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Την μη αποδοχή της μείω
σης των δασμών εισαγωγής α-
.-ό χώρες τπς ΕΟΚ της σμυγ"-' 
δαλόψτχας Καλλιφόρνισς, ζή
τησε με έγγραφο που απέ
στειλε οτον υπουργό Γεωογί-
ας, η κοινοπραξία Ενώσεων 
Γεωργικών Συνεταιρισμών Β6 
λου — Αλμυρού κα η Κι 
ΔΕΠ (ΚΕΣΒΑΣΚ) και σαν ε-
πχείΟΓ.αα προβάΚλει τον δι
αγραφόμενο κίνδυνο να μεί
νει αδ'ά3ετη η παραγωγή 
των 20.000 τόννων αμύγδαλο 
¡»χας στη χώρα μας. | 

Στο έγγραφο που κοινοποι
ήθηκε στο Νομάρχη, τους 6ου 
>„,,τ<:„ Μαγνησίας, την ΠΑ- : 
ΣΕΓΕΣ και την κΥΑΕΠ, τις Ε- ' 
vtos'C Βόλου, »Αλμυρού, Πη
λίου, Λαρίοης, Σερρών, Παγ- • 
γαίου, Αράμας, Κατερίνη«; 
και Ευδοίας αναφέρονται τα 
εξής: 

«Με ανησυχία πληροφορού
μαστε ότι το Ειδικό Ευρωπαϊ
κό Συμβούλιο για τα οικονο-
κά θέυατα έχει συμβουλεύσει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
μην εξαιρεθούν τα γεωργικά 
προϊόντα από τις -διαπραγμα
τεύσεις με τις ΗΠΑ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για 
νά προλάβει σχεδιασμένο μέ 
τρα — αντίποινα από τις Η. • 
Ίΐ.Α και να διευθετήσει τα α-
ποθέ'αατα άλλων γεωργικών 
ποοϊόντων (όπως η.χ. προϊόν 
τα κίτρων), θα μπορούσε να 
δεχθεί μείωση των δασμών i 
στην αμυνδσλόφτχα καλλιφόρ 
νιας. Να οημειωοεί ότι OL Η. , 
Π-Α. προ πολλού έχουν srvSr-
ώζει μια μείωση των δασμών ; 
αυτών για ευνόητους λόγους. 

Εφ' όσον ήθελε ληφθεί p¡_a 
τέ τοισ απόφαση, φανερό εί
ναι ότι: i . 

Γ. 0α σημάνει μείωοη oro 
ελάχιστο της ανταγωνιστικό- ' 
τπτσς της ελληνικής αμυγδα- Ι 
λόφ.χας στην Ευρωπαϊκά evo- ; 

ρά. με συνέπεια η Ευρώπη να , 
κατακλυστεί από αμεοικάνικη 
σμυγδσλόψιχα. Κ'σ onu£¡.uOel 
ότι η παραγωγή των ΗΠΑ για 
το έτος 1985-86 προβλέπεται 
να φθάσει τους 250.000 τόν-
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2. Οι ήδη προβληματικές ε
ξαγωγές μας, λόγω της μεγό> 
»ne προσφοράς των ΗΤΤΑ.στο 
ησοϊόν αυτό, θα ε^"<η5ενι-
σθούν, βα υπάοξει υηερπρο-
σφορά στην ελληνική αγορυ, 
υε συνέπεια μια κάθετη πτώ
ση της τιμής του προϊόντος 
που δεν θα μποοεί πλέον 
να καλύψει το ήδη μεγάλο 
κόστος καλλιέργειας του α· 
μ,υγδαλοπαοαγωνού. Μα τέ-

το:*5 κατάσταση θα σήμαινε ο-
π·ί<*δήποτε καταστροφή για 
τους αμυγ 5α λ erta ρ αγωγούς 
της χώσας μας κσι ιδίως του -
Μομού μας, που είναι κατ' ε-
~^χόν μονοχαλλιεργητές του 
είδους. Εδώ δα ποέΐ-ει να το
νισθεί ότι με τις υπάρχουσες 
•»•πείες αμυγδα λεοδένδρων 

και σε μια οχετκά καλή m-
ραγωγική χρονιά, η παραγωγή 

ι 

της χώρας μας σε αμύγδαλο 
φιχα θα ξεπέρασε« -,ους 20-
000 τόννους, ποσότητα η ο
ποία είναι υπερδιπλάσια cu* 
τής που μπορεί να αηορρο-
φήαη η ελληνική αγορά. Γεν
νάται λοιπόν εύλογα το Ε
ρώτημα: Μήπως περιμένουν 
και τα αμύγδαλα οι χωματε
ρές; 

3. Τέλος και το σημαντικό-, 
τερο, Θα χάσουμε πολλά εκα> 
Τομμύρια πολύτιμου ονναλΛάν 
ματ ο ς. 

Κατόπιν των ανωτέρω- εί

ναι επιτακτική ανάγκη κύριε 
Υπουργέ, να αποφευχθεί μια 
τέτοια απόφαση. 

'Οντες 6έ6αιοι ότι 6α ενερ 
γήοετε αναλόγως α©' ενός 
μεν για την ευάδωοη των 
προσπαθειών της Κυβέρνη
σης και των Συνεταιριστικών 
,Οργανώοεεων, αφ* ετέοου δε. 
'για την ηροοταοία του είσοδή 
ματός του Έλληνα αμυγδα-
λοηαρ ay -a- ,'oú s. 

Το έγγραφα υ no γράφο o 
πρόεδρος της KE¿8AK «. 
Δημ. *βαλόγη^>ος. 
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