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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η πρόταξη της επερώτησης του τομέα της 
γεωργίας για τα σοβαρά ζητήματα που γεννώνται από τη διαπραγμάτευση και τη συζήτηση 
των νέων όρων λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ιδιαίτερα για τα 
μεσογειακά προϊόντα, προέρχεται από τη διάχυτη εκτίμηση και εντύπωση της κοινής 
γνώμης ότι η γεωργία αντιμετωπίζει σήμερα τη μεγαλύτερη κρίση της. 
      Περάσαμε μια δεκαετία αποτυχημένων πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, λαθών και 
αποτυχιών, και πολλές φορές ολιγωριών από την πλευρά της Κυβέρνησης, όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των κρίσιμων, των σοβαρών προβλημάτων της γεωργίας -ήδη σημαντικοί 
κλάδοι του αγροτικού τομέα αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρη κρίση- και εισερχόμαστε σε μια 
καινούργια περίοδο διαπραγματεύσεων για τους νέους όρους στήριξης της γεωργίας μας 
με τα προϊόντα που δεν έχουν περιληφθεί στις διαπραγματεύσεις και στην απόφαση της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του Ιουνίου και τα οποία, όπως είναι γνωστό, αποτελούν 
τα ? της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. 
      Το λέω αυτό γιατί είναι διάχυτη η εντύπωση στην ύπαιθρο, στην περιφέρεια, ότι 
πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η κοινή γνώμη της αγροτιάς μας βεβαιώνει, 
διακηρύσσει, ανησυχεί ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Και ή δεν έχετε πείσει 
τους αγρότες ότι τα μέτρα σας και η πολιτική σας, αλλά και οι προοπτικές από τις 
διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς των προϊόντων είναι επιτυχείς ή 
πραγματικά υπάρχει κρίση και δεν υπάρχουν σοβαρές, αισιόδοξες προοπτικές για το 
μέλλον της γεωργίας μας. 
     Επιπλέον, ακολουθείτε και μια αντιφατική επιχειρηματολογία. Από τη μια μας 
λέτε ότι ήταν πολύ θετικές οι αποφάσεις και οι ρυθμίσεις της 26ης Ιουνίου στο 
Λουξεμβούργο, που θα καθορίσουν την τύχη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τα επόμενα 
χρόνια μέχρι το 2013. Λέτε δηλαδή ότι είναι θετικές οι διαπραγματεύσεις και 
ωφέλιμες οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν. Την ίδια στιγμή όμως δεν μπορείτε να 
δικαιολογήσετε γιατί δεν προβάλατε το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, της υπαίθρου, 
να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις αυτές και τα δικά μας προϊόντα, τα μεσογειακά 
προϊόντα, για ποιο λόγο δηλαδή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα αυτά, που είναι βασικά 
προϊόντα, σημαντικά προϊόντα, όπως το βαμβάκι, ο καπνός, το ελαιόλαδο, τα 
οπωροκηπευτικά, τα αμπελοοινικά, γιατί εξαιρέθηκαν από την τελική διαπραγμάτευση 
και γιατί περιοριστήκατε σε μία απλή, μη δεσμευτική, αόριστη δήλωση ότι θα υπάρξουν 
προτάσεις –για την ακρίβεια, ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- για τις νέες 
ρυθμίσεις, που θα αφορούν αυτά τα πολύ σημαντικά για την χώρα μας προϊόντα. 
      Το μεγάλο πρόβλημα που γεννάται είναι ότι ήδη έχουμε υποστεί σοβαρές πιέσεις 
στα πλαίσια των συζητήσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. 
      Είδαμε πρόσφατα, πριν από ένα μήνα στο Κανκούν του Μεξικό να ασκούνται 
πιέσεις για το βαμβάκι και για άλλα προϊόντα, τα οποία σήμερα τυγχάνουν σημαντικής 
στήριξης. Ταυτόχρονα έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της απομόνωσης των χωρών της 
Νότιας Ευρώπης, όταν συζητούνται αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να 
ανταλλάξουμε στήριξη, να επιτύχουμε τη θετική γνώμη και υποστήριξη των χωρών της 
Βόρειας Ευρώπης, των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτές με τη δική τους 
πρωτοβουλία, με τη δική τους πολιτική, με τις δικές τους παρεμβάσεις εξασφάλισαν 
ευνοϊκότερους όρους ακόμη και από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
      Τα λέω αυτά, κύριε Υπουργέ, διότι είναι σαφές ότι οι προοπτικές της ελληνικής 
γεωργίας είναι δυσοίωνες. 
      Κύριε Πρόεδρε, καταλογίζουμε στην Κυβέρνηση ευθύνες διότι δεν εξασφάλισε όχι 
επιδοτήσεις μέχρι το 2013 -όπως θέλει διαστρεβλώνοντας τις δηλώσεις μας να 
παρουσιάζει ο κύριος Υπουργός- αλλά για το ότι δεν έχει εξασφαλίσει το ίδιο ύψος 
στήριξης με κοινοτικές επιδοτήσεις για τη γεωργία μέχρι το 2013. Προφανώς υπάρχουν 
επιδοτήσεις. Θα ήταν αδιανόητο να κλείσει το θέμα για όλα τα προϊόντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξαιρεθούν τα μεσογειακά και τελικώς και αυτά να μη 
συμπεριληφθούν σε μια ρύθμιση έστω και υποδεέστερη, έστω και μικρότερης σημασίας 
για την ελληνική γεωργία, όταν αυτά θα έρθουν προς συζήτηση τους επόμενους μήνες. 
      Έχουμε, λοιπόν, εδώ μια κατάληξη συζητήσεων επί των ημερών σας, επί Ελληνικής 



Προεδρίας, η οποία κατά τη γνώμη σας είναι θετική. Δεν φροντίσατε όμως να 
συμπεριλάβετε στη θετική κατά τη γνώμη σας ρύθμιση και τις κοινές οργανώσεις αγοράς 
των δικών μας προϊόντων, των μεσογειακών προϊόντων που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος 
της εγχώριας αγροτικής παραγωγής. 
      Έχουμε το θεσμό της αποσύνδεσης. Κάποτε είπατε ότι είναι θετικός ο θεσμός, 
μετά είπατε όχι, να είναι μερική η αποσύνδεση. Πρέπει να σας πω ότι άλλοτε 
θριαμβολογείτε και άλλοτε λέτε ότι αντιμετωπίζει η μεσογειακή γεωργία  κίνδυνο 
εγκατάλειψης. Κάποια στιγμή σε κρίση αυτογνωσίας το αναφέρατε, αλλά είναι εξαίρεση 
στον κανόνα. Και δεν εξηγείτε στους αγρότες τι θα κάνουν όταν θα υποχρεωθούν να 
εγκαταλείψουν τις καλλιέργειες ως αναγκαία συνέπεια των μέτρων που λαμβάνονται. 
Διότι προφανώς κανέναν δεν θα συμφέρει να καλλιεργεί όταν η τιμή στα συγκεκριμένα 
αγροτικά προϊόντα θα είναι μικρή και καθόλου ανταγωνιστική για να υπάρξει μια 
βιώσιμη εκμετάλλευση και μια προοπτική των συγκεκριμένων καλλιεργειών. 
      Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα εγκαταλειφθεί η καπνοκαλλιέργεια. Μη θέλουμε να 
ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Ας πάτε σε καπνοχώρια και ας τους πείτε τι θα κάνουν 
μετά από τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Όταν τελειώσει και η μεταβατική περίοδος 
προφανώς δεν θα υπάρχει συμφέρον καπνοκαλλιέργειας, δεν θα υπάρχει κίνητρο να 
καλλιεργεί καπνό ο κλασικός, ο παραδοσιακός καπνοκαλλιεργητής και όλοι αυτοί οι 
οποίοι ασχολούνται, επιβιώνουν και ζουν από την καπνοκαλλιέργεια. 
      Το ίδιο περίπου θα συμβεί και σε καλλιέργειες, όπως είναι το βαμβάκι. Διότι 
προφανώς κανείς δεν θα έχει κίνητρο να καλλιεργήσει βαμβάκι αν ξέρει ότι η τιμή του 
κιλού στο βαμβάκι –και ας το ακούν οι Έλληνες αγρότες- δεν θα είναι παραπάνω από 80 
ή 90 δραχμές. Και ας λέτε εσείς τα περί ποιότητας, τα περί δυνατότητας διάθεσης με 
ικανοποιητικούς όρους των προϊόντων. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό κίνητρο να 
καλλιεργήσει κάποιος βαμβάκι αν η τιμή του περιορίζεται σ’ αυτά τα ύψη. 
      Το ζήτημα δε είναι τι θα κάνουν τα επόμενα τρία, τέσσερα χρόνια οι αγρότες. 
Αυτοί πράγματι θα εισπράξουν μια επιδότηση, η οποία θα είναι σημαντικά μειωμένη σε 
σχέση μ’ αυτήν που εισέπρατταν μέχρι τώρα. Το πρόβλημα θα είναι κυρίως η 
νομιμοποίηση της καταβολής των κοινοτικών επιδοτήσεων -που θα είναι κοινωνικά 
επιδόματα στην ουσία- τα επόμενα χρόνια. Διότι προφανώς κανείς Ευρωπαίος και κανείς 
αστός δεν θα θελήσει να στηρίξει με τον ίδιο τρόπο αγρότες που δεν παράγουν. Πέρα 
απ’ αυτό θα έχουμε το τεράστιο πρόβλημα σ’ όλες εκείνες τις κοινωνικές ομάδες και 
σε εκείνη την παραγωγική διαδικασία, η οποία συνδέεται με την παραγωγή βάμβακος, 
καπνού κ.λπ. 
      Υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για τον 
οποίο κάνουμε την επερώτηση, της δυσλειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών για να 
αξιοποιήσει τις μέχρι τώρα δυνατότητες. Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει 
τελειώσει το ελαιοκομικό μητρώο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση καταβολής των 
επιδοτήσεων. 
      Κύριε Υπουργέ, αναφέρετε κάποια στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν. Ό,τι και αν 
πείτε δεν ισχύει. Σας λέω ότι στην ιδιαίτερη περιφέρειά μου, στη Βοιωτία ακόμη και 
τώρα κατατίθενται δηλώσεις όταν εσείς λέτε ότι το 90% περίπου έχει ολοκληρωθεί. Δεν 
είναι έτσι. 
Ίσως δεν σας ενημέρωνε η Υπηρεσία σας. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει 
προχωρήσει το ελαιοκομικό μητρώο, όπως άλλωστε και τα άλλα μητρώα. 
      Επίσης, με την ευκαιρία θέλω να σας πω ότι ανησυχούμε σοβαρά για τα πολύ 
χαμηλά ποσοστά απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
και όλων των άλλων συναφών προγραμμάτων και μέτρων. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, 
κύριε Πρόεδρε, όταν ήδη βρισκόμαστε στο 20% της απορρόφησης και έχουν περάσει 
τέσσερα χρόνια, να μιλάμε για δυνατότητα απορρόφησης του υπολοίπου 80% τα επόμενα 
τρία ή τέσσερα χρόνια. Κρούομε, λοιπόν, τον κώδωνα του κινδύνου και θεωρούμε ότι η 
Κυβέρνηση, έστω και την τελευταία περίοδό της, έστω και τώρα που πνέει τα λοίσθια, 
θα καταλάβει το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει με την πολιτική της και τα 
λάθη της στον αγροτικό τομέα και στην ύπαιθρο. 
       

 


