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Επόμενη είναι η με αριθμό 27/9-9-2002 δεύτερη επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελου Μπασιάκου προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικά με τη
μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων βαμβακιού, τον καθορισμό τιμής για τη φετινή
παραγωγή.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Μπασιάκου έχει ως εξής:
«Απόγνωση διακατέχει τον τελευταίο καιρό τους βαμβακοπαραγωγούς της χώρας,
που βλέπουν ότι με τις κυβερνητικές πράξεις και παραλείψεις δεν μπορούν πλέον να
καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής. Η Κυβέρνηση υποσχέθηκε πέρσι τιμή 300 δραχμών το
κιλό και ότι θα υπάρχει μόνο μια ποσότητα παραγωγής που θα είναι επιλέξιμη για
επιδότηση. Στην πράξη διαψεύσθηκε και στα δύο.
Οι διαλυμένες κρατικές υπηρεσίες (ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λ.π) ταλαιπώρησαν τους αγρότες με
γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές διαδικασίες. Ήδη αιωρείται η εντύπωση ότι τα
πάντα θα λυθούν στο Συμβούλιο Γεωργίας της 24/9 σε σχέση με την καταβολή από
εθνικούς πόρους μέρους της διαφοράς μεταξύ υπεσχημένης τιμής και της τελικά
καταβληθείσης τιμής και μάλιστα σε αντίθεση με τη δεδηλωμένη εθνική θέση κατά της
εθνικοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που ζημιώνει τη χώρα μας.
Παραμένει δε το θέμα της τύχης της «πλεονασματικής» ποσότητας που απορρίφθηκε από
την Κυβέρνηση.
Αμφιβολία υπάρχει και ως προς τις προβλέψεις της Κυβέρνησης για τη φετινή
παραγωγή και τιμή.
Τέλος, αγωνιώδες είναι το ερώτημα τι θα γίνει με τους βαμβακοπαραγωγούς που
αποχωρούν από την καλλιέργεια (πενήντα χιλιάδες από το 1994) και με τις εκτάσεις
που περικόπτονται (οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες στρέμματα από το 1995), λόγω των
κυβερνητικών αυθαίρετων περιορισμών.
Ε ρωτάται ο κύριος Υπουργός:
Γιατί θέτει σε δοκιμασία τον αγροτικό πληθυσμό και οδηγεί σε περιθωριοποίηση
την περιφέρεια που θα έπρεπε να αποτελεί το πιο δυναμικό τμήμα της χώρας;
Τι θα γίνει με τους υποχρεωτικούς κυβερνητικούς περιορισμούς στην καλλιέργεια
και κατ’ επέκταση στο αγροτικό εισόδημα;»
Ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Ευάγγελος Αργύρης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΤΣΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν μπορεί ο κύριος Υπουργός ας τοποθετηθεί
και για τις λίμνες, διότι εμπίπτει στις αρμοδιότητές του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Όπως ξέρετε, υπάρχει Κανονισμός και οι
απαντήσεις του Υπουργού αναφέρονται στη συγκεκριμένη γραπτή ερώτηση.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση αυτή του κυρίου συναδέλφου μου δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσω και
σε σας και στον κύριο συνάδελφο ότι έχουμε συζητήσει για το ίδιο θέμα με πενήντα
τρεις ερωτήσεις, οκτώ αναφορές, είκοσι μία επίκαιρες ερωτήσεις και δύο επερωτήσεις.
Προστίθεται, λοιπόν, σ’ αυτό το θέμα άλλη μία επίκαιρη ερώτηση.
Εκτιμώ ότι έχετε κατανοήσει τι συμβαίνει κι εκείνο που δεν θέλετε είναι να
παραδεχθείτε ότι η πολιτική αυτή, η οποία εφαρμόστηκε κι εφαρμόζεται, μπορεί να
δημιούργησε κάποια προβλήματα, αλλά δίνει λύση και αναδιοργανώνει τον τομέα.
Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά κι έχει γίνει κατανοητό απ’ όλους, ότι την τιμή στο
βαμβάκι δεν την καθορίζει η Κυβέρνηση, αλλά καθορίζεται από την εφαρμογή του
Κανονισμού. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή είναι, αν θέλετε, αποτέλεσμα των
ποσοτήτων.
Για του λόγου το αληθές, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται γι’ αυτό, θα σας
παραπέμψω στις 23.11.2001. Τότε ήταν που έγινε από μένα προσωπικά η πρώτη δήλωση
ότι η παραγωγή έφθασε στο ύψος του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων
(1.146.000) τόνων και προέρχεται από εκτάσεις τριών χιλιάδων οκτακοσίων (3.800)
στρεμμάτων. Έτσι, λοιπόν, αυτή η ποσότητα δίνει τη δυνατότητα τιμής περίπου 280
δραχμών.
Στις 23.11.2001 δόθηκε συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Γεωργίας και δική μου
που αναφέρθηκε ότι η παραγόμενη ποσότητα που προέρχεται από τρία εκατομμύρια

οκτακόσια πέντε χιλιάδες στρέμματα είναι ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι
χιλιάδες τόνοι και η τιμή θα διαμορφωθεί από 271 έως 286 δραχμές. Επίσης στις
23.11.2001 σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Λάρισας αναφέρεται ότι η
παραγωγή έφτασε στους ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα έξη χιλιάδες τόνους και
προέρχεται από τρία εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες στρέμματα και η τιμή θα
διαμορφωθεί από 271 έως 286 δραχμές.
Στις 29.11.2001 σε ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Γεωργίας αναφέρεται ότι η
παραγωγή έφτασε στο ύψους των ενός εκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων τόνων
από τρία εκατομμύρια οκτακόσια πέντε χιλιάδες στρέμματα, άρα η τιμή κυμαινόταν από
271 έως 286 δραχμές.
Τα προηγούμενα δεν ήταν αυθαίρετες εκτιμήσεις. Ήταν ακριβώς η ποσότητα, την
οποία είχε δεχθεί η διαχειριστική επιτροπή της ευρωπαϊκής επιτροπής, δηλαδή η
παραγωγή για τη χώρα μας θα ήταν ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες
επτακόσια ογδόντα επτά τόνοι, για την Ισπανία τριακόσιοι είκοσι πέντε χιλιάδες
τόνοι και για την Πορτογαλία χίλιοι πεντακόσιοι τόνοι. Άρα, λοιπόν, δεν ήταν μια
αυθαίρετη εκτίμηση, ήταν αυτή που είχε δεχθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις 5.2.2001 είχαμε μια σύσκεψη με την Πανθεσσαλική.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να γίνει λίγη ησυχία, για να συνεχίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Έχετε δίκιο.
Κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Υφυπουργός ομιλεί. Σας παρακαλώ, θέλει την
προσοχή σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Σε αυτή συμμετείχαν και συνάδελφοι
και εκπρόσωποι της Πανθεσσαλικής και αναφέρθηκε το εξής: Αν η παραγωγή είναι ένα
εκατομμύριο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες τόνοι, τότε θα υπάρχουν πενήντα μία δραχμές
επιστροφή. Αν είναι χίλιοι εκατόν είκοσι ή χίλιοι εκατόν εξήντα τόνοι, τότε η
επιστροφή θα είναι διαφορετική.
Γνωρίζετε, λοιπόν, ότι η τιμή του βάμβακος είναι αποτέλεσμα των ποσοτήτων.
Στη δευτερολογία μου θα απαντήσω και στα ερωτήματά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χωρίς να υποτιμούμε τα τεράστια
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι άλλοι καλλιεργητές αγροτικών προϊόντων –που
πραγματικά αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη κρίση τους- προτάσσουμε το πρόβλημα του
βάμβακος, γιατί είναι επίκαιρο και γιατί αυτές τις μέρες υποτίθεται πως θα κριθεί η
τύχη του εισοδήματος των βαμβακοκαλλιεργητών.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν αμφισβητεί κανείς ότι η αναλογία της τιμής συνάδει και
συνδέεται με την ποσότητα που παράγεται. Εκείνο που αμφισβητούμε είναι η πρόθεσή
σας να εξασφαλίσετε ικανοποιητικό εισόδημα για τους βαμβακοπαραγωγούς.
Το λέω αυτό, διότι ουδέποτε κάνατε αυτοκριτική σε σχέση με τις καταστροφικές
ρυθμίσεις του κανονισμού που ισχύει από πέρυσι την άνοιξη, που πολύ καθυστερημένα
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δικές σας ευλογίες και τη συμφωνία σας –
και αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό- και που οδήγησε τους βαμβακοκαλλιεργητές σε
σημαντικούς περιορισμούς.
Εγώ επανειλημμένως σας έχω παραθέσει στοιχεία, τα οποία είναι αδιάσειστα. Από
το 1995, κύριε Πρόεδρε, έχουν απαγορευτεί -δηλαδή έχουν τεθεί εκτός επιδότησηςοκτακόσια τριάντα χιλιάδες στρέμματα. Από το 1994 οι αγρότες, οι οποίοι ασχολούνται
με την βαμβακοκαλλιέργεια, έχουν περιοριστεί κατά πενήντα χιλιάδες.
Αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα, κύριε Υφυπουργέ. Οδηγήσατε τον κλάδο στη
μεγαλύτερη κρίση του. Αυτήν τη χρονιά οι βαμβακοπαραγωγοί δεν καλύπτουν ούτε καν το
κόστος παραγωγής, διότι με 230 δραχμές το κιλό προφανώς δεν καλύπτεται το κόστος
παραγωγής. Εσείς αρκείστε στο να τους διαβεβαιώνετε πάλι, όπως κάνατε και πέρυσι,
ότι η χρονιά ξεκινά με ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις και ότι θα επιτύχουν ένα
ικανοποιητικό εισόδημα.
Εγώ θα αρκεστώ να σας παραθέσω, για να δουν και οι συνάδελφοι την αξιοπιστία
των δηλώσεών σας, περσινή δήλωσή σας της 17.9.2001 που λέγατε -όταν ανακοινώσατε
την προσωρινή τιμή- ότι η προσωρινή ελάχιστη τιμή διαψεύδει για άλλη μια φορά όσους
προσπαθούσαν να παραπλανήσουν τους παραγωγούς με καταστροφικά σενάρια για την
εξέλιξη των τιμών μετά την ψήφιση του νέου κανονισμού.
Αντί να κάνετε αυτοκριτική για το νέο κανονισμό, τον επαινείτε! Γι’ αυτό

έχετε τεράστια ευθύνη και γιατί συμφωνήσατε με τον κανονισμό, αλλά και γιατί έκτοτε
χειριστήκατε με απαράδεκτο τρόπο το σοβαρό πρόβλημα του βάμβακος. Το γεγονός ότι
διαβεβαιώνετε πως θα πετύχετε έγκριση με ομόφωνη απόφαση από τους Ευρωπαίους
συναδέλφους σας απεμπολώντας άλλα δικαιώματα απλώς καλλιεργεί ελπίδες.
Πρέπει να γνωρίζουν οι κύριοι συνάδελφοι ότι δεν πρόκειται για νέους
κοινοτικούς πόρους, αλλά πρόκειται για αφαίμαξη από τον κρατικό προϋπολογισμό ενός
μέρους μόνο της διαφοράς μεταξύ της υπεσχημένης και της πραγματικά καταβληθείσης
τιμής που είναι η μικρότερη της τελευταίας δεκαετίας.

