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ομΐ}χανικΐι ντομάτα 

Ή ΕΟΚ καί ή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συναποφάσισαν 

τό δραστικό περιορισμό της ελληνικής -παραγωγής 

βιομηχανικής ντομάτας •: . ^ ;. • 

j Τοΰ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΤΡΑ 

ÎÎPOEÛPOY ΟΗΟΣΩΟΗΔΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ» ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 

ΙΘα καταλήξει ¡στίς χωματερές· 
tf,ç ΕΟΚ καί ή βιομηχανική ντο 

j iót« φέτος; Ή ζοφερή αυτή 
"«'ρσοΛΐυκή διαγράφεται ύστερα 
άπίοηΐήν απόφαση τη; ΕΟΚ—»el 
μι, έτήν συμφωνία τοΰ ΠΑΣΟΚ 

fVÒ πε-ριορίσει τήν παραγωγή στη 
χώρα μα?, σε 1.013,000 τόννου-ς 
για φέτος ν.<Α τα επόμενα 2 χρό 
vira! 

- Πέρα άπ' αυτό ή ΕΟΚ, άπλα 
énitosrCrv αύξηση της παρσγο:>-
γης βιομηχανικής ντομάτας κα
τά 20% η 20Û.GOÔ τόννους, σύμ-
φαιν« με τον κανονισμό 1320 
τής 23 ΜΑΗ 1985, δηλαδή 1. 
215.000 χωρίς δμως επιδότηση 
έπί πλέον ποσοτήτων. 

Ή φετινή παραγωγή βιομη
χανικής ντομάτας δμως στη χώ
ρα μας υπολογίζεται να φτάσει 
το 1.S00.0OO τόννους. 

" Α ς σημειωθεί δτι ή καλλιέρ-
γβια τα τελευταία χρόνια έξελίσ 
σεται δυναμικά : 'Από το 1.117. 
000 τόννους το 1982, ανέβηκε 
ατούς 1330.000 το 1983 για να 
φτάσευ το 1.984 το 1.600.000 τόν 
WÍJ;·, ένώ για το 1985 ζητούσαν 
να αύξηΜ στα 2.000ΛΟΟ τόν-
νους. 

"Ετσι ή αντεθνική απόφαση 
της ΕΟΚ και ή συμφωνία μ' αυ
τή της Κυβέρνησης τούΙΪΑΣΟΚ 
για το δραστικό περιορισμό της 
παραγωγής στους 1.013.000 τόν 
νους, είναι σοβαρό χτύπημα για 
τους ν.τοματσπαρ€5γωγούς και 
τήν έ€·νική οικονομία. Μέ την 
ΐδιά ¿Λόφαση της ΕΟΚ επιτρέ
πει στην Ίτοϊλία να παράγει 3. 
295.000 τόν.νους.. βιομηχανική 
ντομάτα. Ή απόφαση αυτή δεί
χνει με ποιο τρόπο ή Κυβέρνη
ση τού ΠΑΣΟΚ ^προστατεύει» 
ζωτικά συμφέροντα της χώρας, 
KoSl για λόγου; σύγκρισης άς 
πούμε δτι ή ΟΔ Γερμανίας α
σκεί δέτο για' αύξηση 2% στις 
τιμές σιτηρών, γιατί δεν έκανε 
το ίδιο ή ΚυΜονηστι για τήν 
ντομά.τ« · 

Πέρα από τα παραπάνω φέτος 
e :. ό;ύ πρόβλημα ά-

κ i ·. stag Αγχογης 6io 
μη,χΐ;νική£ ντομάτας. Σύμφωνα 

μέ πληροφορίες οί ντοματοβιο-
μ/ηχανίες απειλούν να μην υπο
γράψουν οριστικά συμφωνητικά 
(έχουν υπογράψει μόνο προσύμ-
φοτνα μέ τους συνεταιρισμούς) 
για τήν απορρόφηση 800.000 τόν 
νων περίπου πού Οίνο μένε τα ι να 
παραχθούν πείρα άπο το όριο 
των ! .013.000 τόννων πού επι
δοτούνται από τήν ΕΟΚ. Ή 
κιΐ'βέρνηση πού ένώ προγραμμά
τισε τήν παραγωγή των 1.800. 
000 τόννων για φέτος καί «πο 
τήν άλλη συμφώνησε στον πεοΐο 
ρ-ισμο τής ΕΟΚ στους 1.013.000 
ΐόννους - δεν ξεκαοαίρίζει : 

Πώς 6α πληρωβοΰν οι παρα-
γ·ωγ.οί; Μέ τίς τιμές παραγω
γού πού καθορίζει ήΕΟΚ ή μέ 
μικρό τ~ρε.ς; 

'Θα πληρω&οΰν στίς τιμές αυ
τές, για όλες τ ίς ποσότητες ή 
μόνο για δσες προβλέπει ó πε
ριορισμός τής ΕΟΚ; 

Ti 6α γίνουν οί επιπλέον πο
σότητες; Θα απορρσφηΒοϋν από 
τήν ντοματοβιομηχανία ή< θα 
πάνε στη χωματειρή; 

Στο νομό 'Ηλείας «ύτο λέει 
δτι οί 257.000 τόννοι ντομάτα 
πού έχουν μοιραστεί στους συ
νεταιρισμούς καί άπο αυτούς 
στους αγρότες 6ù κοπούν οί 71. 
000 τόννοι. Θα πέσουν δηλαδή 
ατούς 186.000 τό%'·νους. Αυτοί 
aitò ποιους 6α κοπούν; 'Από η<κ 
ους 6α το ζητήσει ή κυβέρνη
ση, % α το κάνουν; 

Λιότι είναι απαράδεκτο ένώ 
ή άγροτιά της 'Ηλείας κατεβαί
νει σε 3ήμερη κινητοποίηση στίς 
3 ΐ ) ί — 1 , 2)85 για αύξηση τής 
καλλιέρΥί-ιας, μέ επικεφαλής τήν 
' Ομοοπονδία .Αγροτικών Συλλό 
γ ων 'Ηλείας ,νά προχωράει ή 
Κυβέρνηση στή μείωση της κα
τά 27%' Ή κυβέρνηση πρέπδυ 
πέρα, άπο αποφάσεις τής ΕΟΚ 
να προχωρήοει στην άπορρόφη- , 

ναι πολύ πάνω άπο 257.000 τόν 
νους. Καί αυτό 6α γίνει οχι μέ ; 

€άψιμα άλλα μέ το να έπιδ&τή-
" σει τήν ποσότητα, πού δεν καλύ
πτει ή ΕΟΚ. 

Οί άγρότρς οί "Αγροτικοί Σν'ί. 
λ ove ι ::-·'.-.·ι v i e'· ~ " ι τ •'•· .,» α
γωνιστικά να μην a-touuciuv τέ
τοιας άν*τι«γροτικές αποφάσεις. 

Σ ' αυτό το δρόμο πρέπει, να 
συσπειρωθούμε «λοι άνεξάοτητα 
άπο ι ην κομματική μας τϋπ^βέ-
τηαη. \ 
Πρόεδρος 'Ομοσπονδίας ΆγεΛ-

τ·:','.ών Γ.υλΐ,όγνι?ν Ν. Ηλείας \ 

Α. ÌA-ÌYTPAII / 


