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       ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): 
Κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού συμπίπτει με μια 
χρονική συγκυρία, μια ευνοϊκή συγκυρία μετά από δύο ευνοϊκές αποφάσεις δύο 
κορυφαίων διεθνών οργάνων: Του Συμβουλίου Κορυφής την προηγούμενη 
Παρασκευή με την κατοχύρωση σημαντικών κοινοτικών πόρων για έργα 
ανάπτυξης στη χώρα, αλλά και για τη στήριξη της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.  
      Δεύτερη απόφαση είναι αυτή που ελήφθη την Κυριακή στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου στο Χονγκ-Κονγκ, όπου κατοχυρώθηκε η κοινοτική στήριξη 
στο σύνολο των ελληνικών αγροτικών προϊόντων τουλάχιστον έως το 2013, 
συμπεριλαμβανομένου και του βάμβακος που αντιμετώπιζε πρόβλημα μείωσης της 
κοινοτικής στήριξης.  
      Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι υπερασπιστήκαμε με κάθε τρόπο, ο Πρωθυπουργός 
στο Συμβούλιο Κορυφής με σειρά διαβουλεύσεων και πολλές τακτικές κινήσεις 
μέχρι τότε, αλλά και η ελληνική αντιπροσωπεία που βρεθήκαμε στο Χονγκ-Κονγκ, 
τα εθνικά συμφέροντα και ιδιαίτερα -αυτό που με αφορά ως Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης- τον αγροτικό τομέα της χώρας μας.  
      Θέλω να πω ότι είναι πλέον κατοχυρωμένες οι κοινοτικές επιδοτήσεις σύμφωνα 
με τις εγκεκριμένες και προβλεπόμενες κοινές οργανώσεις της αγοράς για το 
σύνολο των αγροτικών προϊόντων τουλάχιστον έως το 2013.  
      Επειδή υπήρξαν ορισμένες αμφιβολίες από την πλευρά, κυρίως, της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης όσον αφορά το βαμβάκι, θέλω στους παριστάμενους συναδέλφους 
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να δείξω μόνο ένα δημοσίευμα, του Αυγούστου του 2003, 
δηλαδή λίγων ημερών πριν συνεδριάσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου στο 
Κανκούν του Μεξικού, όπου ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας 
ο κ. Ζαννιάς λέει επί λέξει: «Κινδυνεύουν να χαθούν οι επιδοτήσεις για το βαμβάκι 
στο Κανκούν».  
      Κύριε Πρωτόπαπα, το λέει ο δικός σας Γενικός Γραμματέας κ. Ζαννιάς και έκτοτε 
μεσολάβησαν πολλές προσπάθειες με πρόσφατη εκείνη του Ιουλίου του 2004 στη 
Γενεύη, όπου συνεδρίασε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τα αρμόδια όργανα του Π.Ο.Ε. και, τελικώς, ελήφθη την περασμένη 
Κυριακή μια πολύ ευνοϊκή απόφαση για τα αγροτικά προϊόντα και το βαμβάκι.  
      Θέλω να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι ευνοϊκή συγκυρία που ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός προβλέπει εγγραφές πολύ μεγαλύτερου ποσού για τον τομέα της 
αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αφού το ποσοστό 
αύξησης είναι στο 16,5%.  
      Είναι πολύ σημαντική η αύξηση των δαπανών για τον τομέα της αγροτικής 
ανάπτυξης, γιατί η Κυβέρνηση, που θέτει σε υψηλή προτεραιότητα τις ανάγκες 
στον αγροτικό τομέα, με έμπρακτο τρόπο, με αποφάσεις και με αποδείξεις 



εμφανίζει το ενδιαφέρον της, ώστε να στηριχθεί ο αγροτικός τομέας, το εισόδημα 
του αγρότη και κατ’ επέκταση η οικονομία της ελληνικής περιφέρειας. 
      Να πω δε ακόμη ότι προβλέπονται αυξημένα ποσά επιχορηγήσεων, τόσο για τον 
Ο.Γ.Α. κατά 72%, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των συντάξεων των αγροτών, όσο 
και στον ΕΛ.Γ.Α. κατά 880%, ώστε να καλυφθούν οι μεγάλες, πράγματι, απαιτήσεις 
καταβολής αποζημιώσεων, αλλά και ενισχύσεων του Π.Σ.Ε.Α., λόγω εκτεταμένων 
ζημιών τα τελευταία χρόνια. 
      Και πρέπει να πω εδώ, κύριοι συνάδελφοι, ότι υπήρχαν πολλές ανάγκες 
καταβολής αποζημιώσεων από παρελθόντα χρόνια, που δημιουργήθηκαν από την 
προηγούμενη κυβέρνηση, που δεν είχε εξοφλήσει έγκαιρα, ώστε είμαστε 
αναγκασμένοι εμείς να επισπεύσουμε την καταβολή των αποζημιώσεων εντός 
τριμήνου από της συγκομιδής, όσον αφορά την παραγωγή στα πλαίσια του 
κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α., και εντός ενάμιση ή δύο ετών σε σύγκριση με τα τέσσερα 
χρόνια του παρελθόντος, όσον αφορά τις ενισχύσεις του Π.Σ.Ε.Α., τις αποζημιώσεις, 
δηλαδή, στο φυτικό κεφάλαιο και στην υποδομή. 
      Πρέπει ακόμη να σας πω ότι στο Κρατικό Προϋπολογισμό προβλέπεται αύξηση 
του τακτικού Προϋπολογισμού για επιδοτήσεις στη γεωργία κατά 19% και 
αντίστοιχη αύξηση κατά 19,3% στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για έργα 
εγγειοβελτιωτικά και άλλα. Ειδικά δε στα εγγειοβελτιωτικά έργα πρέπει να τονίσω 
τον πολύ σημαντικό ρυθμό απορρόφησης κονδυλίων, αλλά και εκτέλεσης έργων, 
αφού τα 5.000.000 ευρώ της περιόδου 2000-2003 φτάνουν στην περίοδο 2004-
2005 στα 16.000.000 ευρώ. 
      Για δε τα Ο.Π.Α.Α.Χ., τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού 
Χώρου, το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ της περιόδου 2000-2003 φτάνει τα 
70.000.000 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 2.600% για την περίοδο από το Μάρτιο του 
2004 μέχρι σήμερα. 
      Θέλω, κύριοι συνάδελφοι, να τονίσω ότι ο αγροτικός τομέας, πραγματικά, 
αντιμετωπίζει προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι χρόνια, είναι διαρθρωτικά. 
Και προσπαθεί αυτή η Κυβέρνηση με τη λήψη σειράς εθνικών μέτρων, συμβατών με 
τους κοινοτικούς κανονισμούς, αλλά και με αξιοποίηση του συνόλου των 
κοινοτικών δυνατοτήτων σύμφωνα με ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς, αλλά 
και με την καλύτερη διαχείριση των κανονισμών αυτών, έστω και αν ήταν 
δυσμενείς –όπως, παραδείγματος χάρη, για το βαμβάκι- να επιτύχει τη βελτίωση 
του αγροτικού εισοδήματος και την τόνωση της οικονομίας στην ελληνική 
περιφέρεια. 
      Γίνονται μεγάλες προσπάθειες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 
ενδεικτικό ότι τρεις σημαντικοί κανονισμοί, που αποφασίστηκαν τον Απρίλιο του 
2004 για το βαμβάκι, το λάδι και τον καπνό, μετά την καθοριστικής σημασίας 
παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Κορυφής του Μαρτίου, 
επιφυλάσσουν καλύτερες μέρες για τους αγρότες. 
      Η εν συνεχεία απόφαση της Κυβέρνησης, μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις με 
τους αρμόδιους εκπροσώπους των αγροτών, για την αποδέσμευση των ενισχύσεων 
από τον όγκο και το είδος της παραγωγής, εξασφαλίζει το σύνολο των κρατικών 
πόρων και αποσυνδέει τα έσοδα των αγροτών από το κόστος παραγωγής. 
      Γίνεται δε μια σημαντική προσπάθεια για το κόστος παραγωγής, τόσο για τα 
εφόδια, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, όσο και για κάθε συντελεστή παραγωγής, για 



να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα και το πρόβλημα που δημιουργείται 
από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, που, πραγματικά, ανεβάζει το κόστος 
παραγωγής. 
      Είχαμε τον τελευταίο καιρό σημαντικό πρόβλημα μείωσης τιμών, λόγω της 
υπερπαραγωγής ορισμένων προϊόντων, γεγονός που εμφανίζεται και σε άλλες 
χώρες της Νότιας Ευρώπης και σε άλλες χώρες που παράγουν ομοειδή με τα δικά 
μας προϊόντα και που, προφανώς, έχουν δυσκολία διάθεσης του προϊόντος. 
      Αλλά πρέπει να πω εδώ ότι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση 
κατώτερων τιμών για τον παραγωγό είναι και η αθρόα εισαγωγή αγροτικών 
προϊόντων, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, λόγω συμφωνιών και κοινοτικών 
κανονισμών που είχε αποδεχθεί η προηγούμενη κυβέρνηση, με Υπουργό 
Εξωτερικών τον κ. Παπανδρέου τότε, για τη διευκόλυνση των εισαγωγών, αφού και 
οι κανονισμοί και οι αποφάσεις ευνοούσαν τις εισαγωγές προϊόντων από τα 
Βαλκάνια και από άλλες χώρες. 
Πολλές φορές σ’ αυτήν την Αίθουσα έχουμε αναφερθεί συγκεκριμένα σε 
κανονισμούς και σε κείμενα, τα οποία αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.  
      Καταφέραμε με σειρά μέτρων, αποφασιστικών μέτρων και παρεμβάσεων, να 
μειώσουμε σημαντικά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές 
για ορισμένα προϊόντα να έχουν μειωθεί στο 1/3 των εισαγωγών επί των ημερών 
των δικών σας, συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ..  
      Πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε έγκαιρα στο νέο διεθνές και εσωτερικό 
ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά τον Ιανουάριο του 2006 ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ώστε οι αγρότες 
να παράγουν προϊόντα που από μόνα τους θα απολαμβάνουν υψηλή τιμή και θα 
μπορούν να διατεθούν με ικανοποιητικότερους όρους και στην εσωτερική και στην 
ευρωπαϊκή, αλλά και στη διεθνή αγορά. 
      Είναι ενδεικτικό ότι οι προσπάθειες του συνόλου των φορέων, υπό την 
καθοδήγηση και τον συντονισμό της Κυβέρνησης, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση 
των εξαγωγών -για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια- σε επίπεδα 18,5% το 
πρώτο εννιάμηνο του 2005, για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε το πολύ αρνητικό 
στοιχείο του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων που είχε 
φθάσει επί των ημερών σας, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο ύψος των 2,3 
δισεκατομμυρίων ευρώ. 
      Για να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα, ενισχύουμε κάθε πρόγραμμα 
βελτίωσης της υποδομής. Και είναι σημαντικό ότι έχουμε υπερδιπλασιάσει τις 
δημόσιες επενδύσεις για έργα αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να φθάσουμε στα 
811.000.000 ευρώ τη διετία 2004-2005, έναντι 430.000.000 ευρώ μόνο την 
προηγούμενη διετία. Διότι μόνο έτσι, με την αύξηση των επενδύσεων και με τη 
διαμόρφωση όρων ανταγωνισμού, θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η ελληνική 
γεωργία και να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από το 
2006. 
      Να πω ακόμη ότι είναι πολύ σημαντικό ότι εξασφαλίστηκε ο κανόνας ν+2 για το 
σύνολο των αγροτικών προγραμμάτων, δηλαδή των προγραμμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  



      Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι συνάδελφοι σε τι ποσοστά παραλάβαμε την 
απορρόφηση των τεσσάρων προγραμμάτων για την αγροτική ανάπτυξη και σε 
ποια ποσοστά έχουμε φέρει τα προγράμματα αυτά σήμερα. 
      Κύριοι συνάδελφοι, το «πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης - Ανασυγκρότησης της 
υπαίθρου» είχε ποσοστό απορρόφησης 22% τον Μάρτιο του 2004 και σήμερα 
υπερβαίνει το 40%. Το πρόγραμμα της αλιείας είχε 22,3% και σήμερα υπερβαίνει το 
40%. Το πρόγραμμα leader plus (+), που κινδύνευε με απώλεια πόρων, ήταν στο 
10,2%, κύριοι συνάδελφοι, και σήμερα υπερβαίνει το 36,3%. Το τέταρτο και 
τελευταίο πρόγραμμα, «το Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης» από 
44,9% έχει υπερβεί το 70%.  
      Διαβεβαιώνω, λοιπόν, τους συναδέλφους ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος 
απώλειας ούτε ενός ευρώ για τα τέσσερα αυτά σημαντικά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης.  
      Πρέπει να σας πω ότι τα ποσοστά, που σας ανέφερα, περιλαμβάνουν και την 
αύξηση κατά 406.000.000 ευρώ που δόθηκαν ως bonus για την καλή εκτέλεση των 
προγραμμάτων, λόγω της αναθεώρησης. Αν δεν υπήρχαν τα 406.000.000 ευρώ, 
προφανώς το ποσοστό απορρόφησης στη διάρκεια της νέας διακυβέρνησης θα 
ήταν υψηλότερο. 
      Πέρα απ’ αυτό, λαμβάνουμε σειρά μέτρων, στα πλαίσια της εφαρμογής του 
νόμου μας, για τη στήριξη των αγροτών είτε με γεωτεχνικές συμβουλές, με την 
ίδρυση και λειτουργία των τοπικών κέντρων αγροτικής ανάπτυξης –ενός σε κάθε 
νομό- είτε με την πιστοποίηση αγροτικών συμβούλων εθνικά, αλλά και σύμφωνα με 
κοινοτικούς κανονισμούς, είτε με τη στήριξη των νέων αγροτών -εκπαίδευση,  
έρευνα, κατάρτιση- είτε με την προώθηση προγραμμάτων αναδασμού, που ήταν σε 
πολύ άσχημο σημείο. Διότι με τα έργα των αναδασμών, αλλά και γενικότερα με την 
προώθηση εγγειοβελτιωτικών έργων, προφανώς θα βελτιωθεί σημαντικά η 
ανταγωνιστικότητα και θα μειωθεί το κόστος παραγωγής.  
      Έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για τον έλεγχο των εισαγωγών των προϊόντων 
με ελέγχους φυτοϋγειονομικούς και άλλους επ’ ωφελεία των καταναλωτών και της 
δημόσιας υγείας, αλλά και της κατανάλωσης ποιοτικών ελληνικών προϊόντων. 
      Ενισχύουμε με κίνητρα τις Ε.Α.Σ. να συγχωνευθούν, όταν έχουν πρόβλημα. 
Αξιοποιούμε τις υφιστάμενες μελέτες, κωδικοποιώντας τις και αξιοποιώντας τις εν 
συνεχεία από κάθε φορέα, ο οποίος ενδιαφέρεται να λάβει γνώση των πορισμάτων 
των μελετών αυτών και παράλληλα προωθούνται δεκατρείς μελέτες, μία σε κάθε 
περιφέρεια, που θα αξιολογούν τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής σε επίπεδο νομού, θα διερευνούν τις καταναλωτικές τάσεις 
για συγκεκριμένα προϊόντα διεθνώς και θα επισημαίνουν τις δυνατότητες, με βάση 
τα συγκριτικά τοπικά πλεονεκτήματα για νέες καλλιέργειες που από μόνες τους 
αποφέρουν υψηλή τιμή και άρα ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες.  
      Ταυτόχρονα ενισχύουμε τον ΕΛ.Γ.Α., ενισχύουμε το ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. για να 
προχωρήσει σε εφαρμοσμένη έρευνα και άρα η έρευνα και οι μελέτες του να είναι 
χρήσιμες για τον αγρότη και την καλλιέργειά του. Προωθούμε μέτρα για την 
ανταγωνιστικότητα και γενικότερα ενθαρρύνουμε κάθε μέτρο, με το νόμο μας, που 
είναι συμβατό με τους κοινοτικούς κανονισμούς, με δεδομένο ότι η χώρα μπορεί να 
πάρει σειρά μέτρων που είναι σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς και να 
μην χρειαστεί αφού δεν μπορεί, δεν δικαιούται –και αυτό είναι επί ποινή 



κοινοτικών καταλογισμών- να προχωρήσει σε καταβολή εθνικών ενισχύσεων για 
την αγροτική παραγωγή. 
      Ένα άλλο σημαντικό μέτρο είναι αυτό που αφορά την εφαρμογή της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, την έγκαιρη προετοιμασία της χώρας για την οριστικοποίηση 
των ατομικών δικαιωμάτων κάθε αγρότη. Πολύ έγκαιρα εστάλησαν τα προσωρινά 
δικαιώματα καθενός από τους ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες δικαιούχους 
αγρότες, ώστε συντομότατα -στο τέλος Ιανουαρίου ή τις αρχές Φεβρουαρίου- να 
σταλούν τα οριστικά δικαιώματα των αγροτών και να γνωρίζει ο κάθε αγρότης 
ποιο είναι το περιουσιακό του στοιχείο –διότι περί αυτού θα πρόκειται- το οποίο 
μπορεί να μεταβιβάσει ελεύθερα ή να αξιοποιήσει κατά άλλο τρόπο, ώστε να μην 
χάσουμε ούτε ένα ευρώ τα επόμενα χρόνια.   
      Πρέπει να πω ότι έγινε μια τιτάνια προσπάθεια, πρωτόγνωρη για τη χώρα, 
εγγραφής τριάντα οκτώ εκατομμυρίων στοιχείων μετά από προεκτύπωση των 
δικαιωμάτων της ιστορικής περιόδου 2000-2003 ή ειδικά για το ελαιόλαδο της 
τετραετίας 1999-2002, ώστε αν υπήρχαν επιφυλάξεις ως προς τις εγγραφές των 
ιστορικών στοιχείων εισπράξεων των αγροτών, οι αγρότες να είχαν το δικαίωμα  
–και το έκαναν, το ενθαρρύναμε αυτό- να προχωρήσουν σε διορθώσεις στοιχείων 
που αφορούσαν είτε μεταβιβάσεις αγροτικής γης ή εξαίρεσης μιας χρονιάς που είχε 
πάθει ζημιά ο αγρότης και μπορούσε, είχε το δικαίωμα, να την εξαιρέσει ώστε να 
υπάρξει μικρότερη διάρκεια για το μέσο όρο ή άλλα στοιχεία που αφορούν τον 
αριθμό φορολογικού μητρώου κ.ο.κ. 
      Έτσι, λοιπόν, διαψεύσθηκαν οι κασσάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε 
στην καταγραφή και οριστικοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία θα 
δημοσιοποιηθούν πολύ έγκαιρα, πολύ προ της Ανοίξεως του 2006, που είναι η 
προθεσμία μέσα στην οποία οι αγρότες ενεργοποιούν τα δικαιώματά τους και 
προχωρούν στη συνέχεια στην είσπραξη των ποσών τα οποία δικαιούνται. 
      Να πω ακόμη ότι έχει προχωρήσει ένα πρωτόγνωρο ενημερωτικό έργο, μια 
μεγάλη ενημερωτική προσπάθεια με εκατό ημερίδες που ολοκληρώθηκαν από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με πολλές άλλες που προγραμματίζονται, αλλά 
και με τις ενημερωτικές προσπάθειες που καταβάλλουν και τα πολιτικά κόμματα 
και φορείς όπως, η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ή η Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε οι 
αγρότες να γνωρίζουν όσο γίνεται περισσότερο τη νέα φιλοσοφία της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο θα κινούνται μέσα στο νέο 
κοινοτικό πλαίσιο το οποίο θα ισχύει από το 2006 έως, τουλάχιστον, το 2013. 
      Θέλω να πω ότι εδώ θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στο να ξεφύγουμε από την 
παλιά νοοτροπία που τα κιλά και μόνο οδηγούσαν σε αύξηση των επιδοτήσεων, να 
τηρούμε όρους περιβαλλοντικής προστασίας στα πλαίσια της πολλαπλής 
συμμόρφωσης και γενικότερα να συμβαδίσουμε με το πνεύμα και τη φιλοσοφία της 
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπως επιβάλλεται και από μέτρα και συμφωνίες 
της Διεθνούς Κοινότητας. Είμαστε, λοιπόν, πανέτοιμοι να εφαρμόσουμε τη νέα 
Κοινή Αγροτική Πολιτική και είναι επίσης και ο αγροτικός κόσμος έτοιμος, 
προσαρμοσμένος στα νέα δεδομένα, ώστε να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ.  
      Είναι βέβαιο ότι μία διεθνής κοινότητα όπως είναι αυτή που έλαβε μέρος στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου έχει πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα. 
Υπάρχουν οι φτωχές χώρες της Αφρικής, υπάρχουν άλλες, πλούσιες χώρες. Άλλες 
χώρες επιδοτούν και θέλουν να διατηρήσουν την εσωτερική στήριξη. Αυτό θέλει και 



η χώρα μας, γι’ αυτό και δόθηκαν οι μάχες και στις Βρυξέλλες αλλά και στο Χονγκ 
Κονγκ για τη διατήρηση της εσωτερικής στήριξης που παραμένει αλώβητη, ακέραια 
η στήριξη αυτή, παρά τις κασσάνδρες και τους κάθε λογής κινδυνολογούντες. 
Πρέπει, όμως, ταυτόχρονα, να προετοιμαστούμε για το νέο περιβάλλον. 
      Η προώθηση των προϊόντων μας μέσω προγραμμάτων που επιδοτούνται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε και προγραμμάτων που επιδοτούνται και από εθνικούς 
πόρους, για συγκεκριμένα προϊόντα -αυτά τα οποία διαφημίζουμε παντού με 
πρώτο τον Πρωθυπουργό, όπου πηγαίνει, ή και με οποιοδήποτε άλλο μέλος της 
Κυβέρνησης ή με οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, όπως είναι και τα μέλη του 
Κοινοβουλίου- είναι καθοριστικής σημασίας. Πλησιάζουμε αγορές που είτε δεν τις 
είχαμε, είτε τις είχαμε χάσει. Και αναφέρομαι σε αγορές της Άπω Ανατολής. Έχουμε 
επισκεφθεί πολλές διεθνείς εκθέσεις, έχουμε οργανώσει πολλές εκδηλώσεις στις 
αγορές αυτές και προσδοκούμε, αξιοποιώντας και προωθώντας και προβάλλοντας 
το δικό μας ποιοτικό αγροτικό προϊόν, στα πλαίσια και της υγιεινής μεσογειακής 
αλλά και ελληνικής διατροφής να επιτύχουμε καλύτερους όρους, να επιτύχουμε 
καλύτερη διάθεση των προϊόντων μας. Διότι είναι γνωστό ότι ο ανταγωνισμός 
εντείνεται κι είναι γνωστό ότι όποια χώρα προετοιμάζεται κατάλληλα θα έχει 
καλύτερη τύχη και καλύτερες προοπτικές και προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να 
κινηθούμε. Και πρέπει με κάθε τρόπο να λέμε στους αγρότες την αλήθεια, όσο πικρή 
και αν είναι, και να δεχόμαστε εμείς οι πολιτικοί, οι υπεύθυνοι εκπρόσωποι του 
έθνους, και το πολιτικό κόστος του να αναφέρουμε και να περιγράφουμε και να 
εξηγούμε την αλήθεια, όποια κι αν είναι αυτή. Οι εύκολοι λαϊκισμοί του τύπου: 
«Μπορούμε να δώσουμε εθνικές ενισχύσεις» ή «Βγείτε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση», δηλαδή αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ή «Παραβιάστε τους 
κανόνες», παραβλέποντας ότι εισπράττουμε σχεδόν 1.000.000.000.000 δραχμές, 
δηλαδή περίπου 3.000.000.000 ευρώ το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά 
λοιπόν πρέπει να καταδικάζονται. Διότι μόνο ο ενημερωμένος αγρότης, μόνο ο 
καταρτισμένος αγρότης, μόνο ο αγρότης ο οποίος θα κάνει χρήση πολλών 
κοινοτικών προγραμμάτων, όπως αυτά για τα σχέδια βελτίωσης, για τους νέους 
αγρότες, για την πρόωρη συνταξιοδότηση ή όπως πολλά προγράμματα ανάπτυξης 
του αγροτικού χώρου θα δώσουν πραγματικά μία νέα διάσταση ανάπτυξης και 
προκοπής στον τόπο μας. 
      Θέλω και πάλι να υπογραμμίσω τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση 
στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και στην 
αξιοποίηση του συνόλου των κοινοτικών πόρων, που διατίθενται με βάση 
ισχύοντες κοινοτικούς κανονισμούς, και να πω ότι αυτή η Κυβέρνηση ακόμη και 
δυσμενείς κανονισμούς, όπως για το βαμβάκι, καταφέρνει να τους διαχειριστεί με 
επιτυχή τρόπο και ειδικά για το βαμβάκι κατάφερε να φέρει την προηγούμενη 
χρονιά 108.000.000 ευρώ παραπάνω από το μέσο όρο της τελευταίας τριετίας, που 
ήταν 619.000.000 ευρώ. Τα φτάσαμε στα 727.000.000 ευρώ, ακόμη και με το 
δυσμενή κανονισμό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 2001, και προσδοκούμε ανάλογο θετικό 
αποτέλεσμα περισσότερων κοινοτικών εισροών και για την παρούσα χρήση. 
      Να πω ακόμη ότι ανάλογη θετική διαχείριση ήταν και αυτή για το ελαιόλαδο, 
όπου πήραμε το σύνολο των πόρων για τετρακόσιους ογδόντα χιλιάδες τόνους 
ελαιολάδου. Έγινε άριστη διαχείριση, με τη συμβολή και τη συνεργασία του 
συνόλου σχεδόν των φορέων και έχουμε βέβαια πολύ θετική εξέλιξη με την 



επίσπευση της καταβολής των επιδοτήσεων. Για πρώτη φορά καταβάλλονται σε 
τόσο μεγάλο ποσοστό το μήνα Δεκέμβριο ή το μήνα Νοέμβριο ποσά αυξημένα κατά 
54% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση 
με την προπέρσινη ημερομηνία, ώστε να δώσουμε στον αγρότη τη δυνατότητα να 
αντεπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις του. 
      Θεωρώ ότι αυτή η Κυβέρνηση έχει προσανατολισμό, αυτή η Κυβέρνηση 
αφουγκράζεται τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου, αυτή η Κυβέρνηση 
εξακολουθεί να στηρίζεται, με πολύ σημαντική διαφορά σε σχέση με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
από το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Στηριζόμαστε στην εμπιστοσύνη του 
αγροτικού κόσμου και είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα η Αξιωματική Αντιπολίτευση 
θα πάρει ένα ακόμη μήνυμα για τα δεινά τα οποία συσσώρευσε στον αγροτικό 
τομέα της χώρας τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν 
έχει να μας προτείνει τίποτε περισσότερο -όπως απεδείχθη από μία τελευταία προ 
ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τα αγροτικά- πέραν μιας επιτροπής, 
της περιβόητης Επιτροπής Περιβαλλοντικής Προστασίας. Αυτή ήταν η πρόταση του 
κ. Παπανδρέου από αυτό το Βήμα, όταν συζητούσαμε σοβαρά προβλήματα της 
γεωργίας. Ή δεν ήθελε να θυμάται τα λάθη της ή δεν είχε ακόμη αντιληφθεί τον 
τρόπο διεξόδου απ’ το αδιέξοδο το οποίο μας κληροδοτήσατε. 
      Ευχαριστώ πολύ. 
      (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. 
 


