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Παρέμβαση στη Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ

ΕΡΩΤΗΣΗ:
κ. Πρόεδρε, το πανηγυρικό κλίμα της φετεινής ΔΕΘ 

σκιάζεται, όπως γνωρίζουμε, από τις κινητοποιήσεις των 
βαμβακοπαραγωγών και ιδιαίτερα από τις ανησυχίες των 

αγροτών.

Γενικότερα, η φετεινή χρονιά υπήρξε ταραχώδης στις 
σχέσεις της Κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο. Τι έφταιξε; 
Ποιος έχει ευθύνη; Πού βρίσκεται η αλήθεια; Και κυρίως κ. 
Πρόεδρε, πώς διαγράφεται το μέλλον των αγροτών, ειδικά 
των βαμβακοπαραγωγών, γενικότερα των εθνικών μας 

γεωργικών προϊόντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ίσως κάποιοι να θεωρήσουν την ερώτησή σας δύσκολη και 

την απάντηση ακόμα δυσκολότερη. Ευτυχώς έχουν άδικο. Και λέω 
ευτυχώς όχι για μένα και την Κυβέρνηση αλλά για τους ίδιους τους 
αγρότες και τις προοπτικές της αγροτικής οικονομίας.

Θα μπορούσα να απαντήσω με μια κοφτή παραπομπή. Την 
παραπομπή στην προχθεσινή απόφαση της Διαχειριστικής 
Επιτροπής Κλωστικών Ινών της Ε.Ε. (3/9/2002).

Τι λέει αυτή η απόφαση; Πολύ απλά ότι το ύψος της 
προκαταβολής της κοινοτικής ενίσχυσης που θα δοθεί φέτος στους



βαμβακοπαραγωγούς θα είναι υψηλότερη από την περυσινή. 
Ακριβώς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πείσθηκε για την 
αττοτελεσματικότητα των μέτρων εξορθολογισμού της 
παραγωγής που λάβαμε και τη συμβατότητα τους με τον 
κοινοτικό κανονισμό. Πιο συγκεκριμένα οι βαμβακοπαραγωγοί 
φέτος θα εισπράξουν ως ελάχιστη προκαταβολή 0,64 Ευρώ 
(218,07 δρχ.) ανά κιλό έναντι 0,57 Ευρώ (193) δρχ.) που 
εισέπραξαν τον περασμένο χρόνο. Επί πλέον θα τους καταβληθεί 
η εμπορική αξία του βαμβακιού.

Τι σημαίνει αυτό; Παταγώδη διάψευση όλων όσων θέλησαν 
να καταστροφολογήσουν, να δημαγωγήσουν και να αποκομίσουν 
κομματικά οφέλη από μια εθνική υπόθεση που υπονόμευσαν την 
υποστήριξή της αντιμετωπίζοντας τους αγρότες ως υποχείρια της 
πολιτικής τους σκοπιμότητας.

Η απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής δικαιώνει τη 
στάση της Κυβέρνησης και υιοθετεί τις εκτιμήσεις της. 
Ταυτόχρονα όμως εκθέτει ανεπανόρθωτα όλους τους 
ενορχηστρωτές του ψεύδους που προσπαθούσαν να 
παρουσιάσουν την Κυβέρνηση ως απούσα από τις μάχες στα 
ευρωπαϊκά όργανα και ως αδιάφορη για τις επιπτώσεις των 
αποφάσεων τους επί του αγροτικού εισοδήματος και του 
μέλλοντος των εθνικών προϊόντων.

Όμως κυρίως αυτή είναι η διαφορά μας από την 
αντιπολίτευση. Εμείς δουλεύουμε συστηματικά και πολεμάμε 
αποτελεσματικά. Αυτοί σπεκουλάρουν ενίοτε αποτελεσματικά 
αλλά εκτίθενται μονίμως οδυνηρά. ΓΓ αυτό ο ελληνικός λαός 
εμπιστεύεται εμάς και όχι αυτούς.



Θέλω ωστόσο να μην αρκεσθώ σε αυτή τη διαπίστωση όσο 
και αν αποτελεί αποστομωτική απάντηση στους επικριτές μας.

Πρέπει επί τέλους να αντιληφθούμε τα θέματα της ανάπτυξης 
του αγροτικού τομέα ως θέματα εθνικά. Και είναι εθνικά γιατί από 
την αποτελεσματική διαχείρισή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η 
τύχη της εθνικής μας οικονομίας και η διεθνής ανταγωνιστικότητά 

της.

Στον αγροτικό τομέα και γενικότερα στην ύπαιθρο 
συγκεντρώνονται τα σημαντικότερα στρατηγικά μας 
πλεονεκτήματα. Από την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των 
αγροτικών μας προϊόντων εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό η 
δυναμικότητα της ανάπτυξής μας. Από την βιομηχανική και 
εμπορική αξιοποίησή τους και την προώθησή τους στην 
παγκόσμια αγορά εξαρτάται η ικανότητα της χώρας μας να 
εκμεταλλευθεί τη μοναδική ευκαιρία που της δημιουργεί η διεθνής 
διατροφική κρίση. Οι αγρότες μας είναι εκ των πραγμάτων οι 
δυνάμει παραγωγοί της εθνικής μας ευημερίας. Θα 
εξακολουθήσουν να έχουν την αμέριστη βοήθειά μας. 
Χρειάζεται όμως να απομονώσουν όσους τους εμπαίζουν και να 
μετατρέψουν τις οργανώσεις τους σε υπεύθυνους 
πρωταγωνιστικούς φορείς ανάπτυξης της χώρας.


