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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα πολύ 
σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας, ιδιαίτερα μετά τη δυσμενέστατη εξέλιξη, 
που είχε η συζήτηση και οι διαδικασίες σε σχέση με την αναθεώρηση της Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς Βάμβακος, που πλήττει εκατόν είκοσι χιλιάδες βαμβακοκαλλιεργητές 
της χώρας μας και εξ αυτού του λόγου πλήττει συνολικά την αγροτική οικονομία. 
Πραγματικά, η νέα δυσμενέστατη εξέλιξη ολοκληρώθηκε με αποκλειστική ευθύνη της 
Κυβέρνησης, η οποία μετά από μια μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων και συζητήσεων και 
μετά από μια στρατηγική, όπως έλεγε, παρέμβασή της, συζήτησε με τους Υπουργούς 
χωρών που παράγουν βαμβάκι, όπως είναι η Ισπανία. Διαμόρφωσε στρατηγική και 
παρενέβη στα αρμόδια όργανα, όπως μας λέει. Οδηγηθήκαμε, όμως, σε μια ιδιαίτερα 
δυσμενή και αποτυχημένη εξέλιξη, η οποία πλήττει το εισόδημα των βαμβακοπαραγωγών 
και έρχεται ως συνέχεια παλαιότερων, δυσμενών επίσης ρυθμίσεων, που ολοκληρώθηκαν 
και συμφωνήθηκαν επί υπουργίας του κ. Τζουμάκα το 1995, με την ψήφιση του 
περιβόητου κανονισμού. 
Η βαμβακοκαλλιέργεια οδηγήθηκε πλέον σε τραγικό αδιέξοδο. Το λέω αυτό -και λυπάμαι- 
γιατί ο παριστάμενος Υπουργός διατυμπάνιζε επί μήνες ολόκληρους, μέχρι και την 
επόμενη ημέρα της ψήφισης του νέου κανονισμού τη χαρά του, ότι οι ρυθμίσεις από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα θετικές για την ελληνική πλευρά. 
Εδώ φαίνεται το πρώτο λάθος της διαπραγματευτικής του τακτικής. Δεν είναι δυνατόν, 
κύριε Υπουργέ, να συζητάμε επί μήνες, να διαμορφώνονται συμμαχίες, να προβαίνετε σε 
συζητήσεις, να έρχεστε σε επικοινωνία και συνεργασία ενδεχομένως με κάποιους φορείς 
των αγροτών και την ίδια στιγμή, όταν εξακολουθούν οι διαπραγματεύσεις να 
θριαμβολογείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν απέναντί σας έχετε μια πρόταση η οποία 
είναι δυσμενής -και εκεί έχετε ευθύνη, γιατί η πρόταση να είναι δυσμενής- δεν 
μπορέσατε να εξηγήσετε, δεν πείσατε τελικώς τους κοινοτικούς εταίρους μας και τους 
τεχνοκράτες των Βρυξελλών ότι έχουμε δίκιο να διεκδικούμε μεγαλύτερη εγγυημένη 
ποσότητα παραγωγής και να διεκδικούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη του 
εισοδήματος των βαμβακοκαλλιεργητών. 
Αυτή η θριαμβολογία σας σταμάτησε ξαφνικά μετά την ψήφιση του Κανονισμού όταν 
συναισθανθήκατε το λάθος σας. Δεν ξέρω αν η σύγχυση από την οποία διακατέχεστε ήταν 
ηθελημένη ή αθέλητη, αλλά εγώ θα ήθελα να πάρω την επιεικέστερη πλευρά ότι ήταν 
αθέλητη, δηλαδή δεν ήταν σύγχυση ηθελημένη για να παραπλανήσει τους αγρότες και να 
τους οδηγήσει στο λανθασμένο συμπέρασμα, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Είχατε, 
λοιπόν, σύγχυση και προσγειωθήκατε μετά την ψήφιση του Κανονισμού με τις πράξεις 
που έγιναν και με τους λογαριασμούς στους οποίους προχώρησαν όλοι οι αρμόδιοι 
εκπρόσωποι βεβαιωθήκατε και εσείς ότι για την ίδια παραγωγή που είχαμε φέτος, η 
τιμή του προϊόντος του χρόνου με την ισχύ του νέου Κανονισμού θα είναι μειωμένη ως 
20%. Τα στοιχεία ας τα διαψεύσετε. 
Το πρώτο σημαντικό λάθος, λοιπόν, είναι ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
και προτού ολοκληρωθεί η συζήτηση για το νέο Κανονισμό, τη νέα οργάνωση της αγοράς 
βάμβακος, θριαμβολογούσατε και ουσιαστικά αποδυναμώνατε τη διαπραγματευτική θέση 
της ελληνικής πλευράς, χωρίς να επιτύχετε τελικώς κανένα απολύτως θετικό 
αποτέλεσμα. 
Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι ότι προτού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, 
προχωρήσατε σε περιορισμούς της καλλιέργειας. Ουσιαστικά τι λέγατε; 'Οτι αυτά τα 
οποία ζητάμε ή αυτά τα οποία παράγει η χώρα είναι πάρα πολλά. Ομολογήσατε δηλαδή 
στους αρμόδιους παράγοντες των Βρυξελλών ότι ήδη είναι πολύ μεγάλης έκτασης η 
βαμβακοκαλλιέργεια στη χώρα μας και ουσιαστικά δεν δίνετε επιχειρήματα. Όταν εσείς 
ένα χρόνο προ της ολοκληρώσεως της διαπραγμάτευσης, πέρσι τον Απρίλιο προχωρούσατε 
σε αψυχολόγητη, αποσπασματική, βιαστική, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς κανένα λόγο 
ρύθμιση με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την καλλιεργούμενη έκταση, αυτό 
ουσιαστικά έδινε επιχείρημα στην πλευρά των Βρυξελλών και των κοινοτικών παραγόντων 
και τεχνοκρατών να σας πουν ότι συμφωνείτε και σεις, ότι είναι μεγάλη η 
καλλιεργούμενη έκταση και ότι χρειάζεται περιορισμός όχι μόνο στην καλλιέργεια αλλά 
και στην παραγωγή η οποία στηρίζεται με κοινοτικούς πόρους. 



Αυτές οι περιβόητες περιοριστικές αποφάσεις σας, αποδεικνύεται ότι ήταν 
αψυχολόγητες και από το γεγονός ότι αλληλοαναιρούνται στην πορεία. Πήρατε 
ουσιαστικά πέντε αποφάσεις πέρσι τέτοιο καιρό, όταν οι αγρότες είχαν ξεκινήσει την 
καλλιέργεια και τις προετοιμασίες τους, που δεν τους λέγατε τίποτα εκ των προτέρων 
και ξαφνικά τους είπατε ότι περιορίζεται η καλλιέργεια, χωρίς να σας επιβάλει 
κανείς αυτόν τον όρο, δηλαδή της μείωσης της καλλιεργούμενης έκτασης και της 
παραγόμενης ποσότητας. Φτάσαμε στις εκλογές και ενώ αρχικά μας λέγατε ότι είναι 
πολύ θετικές οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ότι για 
περιβαλλοντικούς λόγους -εκεί σας ενέπλεξαν οι σύμβουλοί σας- θα πρέπει να μειωθούν 
οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, λίγο αργότερα λόγω της αντιδράσεως των αγροτών, αλλά 
και της διαφαινόμενης υποβάθμισης του εισοδήματος των βαμβακοκαλλιεργητών στην 
ελληνική περιφέρεια, ανατρέψατε την απόφαση αυτήν και την κάνατε ομολογώ 
ευμενέστερη. 
Οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες που προεκλογικά -γιατί συνέπεσε με τις εκλογές η 
έγκριση αυτών των περιβόητων πέντε αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων- ευνοούσαν και 
συνηγορούσαν και επαινούσαν την κυβέρνηση για τις περιοριστικές αποφάσεις, είναι 
εκείνοι οι οποίοι τελικώς στην πορεία χάρηκαν όταν ανετράπησαν ορισμένες από τις 
ρυθμίσεις αυτές και επετράπη ουσιαστικά μεγαλύτερη καλλιεργούμενη έκταση. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι αυτές οι περιβόητες περιοριστικές αποφάσεις σας, τις οποίες 
είχε καταγγείλει η Νέα Δημοκρατία από τότε -μάλιστα ο Πρόεδρος μας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής είχε πει ότι θα τις καταργήσουμε, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε, 
τουλάχιστον την περίοδο των διαπραγματεύσεων- εκρίθησαν παράτυπες και παράνομες από 
τις Βρυξέλλες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν βάλατε και μυαλό από τις πρώτες 
αποφάσεις και έρχεστε τώρα και επιβάλλετε νέους περιορισμούς 5%. Το κάνατε πάλι 
αυτό -κακώς, κάκιστα- προτού ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, προτού δηλαδή 
διαφανεί ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ποιο θα είναι το τοπίο που θα διέπει 
τη βαμβακοκαλλιέργεια στη χώρα μας. Να πείτε, λοιπόν, ότι εδώ δεν υπάρχουν 
δικαιολογίες. 
Από την πλευρά σας δεν έχετε να προτάξετε οποιοδήποτε επιχείρημα καλής 
διαπραγμάτευσης για να πείσετε το Σώμα ότι κάνατε ό,τι μπορούσατε, ώστε να πετύχετε 
κάτι καλύτερο. Χαρακτηρίζεστε από μια τραγική ηττοπάθεια και τα τελικά θύματα είναι 
οι αγρότες και οι βαμβακοκαλλιεργητές της χώρας. Με δική σας αποκλειστική ευθύνη 
οδηγείτε σε συρρίκνωση το εισόδημα των βαμβακοκαλλιεργητών, στους οποίους μάλιστα 
δεν παρέχετε καμία εναλλακτική λύση καλλιέργειας ώστε ξεφεύγοντας από τη μια 
καλλιέργεια, του βάμβακος, να προστρέξουν σε κάποια άλλη που ενδεχομένως να τους 
παρέχει καλύτερους πόρους και τελικώς καλύτερους όρους επιβίωσης στην ύπαιθρο. 
Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός για τον οποίο θριαμβολογείτε ή μάλλον 
θριαμβολογούσατε μέχρι και την ψήφισή του για να ανακρούσετε πρίμνα εκ των υστέρων 
και να δώσετε εντολή, ώστε να καταψηφίσουμε στη μόνιμη επιτροπή γεωργίας τις 
ρυθμίσεις που εσείς λίγες ημέρες πριν είχατε υπογράψει ή να αναβάλετε την ενημέρωση 
του Σώματος και της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής -και είναι απαράδεκτο αυτό, κύριε 
Υπουργέ- για αργότερα αφού θα έχουν εξειδικευθεί οι διαχειριστικοί κανονισμοί από 
τις 29 Μαΐου και μετά: Αυτή, λοιπόν, η αλλοπρόσαλλη πολιτική σας, που δεν αφορά 
μόνο την ενημέρωση των αγροτών, αφορά κυρίως -και αυτό είναι το πιο σημαντικό- τη 
διαπραγματευτική σας τακτική, οδηγεί σε συρρίκνωση και σε τραγικό αδιέξοδο το 
εισόδημα των βαμβακοκαλλιεργητών και την επιβίωση συνολικά των αγροτών στην 
ύπαιθρο. 
Τι είχαμε από τον προηγούμενο κανονισμό του 1995 και πως οδηγηθήκαμε στον κανονισμό 
του 2001; Είχαμε μια ραγδαία συρρίκνωση εισοδήματος με την αύξηση της 
συνυπευθυνότητας και με τη μείωση οποιωνδήποτε ευνοϊκών ρυθμίσεων ίσχυαν μέχρι 
τότε. Να σας θυμίσω χαρακτηριστικά ότι καταργήθηκε η ενίσχυση των μικρών παραγωγών, 
ότι υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με την αποτίμηση και τον υπολογισμό της υγρασίας, ότι 
κατεβάλατε το τίμημα και την επιδότηση σε τρεις τελικά δόσεις, αντί της μιας που 
κατεβάλλετο τότε, χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει οποιονδήποτε αξιόπιστο μηχανισμό 
ελέγχου του παραδιδόμενου προϊόντος, ώστε να έχετε μια αξιόπιστη καταγραφή της 
πραγματικά παραγόμενης ποσότητας. Αυτό ευνοεί προφανώς τους κακόπιστους και 
ζημιώνει τους καλόπιστους οι οποίοι τελικά αυτοί πληρώνουν τη νύφη. 
Αυτός ο κανονισμός θεωρήθηκε από τον κ. Τζουμάκα και τότε θετικός όπως και σήμερα 
γιατί και σεις στη θέση του κ. Τζουμάκα είστε. Ο κ. Τζουμάκας έλεγε τα ίδια, ότι 



είναι ένας θετικός κανονισμός, ότι έχει θετικές ρυθμίσεις και ότι πετύχαμε πολλά. 
Λίγο καιρό αργότερα ήρθε ο ίδιος και σε μια διάθεση αυτοκριτικής ομολόγησε ότι οι 
ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα δυσμενείς. Μας έδωσε την ελπίδα, μας υποσχέθηκε, μας 
διαβεβαίωσε ότι θα προτείνει, θα συστήσει επιτροπή, θα στηρίξει στα αρμόδια όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέντε συγκεκριμένες τροποποιήσεις που θα ενισχύουν τελικώς το 
εισόδημα των βαμβακοκαλλιεργητών. 
Εγώ, λοιπόν, σας θυμίζω, κύριε Υπουργέ, ότι παρά τις όποιες προσπάθειες -και δεν 
ξέρω με ποια επιχειρήματα προβλήθηκαν αυτές οι θέσεις μας- δεν ξέρω τι 
διαβουλεύσεις έγιναν, αλλά ξέρω ότι τελικώς αποτύχαμε και στα πέντε συγκεκριμένα 
μέτρα και στις πέντε συγκεκριμένες προτάσεις που υποβάλλαμε για να βελτιώσουμε 
υποτίθεται αυτό τον καταστροφικό κανονισμό του 1995. Και ενώ τα πράγματα ήταν 
ιδιαίτερα δυσμενή μέχρι τώρα, τα καθιστάτε αδιέξοδα από την ώρα που εσείς 
συμφωνείτε με το νέο κανονισμό. 
Ο νέος κανονισμός δεν ψηφίστηκε σε μια νύκτα ώστε να έχετε τη δικαιολογία ότι δεν 
καταλάβατε τι συμβαίνει. 
Μήνες ολόκληρους, χρόνια ολόκληρα γίνονται συζητήσεις, αναβάλλεται η λήψη αποφάσεων 
στο αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, προχωρείτε τις διαβουλεύσεις σας, 
προσπαθείτε να εμπλέξετε και τους αρμόδιους εκπροσώπους των αγροτών και των 
βαμβακοκαλλιεργητών για να αποσπάσετε μία συναίνεση ως προς το χειρισμό του 
θέματος. 
Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα; Για πρώτη φορά το 50% της συνυπευθυνότητας για 
υπέρβαση της εθνικής παραγωγής κατά 1%, ισχύει πλέον μόνο μέχρι το ένα εκατομμύριο 
εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (1.137.000) τόνους και όχι στο σύνολο της παραγόμενης 
ποσότητας, όπως ίσχυε με τον ιδιαίτερα δυσμενή Κανονισμό του 1995. Πέρα από την 
ποσότητα αυτή, δηλαδή από το ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες 
(1.137.000) τόνους, αποδέχεσθε αυξημένη συνυπευθυνότητα στο 60% της υπέρβασης κατά 
1% της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας παραγωγής μέχρι τους ένα εκατομμύριο 
διακόσιους δεκατρείς χιλιάδες (1.213.000) τόνους. Από εκεί και πάνω αποδέχεσθε 
ακόμα μεγαλύτερη συνυπευθυνότητα, το 70%, για κάθε υπέρβαση 1% στη μέγιστη 
εγγυημένη ποσότητα εθνικής παραγωγής. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι εφόσον ισχύει 
αυτή η συνυπευθυνότητα και για την υπόλοιπη παραγωγή, έχετε μία ραγδαία μείωση της 
τιμής του προϊόντος. 
Εγώ, λοιπόν, θα σας παραθέσω τα πραγματικά στοιχεία της βαμβακοκαλλιέργειας και ας 
κρίνει το Σώμα ποιος έχει δίκιο. Αποτίμησαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, παρά 
την ισχύ των όποιων περιοριστικών αποφάσεων στην περασμένη καλλιεργητική περίοδο, 
τελική ποσότητα παραγωγής τους ένα εκατομμύριο διακόσιους εβδομήντα χιλιάδες 
(1.270.000) τόνους. Αυτήν την παραγωγή κάναμε, παρά τις πολλές αλληλοαναιρούμενες 
περιοριστικές αποφάσεις του Απριλίου του 2000. 
Εάν, κύριε Υπουργέ, η φετινή παραγωγή παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, εάν δεν 
ισχύσουν αυτές οι παραπλανητικές εντολές, συζητήσεις ή παρακλήσεις σας να μειωθεί η 
δηλούμενη έκταση κατά 5%, η οποία είναι παράτυπη -το ξαναλέω- και η φετινή παραγωγή 
παραμείνει στους ένα εκατομμύριο διακόσιους εβδομήντα χιλιάδες (1.270.000) τόνους, 
οι παραγωγοί θα έχουν περίπου 20% μειωμένη τιμή στο προϊόν τους. Αυτό μετράει 
τελικώς. 
Ούτε τα λόγια μετράνε, κύριε Υπουργέ, ούτε τι διαπραγματεύσεις κάνατε, οι οποίες 
ήταν αποτυχημένες. Μετράει το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι οδυνηρό για τους 
αγρότες και είναι καταδικαστικό για τη δική σας πολιτική ηγεσία και το δικό σας 
χειρισμό. Σας είπα, όμως, ότι τα τελικά θύματα δυστυχώς είναι οι αγρότες. 
Είναι δυνατόν να μιλάμε για βελτίωση μέτρων, να μιλάμε για θετικές προτάσεις, να 
μιλάμε για ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις, όπως λέγατε μέχρι και την ψήφιση του 
Κανονισμού; Με βάση τα πραγματικά δεδομένα της παραγωγής, η παραγωγή μας δεν είναι 
ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες (1.137.000) τόνους, εκτός εάν έχετε 
στόχο να περιορίσετε την παραγωγή στη χώρα μας κάτω από το μισό για να επιτύχετε 
ικανοποιητικές τιμές. Αυτό μας λέτε τώρα. Εάν φθάσουμε τους ένα εκατομμύριο εκατόν 
τριάντα επτά χιλιάδες (1.137.000) τόνους, πράγματι θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις και οι 
κανόνες που ίσχυαν με τον προηγούμενο Κανονισμό. Ενδεχομένως δεν θα έχουμε καμία 
διαφοροποίηση. 
'Όμως εάν ισχύσει αύξηση από εκεί και πάνω, δηλαδή έχουμε αυτήν τη σημαντική αύξηση 
που παρατηρούμε στη χώρα μας και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, διότι δεν μπορούμε 



να πούμε στους αγρότες να καλλιεργήσουν κάτι άλλο, αφού δεν τους ενθαρρύνετε για 
κάτι άλλο, γιατί δυστυχώς αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν σε όλα τα άλλα ομοειδή 
προϊόντα, τα οποία καλλιεργούνται στις ίδιες εκτάσεις, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι 
έχουν συνηθίσει να παράγουν βαμβάκι και έχουν κάνει επενδύσεις γι' αυτήν την 
καλλιέργεια, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χρεωθεί για να εξασφαλίσουν μία προοπτική 
εισοδήματος και επιβίωσης στην ύπαιθρο με αυτές τις ρυθμίσεις, τώρα θα 
αντιμετωπίσουν τη δαμόκλειο σπάθη των δικών σας, εγκεκριμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
περιορισμών, οι οποίοι οδηγούν σε συρρίκνωση κατά 20% της τιμής. 
Όπως θα ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι, από την περιφέρεια, το κέρδος στο βαμβάκι έχει 
φθάσει πλέον να είναι οριακό -εάν υπάρχει κέρδος. 
Νέα αύξηση του κόστους παραγωγής. Μιλάτε τελευταία για τα σοβαρότατα προβλήματα της 
λειψυδρίας και για τα επιτόκια. Όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα και προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αγρότες, έχουν οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής. 
Το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο. Από αυτές τις σαράντα (40), πενήντα (50) 
δραχμές περίμενε ο αγρότης κάτι να κερδίσει, εάν κέρδιζε, ώστε να εξασφαλίσει την 
επιβίωσή του. Τώρα του περιορίζετε όλο αυτό το ποσό και τον φέρνετε σε τεράστιο 
δίλημμα εάν αξίζει τον κόπο να καλλιεργήσει με βαμβάκι τα χωράφια του, χωρίς -
επαναλαμβάνω- να του δίνετε οποιαδήποτε εναλλακτική λύση απασχόλησης. 
Το λέω αυτό, γιατί ο αγρότης θα ήθελε ενδεχομένως να φύγει από την 
βαμβακοκαλλιέργεια και να πάει στην καλλιέργεια σκληρού σταριού, γιατί δύο-τρεις 
καλλιέργειες θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν την καλλιέργεια του βάμβακος. 'Όμως 
και εκεί βρίσκει περιορισμούς. 
Σας έχουμε τονίσει επανειλημμένως και σας έχουμε προειδοποιήσει για τις δυσμενείς 
προοπτικές, που αυτά τα μέτρα και αυτή η στρατηγική δημιουργούν στον αγροτικό τομέα 
και στο αγροτικό εισόδημα συνολικά. Έχετε αποδεχθεί, για παράδειγμα, περιορισμό των 
καλλιεργούμενων και στηριζόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κοινοτικούς 
οργανισμούς, εκτάσεων με σκληρό σιτάρι από τα εννέα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες 
(9.300.000) στρέμματα που είχε εξασφαλίσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και 
ίσχυαν μέχρι και πριν από κάποια χρόνια, στα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα 
χιλιάδες (6.170.000) στρέμματα. 
Και δεν μας λέτε τι θα γίνουν αυτά τα πάνω από τρία εκατομμύρια στρέμματα που δεν 
θα μπορούν να καλλιεργηθούν με σκληρό σιτάρι, ώστε να τύχουν το σύνολο της 
κοινοτικής ενίσχυσης. Ήδη, κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια έχουμε ραγδαία αύξηση 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σχέση με την εγγυημένη στρεμματική έκταση, την 
οποία "εξασφαλίσατε" εσείς με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της στρεμματικής 
ενίσχυσης. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής σας. 
Και έτσι βλέπει ο αγρότης ότι στο βαμβάκι έχει μικρότερη τιμή για την ίδια ποσότητα 
παραγωγής, στο σκληρό σιτάρι έχει πολύ μικρότερη στρεμματική ενίσχυση, στο 
ελαιόλαδο έχει πολύ μικρότερη ενίσχυση κατά κιλό. Στα δύο τελευταία προϊόντα που 
σας ανέφερα είπατε ότι οι ρυθμίσεις είναι πολύ ευνοϊκές. Για το σκληρό σιτάρι έχετε 
δηλώσει στη Βουλή ότι είναι επαρκέστατες οι εκτάσεις που εξασφαλίζονται με 
κοινοτικούς πόρους, δηλαδή τα έξι εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα χιλιάδες στρέμματα. 
Ακόμη μας είπατε ότι η εγγυημένη ποσότητα παραγωγής των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων 
τόνων για το ελαιόλαδο είναι υπέρ επαρκείς για να καταγράψουν οι υπηρεσίες σας την 
πρώτη χρονιά εφαρμογής αυτού του περιορισμού παραγωγή εξακοσίων χιλιάδων τόνων. 
Μετά τρέχατε να μειώσετε αυτήν την καταγραφείσα παραγωγή σε βάρος τις περισσότερες 
φορές των καλόπιστων και νομοταγών ελαιοπαραγωγών. 
Τώρα οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Περιορισμός σε όλα τα προϊόντα. Τι θα 
κάνουν αυτοί οι άνθρωποι; Και θεωρούν προκλητική τη συμπεριφορά της Κυβέρνησης από 
τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός προεκλογικά και εσείς ιδίως την περίοδο που 
συνεζητείτο το ζήτημα της "Αντζέντας 2000", είχατε εξαγγείλει ότι με τις ρυθμίσεις 
τις οποίες εξασφαλίσατε θα έχουμε αυξημένους οικονομικούς πόρους δεσμευμένους για 
τη χώρα μας. Μιλούσατε για πρόσθετους πόρους επτάμισι ή ενάμισι τρισεκατομμυρίων ή 
και δώδεκα τρισεκατομμυρίων για τον αγροτικό χώρο. Δίνατε δε την εντύπωση ότι 
πρόκειται για πρόσθετους πόρους σε σχέση με αυτούς που παίρναμε μέχρι τώρα. Και 
έλεγαν οι αγρότες, μα, είναι δυνατόν να παίρνουμε τόσα λεφτά και να μην μπορούμε να 
τα εισπράξουμε, διότι την ίδια στιγμή έβλεπαν ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων 
συρρικνωνόντουσαν. 
Και δεν είναι μόνο αυτή η αποτυχία της ελληνικής πλευράς στη διαπραγμάτευση. Όλα τα 



κρίσιμα προϊόντα του τόπου μας πέραν των τριών που σας ανέφερα, όπως τα 
οπωροκηπευτικά και ο καπνός και μία σειρά άλλα προϊόντα έχουν τραγικές προοπτικές 
για το εισόδημα των αγροτών. Πώς, λοιπόν, εξηγείτε να αυξάνετε τις δυνατότητες 
εισροής κοινοτικών πόρων και την ίδια στιγμή όλα τα προϊόντα να έχουν μικρότερη 
τιμή και οι αγρότες να μην έχουν καμία εναλλακτική λύση καλλιέργειας και επιβίωσης. 
Την ίδια στιγμή παρατηρείται το δυσάρεστο σε όλους μας φαινόμενο, όλες οι 
δυνατότητες από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης να έχουν παγώσει. Δηλαδή, πάγωσαν 
και οι πρόωρες συντάξεις και οι νέοι αγρότες και τα σχέδια βελτιώσεως. Βλέπετε μία 
συρρίκνωση της υπαίθρου μια αύξηση της ανεργίας και διαμόρφωση τραγικών συνθηκών 
στην ύπαιθρο, ενώ εσείς θριαμβολογείτε. Έχετε, λοιπόν, μία συνολική αποτυχία στον 
τομέα σας και δεν λέτε να ασκήσετε μία αυτοκριτική και να μας πείτε τι φταίει. 
Πώς θα μας εξηγήσετε τη σύγχυση στην οποία περιήλθατε; Δεν καταλάβατε τι υπογράψατε 
στο Συμβούλιο της 24ης Απριλίου ή το κάνατε για να παραπλανήσετε τους αγρότες και 
τώρα θέλετε να βρείτε δικαιολογίες για να μη διογκωθούν οι εντάσεις και καταγραφεί 
ως μεγάλη αποτυχία η δική σας διαπραγμάτευση; Όλα αυτά αποδεικνύονται στην πράξη. 
Μας είπατε ακόμη ότι θα τους δώσετε σαράντα δύο δραχμές ως τρίτη τελευταία δόση από 
το τίμημα του προϊόντος τους για την περασμένη χρήση. Οι αγρότες πρέπει να ξέρουν 
ότι αν ισχύσουν τα μέτρα φέτος δεν θα το πάρουν του χρόνου, διότι δεν υπάρχουν 
λεφτά. Αυτό το σαραντάρι καλύπτει το κέρδος τους και το θέλουν διακαώς αφού όλα τα 
άλλα είναι το κόστος παραγωγής. 
Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που εκκρεμεί. Τι έγινε το σαραντάρι, το οποίο 
δώσατε προεκλογικά ως άτοκο δάνειο που λέγατε, ότι δεν θα εισπράξετε ποτέ αλλά 
ήρθατε μετεκλογικά και εσείς και ο κ. Αργύρης που μας ακούει και είπατε ότι θα το 
πάρετε αργότερα. Τώρα οι αγρότες διερωτώνται -το έχω ακούσει και στη περιφέρειά 
μου- μήπως σκοπίμως δεν λαμβάνετε μέτρα για τις αρδεύσεις για να μειωθεί η παραγωγή 
και να αυξηθεί λογιστικά η τιμή, αλλά με ραγδαία συρρίκνωση του εισοδήματός τους. 
(Στο σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ.) 
Και δεν αντέχω τον πειρασμό να μην αναφερθώ στη φυγομαχία σας την περασμένη 
εβδομάδα, όταν σε επίκαιρη ερώτησή μου που αφορούσε την Κωπαΐδα και δεκάδες 
χιλιάδες αγρότες, κανείς Υπουργός δεν αισθάνθηκε την ευθύνη να έρθει να απαντήσει 
στη Βουλή και να ενημερώσει ως προς τα μέτρα που πρόκειται να πάρετε για να μην 
διψάσει η Βοιωτία, η οποία σήμερα διψάει και αύριο θα πεινάει. 
Φυγομαχήσατε και όλα αυτά που είπατε σεις και ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δεν 
ολοκληρώθηκαν. Ήταν εδώ ο κ. Χατζημιχάλης, ο οποίος δεν αισθάνθηκε την υποχρέωση να 
μας πει ποια μέτρα ελήφθησαν. Σήμερα που συζητάμε, κύριε Υπουργέ, άρδευση δεν 
υπάρχει και οι αγρότες ετοιμάζονται να κινητοποιηθούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 
Έχουμε 10 Ιουνίου. Που παρατηρήθηκε 10 Ιουνίου να μη δίνεται νερό από την Υλίκη και 
να δίνεται νερό στην Αθήνα; 
Αναφέρομαι σ' ένα θέμα της περιφέρειάς μου, γιατί δείχνει το ήθος και το μέγεθος 
της ευθύνης και της ευαισθησίας σας να αντιμετωπίσετε σοβαρά προβλήματα της 
ελληνικής περιφέρειας. Αναφέρομαι στη λειψυδρία την οποία αντιμετωπίζουν πολλές 
περιοχές της χώρας και για την οποία δεν έχετε λάβει κανένα μέτρο. 
Συνδυασμός, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, αύξησης του κόστους παραγωγής, αδυναμία 
αρδεύσεων στις ευαίσθητες περιοχές της χώρας μας και διαπραγματευτικών αποτυχιών 
στις Βρυξέλλες. Με την ανικανότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας είτε να 
ελέγξουν τις παραδόσεις είτε να διευκολύνουν τον αγρότη είτε να λειτουργήσουν ένα 
σύστημα στον Οργανισμό Βάμβακος- που τον καταργείται και μετατάσσετε υποχρεωτικά 
τον κόσμο στις νομαρχιακές υπηρεσίες- έτσι οδηγείτε τον βαμβακοπαραγωγό σε 
αδιέξοδο. 
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και οφείλετε να δώσετε λόγο των πράξεών σας στον 
ελληνικό λαό. 
(Χειροκροτήματα από τη Νέα Δημοκρατία) 

 
Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε η προκλητική στην ουσία της τοποθέτηση του 
Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ του κ. Σπυρόπουλου δικαιολογείται μόνο και 
μόνο από την άγνοια. Μόνο και μόνο διότι αγνοεί ο κ. Σπυρόπουλος παντελώς τα θέματα 



της γεωργίας και ειδικότερα των βαμβακοκαλλιεργητών μπορεί να δικαιολογήσει κανείς 
την προκλητική επί της ουσίας τοποθέτησή του -όχι στο ύφος της- όπου ούτε λίγο ούτε 
πολύ μας είπε ότι οι βαμβακοπαραγωγοί περνάνε καλά. Δεν τους ξέρει τους ανθρώπους 
δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και λυπάμαι, διότι εκπροσώπησε τα 
κυβερνητικά έδρανα την κυβερνητική παράταξη ο κ. Σπυρόπουλος ο οποίος είναι άσχετος 
περί τα θέματα αυτά και λυπάμαι που βγήκε από την Αίθουσα, γιατί θα ήθελα να είχε 
την ευκαιρία να τα ακούσει και να με αντικρούσει. Επίσης λυπάμαι γιατί μας έδωσε 
μαθήματα πίστης του στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση και κατηγόρησε εμάς ως ευρωσκεπτικιστές. 
Ο κ. Σπυρόπουλος τα είπε αυτά ο παλιός συνδικαλιστής που έλεγε "ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το 
ίδιο συνδικάτο". 
Αυτή είναι η πολιτική του κόμματός σας, κύριε Υφυπουργέ, που με κοιτάζετε γιατί 
νομίζω ότι χαμογελούσατε και με αυτά που είπε ο κ. Σπυρόπουλος προηγουμέμως. Ακόμη 
και σεις, κύριε Αργύρη, χαμογελούσατε με αυτά τα προκλητικά που είπε ο κ. 
Σπυρόπουλος, που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Θα μπορούσατε να έχετε μια 
συνεννόηση προηγουμένως για το τι θα πει ο καθένας σας μέσα σε αυτήν την Αίθουσα. 
Και μας είπε ότι για όλα φταίει η Νέα Δημοκρατία. Μας γνώρισε λέει ο λαός και ξέρει 
το τι κάναμε εμείς στα είκοσι χρόνια που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ και το τι θα κάναμε, 
είπε, αν ήμασταν Κυβέρνηση. Το είχε προβλέψει, το είχε καταγράψει... 
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Επί της ουσίας μπορείτε να μας μιλήσετε; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ! 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, πριν έρθω σε σας, θα αναφερθώ στον κ. 
Σπυρόπουλο. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα): Κύριε Μπασιάκο, μην απευθύνεστε στον κύριο 
Υφυπουργό. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, η τοποθέτηση του κ. Σπυρόπουλου ήταν 
προκλητική και σε αυτό στέκομαι. Δεν είπε τίποτε επί της ουσίας ο κ. Σπυρόπουλος. 
Κάποια στιγμή να τον ενημερώσετε, για τα θέματα του βάμβακος τουλάχιστον να μην 
εκτίθεται όταν παρευρίσκεται στην Ολομέλεια και εκπροσωπεί το κυβερνητικό κόμμα, το 
περιβόητο κόμμα της αγροτιάς, για το οποίο κόπτεται ο κ. Σπυρόπουλος και η παράταξή 
σας. Πρέπει, λοιπόν, να ξέρει τα θέματα και να έρχεται εδώ να μας μιλάει με 
στοιχεία και να μη λέει όλους αυτούς τους αφορισμούς ότι φταίμε εμείς. 
Μας είπε δε ότι φταίμε και για την GATT. Αυτό το είπε και ο κύριος Υπουργός. Ας με 
ακούσει λοιπόν ο κύριος Υπουργός που μπήκε τώρα στην Αίθουσα και να με αντικρούσει 
ότι η συμφωνία της GATT υπεγράφη επί ΠΑΣΟΚ. Ξεχάστε όλα αυτά τα επιχειρήματα και 
τις προφάσεις που μας λέτε εδώ. Στις 15 Δεκεμβρίου του 1993 υπεγράφη η GATT αφού 
προηγήθηκε το τηλεγράφημα του αείμνηστου Κρανιδιώτη που ήταν ο εκπρόσωπος της χώρας 
μας. Δεν ήταν κανένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας τότε, κανένας εκπρόσωπος 
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά ήταν μόνο ο γενικός 
γραμματέας εξωτερικών ο αείμνηστος Κρανιδιώτης, ο οποίος τηλεγράφησε στην ελληνική 
Κυβέρνηση και είπε ότι είναι θετικοί οι όροι της GATT και πρέπει να την 
υπογράψουμε. Λοιπόν αυτά να λέτε στον ελληνικό λαό, αυτή είναι η πραγματικότητα και 
αφήστε όλα τα άλλα περί δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διά 
χειρός Κρανιδιώτη συναπεδέχθη όλους τους όρους της συμφωνίας της GATT. Τελείωσε το 
θέμα. 
Αν κατήγγειλε την προηγούμενη διαπραγμάτευση και έλεγε ότι τα μέχρι τώρα είναι 
αποτυχημένα και θα πρέπει να αρνηθούμε την υπογραφή μας, μάλιστα. Ο αείμνηστος 
Κρανιδιώτης επαινούσε την προγενέστερη διαπραγμάτευση που έγινε όσο διήρκησε η 
διαπραγμάτευση αυτή. 
Αυτές λοιπόν τις λίγες παρατηρήσεις έχω να κάνω σε σχέση με τον κ. Σπυρόπουλο. Κι 
εγώ δεν έχω συνηθίσει, κύριε Χατζημιχάλη, να φυγοδικώ. Θα έρθω σε σας τώρα να δούμε 
τι έχετε να απολογηθείτε για όλα εκείνα τα οποία σας είπα στην πρωτολογία και ο 
κύριος Υπουργός τα θεώρησε υποδεέστερα ενδεχομένως και δεν απήντησε. 
Από την αρχή, λοιπόν, σας εξηγήσαμε και σας είπαμε κατά τι θεωρείτε θετικό τον 
Κανονισμό. Είπατε ότι είναι θετικός ο Κανονισμός. Σας εξηγήσαμε όλοι οι Βουλευτές 
της Νέας Δημοκρατίας που πρωτολογήσαμε ότι οι ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, 
γιατί οδηγούν σε ραγδαία μείωση της τιμής του βάμβακος. Κάντε μας ένα σχόλιο ότι 
δεν ισχύει αυτό. Μας είπατε ότι είπε η επιτροπή; Τότε γιατί πανηγυρίζατε; Γιατί δεν 
μας λέγατε από την αρχή ότι οι ρυθμίσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής είναι αρνητικές 
και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να περισώσουμε ότι είναι δυνατόν. Δεν 



περισώσατε τίποτα απολύτως. 
Και το λέω αυτό, διότι εδώ αποδεικνύεται και με τα μέτρα περιορισμού της 
καλλιέργειας ότι στοχεύετε στην τελική ποσότητα παραγωγής 1.137.000 τόνους. Πείτε 
το στους αγρότες. Πείτε στους αγρότες ότι δεν έχουν καμία τύχη αν παράγουν ένα κιλό 
παραπάνω. Ο στόχος σας είναι να συρρικνώσετε τη βαμβακοκαλλιέργεια χωρίς να δίνετε 
καμία εναλλακτική λύση απασχόλησης, κατά τριακόσιες-τετρακόσιες χιλιάδες στρέμματα. 
Εκεί στοχεύετε για να την φέρετε στο ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες 
τόνους διότι αυτό σας επιβλήθηκε, με την ανοχή σας, με τους πανηγυρισμούς σας, με 
τις επευφημίες σας, με τις συμφωνίες σας, από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που δεν καταφέρατε να τα πείσετε ότι αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα 
αρνητική έως καταστροφική για την ελληνική ύπαιθρο. 
Και ειδικότερα για τους Βουλευτές των περιοχών που γνωρίζουν το πρόβλημα, αυτοί θα 
αντιμετωπίσουν την ένταση και τη μήνη των αγροτών στις περιφέρειές τους. Αυτό είναι 
η πραγματικότητα. Ο κ. Χατζημιχάλης που τώρα προσπαθεί να ωραιοποιήσει, θα τα βρει 
από τους ψηφοφόρους του, όταν θα τους πει "περιορίστε την καλλιέργεια, μη βάζετε 
κιλά, γιατί αν βάλετε κιλά δεν θα πάρετε καμία προκαταβολή". Αυτήν την προκαταβολή 
165 δραχμές το κιλό θα τη μηδενίσετε. Εγώ αυτά είχα να σας πω και να σας 
προειδοποιήσω. 
Η Νέα Δημοκρατία, η οποία καταθέτει προτάσεις για κάθε θέμα, μεταξύ άλλων σας είχε 
προειδοποιήσει και σε πρόσφατη επερώτηση, αλλά και πέρυσι στις 16 Μαΐου που είχαμε 
συζητήσει το ίδιο θέμα στη Βουλή. Και πάλι μας λέγατε τα ίδια, ότι κινδυνολογούμε. 
Και δυστυχώς οι εξελίξεις ήταν ακόμα χειρότερες απ΄ όσες είχε προβλέψει η Νέα 
Δημοκρατία καλόπιστα τότε. 
Εμείς στην περασμένη μας επερώτηση για το βαμβάκι σας είχαμε πει ακριβώς αυτά τα 
πράγματα, όταν εσείς πανηγυρίζατε, όταν εσείς θριαμβολογούσατε. 
Πρέπει να εξηγήσω στο Σώμα και στον ελληνικό λαό και στους βαμβακοκαλλιεργητές κατ' 
επέκταση ποιος είναι ο στόχος σας για την τελική παραγωγή. Από το ένα εκατομμύριο 
διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τόνοι που είναι η τελική εκτίμηση παραγωγής για την 
περασμένη περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, ποια είναι η 
στόχευσή σας; Είναι ένα εκατομμύριο εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες τόνους έναντι ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τόνων που είναι η καταγραφείσα τελική 
παραγωγή της περασμένης περιόδου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου σας; Αυτό να μας 
πείτε. Και λέω να εξηγήσω στον ελληνικό λαό κάποια στιγμή αν είναι θετικό να 
περιορίσετε την καλλιέργεια σε αυτό το επίπεδο. Και τι θα κάνουν οι αγρότες οι 
οποίοι δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους; Να μας το πείτε αυτό, να 
μας το ξεκαθαρίσετε. 
Επίσης θα πρέπει να μας πείτε τι θα γίνει με τις σαράντα δραχμές που χρωστούν οι 
αγρότες ως άτοκο δάνειο τις περασμένες χρονιές. Πότε θα τα πάρετε; Θα τα πάρετε 
φέτος; Και αυτό πρέπει να μας το πείτε. Για τις σαράντα δραχμές είχατε πει 
προεκλογικά, κύριε Αργύρη, ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν και έρχεσθε μετεκλογικά 
και είπατε την αλήθεια ότι θα τα πάρετε. Πότε θα τα πάρετε; Είναι χρεωμένοι οι 
αγρότες -να το πείτε αυτό- και υπάρχει μία αναστολή καταβολής του ποσού αυτού. 
Είναι χρεωμένοι πάντως οι αγρότες. Και δεν ξέρω από πού θα βρείτε να πάρετε αυτές 
τις σαράντα δραχμές, γιατί ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος. Του χρόνου 
κινδυνεύουν να μην εισπράξουν προκαταβολή. Και με ποιο δικαίωμα θα προχωρήσετε στη 
μείωση των κιλών; Και μας είπατε μετεκλογικά ότι τις σαράντα δραχμές θα τις 
επιστρέψουν. Εμείς είχαμε τονίσει και προεκλογικά ότι αυτές οι σαράντα δραχμές 
είναι άτοκο δάνειο και θα κληθούν να τις επιστρέψουν. Εσείς λέγατε "όχι, τίποτε δεν 
πρόκειται να εισπραχθεί". 
Ο κ. Βρεττός -και τον προκάλεσα σε προηγούμενη επερώτηση που προήδρευε- είχε 
δηλώσει ότι δεν πρόκειται να εισπραχθεί. Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ανωμερίτης και ο 
Υφυπουργός κ. Αργύρης μας είπαν μετεκλογικά ότι θα εισπραχθούν οι σαράντα δραχμές, 
δηλαδή ότι θα τις πάρετε πίσω από τον αγρότη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν 
θέλετε διαψεύστέ το. Εγώ χαίρομαι να μη βρείτε τρόπο να εισπράξετε τις σαράντα 
δραχμές. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κάνετε τα πάντα να αφαιρέσετε τις σαράντα 
δραχμές... 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Α, φταίμε εμείς, φταίει η Νέα Δημοκρατία -αυτά είπε ο κ. 
Σπυρόπουλος- που θα εισπράξετε εσείς σαράντα δραχμές! Για να παραπληροφορήσετε τον 



ελληνικό λαό προεκλογικά, να υφαρπάξετε τις ψήφους του, και να έρθετε μετεκλογικά 
να σπεύσετε στις σαράντα δραχμές. Και φταίει και η Νέα Δημοκρατία επιπλέον; Αυτή 
είναι η εικόνα που εμφανίζουμε. Φαίνεται ότι παίρνετε μαθήματα από τον κ. 
Σπυρόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε με ξύλινη γλώσσα στα γεγονότα του παρελθόντος. Είπε 
για δεξιά στροφή, ότι είμαστε ακραίοι δεξιοί, εμείς που σας παροτρύνουμε να 
δεχθείτε τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να χρησιμοποιείτε 
διαπραγματευτικές δυνατότητες, να χρησιμοποιείτε συμμαχίες. 
Μας είπε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως "τι να κάνουμε, δεν έχουμε ψήφους". Όταν 
εσείς προσχωρείτε και ψηφίζετε κανονισμούς και διατάξεις και ρυθμίσεις, γιατί δεν 
εξασφαλίζετε μια συμπαράστασή τους όταν τους έχουμε ανάγκη; Ελάχιστα είναι τα 
θέματα στα οποία χρειαζόμαστε τη στήριξή τους, μεταξύ αυτών και το βαμβάκι. Εκτός 
αν δεν πιστεύετε ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε κάτι συγκεκριμένο με άλλες χώρες 
και ερχόσαστε στην τύχη πλέον, βάζετε υπό συζήτηση θέματα, τα οποία έχουν ένα 
αβέβαιο αποτέλεσμα και έχουν καταστροφική εξέλιξη, όπως έγινε με το βαμβάκι. Τι 
είναι αυτό το φοβερό δηλαδή; Απομονωμένοι είμαστε; Είσθε απομονωμένοι; Κάντε τη 
διαπραγμάτευση για μια σειρά θέματα. Πώς δίνετε τη θετική ψήφο σε άλλες χώρες που 
την έχουν ανάγκη και δεν εξαρτάτε αυτήν την ψήφο από αντίστοιχη στήριξη άλλων χωρών 
όταν τους έχουμε ανάγκη, όπως είναι το βαμβάκι; 
Τι είναι δηλαδή το ποσό που ζητάμε παραπάνω από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, από τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό ή αν θέλετε από την Κοινή Αγροτική Πολιτική; Ελάχιστο ποσό 
και πολύ μικρότερο σε σχέση με άλλες ρυθμίσεις που εγκρίθηκαν για άλλες χώρες, όπως 
το θέμα των τρελών αγελάδων ή άλλα θέματα που αφορούν κυρίως την κτηνοτροφία, που 
αφορούσαν βόρειες χώρες και που τα πέρασαν. Πώς τα πέρασαν αυτοί; Και με τη δική 
μας συμφωνία βέβαια. Αυτά είναι αυτονόητα και είναι και γνωστά στους παραγωγούς. 
'Οσον αφορά τις αρδεύσεις -και έχω πολύ λίγο χρόνο να αναφερθώ στο θέμα αυτό- δεν 
τολμήσατε -για πολλοστή φορά σας το θέτω- να μας πείτε δύο λόγια για την Κωπαϊδα 
και συνολικά για τα αρδευτικά θέματα. Εγκρίνατε πέντε δισεκατομμύρια, κάνατε 
βαρύγδουπες δηλώσεις. Εγώ ξέρω ότι αυτήν τη στιγμή η Κωπαϊδα δεν ποτίζει. 
Είναι πρωτόγνωρο, κύριε Υπουργέ, να μιλάμε σοβαρά για αρδευτική πολιτική και για 
μέριμνα της Κυβέρνησης στο θέμα αυτό, όταν 10 Ιουνίου δεν έχει αρχίσει η άρδευση 
και όταν ξεραίνονται τα χωράφια, οι καλλιέργειες των αγροτών, οι οποίοι είχαν 
πιστέψει τις διαβεβαιώσεις των Υπουργών και τη δική σας και του κ. Λαλιώτη. Στις 23 
Φεβρουαρίου κάναμε τη σύσκεψη στο Υπουργείο το δικό σας, κύριε Ανωμερίτη και έκτοτε 
δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Εγώ σας ενημερώνω μήπως δεν φτάνουν τα μηνύματα από 
τους συνεργάτες σας, γιατί ζείτε πραγματικά σε γυάλινο κόσμο. Διότι δεν είναι 
δυνατόν ένα θέμα, το οποίο έχουμε θέσει από πέρσι το Νοέμβριο, το ξαναθέσαμε τον 
Γενάρη επανειλημμένως σε διαρκείς συσκέψεις και το συζητήσαμε μεταξύ μας, οι 
εκπρόσωποι της Βοιωτίας με σας στο Υπουργείο Γεωργίας από 23 Φεβρουαρίου, να μην 
έχει βρει τη λύση του. 
Σήμερα που μιλάμε δεν ποτίζει η Κωπαϊδα. Τι άλλο να σας πω; Ούτε η Υλίκη ποτίζει 
ούτε δεύτερο πλωτό έχει γίνει, το οποίο υποσχεθήκατε, ούτε το αντλιοστάσιο του 
Διστόμου ποτίζει και, εν πάση περιπτώσει, οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Εγώ 
για πολλοστή φορά σας κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Τις συνέπειες θα τις έχουν 
βεβαίως και αυτονόητα οι αγρότες, οι οποίοι πληρώνουν τη νύφη συνήθως, αλλά κατ' 
επέκταση θα τις έχετε και εσείς οι οποίοι τους έχετε κοροϊδέψει για μια ακόμα φορά, 
τους παίρνετε στο λαιμό σας και τους οδηγείτε σε οικονομική κατάρρευση. 
Νομίζω ότι αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, που είναι ελάχιστα απ' όσα μπόρεσα να 
επαναλάβω στη δευτερολογία μου, πρέπει να τα σχολιάσετε και πρέπει να μας δώσετε 
κάποιες απαντήσεις. 
( Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας ) 

 


