Βορίδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει
να υπερασπίζεται τους
μπαχαλάκηδες και την ανοχή στην
ανομία
13/Νοε/2019 18:24
"Θαπροτείνω για ακόμη μια φορά στο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει στο γνώριμο γι΄ αυτόν πεδίο
πολιτικής αντιπαράθεσης υπερασπιζόμενος, όπως άλλωστε έκανε πάντοτε, τους μπαχαλάκηδες
και την ανοχή στην ανομία" αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης
Βορίδης σε απάντησή του στον τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη.
Οκ. Αραχωβίτης νωρίτερα, κάλεσε τον κ. Βορίδη να "ασχοληθεί ουσιαστικά με τα πραγματικά
προβλήματα του αγροτικού κόσμου, πριν τα αποτελέσματα γίνουν μη αναστρέψιμα"
υπογραμμίζοντας ότι "το ελαιόλαδο και η βρώσιμη ελιά περνάνε τη χειρότερη κρίση τιμών των
τελευταίων χρόνων" ενώ "οι έλεγχοι στο γάλα έχουν επίσης σταματήσει".
Όπωςαναφέρει ο αρμόδιος υπουργός, "το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγώ
προσωπικά "ξεπαγώσαμε" το "παγωμένο" επί ενάμισι χρόνο πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ
των Σχεδίων Βελτιώσεως".
Συμπλήρωσεπως έχει ήδη αναπτυχθεί ένα πλήρες σχέδιο για την αντιμετώπιση της Αφρικανικής
Πανώλης, για το οποίο η χώρα μας έλαβε τα εύσημα από τον αρμόδιο Επίτροπο.
Οκ. Βορίδης στην απάντησή του επισήμανε ότι "συνήψαμε σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων η οποία θα διασφαλίσει ρευστότητα 400 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή
χαμηλότοκων και μακράς διάρκειας δανείων στους αγρότες" και προσθέτει "καταρτίσαμε
συμφωνία 170 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ομοίως
εξασφαλίζει περαιτέρω ρευστότητα στους αγρότες".
Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος υπουργός κάνει αναφορά στην πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας
και Κίνας για την εξαγωγή του κρόκου Κοζάνης και τον ακτινιδίων που "ανοίγουν την αχανή αγορά
της Κίνας στους Έλληνες παραγωγούς και την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καθυστερούσε επί
ενάμιση χρόνο" ενώ "αποφύγαμε την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις βρώσιμες ελιές και το
ελαιόλαδο, διαμορφώνοντας ένα τεράστιο συγκριτικό αποτέλεσμα για τους Έλληνες παραγωγούς

και τους μεταποιητές της χώρας μας".
"Καιόλα τα παραπάνω σε διάστημα μικρότερο των 4 μηνών και ενώ στα 4,5 χρόνια
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γίνει το παραμικρό" όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.
Σεό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους στο γάλα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώνει πως
"σε συγκεκριμένες πύλες εισόδου της χώρας, όχι απλώς έχουν ενταθεί αλλά για πρώτη φορά
έχουν καταστεί σχεδόν καθολικοί".
Τέλος, απαντώντας στον κ. Αραχωβίτη για το ελαιόλαδο και τη βρώσιμη ελιά, ο κ. Βορίδης τονίζει
πως "παρά τα κρατικιστικά του όνειρα ούτε επί ημερών του κατέστη δυνατό οι τιμές να ρυθμίζονται
από το Υπουργείο".
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