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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Βρεττός): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας
Δημοκρατίας κ. Ευάγγελος Μπασιάκος έχει το λόγο για είκοσι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα, θέλωνα εκφράσω τη
μεγάλη μου χαρά, που βλέπω τόσο μεγάλη παρουσία συναδέλφων και ιδιαίτερα νέων
συναδέλφων στη σημερινή συνεδρίαση, που είναι, νομίζω, πρωτόγνωρη για συζήτηση
επερώτησης στη Βουλή. Να θεωρήσω ότι είναι μία καλή αρχή για την παρακολούθηση από
τους συναδέλφους πολύ σημαντικών θεμάτων, όπως είναι σήμερα το θέμα που συζητούμε
για το βαμβάκι ή γενικότερα για τα θέματα της γεωργίας και ειδικότερα ότι θα είναι
μία καλή αρχή για την ενημέρωση και των Βουλευτών των αστικών κέντρων γύρω από τα
πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική περιφέρεια.
Η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι γνωστό, κατέθεσε αυτήν την επερώτηση, η οποία είναι η
δεύτερη επερώτηση που καταθέτει σ' αυτήν την περίοδο και βεβαίως σε αυτήν τη Σύνοδο
της Βουλής, ακριβώς γιατί θέλησε να δείξει το ενδιαφέρον της παρατάξεώς μας ως προς
τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια και ειδικότερα οι
βαμβακοπαραγωγοί της χώρας.
Το λέω αυτό γιατί ειδικά η καλλιέργεια του βαμβακιού αντιμετωπίζει τα τελευταία
χρόνια, ειδικότερα τα τελευταία επτά χρόνια, τη μεγαλύτερη κρίση της, ως αποτέλεσμα
λαθών και παραλείψεων της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Είναι εύγλωττα τα στοιχεία τα οποία ακούστηκαν και από τους προλαλήσαντες
επερωτώντες Βουλευτές συναδέλφους, ως προς τη διαμόρφωση της τιμής του βάμβακος και
κατ' επέκταση του εισοδήματος των βαμβακοπαραγωγών τα τελευταία χρόνια.
Ακούσατε ένα συγκριτικό στοιχείο το οποίο είναι καταλυτικό νομίζω,ότι ενώ η τιμή
του βάμβακος από το 1988-1989 διπλασιάστηκε και από 139 δραχμές έφθασε τις 280
δραχμές το 1993, όταν έφυγε η Νέα Δημοκρατία από την Κυβέρνηση, τα επόμενα χρόνια
αυξομειώθηκε, για να φθάσει σήμερα σε τιμή πολύ κατώτερη και από την τιμή του 1993.
Βλέπετε λοιπόν, ότι υπάρχει μια διαχρονική μείωση του εισοδήματος των
βαμβακοκαλλιεργητών, χωρίς οι καλλιεργητές αυτοί να έχουν οποιαδήποτε εναλλακτική
λύση καλλιέργειας, για να αποκομίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα και να
ανταπεξέλθουν στα τεράστια προβλήματα, λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους
παραγωγής.
Μας είπατε ορισμένα επιχειρήματα, κύριε Υφυπουργέ, και απορώ με τη θεμελίωση που
κάνατε, γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό ήσασταν στα έδρανα της Βουλής, ήσασταν απλός
Βουλευτής και θεωρώ ότι είχατε πολύ καλή γνώση των θεμάτων και ήλπιζα ότι δεν θα
είχατε προκατάληψη μιας και τώρα αναλάβατε τα καθήκοντά σας ως μέλος της
Κυβέρνησης.
Μας είπατε ότι η διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών ευθύνεται σεμεγάλο βαθμό για τη
σημερινή εικόνα που παρουσιάζει ο τομέας του βάμβακος. Κάνατε ένα λάθος και είπατε:
"Τι να κάνουμε, εμείς υπογράψαμε την GATT στις 15 Δεκεμβρίου 1993". Σας θυμίζω ότι
διαπραγματευτής από την ελληνική πλευρά δεν ήταν ο αρμόδιος Υπουργός Γεωργίας, αλλά
ήταν ο αναρμόδιος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών ο αείμνηστος
Κρανιδιώτης. Η Κυβέρνηση απαξίωσε να στείλει ως εκπρόσωπό της τον Υπουργό Γεωργίας,
μιας και τα περισσότερα θέματα τα οποία διακυβεύονταν και για τα οποία υποτίθεται
πως η ελληνική πλευρά θα έπρεπε να δώσει βάρος, ήταν τα θέματα της ελληνικής
γεωργίας.
Τότε λοιπόν, παρά τα όσα λέτε εσείς, ότι ήταν κακές οι εξελίξεις των
διαπραγματεύσεων επί Νέας Δημοκρατίας, που εν πάση περιπτώσει απεχώρησε από την
εξουσία τον Οκτώβριο του 1993, ο 'Ελληνας διαπραγματευτής, ο αείμνηστος
Κρανιδιώτης, τηλεγράφησε στην ελληνική Κυβέρνηση τότε λέγοντας ότι είναι πολύ
θετικές οι ρυθμίσεις της GATT, γι' αυτό και θα τις ψήφιζε και θα τις αποδεχόταν.
Ποιος, λοιπόν, έχει δίκιο; Ο αείμνηστος Κρανιδιώτης ή εσείς ο οποίος λέτε ότι ήταν
αποτυχημένες οι διαπραγματεύσεις της Νέας Δημοκρατίας και ότι αναγκαστήκατε να
υπογράψετε; Ο Κρανιδιώτης δεν είχε πει ότι ήταν κακές οι διαπραγματεύσεις ή ότι
ήταν κακή η ρύθμιση και αναγκαζόσασταν να την αποδεχτείτε. Είχε δηλώσει
κατηγορηματικά -τα τηλεγραφήματαυπάρχουν- ότι οι ρυθμίσεις της GATT ήταν θετικές
και γι' αυτό τις αποδεχτήκατε. Αυτά τα είπε σε αναφορά του προς τον αρμόδιο

Υπουργό, τον κ. Παπούλια τότε.
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει η Δ' Αντιπρόεδροςτης Βουλής κ.
ANNA ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ)Bλέπετε, λοιπόν, ότι δεν έγιναν κακές διαπραγματεύσεις από την
ελληνική Κυβέρνηση. Απλώς εσείς δεν αξιοποιήσατε δυνατότητες που σας παρείχε η δική
μας διαπραγμάτευση, η δική μας παρουσία στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, που
διασφάλιζε ειδικότερα τα μεσογειακά προϊόντα. Θυμάμαι ότι στην τελευταία
διαπραγμάτευση της Κυβερνήσεως της ΝέαςΔημοκρατίας, που είχα την τιμή και εγώ να
εκπροσωπώ την ελληνική πλευρά, με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Παπακωνσταντίνου τότε
και τον Υπουργό Γεωργίας κ. Κοσκινά, εξασφαλίσαμε δέσμευση της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
ότι τα μεσογειακά προϊόντα, άρα και τα προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος, θα
εξαιρεθούν από τους περιορισμούς της GATT. Μία δέσμευση την οποία δεν αξιοποιήσατε,
δεν επικαλεσθήκατε καν τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα ναέχουμε σήμερα αυτήν την
πάρα πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για το εισόδημα των αγροτών και ειδικότερα των
βαμβακοκαλλιεργητών.
Αναφέρθηκαν όλοι οι προλαλήσαντες -και εγώ- στη διαχρονική εξέλιξη των τιμών του
βάμβακος, για να σας πείσουμε ότι ο βαμβακοπαραγωγός δεν αντέχει το τεράστιο κόστος
παραγωγής και δεν μπορεί να αποκομίσει ένα λογικό κέρδος. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα
οποία σας παρουσιάζουμε, το ακαθάριστο εισόδημα, τα ακαθάριστα έσοδα από το βαμβάκι
είναι μεγαλύτερα από το τίμημα του προϊόντος μαζί με την κοινοτική επιδότηση.
Δηλαδή, η καλλιέργεια του βάμβακος καταντάει φέτος ζημιογόνος.
Και ερωτάται: Υπάρχει μία εναλλακτική λύση καλλιέργειας, ώστε οαγρότης του
βάμβακος, ο καλλιεργητής του βάμβακος να έχει μια δυνατότητα να προσφύγει σε μία
άλλη καλλιέργεια ή περιορίζεται οποιαδήποτε δυνατότητα καλλιέργειας για οποιοδήποτε
άλλο τέως δυναμικό προϊόν, τέως δυναμικής καλλιέργειας και τον έχετε εγκλωβίσει στο
βαμβάκι, ώστε να αναγκάζεται να διεκδικεί την καλλιέργεια περισσοτέρων, ει δυνατόν,
στρεμμάτων;Μας είπατε προηγουμένως ότι αυξήθηκε η καλλιέργεια. Πράγματι συνέβη
αυτό. Γιατί συνέβη αυτό τα τελευταία αυτά χρόνια, που κυβερνάτε; Γιατί σε κανένα
άλλο προϊόν, ακριβώς γιατί και στα άλλα προϊόντα έχετε διαπράξει τα ίδια τραγικά
λάθη που έχετε διαπράξει και στον τομέα του βάμβακος, δεν παρέχεται οποιαδήποτε
λύση, οποιαδήποτε εναλλακτική δυνατότητα καλλιέργειας;Διότι τα μέτρα σας για το
βαμβάκι, τα μέτρα περιορισμού της καλλιέργειας για το βαμβάκι, που ελήφθησαν πολύ
πρόωρα, κατά τρόπο απαράδεκτο και πρωτοφανή για τα χρονικά των διαπραγματεύσεων,
έρχονταισε συνέχεια δικών σας υποχωρήσεων, εθνικών απαράδεκτων υποχωρήσεων, για
παράδειγμα στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού.
Ο Υπουργός Γεωργίας δήλωσε -και το δήλωσε και στη Βουλή τελευταίαότι είναι επαρκείς
οι εκτάσεις, οι οποίες καλλιεργούνται με βαμβάκι και οι οποίες εξασφαλίζονται και
στηρίζονται από κοινοτικούς πόρους, όταν η δυνατότητα που είχαμε επί Νέας
Δημοκρατίας για την καλλιέργεια των εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων
στρεμμάτων περιορίστηκε επί των δικών σας ημερών, επί της δικής σας Κυβέρνησης στα
έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες στρέμματα.
Αυτή η δέσμευση του Υπουργού να περιορίσουμε τα στρέμματα σε έξι εκατομμύρια εκατόν
εβδομήντα χιλιάδες, που μας αποκλείουν τη δυνατότητα καλλιέργειας σκληρού σιταριού
με κοινοτικές επιδοτήσεις, είναι εκείνη η οποία έχει οδηγήσει στο αδιέξοδο, όταν
την πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου αυτού, τη φετινή χρονιά, έχουμε ήδη υπερβεί
το πολύ χαμηλό αυτό όριο καλλιέργειας σκληρού σιταριού.
Βλέπετε, λοιπόν, ότι έχετε δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό στο εισόδημα του
αγρότη με δική σας ευθύνη, όταν μάλιστα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, την
κρίσιμη περίοδο των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων, βγαίνει ο Υπουργός και
λέει ότι είναι θετικές οι προτάσεις. Το είπε και για το βαμβάκι.
Είναι καταγεγραμμένα στα Πρακτικά αυτά που είπε ο Υπουργός Γεωργίαςκατά τρόπο
απαράδεκτο και πρωτοφανή, όταν ακόμη συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Είναι γνωστό
ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί ο νέος κανονισμός για το βαμβάκι, κύριε Υφυπουργέ της
Γεωργίας. Και βγαίνει ο κύριος Υπουργός Γεωργίας και μας λέει εδώ κατά τρόπο
απαράδεκτο και πρωτόγνωρο ότι είναι θετικές οι ρυθμίσεις για το βαμβάκι και ότι
πρέπει να τις στηρίξουμε.
Και έρχεσθε και εσείς εδώ και επαναλαμβάνετε αυτό που λέγατε και παραμονές των
εκλογών, αυτή είναι η αλήθεια, ότι είναι θετική η εξέλιξη του περιορισμού των
στρεμμάτων, του περιορισμού της καλλιέργειας για το βαμβάκι, χωρίς όμως να
παρέχεται στον αγρότη οποιαδήποτε εναλλακτική λύση καλλιέργειας, για να μπορέσει να

επιβιώσει.
Η προηγούμενη ηγεσία ευθύνεται για τη λήψη των μέτρων αυτών. Γιατί πράγματι δεν
ευθύνεσθε εσείς. Εσείς ευθύνεσθε, γιατί υπερασπίζεστε μία απαράδεκτη πολιτική που
ξεκίνησε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Και έρχεσθε και μας λέτε ότι
"παύεται να καλλιεργείται το βαμβάκι", χωρίς όμως να μας εξηγείτε τι θα κάνει ο
αγρότης με τα στρέμματα, τα οποία πλέον δεν μπορεί να καλλιεργήσει με βαμβάκι.
Και εδώ έχουμε και μία σοβαρή αντίφαση. 'Οταν πρωτοπάρθηκαν τα μέτρα του
περιορισμού της καλλιέργειας, χωρίς να σας τα επιβάλει κανείς -καμμία Ευρωπαϊκή
'Ενωση, καμία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κανένα κοινοτικό όργανο δενσας επέβαλε τη μείωση
της καλλιέργειας για το βαμβάκι στη χώρα μας πήρατε-τα μέτρα αυτά πολύ πρόωρα -όπως
σας είπα- και κατά τρόπο απαράδεκτο.
Είχατε δηλώσει ότι αποβλέπετε στη μείωση της καλλιέργειας τουβάμβακος κατά
εφτακόσιες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς την ίδια στιγμή, όπως θα υποχρεούστε άλλωστε,
να εξηγήσετε τι θα γίνουν τα εφτακόσιες χιλιάδες στρέμματα, τι θα γίνουν οι
καλλιεργητές, οι μικροκαλλιεργητές, οι οποίοι με τα εφτακόσιες χιλιάδες στρέμματα
επιβίωναν. Τι θα καλλιεργήσουν;Εγώ σας ρωτάω ευθέως να μας πείτε σήμερα, μια και
φαίνεστε υπερασπιστής και υπέρμαχος αυτών των μέτρων, των απαράδεκτων μέτρων, που η
Νέα Δημοκρατία πολύ καλά έκανε και δήλωσε ότι θα τα καταργούσε, αν γινόταν
Κυβέρνηση, τι θα κάνουν με τα στρέμματα αυτά οι αγρότες. Να μας το πείτε και να
δικαιολογήσετε την απόφασή σας, τη διατήρηση αυτής της απόφασης για τον περιορισμό
των στρεμμάτων.
Ενώ όμως αρχικά είχατε ταχθεί και εσείς και οι συνάδελφοί σας, οι κυβερνητικοί
παράγοντες γενικότερα, υπέρ της απόφασης για τον περιορισμό των στρεμμάτων, ήρθατε
λίγο αργότερα, ακριβώς γιατί αντιμετωπίζετε σοβαρές αντιδράσεις από τον αγροτικό
χώρο και απαλύνατε την αυστηρότητα των μέτρων αυτών, με το να τροποποιείτε διαρκώς,
να ανακαλείτε τα μέτρα σας, να παίρνετε αλλοπρόσαλες αποφάσεις, οι οποίες οδηγούσαν
σε τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα και συμπέρασμα και να εκτίθεστε για την
προχειρότητα, με την οποία αντιμετωπίζετε το σοβαρό πρόβλημα της
βαμβακοκαλλιέργειας.
Aρκεί να σας πω και να ενημερώσω και το Σώμα και τους συναδέλφους ότι είναι
πρωτόγνωρο μέσα σε δύο μήνες να έχει τροποποιηθεί τέσσερις φορές η απόφασή σας.
Η πρώτη απόφαση μιλούσε για περιορισμούς. Και πραγματικά με βάσηκάποια στοιχεία που
σας έδωσαν ορισμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες που και αυτοί αντέφασκαν με τα στοιχεία
που σας έδιναν - άλλα σας έδινε ο Οργανισμός Βάμβακος και άλλα το Υπουργείο
Γεωργίας- είχατε φτάσει σε κάποιους περιορισμούς με κάποιους μέσους όρους.
Πρώτα μας μιλήσατε για μέσο όρο της πενταετίας. 'Ηρθατε μετά από λίγο σε νεότερη
απόφασή σας να μας πείτε για μέσο όρο της τριετίας. Η τρίτη απόφασή σας στο ίδιο
μικρό χρονικό διάστημα αφορούσε την εξαίρεση από τους περιορισμούς των καλλιεργητών
μέχρι διακοσίων στρεμμάτων.
Η τέταρτη απόφασή σας ήταν εκείνη που αφορούσε την εξαίρεση εκείνων των
καλλιεργητών που είχαν εξωγεωργικό εισόδημα ένα εκατομμύριο ή και λίγο παραπάνω και
η επόμενη απόφασή σας, η πέμπτη κατά σειρά ήταν η κωδικοποίηση των προηγούμενων
αποφάσεών σας, η οποία όμως άφηνε ένα παραθυράκι ότι θα υπάρξει και νέα τροποποίηση
ανάλογα με την εφαρμογή του μέτρου.
'Εχετε, λοιπόν, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τονΙανουάριο μέχρι τον
Απρίλιο ουσιαστικά πέντε αποφάσεις. Και τώρα μας προαναγγέλλετε ότι θα υπάρξει και
νέα απόφαση που θα τροποποιεί τις προηγούμενες. Αυτή η απαράδεκτη εικόνα των
αλληλοαναιρούμενων αποφάσεών σας που αποδεικνύει ότι δεν έχετε μία στρατηγική στον
τομέα του βάμβακος και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν αντιμετωπίζετε με τη δέουσα
υπευθυνότητα τον αγρότη και το βαμβακοκαλλιεργητή οδήγησε σε σύγχυση τον παραγωγό
της ελληνικής περιφέρειας, ο οποίος δεν ήξερε τι θα κάνει. Δεν ήξερε πόσα στρέμματα
δικαιούται να καλλιεργήσει και γιατί να τα καλλιεργήσει.
Και βεβαίως τις αποφάσεις αυτές τις πήρατε σε μία περίοδο που περίπου είχε
ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την καλλιέργεια του βάμβακος. Και ξέρετε και σεις
και ο συνάδελφός σας από τη Θεσσαλία, ότι είναι απαράδεκτο να τροποποιούμε
αποφάσεις βάμβακος που αναφέρονται σε καλλιεργητική περίοδο κατά την οποία η έναρξη
της καλλιέργειας είναι τον Ιανουάριο και η σπορά τελειώνει το μήνα Απρίλιο ή το
μήνα Μάρτιο. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα.
Οι αγρότες είχαν νοικιάσει χωράφια, είχαν προμηθευτεί τα εφόδια, είχαν πληρώσει τα

ενοίκια, είχαν υποβληθεί σε δαπάνες και κανείς από την Κυβέρνηση δεν
ευαισθητοποιήθηκε να σκεφτεί τι θα γίνει με τους αγρότες εκείνους οι οποίοι είχαν
προετοιμαστεί και δεν είχαν τη δυνατότητα πλέον να καλλιεργήσουν εκείνα που είχαν
προγραμματίσει και για τα οποία είχαν προετοιμαστεί με δική σας αποκλειστικά
ευθύνη.
Οι νεότερες τροποποιήσεις είναι βέβαιο, κύριε Υφυπουργέ, ότι δίνουν περισσότερες
ευκαιρίες καλλιέργειας και κατά μία εκδοχή ενδεχομένως ναοδηγήσουν σε αύξηση της
καλλιέργειας σε σχέση με την περσινή περίοδο. Και ερωτάται εύλογα κανείς: Μα πότε
είχατε δίκιο; 'Οταν μας λέγατε ότι πρέπει να περιοριστεί η καλλιέργεια κατά
επτακόσιες χιλιάδες στρέμματα ή τώρα που αποδεικνύεται ότι από την τροποποίηση των
μέτρων σας και για προεκλογικούς λόγους η καλλιέργεια ενδεχομένως να αυξηθεί και να
υπερβεί και τα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα;Και βέβαια οι
αγρότες σπεύδουν να εξασφαλίσουν κάποια στρέμματα καλλιέργειας γιατί φοβούνται ότι
με την ίδια αλλοπρόσαλλη και απαράδεκτη πολιτική σας ενδεχομένως να τους επιβάλετε
νέους περιορισμούς του χρόνου και άρα προσπαθούν να εξασφαλίσουν κάτι, ό,τι
μπορούν.
Μας είπατε βέβαια ότι οι αποφάσεις αυτές όπως κωδικοποιούνται σε ενιαία απόφαση φαντάζομαι την Πέμπτη να είναι και η τελική απόφασή σαςθα εφαρμοστούν για μία
χρονιά. Γνωρίζουν όμως ότι γενικώς φαίνεστε ανακόλουθοι σε εκείνα στα οποία
εξαγγέλλετε και δηλώνετε. Φοβούνται ότι αυτή η απόφαση μπορεί να ισχύσει και του
χρόνου. Και εν πάση περιπτώσει δεν είχατε την τόλμη να ομολογήσετε το λάθος σας και
να πείτε ότι αφού φέτος δεν θα εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός, αλλά προφανώς θα
εφαρμοστούν τα μέτρα που ισχύουν από το 1995 με τον άλλο καταστροφικό κανονισμό που
ρυθμίζει το βαμβάκι, προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη περιορισμού ή λήψης τέτοιων
περιοριστικών μέτρων που οδηγούν στο σημερινό αδιέξοδο τους βαμβακοκαλλιεργητές.
Και ενώ γνωρίζετε ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έχει οριστικοποιηθεί η
διαπραγμάτευση και πήγε για το επόμενο συμβούλιο- άλλωστε αυτές τις μέρες
συζητούνται άλλα ζητήματα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας- εμμένετε στην απόφασή
σας αυτή την οποία ανακαλείτε εν μέρει με νεότερες αποφάσεις.
Αν κάποιος συνάδελφος σας ζήτησε να τροποποιήσετε την απόφαση αυτή προφανώς σας
ζήτησε να την καταργήσετε ή να τη βελτιώσετε όχι να τη χειροτερεύσετε. Μη
διερωτάστε, λοιπόν, γιατί συνάδελφοι ή γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο Αρχηγός μας
ο κ. Καραμανλής είχε δηλώσει τότε ότι θα καταργήσουμε την απόφαση. Ο λόγος είναι
ακριβώς για να αποδεσμεύσουμε τον αγρότη από τους απαράδεκτους αυτούς περιορισμούς.
Και βεβαίως θα μας θέσετε το ζήτημα των πόρων και θα μας πείτε ότιδεν εξασφαλίσαμε
πολλούς πόρους για το βαμβάκι γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε
περιορισμούς. Θα μας το πείτε αυτό και είναι εύλογο το ερώτημά σας και η τοποθέτησή
σας αυτή.
Εγώ θα διερωτηθώ όμως και θα σας πω για ποιο λόγο, αβασάνιστα καιχωρίς καμία
αντίρρηση, αποδέχεστε μειώσεις συνεχώς σε σημαντικές καλλιέργειες της χώρας μας;
Και αναφέρθηκα στο σκληρό σιτάρι προηγουμένως, προσθέτω και το ελαιόλαδο τώρα, όπου
κατά τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο ο Υπουργός της Γεωργίας εδήλωνε ότι είναι επαρκείς
οι ποσότητες που στηρίζονται σε κοινοτικές επιδοτήσεις των τετρακοσίων είκοσι
χιλιάδων τόνων, όταν την πρώτη χρονιά εφαρμογής και πάλι είχαμε τεράστια υπέρβαση
και κατεγράφησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου της Γεωργίας ποσότητες
εξακοσίων χιλιάδων τόνων. Είχαμε 50% υπέρβαση της παραγωγής. Ανάλογα αποτελέσματα
έχουμε και σε άλλες καλλιέργειες.
Υποχωρείτε, λοιπόν, σε πολύ μικρότερες ποσότητες παραγωγής που επιδοτούνται ή σε
πολύ μικρότερες εκτάσεις καλλιέργειας που στηρίζονται με κοινοτικές επιδοτήσεις και
δεν προβάλλετε καμία αξίωση και δεν διεκδικείτε καμία αντιστάθμιση και κανένα
αντάλλαγμα. Γι' αυτό σας ψέγουμε. Θα μπορούσατε κάλλιστα να πείτε ότι υποχωρούμε
από μία καλλιέργεια, αν αυτή είναι η πολιτική μας ή αν αυτή είναι η πολιτική της
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, αλλά κερδίζουμε κάποιο αντάλλαγμα, κάποια αντιστάθμιση, όταν
επί Νέας Δημοκρατίας είναι βέβαιο ότι οι μειώσεις αντικαθίσταντο κατά ποσοστό 100%
από άλλες επιδοτήσεις και από άλλη στήριξη. 'Ετσι είναι.
Και δεν μπορεί να ανεχθεί κανείς τον Πρωθυπουργό τον κ. Σημίτη ή τους αρμόδιους
κυβερνητικούς παράγοντες να μας λένε παραμονές των εκλογών ότι επέτυχαν σημαντικά
οφέλη για την ελληνική γεωργία με τη διαπραγμάτευση της "Ατζέντα 2000" και
κερδίσαμε επτάμισι τρισεκατομμύρια ή εννιάμισι τρισεκατομμύρια ή δώδεκα

τρισεκατομμύρια δραχμές για τα επόμενα χρόνια. Αυτά μας έλεγαν οι κυβερνητικοί
παράγοντες προεκλογικά, προφανώςπροσθέτοντας στους πόρους και άλλους πόρους για την
περιφερειακή ανάπτυξηκαι θριαμβολογούσαν λέγοντας ότι είχαμε πετύχει όλους μας τους
στόχους και ότι οι αγρότες θα έχουν βελτίωση του εισοδήματός τους και του βιοτικού
τους επιπέδου.
Πραγματικά ο αγρότης διερωτάται, όταν έχουμε τέτοια μεγάλη επιτυχίαστο εξωτερικό,
όταν έχουμε τόσο μεγάλα οφέλη από τη διαπραγμάτευσητου ΠΑΣΟΚ και του κ. Σημίτη πολύ
πρόσφατα, τους τελευταίους μήνες, για τα αγροτικά προϊόντα, πώς συμβαίνει και όλα
τα αγροτικά προϊόντα, όλες οι δυναμικές καλλιέργειες της χώρας μας να έχουν τόσο
άσχημη προοπτική για τα επόμενα χρόνια; Πώς γίνεται και όλα τα βασικά αγροτικά
προϊόντα έχουν χαμηλές τιμές και το εισόδημα των αγροτών μειώνεται ραγδαία τα
τελευταία χρόνια; Ειδικότερα τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια έχει μειωθεί κατά
12%. Δεν μπορεί να δοθεί καμία εξήγηση. Ούτε μπορείτε εδώ να δεσμευτείτε ότι κάποιο
από τα αγροτικά προϊόντα θα έχει καλύτερη εξέλιξη μετά τις "επιτυχείς"
διαπραγματεύσεις, κατά τα λεχθέντα του κυρίου Πρωθυπουργού, τα επόμενα χρόνια.
Μας λέτε εδώ ότι το βαμβάκι θα έχει μείωση της τιμής ή μείωση της καλλιέργειας,
χωρίς να μας δίνετε μία διέξοδο για τα υπόλοιπα στρέμματα. Κάτι ανάλογο θα συμβεί
με το σκληρό σιτάρι, που λόγω υπέρβασης της καλλιέργειας, όπως σας είπα, θα έχει
πολύ μικρότερη στρεμματική ενίσχυση τα επόμενα χρόνια. Κάτι ανάλογο γίνεται με το
ελαιόλαδο, όπου υπάρχει μειωμένη ποσότητα στήριξης από κοινοτικούς πόρους και θα
είναι ακόμα δυσμενέστερη η ρύθμιση αν ισχύσει η πρόταση της επιτροπής, που
αδιαμαρτύρητα την αποδέχεσθε, για τη μετατροπή του τρόπου κατανομής των επιδοτήσεων
κατά δένδρο.
Τι θα συμβεί; Θα σας πω μόνο για τα τρία αυτά βασικά προϊόντα, να μην αναφερθώ ούτε
στον καπνό ούτε στα οπωροκηπευτικά ούτε σε μία σειρά άλλα κρίσιμα προϊόντα στις
περιφέρειες και προφανώς στα κτηνοτροφικά προϊόντα. Βλέπετε, λοιπόν, ότι υπάρχει
ένα αδιέξοδο. Από τη μια μεριάθριαμβολογείτε ότι πετύχατε στις Βρυξέλλες σημαντικά
οφέλη από τη διαπραγμάτευση και από την άλλη πλευρά οι αγρότες βλέπουν το
εισόδημάτους να συρρικνώνεται από τη μία μέρα στην άλλη, από τη μία χρονιά στην
άλλη, την ίδια στιγμή που το κόστος παραγωγής αυξάνεται ραγδαία και η Κυβέρνηση
αρνείται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα συμβατά προς τους κοινοτικούς κανονισμούς και
τις κοινοτικές δεσμεύσεις, μείωση του κόστους παραγωγής και μείωση των επιβαρύνσεων
ακόμα και από την Αγροτική Τράπεζα. Μας είπατε προηγουμένως, κύριε Υφυπουργέ, ότι
μειώθηκαν τα επιτόκια. Τα επιτόκια επί των ημερών σας -της Αγροτικής Τράπεζας
εννοώ- είναι αυξημένα κατά τρεις ή τέσσερις μονάδες σε σχέση με τα επιτόκια
δανεισμού των εμπορικών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι το επιτόκιο της Αγροτικής
Τράπεζας ενισχύεται και στηρίζεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά δύο
τουλάχιστον μονάδες. Δώστε μας μία εξήγηση γι' αυτήν τη μεγάλη διαφορά μεταξύ του
επιτοκίου των εμπορικών τραπεζών και του επιτοκίου της Αγροτικής Τράπεζας;Μας
είπατε για τις ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε η Κυβέρνηση για ταχρέη των αγροτών.
Εγώ, λοιπόν, θα σας θυμίσω ότι για πολλοστή φορά -εικοστή ίσως φορά- η Κυβέρνηση
προχωρεί σε ρύθμιση χρεών που όμως είναι εξωπραγματική, δεν είναι ρεαλιστική
ρύθμιση, γι'αυτό και δεν υπάγονται πολλοί αγρότες στη ρύθμισή σας. Και γι' αυτό και
εξακολουθούν οι δίκεςτων αγροτών, εξακολουθεί....
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ('Αννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Τελειώνετε, κύριε Μπασιάκο,παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: ...η ισχύς των πανωτοκίων παρά το γεγονός ότι αυτές οι
ρυθμίσεις είναι παράνομες όπως κρίθηκαν από τα δικαστήρια. Κυρία Πρόεδρε και κύριοι
συνάδελφοι, θέλω να επισημάνω -και τελειώνω-ότι η Νέα Δημοκρατία αποδίδει μεγάλη
σημασία στη βαμβακοκαλλιέργεια. Πιστεύει ότι είναι απαράδεκτη η πολιτική η οποία
ακολουθείται από την Κυβέρνηση, πιστεύει ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα περιθώρια.
Ομολογήσατε προηγουμένως ότι μόλις τώρα κάνατε συμμαχία με τον Ισπανό Υπουργό
Γεωργίας, ομολογώντας έμμεσα ότι μέχρι τώρα δεν κάνατε τίποτα απολύτως. Είσθε επτά
χρόνια στην Κυβέρνηση, ουδέποτε διαμορφώσατε συμμαχίες, ουδέποτε χαράξατε μια
εθνική στρατηγική για τα συγκεκριμένα δυναμικά προϊόντα και τις καλλιέργειες,
γι'αυτό και από την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι καλλιεργητές δεν έχουν να ελπίζουν
απολύτως τίποτα.
Αλλάξτε έστω και τώρα τακτική και πολιτική, ακολουθείστε τις προτάσεις της Νέας
Δημοκρατίας, μήπως περισωθεί ό,τι είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

