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ΆΟΗΝΑ", (i.— Θετικές επν 
rrv(!»OMÇ αναμένεται va έχουν 
εφέτος, στη 8ιακίνΐϊ<Η) και διά-
ίΐιοη TÍOV εποχιακών φρούτων 
και λαχανικών, τα μέτρα που 
ηρυωθεί το υπουργείο Γεωργίας. 
,Σ τάχος το» υπουργείου είναι να 
κατευΗύνυνται στην απόσυρση 
òtto το ουνατόν μικρότερε; jio-
βότητ?; αγροτικών προϊόντων. 
~ τΐ[ ΐ| äor, αυτή η «μάχη» δί
νεται προς την κατεύθυνση τ η ; 
οιάβεβης τίον ¡»ερυκόκκων και 
.των ροδάκινων, ώστβ να μη 
χρειασθεί να «θαφτούν» εφέτο; 
χιλιάδες τΰννοι προϊόντων, ό
πως έγινε τις προηγούμενες 
XC'OVIFÇ. 

Γι' αυτό μεγάλες ποοότ ητε; 
βερυκόκκων και ροδάκινων θα α
πορροφηθούν ει/έτος από t ic 
βιομηχανίες μεταποίησης ίων 
?ιρυϊόντ<ον αυτών. 

Σημειώνεται ότι τα προηγού
μενα χούνια πήγαν, στις χωματε

ρές μεγάλε; ποσότητες ροδά
κινων, επειδή δεν απορροφήθη
κε, το προϊόν από την αγορά, 
αλλά και για να διατηρηθεί οε 
ικανοποιητικά επίπεδα το εισό
δημα των παραγωγών. Σύμφω
να με στοιχεία του υπουργείου 
Γεοΐργίας, τα προηγούμενα χρό
νια κατευθύνθηκαν στην από
συρση οι παρακάτω ποσότητες, 
ροδάκινων, σε τόννους (οι α
ριθμοί στρογγυλοποιημένοι) : 

Εκατόν έξι χιλιάδες το 19S1, 
εβδομήντα το 1082, εκατόν εί
κοσι το J¡183 και εκατόν τριάν
τα το ISSI. 

Σχετικά' με την απόσυρση, 
αρμόδιοι παράγοντες του υπουρ
γείου Γεωργίας τόνιζαν ότι: 

— ϊ ο ύψος των ποσοτήτων 
που πάνε στις χοιματερές, εξαρ
τάται από τα .επίπεδα τ η ; εγχώ
ριο.; και. της διεθνούς παραγω
γής. Επίσης εξαρτάται και από 

τα επίπεδα παραγωγή; ατι ; 
χώρες που θεωρούνται ανταγω
νιστικέ; με την Ελλάδα, lipóo-
φατα, για παράδειγμα, χρειά
σθηκε να αποσυρθούν σημαντι
κέ; ποσότητε; ανοιξιάτικης πα
τάτας, γιατί η παραγωγή ήταν 
εφέτος εξαιρετικά υψηλή τόσο 
σιην Ε Ο Κ όσο και σε άλλε; πε-
ριοχέ;.. 

— Αρκετές φορές οδηγούνται 

στην απόσυρση μεγάλε; ποσότη
τες αγροτικών προϊόντων, γιατί 
Η τιμές απόσυρση; που καθορί
ζει η EC) Κ είναι υψηλές, και 
πάντως όχι πολύ μικρότερες α
πό την τιηή του παραγωγού. Έ 
τσι n παραγωγός, • προκειμένου 
να κατα(ϊυλΐΊ κόπο και έξοδα 
για να συλλέξει' ένα προϊόν πυι 
θα του αποη έρει, 18 δρχ. το κι
λό, για παράδειγμα, προτιμάει 

να τσ σίτι'.ει evtfv a,*¡ 
αν είναι vii εισπράξει l i 
to κιλό. 

"Οπως τονίζεται αρμοί 
παραγωγοί «ρέπει ya 
í)oi)v «naia γράμμα.» ιέ 
προγραμματισμό της η 
γ ή ; όσο και τις οδηγίε; 
αναδιαρθρώσεις, ώοτε να 
(ασθεί δραστικοί, σε μ« 
θεσμη [k/ση, η απόσυροτ, 
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