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Κχξηε Τπνπξγέ, έρεηε ην ιφγν γηα είθνζη ιεπηά. 

     ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΗΑΚΟ (Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ): Κάζε θνξά πνπ 

ηίζεηαη ζην ψκα ην κείδνλ δήηεκα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ 

Κπβέξλεζε λα πεξηγξάςεη ηα πξνβιήκαηα, λα αλαδείμεη ηα αδηέμνδα ηα νπνία 

θιεξνλφκεζε, λα επηζεκάλεη θαη λα αλαιχζεη ηηο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ην 

επφκελν δηάζηεκα. 

     Πξνθαλψο, φζεο αληηδξάζεηο θαη αλ ππάξρνπλ θαηά ηεο πνιηηηθήο  καο, φζεο 

επηθπιάμεηο θαη αλ είρακε θαη εκείο σο Αληηπνιίηεπζε, ζε ζρέζε κε ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ηα ηειεπηαία έληεθα ρξφληα απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, 

δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφζνπκε 

θάπνηνπο θαλνληζκνχο θαη θάπνηεο ξπζκίζεηο ηηο νπνίεο ππνρξενχκαζηε σο ρψξα λα 

εθαξκφζνπκε θαη ηηο νπνίεο δηαθαψο επηδηψθακε, φηαλ ζέιακε λα είκαζηε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θάηη πνπ ζπκβαίλεη επξχηεξα κε φιεο ηηο ρψξεο πνπ κπήθαλ ηειεπηαία 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κε φζεο επηδηψθνπλ, παξαθαινχλ θαη εθιηπαξνχλ λα 

βνεζήζνπκε θαη εκείο ζην λα κπνπλ. Απηνί, ινηπφλ, νη φξνη είλαη εθαξκνζηένη θαη ζα 

πξέπεη φινη λα απνδερηνχκε απηήλ ηελ πνιηηηθή. 

     Σν ιέσ απηφ δηφηη φηαλ μεθηλάκε απφ ηειείσο δηαθνξεηηθή βάζε θαη θηινζνθία, 

δειαδή φηη γηα φια θηαίεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ή φηη γηα φια θηαίεη ε λέα Κνηλή 

Αγξνηηθή Πνιηηηθή ή ε πξνεγνχκελε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, ηαπηφρξνλα πξέπεη απηή ε 

επηθχιαμε θαη ε άξλεζε λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα αμηφπηζηε πξφηαζε ηνπ ηη ζα θάλακε αλ 

δελ ήκαζηαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γλσξίδεηε πνιχ θαιά φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ιφγνπο πνπ ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ελέηαμε ηε ρψξα ζηελ ΔΟΚ ηφηε –κεηέπεηηα 

Δπξσπατθή Έλσζε- ήηαλ λα εμαζθαιίζνπκε ηθαλνπνηεηηθή ζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ 

εηζνδήκαηνο. 

     Θα αλαθέξσ γηα ην ψκα έλα κφλν ζηνηρείν. Δηεζίσο, εηζπξάηηνπκε θνηλνηηθέο 

επηδνηήζεηο χςνπο 1.100.000.000.000 δξαρκψλ. Πξνθαλψο, αλ δελ ήκαζηαλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, δελ ζα ππήξραλ απηνί νη πφξνη απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ζα ζέιακε θαη εκείο λα θαιχςνπκε απηέο ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηηο νπνίεο 

πεξηγξάθεηε θαη πξνβάιιεηε. Γελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα κε ζέινπκε λα δψζνπκε ηα 

ιεθηά ηα νπνία ιέηε. Σν ζέκα είλαη πνχ ζα ηα βξίζθακε. 

     Πέξαλ ησλ φζσλ πεξηγξάθεηε εζείο θαη αλ ζέιεηε λα θάλνπκε κηα επνηθνδνκεηηθή 

ζπδήηεζε, ζα ήζεια λα κνπ θάλεηε θαη κηα απνηίκεζε. Να κνπ πείηε ηη ζεκαίλεη θάζε 

αίηεκα ην νπνίν πξνβάιιεηε γηα εζληθέο εληζρχζεηο θαη πνηνο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

κπνξεί λα πιεξψζεη φια απηά ηα πνζά πέξαλ ησλ θνηλνηηθψλ θαηαινγηζκψλ πνπ, κε 

βεβαηφηεηα, ζα καο επηβιεζνχλ, φπσο έγηλε ζην παξειζφλ, επί ζεηείαο ΠΑΟΚ, κε 

απνηέιεζκα λα πιεξψλνπκε πνιιέο εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκχξηα δξαρκέο σο θνηλνηηθνχο 

θαηαινγηζκνχο, ηα νπνία είλαη, πξνθαλψο, πνζά κηθξφηεξα απ’ φζα εηζπξάηηνπκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί αλ εθαξκφδακε 

ζσζηά, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπκε απνδερζεί σο ρψξα, απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θπβέξλεζε, ηηο θνηλνηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο. 

     Άξα, ινηπφλ, εγψ ζα ζπκθσλνχζα απφιπηα κε ηα αηηήκαηά ζαο λα δψζνπκε 20 ή 30 

δξαρκέο παξαπάλσ γηα ην ζηηάξη ή λα δψζνπκε θάηη πεξηζζφηεξν γηα ηα ζηαθχιηα ή 

νηηδήπνηε άιιν, αλ καο ιέγαηε πνχ ζα βξνχκε ηα ιεθηά θαη πψο ζα κπνξέζνπκε λα 

αληέμνπκε, σο νηθνλνκία, ηνπο θνηλνηηθνχο θαηαινγηζκνχο, πνπ κε βεβαηφηεηα ζα καο 

θαηαινγίδνλην. 

     αο ην ιέσ απηφ δηφηη δελ κπνξεί λα ιέκε θαη ηα δχν πξάγκαηα, δειαδή λα 

θχγνπκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ράλνληαο ην 1.100.000.000.000 δξαρκέο εηεζίσο θαη 

ηαπηφρξνλα λα βξνχκε πέξαλ απηψλ θαη θάπνηα άιια πνζά γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπκε ηνλ 

αγξφηε. 

     Δζείο πξνθαλψο ιέηε φηη δελ θηάλεη ην 1.100.000.000.000 δξαρκέο θαη ζέινπκε 

πεξηζζφηεξα. Σελ ίδηα ψξα, φκσο, ιέηε λα θχγνπκε απφ ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, 

λα θχγνπκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δδψ ππάξρεη κία ζεκαληηθή αληίθαζε γηα ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα έρεηε κία ζέζε, λα εμεγήζεηε απηήλ ηελ αληίθαζε. 

     Αλ θάλνπκε κία απνηίκεζε ησλ φζσλ ιέηε, ην πνζφ ην νπνίν δεηάηε λα δψζνπκε 

ζηνπο αγξφηεο, ην νπνίν ζα ζέιακε λα ην δψζνπκε, αιιά δελ κπνξνχκε λα ην δψζνπκε 



θαη ιφγσ ειιείςεσο ρξεκάησλ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη δελ ην επηηξέπεη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη πάξα πνιχ κεγάιν. Γηα ην ζηηάξη, αο πνχκε, ην 

πνζφ πνπ ιέηε λα δψζνπκε, γηα λα θαιχςνπκε ηε δηαθνξά κε ηηο 60 δξαρκέο, ζεκαίλεη 

νπζηαζηηθά 20.000.000.000 κφλν γηα κηα ρξήζε. Άξα, εδψ δελ είλαη ζέκα φηη δελ 

ζέινπκε λα θαιχςνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε ηνλ αγξφηε. Δκείο ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε 

κία πνιηηηθή, πνπ δηαθαψο επηδηψθνπλ λα εθαξκφζνπλ νη ρψξεο πνπ δελ έρνπλ κπεη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ή απηέο πνπ κπήθαλ, αθξηβψο γηαηί αληηιακβάλνληαη φηη ην ηειηθφ 

ζπκπέξαζκα είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ φηη έρνπλ ζεκαληηθφ φθεινο φρη κφλν γηα ηε 

γεσξγία ηνπο, αιιά θαη γηα φινπο ηνπο ηνκείο. 

     Δκείο, ινηπφλ, ιέκε, σο Κπβέξλεζε, φηη ζα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηηο θνηλνηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πθίζηαληαη ρσξίο λα παξαηππνχκε ή ρσξίο 

λα δίλνπκε αθνξκέο θαη ιφγνπο θαη επηρεηξήκαηα, ψζηε λα καο επηβάιινληαη θνηλνηηθνί 

θαηαινγηζκνί θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ θαη γηα 

ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηδηαίηεξα ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, λα 

βνεζήζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Απηή είλαη ε πνιηηηθή καο. 

Γηφηη δελ ππάξρεη άιιε ιχζε. Όηαλ βιέπνπκε φηη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί 

λα ρξεκαηνδνηήζεη έξγα αλαπηπμηαθά θαη καο παξέρεηαη κηα πνιχ ζεκαληηθή επθαηξία λα 

ρξεκαηνδνηήζνπκε πξνγξάκκαηα αλαπηπμηαθά θαη αλ ζέιεηε, λα θάλνπκε θαη δηάινγν αλ 

κπνξνχκε λα επεθηείλνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο επηδηψμεηο ηηο δηθέο ζαο κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ λα ην θάλνπκε, αιιά απηφ είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν, ην νπνίν κε 

ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα πινπνηεζεί. Γελ ππάξρνπλ, 

ινηπφλ, επαξθείο εζληθνί πφξνη παξά ην φηη ε ρψξα καο πξνρσξεί ζεηηθά. Δίλαη κία 

ρψξα ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ηέσο δεθαπέληε ηψξα είθνζη πέληε ρσξψλ. Πξνθαλψο 

πξννδεχεη, πξνθαλψο έρεη πνιιέο πξννπηηθέο, πξνθαλψο ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο 

πξνο αμηνπνίεζε, πξνθαλψο ε γεηηλίαζε κε άιιεο ρψξεο, πνπ έρνπλ ρακειφηεξν βηνηηθφ 

επίπεδν απφ ην δηθφ καο, κάο παξέρεη επθαηξία κε ηηο λέεο αγνξέο λα επεθηαζνχκε, 

αιιά δελ κπνξνχκε λα απνζηνχκε απφ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο θαη θαλνληζκνχο. 

     Θέισ εδψ λα ζηαζψ ζε νξηζκέλα δεηήκαηα, ηα νπνία ηέζεθαλ. Δίπακε φηη πξάγκαηη 

ην αγξνηηθφ εηζφδεκα ζηε ρψξα καο εθηηκάηαη φηη απμάλεηαη θαηά 2,8% ην 2004. Απηφ 

ην ιέεη ε επίζεκε ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γελ αλαθέξεηαη ζε πιαζκαηηθά 

ζηνηρεία. Ζ θάζε ρψξα δίλεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ηίζεληαη ππφ έιεγρν θαη 

βγαίλεη έλα ζπκπέξαζκα πνην είλαη ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαηά 

κνλάδα εξγαζίαο. Έρεηε δίθην απφ ηε κηα πιεπξά φηη ππάξρεη κείσζε ηνπ ελεξγνχ 

αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ πξάγκαηη, αιιά απηφο ν πιεζπζκφο πνπ απνκέλεη θαη πνπ ζα πσ, 

θχξηε Κνινδψθ, επεηδή έρνπκε ρεηξηζηεί ζέκαηα θαη ζε δηεζλέο επίπεδν θαη μέξεηε ην 

θιίκα πνπ ππάξρεη ζε άιιεο ρψξεο, πξάγκαηη ππάξρεη ζπξξίθλσζε ηνπ ελεξγνχ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη έρεηε απφιπην δίθην, αιιά εμαθνινπζεί ε ρψξα καο λα έρεη ην πςειφηεξν 

καθξάλ πνζνζηφ ελεξγνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ δεθαπέληε. Απηή είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Καη πξνζπαζνχκε, 

αγσληδφκαζηε θαη είλαη εάλ ζέιεηε θπβεξλεηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη πνιηηηθή, λα 

θξαηήζνπκε φζν γίλεηαη πην ςειά ηνλ ελεξγφ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο καο σο 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο γηα λα απνηξέςνπκε ηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηε δηφγθσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλέξγσλ. Απηφ είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά δελ κπνξείηε λα ακθηζβεηήζεηε φηη ην 16%, πνπ είλαη ν 

αγξνηηθφο ελεξγφο πιεζπζκφο απηφο πνπ θαζνξίδεηαη κε θάπνηα θξηηήξηα πάλσ απφ ην 

κηζφ εηζφδεκα λα είλαη αγξνηηθφ θαη πάλσ απφ ηε κηζή ψξα απαζρφιεζεο λα είλαη ζηε 

γεσξγία –απηφ είλαη ην θξηηήξην- λα παξακείλεη ςειά αιιά πάλησο είλαη ζε επίπεδα 

πνιχ δηαθνξεηηθά, πνιχ κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ησλ δεθαπέληε. Άξα αλ θάλακε κία αλαινγία θαη ιέγακε αλ είρακε ην κέζν φξν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηε γεσξγία, πξνθαλψο, ην 

αγξνηηθφ εηζφδεκα ζα ήηαλ πην επμεκέλν. Δκείο, φκσο –θαη ην ηνλίδσ γηα κηα αθφκε 

θνξά λα κελ παξεμεγεζψ- επηδηψθνπκε λα θξαηήζνπκε πνιχ πςειά ηνλ ελεξγφ αγξνηηθφ 

πιεζπζκφ αμηνπνηψληαο ην ζχλνιν ησλ θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ δπλαηνηήησλ. 

     Θέισ λα ζαο πσ φηη αλαθέξεζηε πνιχ ζην ζέκα ησλ ηηκψλ. Οη ηηκέο είλαη έλαο 

παξάγσλ δηακφξθσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο άιινο παξάγσλ είλαη ε ππεξπαξαγσγή, ηελ 

νπνία παξαδερφκαζηε φηη αληηκεησπίζακε θέηνο. 

     Πάλησο, θχξηνη ζπλάδειθνη, είρακε δχν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Σν πξψην ήηαλ απηφ 

πνπ αλαθέξεηε, δειαδή ηεο ππεξπαξαγσγήο, πνπ δελ είλαη εζληθφ κφλν θαηλφκελν, αιιά 

δηεζλέο θαη εηδηθφηεξα ησλ ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο, πνπ παξάγνπλ νκνεηδή κε ηα 



δηθά καο αγξνηηθά πξντφληα θαη άξα αληαγσληζηηθά κε εκάο. Απηφ ην θαηλφκελν 

παξαηεξήζεθε επξχηεξα. Απηφ είλαη ην έλα ζέκα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά απνζέκαηα, 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ιφγσ πνιιψλ εηζαγσγψλ. 

     Σν δεχηεξν ζέκα πνπ αληηκεηψπηζε απηή ε Κπβέξλεζε ήηαλ φηη ηαπηφρξνλα έπξεπε 

λα πιεξψζεη απνδεκηψζεηο πξνγελέζηεξσλ εηψλ –αλαθέξνκαη ζε δεκηέο ηνπ 2000-2001- 

θαη λα εμεχξεη πφξνπο, δπζαλάινγα κεγαιχηεξνπο ζε ζρέζε κε ηηο εηζθνξέο ησλ 

αγξνηψλ, αθνχ εθεί, φπσο μέξεηε πξαθηηθά, δελ ηζρχεη ε αληαπνδνηηθφηεηα. 

     Δίρακε, ινηπφλ, ζηελ ίδηα ρξήζε ππεξπαξαγσγή, ρακειέο ηηκέο, άξα θξίζε  ή 

δηαθαηλφκελε θξίζε. Πξνθαλψο θάπνηεο πνζφηεηεο νδεγήζεθαλ ζηελ απφζπξζε ρσξίο 

απνδεκίσζε, φπσο γηλφηαλ παιαηφηεξα. Σελ ίδηα ψξα, φκσο, έπξεπε λα εηζθέξνπκε είηε 

κέζσ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είηε κέζσ δαλεηνδφηεζεο απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα, 

ψζηε ν ΔΛΓΑ λα πιεξψζεη απνδεκηψζεηο, πνπ φθεηιε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε απφ ην 

2001. 

     Γηα ην ζέκα ηνπ ΔΛΓΑ, γηα λα είκαζηε θαη εηιηθξηλείο θαη αληηθεηκεληθνί, 

πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη αγξφηεο εηζθέξνπλ 90.000.000 επξψ εηεζίσο θαη εηζπξάηηνπλ 

σο απνδεκηψζεηο θαη εληζρχζεηο ηεο ΠΔΑ 540.000.000 επξψ. Απηφ είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλαινγία είλαη έλα πξνο έμη.  Γελ είλαη αληαπνδνηηθφηεηα. Βιέπσ 

έλαλ αγξφηε θαη κνπ ιέεη λα καο απνδεκηψζεηε. σζηά. Ήδε, φκσο, ν θξαηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ ΔΛΓΑ απνδεκηψλεη ζε επίπεδα εμαπιάζηα ηνπ χςνπο ησλ εηζθνξψλ 

ησλ αγξνηψλ απψιεηεο ζηελ παξαγσγή ή ζην θπηηθφ θεθάιαην, ή ζην δσηθφ θεθάιαην ή 

ζηελ ππνδνκή. Απηφ είλαη πξαγκαηηθφηεηα. 

     Μαθάξη λα κπνξνχζακε λα κεηψζνπκε ηηο εηζθνξέο θαη λα απμήζνπκε ηηο 

απνδεκηψζεηο. Γελ λνκίδσ φηη έρεη θαλείο ηε δηάζεζε λα αληηδηθήζεη κε αγξφηεο, φηαλ 

πξάγκαηη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. αο ιέσ, φκσο, φηη φια αλάγνληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή δπζθνιία, ηελ νπνία θιεξνλνκήζακε απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε γηα λα 

ζηεξίμνπκε αγξφηεο, φηαλ ππάξρνπλ θάπνηα φξηα ζηα νπνία δελ αληέρεη ε νηθνλνκία. 

     Θέισ λα θαηαιήμσ φηη κπνξεί νη ηηκέο γηα θάπνηα πξντφληα λα ήηαλ κηθξφηεξεο, 

αιιά έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν, ιφγσ ηεο αχμεζεο παξαγσγήο ζε πνζνζηά 

κεγαιχηεξα απφ ηε κείσζε ησλ ηηκψλ λα έρνπκε αθφκε θαη ζε απηά ηα πξντφληα 

κεγαιχηεξα έζνδα κε ην ίδην θφζηνο παξαγσγήο. 

     Άξα ην λα πείηε θάπνηα παξαδείγκαηα πξνβιεκαηηθψλ ή πιενλαζκαηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ είλαη ζσζηφ. Έρσ πεη θαη άιινηε φηη θαη εγψ, πξηλ πνιηηεπηψ, ήκνπλ 

αγξφηεο κε παηάηεο θαη θξεκκχδηα θαη νπνηαδήπνηε άιια πξντφληα ζηε Βνησηία, ζηε 

Θήβα. Σν θαηλφκελν ηνπ λα πεηάκε πιενλαζκαηηθέο πνζφηεηεο παξαγσγήο πάληνηε ππήξρε, 

γηαηί δελ πξνζηαηεχεηαη ε παηάηα. Όρη φηη, αλ πξνζηαηεπφηαλ, δελ ζα είρακε αλάινγα 

θαηλφκελα, αιιά ζα ππήξρε θάηη θαιχηεξν, αλ πξνζηαηεπφηαλ ε παηάηα απφ ηελ Κνηλή 

Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Σψξα, φκσο, δελ πξνζηαηεχεηαη. Άξα ηα πξντφληα πνπ δελ 

εληάζζνληαη ζε θάπνηα θνηλή νξγάλσζε αγνξάο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζε 

ζρέζε κε εθείλα πνπ εληάζζνληαη. 

     Δίπαηε πξνεγνπκέλσο φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηαδηθάδεη απηνχο πνπ έρνπλ 

ππεξπαξαγσγή. Γελ είλαη έηζη αθξηβψο. Καλέλαο παξάγσλ νχηε ε Δπξσπατθή Έλσζε νχηε ε 

εζληθή λνκνζεζία, δελ επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο νπνηνπδήπνηε ραξαθηήξα. Ο θαζέλαο 

κπνξεί λα παξάγεη φ,ηη ζέιεη, αιιά φηαλ ππεξβεί θάπνηα φξηα, δελ ζα παίξλεη 

επηδνηήζεηο, ηηο νπνίεο θαηεγνξείηε. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηελ πιενλαζκαηηθή 

παξαγσγή νπνηνπδήπνηε πξντφληνο πνπ ηπγράλεη κφλν ηεο εκπνξηθήο ηηκήο θαη ην νπνίν 

ζα γίλεηαη θαηά θφξνλ απφ ην 2006 θαη κεηά ζα ζπλέβαηλε επξχηαηα, αλ δελ ήκαζηαλ 

ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Αλ δελ ήκαζηαλ ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, φια ηα 

πξντφληα ζα είραλ κφλν ηελ εκπνξηθή ηηκή, ρσξίο λα παίξλνπκε νχηε έλα επξψ απφ 

πιεπξάο θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ. 

     Απηή, ινηπφλ, είλαη ε δηαθνξά θηινζνθίαο πνπ καο δηαθξίλεη. Δκείο δειαδή 

ζέινπκε λα είκαζηε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λα αμηνπνηνχκε ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ, 

αιιά φρη λα ππεξβαίλνπκε ηα φξηα πνπ ηίζεληαη, δηφηη ηφηε είκαζηε ππνρξεσκέλνη, 

φπσο έρνπκε ζπκθσλήζεη θαη ε Νέα Γεκνθξαηία -σο Κπβέξλεζε πνπ έβαιε ηε ρψξα ζηελ 

ΔΟΚ- αιιά θαη ην ΠΑΟΚ -πνπ δηαρεηξίζηεθε ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα, ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν, ηηο ηχρεο ηνπ ηφπνπ- λα αθνινπζήζνπκε θάπνηνπο θαλφλεο. 

     Γηα λα επαλέιζσ, φκσο, θαη λα θιείζσ κε ην ζέκα απηφ, ζα πσ φηη δελ είλαη 

ηπραίν πνπ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ –δελ λνκίδσ φηη ππάξρεη θάπνηα ρψξα πνπ λα 

εμαηξείηαη- επηδηψθεη δηαθαψο λα κπεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε απηνχο ηνπο φξνπο πνπ 

εζείο θαηεγνξείηε. 



     Καη κπνξεί λα κνπ πείηε φηη ππάξρεη ίζσο έλαο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ δελ 

έρεη σθειεζεί πνιχ, αιιά εηδηθά ν αγξνηηθφο ηνκέαο σθειείηαη αλακθηζβήηεηα απφ ηελ 

παξακνλή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ ηε ζεκαληηθή ζηήξημε, ηελ νπνία θεξδίδεη 

απφ ηα θνηλνηηθά θνλδχιηα θαη ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. 

     Σψξα εδψ ην λα θάλνπκε κηα θξηηηθή, αλ αζθνχκε θαιά ηε δνπιεηά καο –είηε ην 

ΠΑΟΚ είηε ε Νέα Γεκνθξαηία- αλ είρακε επθαηξίεο θαη δελ ηηο αμηνπνηήζακε, απηφ 

είλαη δεθηφ. Καη αλ ζέιεηε, λα θαηαζέζεηε θαη πξνηάζεηο, γηα λα γίλνπκε θαιχηεξνη 

θη εκείο. Αιιά άιιν ην λα ιέκε φηη δηαρεηξηδφκαζηε θαιά ή άζρεκα θάπνηεο ξπζκίζεηο 

θαη άιιν λα θαηεγνξνχκε ηηο ξπζκίζεηο θαζεαπηέο. 

     Καη δίλνπκε θαζεκεξηλά κάρε, μέξεηε γηαηί; Αλαθέξεζηε ζηνλ ΠΟΔ, πνπ είλαη φιε 

ε πθήιηνο. Καη ν ΠΟΔ έγηλε θπξίσο γηα λα ζηεξίμεη ρψξεο θησρέο. Απηέο ζέηνπλ ζέκαηα 

κε ζηήξημεο. Καη πνιιέο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο έρνπλ ιεθζεί απφ ρψξεο ζνζηαιηζηηθέο ή 

ρψξεο ηέσο θνκκνπληζηηθέο. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. 

     Γελ είρε θαλέλα ιφγν ε Δπξσπατθή Έλσζε λα δεηάεη λα κεησζεί ε ζηήξημε, νχηε νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο νχηε ε Ηαπσλία. Οη ρψξεο απηέο, νη θνηλσλίεο απηέο είραλ βαζηθή 

θαηεχζπλζε ηε ζηήξημε ησλ αγξνηψλ. Ζ φπνηα πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο ζηήξημεο –πνπ 

ηειηθά δελ κεηψλεηαη αθξηβψο, αιιά κεηαβάιιεηαη ν ηξφπνο ζηήξημεο- πξνέξρεηαη απφ 

θησρέο ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, νη νπνίεο δελ δέρνληαλ ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε 

θαη δελ ζέιαλε γηα φξνπο αληαγσληζκνχ λα ππάξρεη απηή ε κεγάιε ζηήξημε απφ ηηο 

πξνεγκέλεο ρψξεο, πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή άλεζε λα ηηο ζηεξίδνπλ. 

     Άξα δελ είλαη ζέκα ππνρσξήζεσλ ηεο ρψξαο καο ή ππνρσξήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δίλαη ζέκα γεληθφηεξα δηαιφγνπ ζε δηεζλέο επίπεδν, πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

ρσξψλ θαη πνπ ε θάζε κηα επηδηψθεη λα θαιχςεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα. Καη θπξίσο 

πξνθαινχληαη εληάζεηο απφ ηνλ Σξίην Κφζκν, φπσο μέξεηε. 

     ε ζρέζε κε ηελ παξαηήξεζε γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο δαπάλεο, ζέισ 

λα ζαο πσ φηη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο παξνπζηάδεη αχμεζε θέηνο θαηά 10,6% ζε 

ζρέζε κε ηα πξνυπνινγηζζέληα, φρη κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα, πνπ είπαηε πξηλ. ην 

10,6% είλαη ηα πξνυπνινγηζζέληα ηνπ πεξαζκέλνπ θαη ηνπ παξφληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη 

αλαιχνληαη ζε 7,6% ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζε 16,6% ζην πξφγξακκα δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ. 

     ε ζρέζε κε ηελ αζθεζείζα πνιηηηθή ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, εκείο έρνληαο απηά 

ηα «θαινχπηα», φπσο είπα, απηέο ηηο ξπζκίζεηο, επηδηψμακε θαη επηηχρακε, πηζηεχσ, 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε δηαρείξηζε. Έλα θνξπθαίν δήηεκα είλαη ε επίζπεπζε ηεο 

θαηαβνιήο ησλ επηδνηήζεσλ. Καηαβιήζεθαλ πνιχ πην λσξίο απφ νπνηαδήπνηε άιιε ρξνληά 

θαη κε ηε δηεπθφιπλζε ηελ ηακεηαθή, πνπ καο παξέζρε ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, ρσξίο θακία 

επηβάξπλζε ηνπ αγξφηε, φπσο είλαη γλσζηφ. 

     Δπηηχρακε, επίζεο, ηε ζεκαληηθή επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο ησλ απνδεκηψζεσλ. Έλα 

κέξνο ησλ απνδεκηψζεσλ αθνξά εληζρχζεηο ηεο ΠΔΑ, δειαδή γηα θαηξηθά θαηλφκελα, πνπ 

δελ εληάζζνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΔΛΓΑ θαη πνπ πξνυπνζέηνπλ έγθξηζε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. Καη εθεί έρνπκε επίζπεπζε. Καη κπνξψ λα ζαο 

πσ απφ ηψξα φηη επηδηψθνπκε θάπνην ρξφλν θαηαβνιήο ησλ εληζρχζεσλ απηψλ ηεο ΠΔΑ, 

πνπ ζα θηάζεη ηνλ έλα-ελάκηζε ρξφλν, έλαληη ησλ ηξηψλ εηψλ πνπ ήηαλ ζην παξειζφλ. 

     Δπίζεο πξνσζνχκε έλαλ θαλνληζκφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, γηα λα θαηαβάιινπκε ηηο εληζρχζεηο κέζα ζε 

θάπνηα πιαίζηα θαη λα πθηζηάκεζα ηνλ έιεγρν, κεηά, νπφηε λα απνθεχγνπκε ηνλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ έιεγρν, πνπ δεκηνπξγεί θαζπζηέξεζε. Απηφ είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα. 

     Καη βέβαηα πξέπεη λα ηνλίζσ ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο σο βαζηθνχ εξγαιείνπ γηα λα 

επηηχρνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Δίπαηε γηα ππνδνκή. Όια απηά ηα νπνία ζπδεηνχληαη 

γηα ππνδνκή, νπνηαζδήπνηε κνξθήο παξεκβάζεηο, πξνβιέπνληαη ζηελ εθαξκνγή, ζηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, πνπ ήηαλ αθεκέλα ζε 

πνιχ ρακειά πνζνζηά απνξξφθεζεο, κε ηεξάζηην θίλδπλν απψιεηαο θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ 

θαη πνπ απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2004 κέρξη ηψξα, ε δηθή καο δηαθπβέξλεζε επέηπρε 

ζεακαηηθέο βειηηψζεηο θαη απέηξεςε θάζε θίλδπλν απψιεηαο θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

     Σα ζηνηρεία ηα έρνπκε πεη θαη άιινηε. Σέζζεξα είλαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Σν πξψην είλαη ην κεγάιν πξφγξακκα «Αγξνηηθή 

Αλάπηπμε – Αλαζπγθξφηεζε ηεο ππαίζξνπ». Σν βξήθακε ζην 22% θαη ην θηάζακε ζην 

31,2%. Σν πξφγξακκα ηεο αιηείαο ην βξήθακε ζην 22% θαη ην θηάζακε ζην 32,3%. Σν 

πξφγξακκα «Leader Plus» ήηαλ ζε απνθαξδησηηθά ρακειά επίπεδα, ζην 10,3% θαη ην 



θηάζακε ζην 26,6% θαη δελ ππάξρεη νχηε εθεί θίλδπλνο απψιεηαο. Καη ην πξφγξακκα ηνπ 

έγγξαθνπ πξνγξακκαηηζκνχ αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ 44,9% ην θηάζακε ζην 56,4%. 

     Απηή είλαη ε ζεακαηηθή βειηίσζε ησλ ξπζκψλ απνξξφθεζεο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γ΄ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη αλάινγε κε ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ηελ 

ελεκέξσζε, κε ηελ εκπινθή ησλ θνξέσλ, κε ηελ θαηάξγεζε θάπνησλ επηπέδσλ ειέγρνπ, 

ρσξίο λα δηαθπβεχεηαη ε δηαθάλεηα. Απηά επηδηψθνληαη θαη πινπνηνχληαη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα, γηα λα επηηχρνπκε θαιχηεξνπο ξπζκνχο απνξξφθεζεο θαη λα θαιχςνπκε ην 

ρακέλν ρξφλν, ηνλ νπνίν βξήθακε σο ζνβαξφ πξφβιεκα είηε ιφγσ δνκψλ είηε πξαθηηθψλ 

είηε δηαηάμεσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε. 

     Απηέο είλαη ζεκηηέο, απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο ηεο δηθήο καο Κπβέξλεζεο, γηα 

λα επηηχρνπκε ην άξηζην απνηέιεζκα. 

     Πξέπεη λα ζαο πσ αθφκε φηη έρνπλ ιεθζεί ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη γηα ηα 

παλσηφθηα. Υαξίδνληαη 1.000.000.000 επξψ. Απηφ πξνβιέπεη ε ξχζκηζή καο. Καιή, θαθή, 

απηή είλαη: Έλα δηζεθαηνκκχξην επξψ. Δίλαη πνιχ θαιχηεξε απφ εθείλε πνπ είρακε 

εμαγγείιεη πξνεθινγηθά θαη θαιχπηνληαη πνιχ πεξηζζφηεξνη απφ φζνη θαίλεηαη φηη 

θαιχπηνληαη κε δειψζεηο ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ. Τπάξρνπλ επίζεκα ζηνηρεία ηεο 

ηξάπεδαο. Όπσο μέξεηε, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο. Έρνπλ 

γίλεη ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο θαη αλαθνηλψζεηο θαη απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ ζηελ πξν 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε θαη πινπνηνχκε θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απηήλ ηελ 

πξνεθινγηθή δέζκεπζε.   

     ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΚΑΣΕΖ: Γειαδή αλ είλαη κέρξη δεθαπέληε, είζζε ηθαλνπνηεκέλνη… 

     ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΗΑΚΟ (Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ): Δγψ ζαο ιέσ 

φηη βγαίλεη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ έλα πνζφ 1.000.000.000 επξψ. Απηφ είλαη 

ην ηειηθφ φθεινο γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο. Να ζαο πσ θαη θάηη; Μαθάξη λα είλαη θαη 

2 θαη 3 δηζεθαηνκκχξηα -δελ ιέεη θαλείο φρη- αιιά ην δήηεκα είλαη λα ππάξρνπλ νη 

δπλαηφηεηεο. Δκείο δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα κε ζέινπκε λα δψζνπκε ζηνπο αγξφηεο 

παξνρέο. Σν ζέκα είλαη λα πνχκε θαη ηνλ ηξφπν, δηφηη ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα είλαη 

δεδνκέλα. 

     Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, γηα 

ηελ εηδηθή αζθαιηζηηθή εηζθνξά ηνπ ΔΛΓΑ πνπ ηε κεηψζακε γηα ηνπο θηελνηξφθνπο θαηά 

25%, γηα ηα πξνγξάκκαηα βηνινγηθήο γεσξγίαο πνπ έγηλε κία αλαθνξά πξηλ. 

     Βειηηψλνπκε ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία κε ηε ιεηηνπξγία θαη άιισλ γξαθείσλ 

ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, ψζηε ν αγξφηεο λα εμππεξεηείηαη θαιχηεξα. 

     Ζ εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ γίλεηαη ζρεδφλ ρσξίο θφζηνο απφ ηνπο αγξφηεο, αθνχ 

απμάλνπκε ηελ θνηλνηηθή ζπκκεηνρή. 

     Γίλνπκε δσξεάλ νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα θαηαζθεπή γεσξγνθηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

     Σν πξφγξακκα ηεο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο πξνρσξεί,  φπσο θαη ε ζπγρψλεπζε ησλ 

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα κεηά απφ εθηελή δηάινγν κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Θα ζαο πεη θαη ν Τθππνπξγφο θ. Κνληφο ζηε ζπλέρεηα ηη 

αθξηβψο κπνξνχκε λα θάλνπκε. 

     Θα ζαο δψζσ δχν αθφκε ζηνηρεία: 

     Σν πξψην είλαη φηη νη εηζαγσγέο γίλνληαη, γηαηί είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηηο 

θάλνπκε. Δκείο θέηνο έρνπκε θζάζεη ζ’ έλα ζεκείν πνιχ απζηεξψλ ειέγρσλ ζηηο 

εηζαγσγέο, θπηνυγεηνλνκηθψλ θαη άιισλ, πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη ζνβαξέο αληηδξάζεηο. 

     Ήδε έρνπκε κία ζεκαληηθή θαηαγγειία –θαη ην ιέσ γηα ην ψκα- ζε ζρέζε κε ηε 

θεξφκελε παξεκπφδηζε εηζαγσγψλ ζθιεξνχ ζηαξηνχ απφ ηνλ Καλαδά θαη ζα πξέπεη λα 

απνινγεζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε  -φρη ε Διιάδα- ζηνλ ΠΟΔ ηηο επφκελεο εκέξεο, ην πξψην 

δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ, ζεσξψληαο φηη θαηαζηξαηεγείηαη θάζε δηάηαμε θαη 

παξεκπνδίδνληαη νη εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο. αο ην ιέσ ζαλ έλα κείδνλ πξφβιεκα, 

ην νπνίν ζα αληηκεησπίζνπκε ηηο επφκελεο εκέξεο. 

     Αλάινγα πξνβιήκαηα έρνπκε κε κία ζεηξά απφ ρψξεο γηα ηελ παηάηα, φπσο κε ηελ 

Αίγππην. αο επηζεκαίλσ φηη ζηα super  markets δελ ππάξρεη παηάηα πιένλ. 

Απνξξνθήζεθε ε παηάηα απηή, ηελ νπνία παίξλνπλ ηα super markets. Γελ μέξσ αλ 

ππάξρεη παηάηα ζε νπνηεζδήπνηε πεξηνρέο θαη γηαηί δελ δηαηίζεηαη.  Δκείο θάλνπκε 

κία πξνζπάζεηα λα δηεπθνιχλνπκε ηε δηάζεζε ηεο δηθήο καο παηάηαο, αλεμάξηεηα απφ ην 

πψο πξνρσξνχλ νη εηζαγσγέο. 

     Πξέπεη λα ζαο πσ φηη νη εηζαγσγέο ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξεο ζηελ πξνεγνχκελε 

θπβέξλεζε θαη έρσ παξαζέζεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. ην ζθιεξφ ζηηάξη –ην έρνπκε πεη 



θαη άιινηε- ην πξψην εμάκελν ηνπ 2003 ήηαλ νη εηζαγσγέο ηεηξαθφζηεο ελελήληα επηά 

ρηιηάδεο ηνλνη, ζην δηθφ καο εμάκελν ηνπ 2004 ήηαλ ηξηαθφζηεο έληεθα ρηιηάδεο 

ηφλνη. 

     Σα ακπειννηληθά, πνπ είπαηε γηα ηα ζηαθχιηα, είραλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 18% ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ θαηά 13,2% ζηελ ίδηα πεξίνδν. 

     Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θέηνο, είλαη απνηέιεζκα ζπζζσξεπκέλσλ 

αδηεμφδσλ ή ζπζζσξεπκέλσλ θαθψλ δηαρεηξίζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θπβέξλεζε. 

     ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΗΟΓΚΑ: Σν εξψηεκα είλαη αλ ζα απνδεκηψζεηε. 

     ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΜΠΑΗΑΚΟ (Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ):  Ο ΔΛΓΑ –λα 

ην μεθαζαξίζνπκε θαη λα κε ιέκε πξάγκαηα πνπ δελ ζηέθνπλ- απνδεκηψλεη κφλν ιφγσ 

θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ηειεία θαη παχια! Γελ απνδεκηψλεηαη πνηέ ππεξπαξαγσγή πνπζελά 

ζηνλ θφζκν. 

     Θα ζαο εμεγήζσ γηα πνην ιφγν. Αλ ηνπ ρξφλνπ θαιιηεξγήζνπλ νη πάληεο ηα πάληα 

θαη θάλνπλ πιαζκαηηθή παξαγσγή, πνηνο δεκφζηνο ηνκέαο ζα κπνξέζεη λα θαιχςεη απηέο 

ηηο αλάγθεο; αο ιέσ αθξηβψο ην ιφγν. Ζ ιχζε ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ κε εζληθνχο 

πφξνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ είλαη αδηέμνδε, γηαηί δελ ππάξρεη πιένλ ε 

νπνηαδήπνηε εζηθή ζηήξημε, ψζηε λα αξλεζνχκε αλάινγε εζληθή ελίζρπζε ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν πξντφλ. 

     Μαο θέξαηε πέληε πξντφληα γηα εζληθή ελίζρπζε. Γηαηί δελ κνπ θέξλεηε άιια 

δέθα; Γηα πνην ιφγν; Με ηελ ίδηα ινγηθή πνπ κνπ ιέηε γηα ηα πέληε, θέξηε θαη άιια 

δέθα. Καη πψο ζα πνχκε φηη μερσξίδνπκε ηα κελ απφ ηα δε; Άξα, ινηπφλ, πξέπεη λα 

ηεξήζνπκε φινη έλαλ θαλφλα ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλήο νξγάλσζεο αγνξάο ή θαη ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο, πνπ ιέεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ζηήξημε απφ 

θνηλνηηθνχο πφξνπο –ή θαη φπνπ επηηξέπεηαη κε εζληθά κέηξα, φρη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε- φπσο είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο, φπσο είλαη κηα ζεηξά κέηξα, ψζηε λα 

επηηχρνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

     Έξρνκαη ηψξα ζην «δηά ηαχηα». Μπξνζηά καο έρνπκε ηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή, 

έρνπκε κία ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ απνθαζηζζεί θπξίσο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θπβέξλεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 θαη πνπ κηινχλ γηα απνδέζκεπζε θαη δέζκεπζε κε 

θξηηήξηα πνπ επηιέγνληαη απφ ηε ρψξα πνπ ηα εθαξκφδεη. Θα παίξλνπκε έλα ζηαζεξφ 

πνζφ ππφ ηε κνξθή επηδφκαηνο, κε βάζε ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο ηξηεηίαο 2000–2002 

θαη απφ εθεί θαη πέξα ε ηηκή ζα είλαη κφλν εκπνξηθή. Γελ ζα δνζεί ελίζρπζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, νχηε ελφο επξψ, γηα νπνηνδήπνηε πξντφλ. 

     Απηφ είλαη κία δεδνκέλε θαηάζηαζε πνπ ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη πνπ ζπκθσλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΟΔ, αθξηβψο επεηδή έηζη αμίσλαλ θαη νη 

ρψξεο ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ, φπσο ην δεηνχζαλ θαη νη ζνζηαιηζηηθέο θπβεξλήζεηο. Γελ 

είλαη μαθληθά παξαινγηζκφο λα αιιάμεη ν ηξφπνο ζηήξημεο. Ήηαλ απνηέιεζκα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκθσληψλ. 

     Θέισ, ινηπφλ, λα ζαο πσ φηη εληείλνπκε ηελ πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ 

επ’ απηνχ, δηφηη ζα πξέπεη λα μέξνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο. Ήδε απνηξέςακε ηνλ θίλδπλν 

κείσζεο θαη απψιεηαο ησλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πνιιαπιήο 

ζπκκφξθσζεο. Δηνηκαδφκαζηε γηα ηε λέα ρξήζε απφ ην 2006. 

     Σέινο θέξλνπκε ζπληνκφηαηα έλα λνκνζρέδην, φπνπ κε εζληθά ζπγθεθξηκέλα κέηξα, 

κεηά απφ δηάινγν, ζα δηεπθνιχλνπκε ηελ πξνψζεζε ηεο δηθήο καο πνιηηηθήο, ζα 

δηεπθνιχλνπκε ηε ζηήξημε ησλ αγξνηψλ, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ 

είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ζην λέν ζθεληθφ πνπ δηακνξθψλεηαη παγθνζκίσο θαη φρη κφλν 

ζηε ρψξα καο κεηά ην 2006. 

     (Υεηξνθξνηήκαηα απφ ηελ πηέξπγα ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο) 

 


