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7ty λύση των χωματερών προωθεί η κυβέρ
νηση με διάφορες συσκέψεις που διοργανώνει 
ωατε να προετοιμάσει τους παραγωγούς των 
ροδάκινων, συνιστώντας τους ταυτόχρονα να 
τηρηθούν και να προσεχθούν οι διαδικασίες 
για την απόσυρση. 

Η ψετεινή απόσυρση είναι πιο πρώιμη και 
από τις πρώιμες ποικιλίες των ροδάκινων. 
Πριν ακόμη οι παραγωγοί μαζέψουν τις πρώι
μες ποικιλίες, σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να 
τις πετάνε στις χωματερές. Οι ίδιες οι ομάδες 
παραγωγών βλέποντας ότι οι τιμές τα>ν 
προϊόντων τους δεν είναι ικανοποιητικές και 
πολύ περισσότερο βλέποντας ότι οι τιμές πέ
φτουν, προτιμούν την απόσυρση παρά την πώ
ληση των ροδάκινων. 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες 
ομάδες παραγωγών αποφάσισαν να «δώσουν» 
τα ροδάκινα τους στην απόσυρση. 

Σε επικοινωνία μας όμως με τον κοινό 
φορέα της ΑΓΡΕΞ για το θέμα της απόσυρσης 
μας πληροφόρησαν ότι τίποτε ακόμη δεν έχει 
αποφασισθεί και αν αποφασισθεί η απόσυρση 
των ροδάκινου αυτή την εποχή θα είναι μόνο 
για τα μικρά μεγέθη. 

Η κυβέρνηση της «αλλαγής» εκτός από τις 
σχετικά καλές τιμές των Βρυξελλών δεν έδω
σε ικανοποιητικές τιμές (τις περιβόητες τιμές 
των Αθηνών ώστε να εξασφαλίσει τον ιδρώτα 
του Έλληνα αγρότη. Αντίθετα με διάφορες 
συσκέψεις μεθοδεύει και προετοιμάζει τους 
αγρότες για την απόσυρση των ροδάκινων 
τους «για ακόμη καλύτερες μέρες». 

Επιστέγασμα των παραπάνω αναγραφέν-
των είναι η σύσκεψη σε θέματα απόσυρσης 
που έγινε την Τετάρτη στο ΚΕΓΕ Μακροχω-
ρίου με σκοπό την ενημέρωση των ανεγνωρι
σμένων ομάδων παραγωγών από το. Υπουρ
γείο Γεωργίας με εκπρόσωπο τον Γεωπόνο κ. 
ΣπηλιόπουΧο. 
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ΆπεΑευ86ρώ8ηκ8 ó δρόμος ISaîpoç - Ιΐύρρυ 

ΑΘΗΝΑ,— Oi πατατοπαρα-
γωγοί irjç Άχα'ίος ανέστειλαν 
χθες τό βράδυ, τίς κινητοποιή
σ ε ι ιΰυς και απελευθέρωσαν 

τόν δρόμο- Πάτρας—Πύργου α
πό τά τρακτέρ Τους ύστερα α
πό πολύωρες συσκέψ'ες πού 
πραγματοποίησαν εκπρόσωποι 
τους μέ τόν Νομάρχη ΆχαΊΌς 
Εύρ. Καφαντάρη. 

C i πατατοποραγωγο) δέχονται 
τίς προτάσεις τού υπουργού 
Γεωργίας γ:ά την προώθηση 
τών- εξαγωγών raí συμφώνησαν 
στο έξης νά προγραμμκτίζΕΤα! 

άπό τό Νομαρχιακό ΣιίμβοΰΑιο 
ή καλλιεργήσιμη ποσότητα τού 
προΥόντος. 

ir^zça τό μεσημέρι έκπρόσο 
πθί τών πατατοπαρ αγωγών θα 
έχουν σύσκεψη μέ ιόν ùnàvpfè 
Γεωργίας Σημίτη γ.ά γενική ρύθ 
μίση τού θέματος. 

Ενωρίτερα πάντως o' rc-ro-
τοπα-ραγωγοί είχα.' εντείνει τίς 
κινητοποίησες τους κοί στά 250 
Τρακτέρ είχαν πρόσθεσε: κοί άλ
λα 100 πού είχαν φερπ άπό τα 
γύρω χωριά Λακκοπετρα καί 
Άπ'.δεώνα. 
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