ακού
στηκε).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ (Υπ) Γεωργίας). Εφόσον 
με διακόπτετε και μιλάτε με τέτοιους ισχυρισμούς, θα σας 
απαντήσω ότι εδώ διαβάσατε την ομιλία σας για τον προϋπο
λογισμό· χωρίς εν τω μεταξύ να καθίσετε να εξετάσετε ο:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

συμβαίνει. Και θα βλέπετε ότι* τα.Ί98:ί η επεδότησηχάπύ την 
ΕΟΚ ήταν 25% και όλοι οι φορείς.«οι οποίοι επιδοτήθηκαν το 
1981, όταν πήγε η επιδότηση 50%, είπαν ότι .δεν συμφέρει πια 
να-κάνουμε το έργο και μερικοί που επανυπέδαλάν· προγράμμα
τα ήθελαν να πάρουν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
ενίσχυση 50% και επάνω. Αυτός είναι ο λόγος, c  ν' *··ν .·

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ. . .7 .  (Δεν « ιο ί
σθηκε). ι*~· ' * * w ~ ν," 'Η'

ΠΡΟΒΔΡΕιΥΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός). Παρακαλώ, 
μη διακόπτετε'. Διακόπτετε -αυθαίρετα και παρακαλώ να μη 
γραφούν τίποτε αχ’ αυτά που λέει ο κ. IIαπαδημητρίου,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΗΜ ΙΤΗΣ 'Υπ. Γεωργίας). Όσον 
αφορά για τις σιταποθήκες της ΚΥΔίΕΠ. για τις οποίες λέτε 
σεις, το πρόγραμμα των σιταποθηκών η δική σας. Κυβέρνηση 
το υπέβαλε και το υπέβαλε άρον - άρον και μη προετοιμασμένο 
και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οΕ καθυστερήσεις. Δεν είναι η 
(ΚΎΙΔΪΕΠ του 1983, -δα ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν η ΚΥ- 
ΔΟΒΠ του 1981 και του 1980 που ©ργάσδηκε για το πρόγραμ
μα σιταποθηκών και γ ι’ αυτό το πρόγραμμα σιταποδηκών πα
ρουσιάζει ελλείψεις.

Και για τα αρδευτικά του 1975, το έχουμε πει και δημόσια 
ότι το πρόβλημα ακριβώς ήταν ότι, επειδή τα αρδευτικά αυτά 
είναι μικρά, δεν υπήρχαν μελέτες και δεν υπήρχε προσωπικό 
στο Υπουργείο Γεωργίας που να απασχοληθεί με τέτοια προ
γράμματα. Το ανώτατο opto της οδηγίας 268. βεβαίως, δεν 
το εξαντλήσαμε, διότι ο σκοπός δεν είναι να απορροφάμε χάση 
θυσία χρήματα από την Κοινότητα, χωρίς κανένα σκοπό, ο 
σκοπός είναι να απορροφάμε χρήματα για συγκεκριμένη πολι
τική και συγκεκριμένους στόχους. Η 268 οδηγία πρέπει ’ να 
χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς στόχους καν οχι για εισο
δηματική ενίσχυση του οποιοσδήποτε κα: είναι μ'ά οδηγία η 
οποία πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθόύν οι μικροί 
και μεσαίοι παραγωγοί και όχι ο οποιοσδόπτε μεγάλος παρα
γωγός, ο οποίος δεν έχει πολλές φορές και την περιοχή' που 
υπάρχε» ανάγκη ενίσχυσης,

Νομίζω, ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι. τα τρία χρόνια 
που πέρασαν έγινε μία σημαντική βελτίωση στο εισόδημα; του 
παραγωγού Με τις άλλες προσπάθειες ποο έγιναν στον τομέα 
της παιδείας και της Κοινωνικής πρόνοιας έγινε και μία ..ση
μαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγρότη. Εμείς πι
στεύουμε ότι η Κυβέρνηση αυτή εργάσθηκε με τους αγρότες 
για τους αγρότες, επιδιώξαμε να βελτιώσουμε σημαντικά την 
κατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο, ότι το έχουμε πετύχε ¡.αυ
τό σε αρκετό 'βαθμό και γ ι’ αυτό; ο 'Ελληνικός Λαός στ(.ς επό
μενες εκλογές θα επικροτήσει τις προσπάθειές μας. Ευχα
ριστώ. " '-  "-ν'- Μ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩ Ν (Παναγιώτης Κρητικός), Κηρύσσεται 
περαιωμένη η συζήτηση της εχερωτήσεως αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Γεωργίας, σχετικά με τ ι ς . καταβαλλόμενες από 
τον αγρότη δαπάνες στη διαμόρφωση των τιμών των αγροτι
κών προϊόντων και ερωτάται η Βουλή, δέχεται να λύσουμε τη 
Συνεδρίαση; ■■ \  .. ...

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟ ΥΛ ΕΥΤΕΣ. Μάλιστα, μάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώματος και περί ώραν 1C.3Q' λύε

ται η Συνεδρίαση για την προσεχή Δευτέρα 29 Απριλί% '•985 
και ώρα 18.30' με αντικείμενο ημερήσιας διατάξεως νομοθετι
κή εργασία. , :/
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