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Ο πρώτος επερωτών, ο κ.Ε.Μπασιάκος, έχει το λόγο για είκοσι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε και
συζητά, σήμερα, την πρώτη επερώτησή της, που αναφέρεται στα προβλήματα της
βαμβακοκαλλιέργειας, προβλήματα που δεν έχουν κανένα προηγούμενο στην ιστορία της
Χώρας.
Οι βαμβακοπαραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, διαπιστώνοντας την ολιγωρία της
Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση των πολύ σημαντικών προβλημάτων που έχει ο 'Ελληνας
βαμβακοπαραγωγός. Μια δυναμική καλλιέργεια, όπως είναι η βαμβακοκαλλιέργεια,
κατάντησε μια καλλιέργεια που οδηγείται σε αφανισμό, βρίσκεται στο χείλος του
γκρεμού. Και η Κυβέρνηση αρέσκεται στο να θριαμβολογεί κάθε φορά που θέτει το θέμα
στις Βρυξέλλες, να ωραιοποιεί την κατάσταση και να καθησυχάζει τους αγρότες, με
στόχο να αποφύγει τις δυναμικές κινητοποιήσεις που κατά καιρούς έχουν λάβει χώρα
και ετοιμάζονται για την επόμενη περίοδο.
Ο βαμβακοκαλλιεργητής απελάμβανε ένα ικανοποιητικό εισόδημα τα τελευταία χρόνια,
μέχρι πρόπερσι, αν εκτιμήσει κανείς ότι τα δύο τρίτα της τελικής τιμής προήρχοντο
από κοινοτικούς πόρους, εδίδοντο από την Κοινότητα. 'Ετσι διαμορφωνόταν ένα πάρα
πολύ ικανοποιητικό εισόδημα, το οποίο αυξανόταν στο διπλάσιο από το 1988 μέχρι το
1993. Αναφέρομαι ενδεικτικά στην περίοδο αυτή, επικαλούμενος τα στοιχεία που
υπάρχουν, ότι η μέση τιμή παραγωγού το 1988-1989 ήταν 139 δραχμές και ανέβηκε στα
επόμενα τέσσερα χρόνια μέχρι 1993-1994 στις 280 δραχμές. Πολλές φορές υπερέβαινε
και αυτήν την τιμή. Αυξήθηκε λίγο περισσότερο τα επόμενα χρόνια για να καταλήξει
πρόπερσι στην τιμή των 320 δραχμών που ήταν ένα ικανοποιητικό επίπεδο τιμής και
εξασφάλιζε ένα πολύ ικανοποιητικό εισόδημα.
Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκπροσωπούμενη από τον κ. Μωραϊτη, τότε Υπουργό Γεωργίας,
αποδέχθηκε στις Βρυξέλλες μία ιδιαίτερα δυσμενή για τη Χώρα μας ρύθμιση, που
προέβλεπε εξασφάλιση για τη Χώρα μας μόνο του 60% της εκτιμώμενης τότε ποσότητας
παραγωγής. Η εκτίμηση ήταν για έκα εκατομμύριο, διακόσιες πενήντα χιλιάδες τόνους.
Στη συνέχεια και λόγω των διπλοζυγισμάτων και λόγω των σκανδάλων που παρατηρήθηκαν
που δεν μπόρεσε να τιθασεύσει η Κυβέρνηση η παραγωγή αυτή ανέβηκε στο ένα
εκατομμύριο, τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τόνους.
Την ίδια στιγμή η Ισπανία εξασφάλισε πολύ μεγαλύτερη προστασία με την κατοχύρωση
από την Κοινότητα ποσότητας δυόμισι φορές μεγαλύτερης από την παραγόμενη. Δηλαδή,
με παραγωγή εκατόν μία χιλιάδες τόνους και τελικώς παραχθείσας εκατόν τέσσερις
χιλιάδες τόνους η Ισπανία κατοχυρώνει ποσότητα διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων
τόνων. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση οδήγησε σε διαφορετική τιμή το προϊόν. Οι
Ισπανοί καρπώνονται τιμή 320 δραχμές το κιλό, όταν οι 'Ελληνες συνάδελφοί τους δεν
ξεπερνούν -μιλώ για τη φετινή περίοδο- σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κυβέρνησης τις
220 δραχμές. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε αδυναμία κάλυψης και αυτού του κόστους
παραγωγής.
(Στο σημείο αυτή την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Ε' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Θεωρώ απαράδεκτη αυτήν τη διαπραγμάτευση και αυτή τη συμφωνία της Κυβέρνησης του
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η σημερινή Κυβέρνηση δεν αποτελεί παρά συνέχεια των προηγούμενων
κυβερνήσεων της τελευταίας τριετίας. Γι'αυτό υπάρχει ευθύνη και στη σημερινή
πολιτική ηγεσία. Μάλιστα, μετά από αυτή την καταστρεπτική ρύθμιση, ο Υπουργός
Γεωργίας θριαμβολογούσε, τόσο ο κ. Μωραϊτης, όσο και ο κ. Στάθης στη συνέχεια, ο
οποίος προσπαθώντας να επιλύσει τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή η ρύθμιση του
Ιουνίου του 1995, μετέβη στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι θα επιλύσει το πρόβλημα και

ιδιαίτερα αυτό της προκαταβολής. Αντέκρουσε δε τον Αρχηγό της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης λέγοντας ότι δημαγωγεί αναφερόμενος στα προβλήματα των
βαμβακοκαλλιεργητών.
'Ομως, τρεις ημέρες αργότερα, ακριβώς γιατί αγνοούσε την πραγματικότητα επέστρεψε
και ομολόγησε την αποτυχία του. Είπε ότι δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα στις
Βρυξέλλες. Και δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τις διαβεβαιώσεις, τόσο του τότε
Υπουργού Γεωργίας Στάθη, όσο και του Υφυπουργού κ. Ακριβάκη ότι οι αγρότες την
περσινή περίοδο θα εισπράξουν 320 δραχμές το κιλό. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι, αν
συνεκτιμήσουμε και την τελική εξόφληση, το λεγόμενο 15%, η τελική τιμή δεν υπερέβη
σε καμία περίπτωση τις 265 δραχμές. Η μέση τιμή ήταν λίγο πιο κάτω.
Με αυτές τις εμπειρίες, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, κανείς από τους αγρότες δεν
πιστεύει τις φετινές σας διαβεβαιώσεις, ότι λόγω καιρικών συνθηκών, ενδεχομένως να
καρπωθούν μεγαλύτερη τιμή. 'Εχει πολύ άσχημες εμπειρίες ο 'Ελληνας αγρότηςβαμβακοπαραγωγός και δεν έχει καμιά εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όταν
αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα προβλήματα της ελληνικής
γεωργίας.
Δεν είναι όμως, μόνο αυτό, το ότι δεν εξασφαλίσαμε εγγυημένη ποσότητα ανάλογη της
παραγόμενης και μάλιστα με την πρόβλεψη μιας προοπτικής έξι ετών ισχύος του
κανονισμού. Είναι ότι αποδεχθήκαμε την κατάργηση της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης
για τους μικρούς παραγωγούς που ανήρχετο μέχρι τότε στις 3.000 και που λογικά θα
έπρεπε να αναπροσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα και να προσεγγίσει τις 7.000 ή τις
10.000 δρχ. ανά στρέμμα.
Επίσης η Κυβέρνησή σας απεδέχθη την καθιέρωση της προκαταβολής για πρώτη φορά στα
χρονικά, με αποτέλεσμα οι αγρότες την περσινή χρονιά, αλλά και με τη φετινή εσοδεία
να εισπράττουν ένα πολύ μικρό μέρος της αξίας του προϊόντος που σε καμιά περίπτωση
δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής.
Αντιλαμβάνεσθε, τι σημαίνει να εισπράττουν για την περσινή εσοδεία οι παραγωγοί ένα
ποσό της τάξεως των 220 δραχμών το κιλό, όταν την αμέσως προηγούμενη χρονιά
εισέπρατταν την ίδια εποχή 320 δραχμές το κιλό; Και δεν έχετε λάβει καμία μέριμνα
για τα ληξιπρόθεσμα χρέη της Α.Τ.Ε., αλλά και για την εξόφληση κάθε μορφής
υποχρεώσεων που αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό οι αγρότες.
Φέτος οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Η τελική τιμή, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της Κυβέρνησης, δεν πρόκειται να υπερβεί τις 220 δραχμές. Και οι αγρότες
δεν ξεχνούν τη διαβεβαίωση που δόθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, προεκλογικά, ότι η
Κυβέρνηση θα εξασφαλίσει το σύνολο της τιμής, στις 220 δραχμές, αφήνοντας έμμεσα να
εννοηθεί ότι μπορεί να δώσει και εθνικές ενισχύσεις.
Και κάνατε το λάθος, κύριε Υπουργέ Γεωργίας, στις προγραμματικές δηλώσεις,
απαντώντας στην κα Παπαρήγα, να μιλήσετε για εθνικές επιδοτήσεις και να δώσετε έτσι
ένα παραπάνω επιχείρημα στην Κοινότητα για να αναζητήσει το ποσό αυτό, υπό τη μορφή
καταλογισμών. Βέβαια, κάποια στιγμή ξεκαθαρίσατε ότι δεν πρόκειται να δώσετε τίποτα
παραπάνω, παρά μόνο άτοκο δάνειο οι τόκοι του οποίου θα επιβαρύνουν την ΑΤΕ και
κατ'επέκταση τον κρατικό Προϋπολογισμό.
Αυτό αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο σκεπτικισμό από τους αγρότες, οι οποίοι είδαν ότι
τελικώς δεν πρόκειται για καμιά ενίσχυση. Πρόκειται απλώς για εξασφάλιση του
υπολοίπου του 15% που θα κατεβάλετο δέκα μήνες αργότερα, όπως έγινε και πέρυσι,
δηλαδή το Σεπτέμβριο του 1996. Θα κατεβάλετο λίγο νωρίτερα.
Αυτό, για να αποφύγετε τις έντονες αντιδράσεις που αντιμετωπίζετε απο τους αγρότες.
Είναι γεγονός ότι οι βαμβακοπαραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται και
δεν μπορούν να ανεχθούν ότι την ίδια στιγμή που εισπράττουν τελική τιμή, σύμφωνα με

τις δικές σας εκτιμήσεις 220 δραχμές το κιλό, οι Ισπανοί μπορεί να εισπράττουν 320
δραχμές και έτσι υφιστάμεθα αυτήν την καταλυτική διαφοροποίηση σε σχέση με τους
Ισπανούς.
Αποτέλεσμα αυτών των καταστροφικών ρυθμίσεων τις οποίες απεδέχθητε, είναι η
απώλεια, την πρώτη χρονιά εφαρμογής του κοινοτικού Κανονισμού 80 δισ. δραχμών και η
απώλεια περαιτέρω 65 δισ. δραχμών, συνολικά 145 με 150 δισ. τη δεύτερη χρονιά
εφαρμογής.
Κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, μέχρι σήμερα από αυτή τη ρύθμιση η Χώρα μας έχει χάσει
ένα ποσό γύρω στα 230 δισ. δραχμές στα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του Κανονισμού
και έπεται συνέχεια, γιατί δεσμεύεσθε με την υπογραφή σας για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια ισχύος του Κανονισμού.
Αλλά διαπράξατε και ένα ακόμα λάθος, γιατί συμφωνήσατε με την Κοινότητα να μειωθεί
η προκαταβολή, γιατί η Κοινότητα δεν έχει εμπιστοσύνη στις εκτιμήσεις σας, οι
οποίες ήταν πλασματικές και ανακριβείς την περασμένη χρονιά και σας υποχρέωσε να
υπολογίσετε με 15% παραπάνω την παραγόμενη ποσότητα και επ' αυτού σας περιορίζει
στην προκαταβολή. 'Ετσι οι παραγωγοί παίρνουν προκαταβολή φέτος ποσό μέχρι 183
δραχμές, σύμφωνα με την εκτίμησή σας.
Προσπαθείτε τώρα με αφορμή τις καιρικές συνθήκες και την
ορισμένοι βαμβακοπαραγωγοί, να πείσετε την Κοινότητα ότι
μικρότερη. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρετε, πάντως ευχή και
πετύχετε στις Βρυξέλλες να αυξηθεί τελικώς η τελική τιμή
χαμηλή.

καταστροφή που υφίστανται
η παραγωγή είναι
ελπίδα μας είναι ότι θα
η οποία είναι πάρα πολύ

Σήμερα πάντως υπάρχει μία σύγχυση. Κανένας αγρότης δε γνωρίζει ποια θα είναι η
τελική τιμή, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα καταβάλλεται και πότε θα καταβάλλονται οι
σαράντα δραχμές που ο κύριος Πρωθυπουργός υποσχέθηκε, καλλιεργώντας φρούδες ελπίδες
στους αγρότες και δε γνωρίζει ποιο θα είναι το μέλλον της βαμβακοκαλλιέργειας στη
Χώρα.
Δεν μπορεί να ξεχάσει ο 'Ελληνας βαμβακοπαραγωγός τις συμβουλές σας τον Απρίλη του
1996, όταν ήδη οι περισσότεροι από τους καλλιεργητές είχαν ολοκληρώσει την
προετοιμασία της καλλιέργειας, να φύγουν απο το βαμβάκι και να πάνε στα καρπούζια,
τα οποία και πέρυσι και φέτος κατέστρεψαν. Οι περισσότεροι από αυτούς γελούσαν,
κάποιοι άλλοι έκλαιγαν απο τις συμβουλές σας. Αποτέλεσμα είναι ότι και αυτοί που
έβαλαν καρπούζια υποφέρουν και οι βαμβακοκαλλιεργητές επίσης αντιμετωπίζουν μεγάλη
κρίση.
Επίσης, μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί σε ορισμένες περιοχές, από την αδυναμία
ορισμένων εκκοκκιστικών επιχειρήσεων να εξοφλήσουν είτε περυσινές τιμές για το 15%
είτε να εξοφλήσουν ολόκληρο το τίμημα, το οποίο οφείλουν στους βαμβακοπαραγωγούς. Η
Κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως τίποτα για να εξοφλήσει το εισόδημα των
βαμβακοπαραγωγών και ο Υπουργός διένειμε ένα δελτίο Τύπου όπου αναφέρεται στις
επιχειρήσεις αυτές, χωρίς όμως να εξηγεί τι μέτρα έλαβε η Κυβέρνηση, για την
εξασφάλιση του εισοδήματος των βαμβακοπαραγωγών αυτών των περιοχών.
Αλλά δεν κάνατε, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, τίποτα για την πάταξη των σκανδάλων.
Δεν έκανε τίποτα η Κυβέρνησή σας τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στην
εξουσία. Τους καταλογισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την άνοιξη
του 1993, τους μειώσατε κατά το ήμισυ και δεν έχετε εισπράξει τίποτα μέχρι σήμερα.
Δεν έχετε κάνει τίποτα απολύτως για τη διευκόλυνση των δικαστικών αρχών, για την
πάταξη των σκανδάλων, για τη στήριξη των στοιχείων που περιλαμβάνοντο στους
φακέλους που κατατέθηκαν από τότε και όχι μόνο αυτό, αλλά πρόσφατα το Μάιο του
1996, ψηφίσατε το ν.2408 με βάση τον οποίο αμνηστεύετε τα σκάνδαλα, αφού
χαρακτηρίζεται ως πλημμέλημα κάθε διασπάθιση του δημόσιου χρήματος μέχρι ποσού 50
εκατομμυρίων δραχμών απο πέντε εκατ. που ήταν προηγουμένως.

Είναι δυνατόν με τέτοιες ρυθμίσεις, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, να πατάξετε τα
σκάνδαλα; Είναι δυνατόν έτσι να αποτρέψετε τους επίδοξους καταχραστές του δημοσίου
χρήματος από το να επαναλάβουν το εγχείρημά τους; Πάντοτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα
ελπίζουν ότι κάποιος άλλος Υπουργός της Γεωργίας ή της Δικαιοσύνης, θα αμνηστεύσει
τα νέα σκάνδαλα. Αυτό συμβαίνει.
Τι μέτρα έχετε πάρει για να πατάξετε τα σκάνδαλα τα οποία είναι αιτία σε μεγάλο
βαθμό και τα οποία συμβάλλουν αποφασιστικά στη συρρίκνωση του εισοδήματος των
βαμβακοπαραγωγών; Δεν έχετε ανακοινώσει τίποτε ουσιαστικό, αντίθετα χαρακτηρίζεσθε
από παλινωδίες στη βελτίωση της διαδικασίας, στη διακίνηση και την παράδοση του
προϊόντος. Υπάρχουν κάποιες σπασμωδικές κινήσεις και κάποιες αποσπασματικές
δηλώσεις τις οποίες ανακαλείτε από τη μια μέρα στην άλλη. Σήμερα συζητάτε ακόμα το
πώς θα βελτιώσετε τη διαδικασία. Εξαγγείλατε τη διενέργεια ελέγχων για τον
ισολογισμό σε ορισμένα εκκοκκιστήρια, το πήρατε πίσω μετά δύο μέρες. Τώρα
εξαγγείλατε νέους εκτάκτους ελέγχους, αφού το έχετε αναγγείλει ήδη από πολλές μέρες
και ουσιαστικά διευκολύνετε ορισμένους εκκοκκιστές και όλους όσους εμπλέκονται στα
σκάνδαλα να προετοιμαστούν κατάλληλα για να συγκαλύψουν τα σκάνδαλά τους. Και δεν
έχετε να μας πείτε τίποτε απολύτως στο θέμα της πάταξης των διπλοζυγισμάτων και της
πάταξης των ατασθαλιών που γίνονται στον τομέα αυτό.
Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι ευθύνη της κάθε Κυβέρνησης να πατάξει
σκάνδαλα που διαπράττουν ορισμένοι εκκοκκιστές και ορισμένοι ιδιώτες και ορισμένοι
παραγωγοί και ορισμένοι γεωπόνοι. Γιατί για να γίνει ένα σκάνδαλο εμπλέκονται πάρα
πολλοί παράγοντες και όχι μόνο εκκοκκιστές. Δεν μπορούμε συλλήβδην να κατηγορούμε
όλες αυτές τις κοινωνικές τάξεις και όλους αυτούς, των οποίων ένα ποσοστό, ένα
μέρος μόνο, εμπλέκεται ενδεχομένως στα σκάνδαλα.
H Kυβέρνηση όφειλε να ακούσει προτάσεις που η Νέα Δημοκρατία πολύ έγκαιρα είχε
καταθέσει στην Κυβέρνηση, στα πλαίσια της τακτικής της, να καταθέτει προτάσεις για
να διευκολύνει την Κυβέρνηση ώστε να επιλύει καλύτερα τα προβλήματα. Λυπάμαι κύριε
Υπουργέ της Γεωργίας, που η Κυβέρνησή σας τρία ολόκληρα χρόνια ουδέποτε ασχολήθηκε
με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που σωρηδόν κατετίθεντο όχι μόνο με τη μορφή
κυβερνητικού προγράμματος αλλά και μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου με
την κατάθεση επερωτήσεων, μέσα στα πλαίσια της κατάθεσης προτάσεων νόμου, και
γι'αυτό το λόγο αποστερήθηκε από μία σημαντική υπηρεσία που θα της προσέφερε η
Αξιωματική Αντιπολίτευση.
Είχαμε προτείνει, λοιπόν, και είχε δεσμευθεί ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι αν
εκλεγόμασταν στην Κυβέρνηση θα έθετε το θέμα στο Συμβούλιο Κορυφής, αφ' ενός, στη
συνέχεια στο Συμβούλιο Υπουργών της Γεωργίας αλλά και στον αρμόδιο Πρόεδρο της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Φοβάμαι ότι πολύ πρόσφατα στις εκλογές και για
λόγους εντυπωσιασμού θέσατε το θέμα αυτό μόνο στο Συμβούλιο Υπουργών της Γεωργίας
μαζί με πέντε ή έξι σοβαρά θέματα, ενώ γνωρίζατε ότι δεν μπορεί να είναι
αποτελεσματική η παρέμβασή σας γιατί ήταν εκτός ημερησίας διατάξεως και χωρίς την
κατάλληλη προετοιμασία στα αρμόδια κοινοτικά όργανα, όπως άλλωστε συμβαίνει και για
μια σειρά αγροτικά προϊόντα των οποίων το μέλλον έχετε υποθηκεύσει και έχετε
υπονομεύσει.
Η Νέα Δημοκρατία είχε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τις εκκρεμούσες υποθέσεις
χρεών των εκκοκκιστών για την περίοδο 1995-1996. Είχε πει συγκεκριμένα μέτρα για
τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που έπρεπε να επιβληθούν σε αυτούς οι οποίοι
ενέχονται για τα σκάνδαλα. Θα έπρεπε η Κυβέρνηση ακόμα να έχει βελτιώσει τη
διαδικασία ελέγχου διακίνησης και παράδοσης των προϊόντων και δεν το έκανε. Θα
έπρεπε να είχε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την ολοσχερή εξόφληση του
τιμήματος έγκαιρα και όχι τώρα που περίπου ολοκληρώνεται η διαδικασία της συλλογής
του προϊόντος. Θα έπρεπε ακόμα να έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα διευκόλυνσης των
δοσοληψιών με την Αγροτική Τράπεζα, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί και από
τις φυσικές καταστροφές, όπως είναι η Θεσσαλία, που πρόσφατα αντιμετώπισε καιρικές

συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς. Θα έπρεπε δηλαδή να λάβει μέτρα για να διευκολύνει
τους αγρότες εκείνους που καλόπιστα δεν εξοφλούν ληξιπρόθεσμα τις οφειλές στην
Τράπεζα ή στη ΔΕΗ και γενικότερα δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως
αποτέλεσμα του μειωμένου εισοδήματος που εισέπραξαν λόγω των λαθών της Κυβέρνησης
και λόγω της κακής έκβασης της εφαρμογής αυτού του Κανονισμού. 'Οπως, επίσης, η
Κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει φροντίσει να αναπροσαρμόσει τα ποσά των άδικων
φορολογικών κριτηρίων σας, έστω και με την εφαρμογή αυτή και να μην εκτιμά ότι το
εισόδημα του παραγωγού για τη χρονιά 1995-1996 είναι αντίστοιχο του εισοδήματος της
προηγούμενης χρονιάς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ίδιο εισόδημα, ίδιο κέρδος με
τιμή βαμβακιού 320 και με τιμή βαμβακιού 260 ενώ έχει μεσολαβήσει και μια ραγδαία
αύξηση του κόστους παραγωγής; Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιου είδους φορολογικά
κριτήρια; Και βέβαια θα έπρεπε να έχει αποδεχτεί και να έχει εφαρμόσει και να έχει
υλοποιήσει μέτρα που αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, ανάλογα εκείνων των
μέτρων που η Νέα Δημοκρατία πολύ έγκαιρα από το Δεκέμβριο του 1994 έχει καταθέσει
ως προτάσεις και ως μέτρα της και τα έθεσε υπό την κρίση και του Κοινοβουλίου με
την πρόσφατη πρόταση νόμου αλλά και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Νομίζω ότι η πορεία σας στον τομέα του βάμβακος είναι μία κλασική περίπτωση πορείας
κυβερνητικής ολιγωρίας και λαθών, που δημιούργησε ένα τεράστιο αδιέξοδο στον
βαμβακοπαραγωγό. Σκεφθείτε πώς επιδεινώνεται η θέση του βαμβακοκαλλιεργητή, εάν
κανείς γνωρίζει ότι ιδιαίτερα για τις στρεμματικές ενισχύσεις των σιτοπαραγωγών,
έχετε συμφωνήσει να μειωθεί η επιδότηση κατά 2.000 το στρέμμα και έχετε αποδεχθεί
τη μείωση των ενισχύσεων από εννέα εκατομμύρια στρέμματα που ίσχυε μέχρι τώρα, στα
έξι εκατομμύρια στρέμματα, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται καμιά ασφαλιστική
δικλείδα, να μην προσφέρεται καμιά εναλλακτική λύση καλλιέργειας στους
βαμβακοκαλλιεργητές εκείνους, οι οποίοι βλέποντας ότι δεν υπάρχει κανένα μέλλον στη
βαμβακοκαλλιέργεια, θα ήθελαν να επιστρέψουν στην καλλιέργεια σιτηρών, για να
αποκομίσουν τουλάχιστον αυτήν την επιδότηση, την ιδιαίτερα πενιχρή, αν σκεφθεί
κανείς ότι και αυτή η επιδότηση στην τετραετία της Νέας Δημοκρατίας τριπλασιάστηκε
σχεδόν και ανήλθε από τις 4.500 το 1988-1989 στις 11.500 το 1993 και περιορίζεται
στις 12.500 μετά πάροδο τεσσάρων ετών. Δεν παρέχεται, λοιπόν, καμιά λύση σ' αυτούς
τους καλλιεργητές, οι οποίοι βρίσκονται σε αδιέξοδο.
Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει μία δυστοκία μέτρων και αποφάσεων από την
Κυβέρνηση, όσον αφορά τον αγροτικό τομέα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένος,
ακούγοντας τον κ. Σημίτη στις προγραμματικές δηλώσεις να μην αναφέρεται καθόλου
στον αγροτικό τομέα. Ανεφέρθη μόνο σ' ένα σχέδιο νόμου του οποίου το περιεχόμενο
δεν το γνωρίζει κανείς και το οποίο πρόκειται να φέρει στη Βουλή, λέει, σύντομα.
Αλλά δεν μπορεί να ξεχάσει και κανείς αυτό το οποίο είπε στη Γενική Συνέλευση της
ΠΑ.ΣΕ.ΓΕ.Σ. ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι "δεν είμαι μάγος να επιλύσω τα προβλήματα
του αγροτικού τομέα". Σαν να μην υπάρχουν προβλήματα στον αγροτικό τομέα και σαν να
μην υπάρχουν μέτρα και προτάσεις, τόσο σε επίπεδο Βρυξελλών, τόσο με την παρέμβασή
μας, αν θεωρούμε ότι το βαμβάκι είναι εθνικό προϊόν, ότι είναι μια δυναμική
καλλιέργεια, η οποία αφορά εκατόν είκοσι χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις της
Χώρας μας, αν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα εθνικά μέσα στη Χώρα μας, ώστε να
γίνει ανταγωνιστική αυτή η καλλιέργεια.
Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει πολύ στο να συζητήσει τα μέτρα αυτά. Τώρα
τελευταία κάνατε ένα διάλογο μέσα στηνν κρίσιμη περίοδο της συλλογής, για να ρίξετε
στάχτη στα μάτια των βαμβακοκαλλιεργητών και να τους πείτε μην ανησυχείτε, εμείς θα
βρούμε μία καλή λύση, εμείς θα τα πάμε σε καλλιεργητές που αρέσει και στους αγρότες
και εμείς θα δώσουμε λύση στα προβλήματα και μην ανησυχείτε καθόλου. Ουσιαστικό
μέτρο δεν έχετε πάρει, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας. Οι βαμβακοπαραγωγοί βρίσκονται
σε τραγική απόγνωση. Ο τομέας της βαμβακοκαλλιέργειας βρίσκεται στο χείλος του
κρημνού και οφείλετε να λάβετε, έστω και τώρα, συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του
εισοδήματός τους, αν θέλετε να μην είναι πλέον πολύ αργά.
Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν.Κρητικός): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο για να
δευτερολογήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε τον Υπουργό της
Γεωργίας επί μισή ώρα να μας εκθέτει μία έκθεση ιδεών ουσιαστικά. Γιατί περί αυτού
επρόκειτο. Μας περιέγραψε γλαφυρά πως γίνονται τα σκάνδαλα κάτω από τη μύτη του,
ότι δεν έχει πάρει κανένα συγκεκριμένο μέτρο για την πάταξη των σκανδάλων αυτών και
ότι ουσιαστικά συμφωνεί στην αμνήστευση των σκανδάλων της τελευταίας περιόδου,
λέγοντας συγκεκριμένα, ότι με την καταδίκη αυτών που μετείχαν στα σκάνδαλα δεν
επιλύεται το πρόβλημα.
Αυτά λέτε, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, και ενθαρρύνετε νέα σκάνδαλα για τη νέα
εκκοκκιστική περίοδο και για τις επόμενες.
Είναι δυνατόν ο Υπουργός της Γεωργίας να αναφέρεται με τέτοιες κουβέντες στα
σκάνδαλα χωρίς να τα καταδικάζει απερίφραστα, ανεχόμενος τη διάταξη που ουσιαστικά
αμνηστεύει τα σκάνδαλα αυτά, προσδιορίζοντας και χαρακτηρίζοντας ως πλημμελήματα
τις καταχρήσεις δημοσίου χρήματος μέχρι 50 εκατομμύρια δραχμές; Είναι δυνατόν να
μας μιλάτε για συναντήσεις σας με τους επιχειρηματίες εν απουσία υπηρεσιακών
παραγόντων;
Σας θυμίζω το περιστατικό με έναν τυρέμπορο. Τον καταγγείλατε, ότι αποπειράθηκε να
σας χρηματίσει. Αυτό γιατί κάνατε μία τετ α τετ συζήτηση με τον επιχειρηματία,
κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, και δεν υπήρχε υπηρεσιακός παράγοντας για να αποτρέψει
οποιαδήποτε απόπειρα χρηματισμού σας. Και λέτε ότι τον πετάξατε με τις κλωτσιές. Αν
τον πετάγατε με τις κλωτσιές από το γραφείο σας, δεν θα άκουγε ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου της Γεωργίας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά, ώστε να μην υπογράψει
τη σκανδαλώδη επένδυση; Και τι κάνατε, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας; Παραπέμψατε
κανέναν στον Εισαγγελέα; 'Η μετά από πρόκληση του Αρχηγού της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, κ. 'Εβερτ, αναγκαστήκατε να πείτε ότι θα πάτε στον Εισαγγελέα όταν
σας καλέσει, να καταγγείλετε τα περιστατικά;
Προηγουμένως μας είπατε, ότι μιλήσατε με επιχειρηματία. Είκοσι ολόκληρες μέρες
μιλάτε με επιχειρηματία χωρίς την παρουσία κανενός, ενώ λίγο πριν τον αποκαλέσατε
απατεώνα, είπατε ότι είναι θρασύτατος και οτιδήποτε άλλο.
Αυτή η νοοτροπία πρέπει να διακατέχει έναν Υπουργό της Γεωργίας όταν θέλει να
αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα του τομέα του; Είπατε ότι ο Οργανισμός Βάμβακος
θα καταβάλει το ποσό, το οποίο δεν κατέβαλαν τα εκκοκκιστήρια στους παραγωγούς και
θα τα αναζητήσει εν συνεχεία και στη συνέχεια αμφισβητήσατε την ίδια την πρότασή
σας. Κάνετε μία πρόταση που δίνει μία λύση στους παραγωγούς, των οποίων το τίμημα
δεν έχει εξοφληθεί και την ίδια στιγμή υπονομεύετε την ίδια σας την πρόταση.
Τελικώς θα το κάνει ο Οργανισμός Βάμβακος ή δεν θα το κάνει; Πέστε το να το
γνωρίζουν και οι αγρότες, οι οποίοι ανυπομονούν σήμερα να γνωρίσουν και την
κυβερνητική πολιτική την οποία αγνοούν τόσο καιρό αφού βρίσκονται σε παντελή
σύγχυση με τις αντιφατικές δηλώσεις τις οποίες κάνετε.
Μας είπατε, επίσης και κάτι άλλο, να μην επεμβαίνει η Κυβέρνηση στην αγροτική
πολιτική. Γι'αυτό, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, στερείστε παντελώς κυβερνητικής
πολιτικής;
Αυτή είναι η νοοτροπία σας; Δεν χρειάζεται, λέτε, κυβερνητική παρέμβαση, δεν
χρειάζεται κυβερνητική απόφαση, άρα να μην πάρουμε κανένα κυβερνητικό μέτρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν χρειάζεται Υπουργείο Γεωργίας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτοκαταργηθήκατε, κύριε Υπουργέ της
Γεωργίας, για να αποστείτε των μεγάλων ευθυνών.
Μας είπατε και κάτι άλλο, ότι η ΕΟΚ παρεμβαίνει, η ΕΟΚ έχει κάποια όρια. Γι' αυτό
δεν πηγαίνετε στις Βρυξέλλες, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, στα συμβούλια των
Υπουργών Γεωργίας; Γι' αυτό συστηματικά απουσιάζετε και εσείς και οι προγενέστεροι
Υπουργοί από τις κρίσιμες συζητήσεις στα συμβούλια Υπουργών Γεωργίας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εκεί έπρεπε να δίνεται η μάχη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μας είπατε ακόμη ότι θέλετε δεκαπέντε χρόνια να κυβερνήσετε
ακόμη. Τα πρώτα δώδεκα χρόνια, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, έχουν συνδεθεί με τη
διόγκωση και την εξέλιξη των μεγάλων σκανδάλων. Αλλοίμονο αν κυβερνούσατε άλλα
δεκαπέντε χρόνια και δίνατε την ευκαιρία διογκώσεως των νέων σκανδάλων. Επί των
ημερών σας στη δεκαετία του '80 ανεδείχθησαν τα σκάνδαλα στον τομέα της Γεωργίας,
κύριε Υπουργέ της Γεωργίας. Η δική σας Κυβέρνηση αποτελεί συνέχεια και των
προηγούμενων της δεκαετίας του '80 και της προηγούμενης τριετίας '93-'96.
Βέβαια, φαντάζομαι να έχετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις της μονίμου Εθνικής
Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, που σας περιγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
κάθε τομέας και ειδικότερα ο Οργανισμός Βάμβακος. Δεν έχετε λάβει κανένα μέτρο,
παρά το ότι επισημάνσεις επίσημα και εμπιστευτικά έχουν γίνει από τις αρχές του
χρόνου, κύριε Υπουργέ.
Μας είπατε για 40 δρχ. εξόφληση. Προεκλογικά αφήσατε την εντύπωση ότι θα είναι
εθνική ενίσχυση, μετεκλογικά από προχθές στις προγραμματικές δηλώσεις και σήμερα
λέτε πως θα είναι δανεισμός άτοκος. Αυτός είναι εμπαιγμός.
Σας είπα και προηγουμένως, ότι απαντώντας στην κα Παπαρήγα προχθές είπατε, ότι αν
τελικώς η τιμή είναι μικρότερη, η διαφορά αυτή θα αποτελεί εθνική επιδότηση. Δίνετε
ευκαιρία στην Κοινότητα να αναζητήσει τα λεφτά πίσω από τη μορφή των καταλογισμών.
'Αρα, δεν θα είναι σίγουροι οι παραγωγοί, ότι θα εισπράξουν ούτε τις 220 δρχ., τις
οποίες τους τάζετε ακόμη και σήμερα.
Οι αγρότες βρίσκονται σε μεγαλύτερη σύγχυση, μετά από τη σημερινή συζήτηση. Δεν
έχουν καταλάβει τίποτα για το τι θα κάνετε. Ποιος θα επιβαρυνθεί τους τόκους των
δέκα μηνών, που μεσολαβούν από την παράδοση του προϊόντος μέχρι την οριστική
εξόφληση, όπως έγινε με την περσινή εσοδεία, που εξοφλήθηκαν το Σεπτέμβριο, δηλαδή
τον περασμένο μήνα;
Είπατε και κάτι άλλο. Πάει καλά το βαμβάκι, λέτε. Σας ακούνε, κύριε Υπουργέ της
Γεωργίας, οι παραγωγοί, σας ακούνε οι Θεσσαλοί, οι Βοιωτοί, οι παραγωγοί της
Φθιώτιδας, της Μακεδονίας, της Θράκης. Λέτε, ότι πάει καλά το βαμβάκι. Αυτά λέτε,
σας ακούνε οι Βρυξέλλες, δεν σας επιλύει τα προβλήματα και την ίδια στιγμή την
ευχαριστείτε, όπως κάνατε με τον κ. Φίσλερ για τη φέτα, κύριε Υπουργέ. Αυτή η
νοοτροπία σας διακατέχει, των ευχαριστιών και της αδυναμίας σας. Ουσιαστικά
αυτομολείτε, θεωρείτε ότι είσθε ανίκανοι να παρέμβετε στις εξελίξεις.
Λέτε πριν από λίγες μέρες, ότι η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη της τους μέσους όρους της
τελευταίας τριετίας. Τότε να μην πάτε καθόλου, να μην πάτε ούτε εσείς, να μην πάμε
ούτε εμείς να διαμορφώσουμε τις εξελίξεις, αν είναι προκαθορισμένη η τύχη των
κανονισμών, με βάση τους μέσους όρους της τελευταίας τριετίας. Είναι δυνατόν να
λέτε τέτοια πράγματα; Είναι δυνατόν η Χώρα μας να αποδέχεται διαφορετική,
δυσμενέστερη μεταχείριση σε σχέση με την Ισπανία και να διαμορφώνονται τιμές κατά
40% χαμηλότερες από τις τιμές, που εισπράττει ο Ισπανός παραγωγός;
Πρόσφατα είπατε την ατυχή, για να μην την χαρακτηρίσω διαφορετικά, σύστασή σας
στους αγρότες, να βάλουν καρπούζια. Είδατε την τύχη αυτή της δηλώσεως. Πρώτα απ'

όλα υπονομεύσατε οποιαδήποτε προσπάθεια για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Ο
αγρότης δεν θα πιστεύει ποτέ Υπουργό της Γεωργίας μετά από όσα συνέβησαν αυτή τη
χρονιά. Και βέβαια η δήλωσή σας για εγκατάλειψη της βαμβακοκαλλιέργειας είναι
συνέχεια άλλων, προγενεστέρων δηλώσεων, άλλων Υπουργών της προηγούμενης Κυβέρνησης,
του κ. Κωνσταντίνου, για παράδειγμα, του τότε Υφυπουργού Γεωργίας "βάλτε βαμβάκι"
και του κ. Μωραϊτη, την εποχή που εμπράκτως ενεθαρρύνετο η βαμβακοκαλλιέργεια από
την Κυβέρνηση -παρενέβαινε τότε η Κυβέρνηση, είχε άλλη νοοτροπία, παρενέβαινε
κάνοντας περισσότερα λάθη βέβαια- ιδρύοντας και κατασκευάζοντας νέα εκκοκκιστήρια
στη Χώρα μας. 'Εγιναν αυτά στη Θράκη και στη Μακεδονία και τα γνωρίζετε. Δυο χρόνια
μετά έρχεσθε και τους λέτε, προς Θεού, μην βάζετε βαμβάκι, βάλτε καρπούζια. Αυτή
είναι η κυβερνητική πολιτική, την οποία χαράσσετε και εξαγγέλετε.
Είπατε και κάτι άλλο, έχουμε ζημιές στη Θεσσαλία, θα μειωθεί η παραγωγή, άρα θα
αυξηθεί η τιμή. Ο κ. Μωραϊτης προγενέστερος Υπουργός Γεωργίας, χαιρόταν. Λέει, μην
ανησυχείτε, η τιμή θα ανεβεί, διότι έπαθαν ζημιά στην Ισπανία. Ξέρετε τι συνιστάτε,
τώρα; Να κάνουμε προσευχές να παθαίνουνε ζημιά κάθε χρόνο, είτε κάποιες άλλες
περιοχές εκτός Ελλάδος, είτε άλλες περιοχές μέσα στη Χώρα μας, για να καρπούνται
κάποιοι άλλοι μεγάλες τιμές. Αυτό μας λέτε. Δεν λαμβάνετε κανένα μέτρο, για να
επιλύσετε το μεγάλο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί των Τρικάλων και της
Θεσσαλίας γενικότερα, αλλά και άλλων περιοχών, που έχουν υποβαθμισμένη ποιότητα,
χαμηλή παραγωγή, αλλά και χαμηλές τιμές ταυτόχρονα.
Τελικώς καταφέρατε, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, να αντιδρούν όλοι στα μέτρα σας,
ακόμη και οι κομμουνιστές αντιδρούν. Πρόσφατα έγινε και αυτό.
Είπατε ορισμένες ανακρίβειες ως προς την τιμή. Την τιμή 220 δραχμές εσείς την
είπατε. Κυβερνητική εκτίμηση είναι και όχι της Αντιπολιτεύσεως. Εσείς είπατε -και
το είπατε και στις Βρυξέλλες- ότι η τιμή είναι 220 δραχμές. Προσδιορίσατε την
ποσότητα, δεν σας πίστεψαν, προσπάθησαν να σας ζητήσουν στοιχεία, εκτίμησαν αυτήν
την τιμή και στη βάση αυτής της τιμής προχωρείτε στις προκαταβολές και σε όλα τα
άλλα μέτρα που αναφερθήκατε και τις 40 δραχμές κ.λπ.
Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Υπουργέ. Αν διετηρείτο η σχέση της τιμής με την
παραγωγή και αν είχαμε την πορεία που είχαμε στην 4ετία της Νέας Δημοκρατίας, η
τιμή του βαμβακιού έπρεπε να διπλασιαστεί μια φορά ακόμη από το 1993 μέχρι σήμερα
και από 280 δραχμές, που αφήσαμε την τιμή του βαμβακιού το 1993, να είχε φθάσει
σήμερα στις 550 δραχμές. Αυτό έπρεπε να συμβεί. Και αντί γι' αυτό, επί των ημερών
σας, η τιμή κατάντησε να είναι πολύ χαμηλότερη και της τιμής του 1993. Τι έχετε να
πείτε για όλα αυτά; Θα μου πείτε, ότι αυξήθηκε η καλλιέργεια και η παραγωγή. Θα σας
απαντήσω, ότι ουδέποτε εκμεταλλευθήκατε τα ποσά από την Κοινότητα, τα οποία δεν
εισπράξαμε γιατί εγκαταλείψαμε κάποιες άλλες καλλιέργειες, όπως την καλλιέργεια των
σιτηρών -να προστεθεί το ποσό αυτό στο βαμβάκι και να γίνει ανταγωνιστική η
καλλιέργεια- δεν αποκομίσαμε οφέλη από τα κονδύλια τα οποία δεν θα εισπράτταμε και
μείναμε με πολύ λιγότερα κονδύλια στο βαμβάκι. Και δεν υπάρχει καμιά προοπτική,
όπως είπα και προηγουμένως, να επιστρέψουμε στη βαμβακοκαλλιέργεια ή στη
σιτοκαλλιέργεια, όταν δούμε ότι η καλλιέργεια βάμβακος είναι προβληματική, γιατί
πλέον έχουν περιοριστεί με δική σας συμφωνία και ανοχή οι προς προστασία εκτάσεις,
αλλά και το ποσό των θερμαντικών ενισχύσεων για φέτος κατά 2000.
Μας είπατε ορισμένα άλλα γενικότερα θέματα, όπως το μητρώο αγροτών. Το έχετε
υποσχεθεί από την άνοιξη του 1995. Κανείς δεν σας πιστεύει. Τα γνωρίζει ο κ.
Μπούτας. 'Εκανε αγώνες και κατηγορηθήκαμε ότι συνεργαστήκαμε τότε. Αλλά, κύριε
Μπούτα, ουδέποτε υπήρξε από τη Νέα Δημοκρατία συμφωνία στον Κανονισμό, αντίθετα
υπήρξε δριμύτατη κριτική στα λάθη της Κυβέρνησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΑΣ: Στα πρακτικά...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Θα σας θυμίσω μια εκπομπή στην ΕΡΤ με απ' ευθείας σύνδεση με
τον Υπουργό κ. Μωραϊτη, όταν του επιτεθήκαμε και οι δύο, συμφωνώντας στα

επιχειρήματα σε βάρος του κοινοτικού κανονισμού, τονίζοντας τις δικές μας
προτάσεις, τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να λέτε τέτοιες
αναλήθειες, τη στιγμή που έχουμε χαράξει μια πορεία φιλοαγροτική. Μην προσπαθείτε
να μας πείτε, ότι είστε μόνος εσείς ο προστάτης των αγροτών. Κάναμε κοινές
προσπάθειες, κοινές διαμαρτυρίες, κοινές κινητοποιήσεις για να επιλύσουμε τα θέματα
των αγροτών και να ευαισθητοποιήσουμε την Κυβέρνηση. Και παγίως κατηγορήσαμε την
Κυβέρνηση και ασκήσαμε καλόπιστη κριτική στα λάθη και στις ολογωρίες που έχει
διαπράξει στον τομέα του βάμβακος.
Μας είπατε για τις ρυθμίσεις της ΑΤΕ. Τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, με
το θέμα των ρυθμίσεων για τους συνεταιρισμούς και τους μεμονωμένους αγρότες, όταν η
αδυναμία εξόφλησης των χρεών αυτών δεν οφείλεται σε δική τους ευθύνη; Δεν μας
είπατε τίποτα. Θα μας τα πείτε. Δεν σχολιάσατε καθόλου τις προτάσεις της Νέας
Δημοκρατίας.
Η Νέα Δημοκρατία, κύριε εκπρόσωπε του ΚΚΕ, έχει συγκεκριμένες προτάσεις και για το
βαμβάκι και για μια σειρά άλλα θέματα με τα 250 μέτρα κυβερνητικής πολιτικής, που
ανακοίνωσε έγκαιρα η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός της το Δεκέμβριο του 1994 και τα
οποία προφανώς αγνοείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Ν. Κρητικός): Θα παρακαλέσω να τελειώνετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μας είπατε για την επιστροφή του ΦΠΑ. Ας ελπίσουμε, ότι τελικώς κάποια λύση θα
βρείτε για το θέμα αυτό, γιατί έχει και αυτό μεγάλη σημασία.
Θέλω να σας επισημάνω, κύριε Υπουργέ της Γεωργίας, ότι ο τομέας της
βαμβακοκαλλιέργειας οδηγείται σε δεινή κρίση, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την
κατάρρευση. Προς Θεού, μη ξαναπείτε ότι πάει καλά ο τομέας της βαμβακοκαλλιέργειας.
Σας ακούν οι αγρότες και γελάνε μερικοί και κάποιοι άλλοι κλαίνε, όπως σας είπα
πριν. Ειδικότερα, μην τα πείτε αυτά στις Βρυξέλλες, διότι αυτά ακούν οι Βρυξέλλες
και σας προτείνουν μέτρα τα οποία είναι ιδιαίτερα δυσμενή για τη Χώρα μας, στα
οποία μέτρα, δυστυχώς, δεν αντιδράτε. Το κάνετε συστηματικά. Δεν πήγατε στην
Κοινότητα, ενώ θα έπρεπε να βελτιώσετε τους όρους των κοινοτικών ρυθμίσεων στις
Βρυξέλλες και θα έπρεπε να πάρετε συγκεκριμένα μέτρα, σαν αυτά που η Νέα Δημοκρατία
προτείνει για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

