
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ) 
 

27.11.1996 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, καταβάλατε μια φιλότιμη προσπάθεια να μας πείτε 
για τις ενέργειές σας, αλλά δε μας πείσατε, γιατί πρώτα απ'όλα ο κ. Σαντέρ σας 
διαψεύδει ότι ετέθη οποτεδήποτε τέτοιο αίτημα με συγκεκριμένα στοιχεία, ως προς την 
ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών, στα κοινοτικά όργανα. 
 
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής την απάντηση του κ. Σαντέρ προς τον Πρόεδρο της 
Νέας Δημοκρατίας με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι 
οι πληροφορίες που διαθέτει προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επαρκούν για να 
δικαιολογήσουν πρόταση στο πλαίσιο μιας οποιασδήποτε από αυτές τις δύο διαδικασίες. 
Και αναφέρεται είτε στη διαδικασία περιοδικών αναθεωρήσεων της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής είτε της ετήσιας εξέτασης από το Συμβούλιο, των Γεωργικών Τιμών και 
συναφών θεμάτων. 
 
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος καταθέτει για τα Πρακτικά την 
απάντηση του κ. Σαντέρ, η οποία έχει ως εξής: 
 
"Brussels, 25-10-1996 
 
SG(96) D/86401 
 
Kύριε, 
 
σε απάντηση της επιστολής σας, της 14ης Σεπτεμβρίου, με την οποία ζητάτε να σας 
ενημερώσω σχετικά με ενδεχόμενη συμπληρωματική στήριξη του εισοδήματος των 
βαμβακοπαραγωγών, σας ανακοινώνω τα ακόλουθα: 
 
Η κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βάμβακος πρέπει να θεωρηθεί ένα πλήρες 
σύστημα στήριξης για τον τομέα αυτο, το οποίο, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπει την παροχή 
πρόσθετης ενίσχυσης από εθνικούς πόρους. 
 
Τα άρθρα 92 έως 94 της συνθήκης παρέχουν μία νομική βάση για να επιτρέψει η 
Επιτροπή ορισμένες εθνικές ενισχύσεις. Εντούτοις, για προϊόντα που υπάγονται στην 
κοινή οργάνωση αγοράς, τα άρθρα αυτά δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να εγκρίνει 
εθνική ενίσχυση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν, για παράδειγμα, 
χαμηλές εισπραττόμενες τιμές, στο ύψος της εισφοράς συνυπευθυνότητας η το βαθμό 
αυτάρκειας. 
 
Η Κοινότητα έχει βεβαίως διαδικασίες που της επιτρέπουν να λάβει υπόψη καταστάσεις, 
όπως αυτές που περιγράφονται στο υπόμνημα. Οι διαδικασίες αυτές λαμβάνουν ιδίως τη 
μορφή είτε περιοδικών αναθεωρήσεων των διατάξεων της ΚΓΠ για διάφορα προΙόντα, ή 
της ετήσιας εξέτασης από το Συμβούλιο των γεωργικών τιμών και συναφών θεμάτων. Οι 
πληροφορίες που διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή δεν επαρκούν για να 
δικαιολογήσουν πρόταση στο πλαίσιο μιας οποιασδήποτε από αυτές τις δύο διαδικασίες. 
 
Με τιμή 
 
Μιλτιάδης Εβερτ 
 
Μιλτιάδης Εβερτ 
 
43 Rigillis Street 
 
106 74 Athens" 



 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Το δεύτερο θέμα είναι ότι δε μας είπατε, πού εκτιμάτε το ύψος 
της φετινής παραγωγής. Κάποτε το εκτιμήσατε στους 1.050.000 τόνους. Στην Ευρωπαϊκή 
'Ενωση είπατε 1.120.000 τόνους.'Ηδη μαθαίνω ότι προτίθεσθε να ανεβάσετε αυτήν την 
εκτίμηση.'Ολη αυτή η πολιτική οδηγεί σε μείωση της τιμής παραγωγού. Για πρώτη φορά 
φέτος οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του να μη διαθέτουν το προϊόν τους, 
που υπερβαίνει το λεγόμενο μέσο όρο. Είναι αντικοινοτικό αυτό το οποίο κάνετε. Σας 
κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου ότι θα μείνουν φέτος αδιάθετες ποσότητες για πρώτη 
φορά. 
 
Οι βαμβακοπαραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί βλέπουν ότι η Κυβέρνηση στα λόγια 
μόνο δείχνει ενδιαφέρον και ποτέ στην πράξη.'Οταν μας λέτε ότι ακόμη τώρα 
προσπαθείτε με επιτροπές να μελετήσετε το πρόβλημα, αποδεικνύεται, ότι δεν έχετε 
πάρει κανένα συγκεκριμένο μέτρο για την επίλυση αυτού του τεράστιου ζητήματος για 
το οποίο αύριο αναμένονται κινητοποιήσεις. 
 
Σε καμιά περίπτωση οι αγρότες δε θα ευθύνονται για τις αντιδράσεις, τις έντονες 
διαμαρτυρίες και τις κινητοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν. 
 
Πρέπει να διαβεβαιώσετε το Σώμα και τον Ελληνικό Λαό, ότι θα πάψουν να υπάρχουν 
αυτοί οι μέσοι όροι. Θα πρέπει να διατεθεί η υπερβάλλουσα ποσότητα ειδικότερα φέτος 
που η συνολική παραγωγή πρέπει να είναι πολύ χαμηλή, ίσως και κάτω από ένα 
εκατομμύριο τόνους, πέρα από τα διπλοζυγίσματα και τον αέρα. Και το γνωρίζετε από 
την περιφέρειά σας, κύριε Υφυπουργέ. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μείνει 
αδιάθετη ποσότητα, η οποία θα έχει μόνο εμπορική αξία. Και να μας πείτε για 
συγκεκριμένα μέτρα σε περιοχές, που έχουν υποστεί ζημιές από τις κακοκαιρίες, όπως 
η περιοχή σας και οι οποίες αντιμετωπίζουν πραγματικά το φάσμα της χρεωκοπίας. 

 


