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Καταγγέλουμε τή στάση του Δ.Γ. της "Ομοσπονδίας 
'Αγροτικών Συλλόγων 'Ηλείας πού αντί νά φροντίσει έδώ 
κσί αρκετό καιρό γ ια την ομαλή διακίνηση τών κσρπου-
ζών, άντίδετα χαιρετίζει • τό κλείσιμο τσΰ δρόμου στά 
Τσουκαλέ'ίκα, χωρίς παράλληλα νά λαμβάνει μέριμνα γιά 
τήν διέλευση των οχημάτων πού θά μεταφέρουν τήν παρα
γωγή του καρπουζοΰ στίς εξωτερικές κοί εσωτερικές .α
γορές. . -

'Αξίζει νά ¿πισημανθή οτι ή δημιουργηθεΐσα κατάστα
ση έδωσε τή δυνατότητα στους έμπορους νά αγοράζουν 
χό καρπούζι σέ τιμές εξευτελιστικές χωρίς οι παραγωγοί 
νά έχουν άλλη επιλογή,, άφοΰ ή ΑΓΡΕΞ δέν μπορεί πλέον 
νά έπέμ&η δεδομένου οτι ol νταλίκες έχουν ακινητοποίη
ση. . Γιά τό Δ.Σ.* 

του. Αγροτικού Συλλόγου Βσ.ρβολομιοΰ 
Ό Πρόεδρος . -
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Mfüts 'Αγρότες της 'Ηλείας 
Ή άγροτιά τοΟ ΝομοΟ 'Ηλείας βρίσκεται σέ κρίσιμη κα
τάσταση. "Η πατάτα και τά κηπευτικά βρίσκονται σέ χα
μηλές τιμές και είναι αζήτητα. Τό καρπούζι βρίσκεται 
σέ αδιέξοδο μέ καταστρεπτικές συνέπειες γ ιά τό εισόδη
μα τών καρπουζοπαραγωγών. 
Γιατί: Ή Κυβέρνηση έχει βαριές ευθύνες ιτοΰ δέν λύνει 
τό δίκαιο αίτημα τών συναδέλφων πατατοπαραγωγών της 
'Αχαΐας, πού είναι ή απορρόφηση της παραγωγής. Καί 
μάλιστα τώρα χωρίς νχροπή ή Κυβέρνηση μέ τους τοπι
κούς εκπροσώπους της (μικροκομμαϊάρχες) ρίχνουν τίς 
ευθύνες στους πατατοπαραγωγούς της 'Αχαΐας γ ι ά τό 
σταμάτητα αής εξαγωγής σιά καρπούζα - μας. Τήν ΕΥΘΥ
ΝΗ αποκλειστικά τήν έχει ή Κυβέρνηση, πού ακόμα δέν 
έχει δώσει λύση στους πατατοπαραγωγούς 'Αχαΐας. 
Ζητάμε άπό τήν Κυβέρνηση άμεσα νά δώσει λύση στους 
πατατοπαραγωγούς της Αχαΐας γ ιά νά προωθηθούν τά 
καρπούζα, γιατί διαφορετικά αν δέν συνεχιστεί ή άτορ-
ρόφηση της παραγωγής στά καρπούζα, θά προχωρήσου
με στην παραπέρα μεθόδευση του αγώνα. 

Καλούνται ολοι oi αγροτικοί Σύλλογοι, ο! Συνεταιρι
σμοί, οι Ενώσεις Γ.Σ. και- αγρότες στην Πανηλειακή ΣΥ
ΣΚΕΨΗ πού θά γίνει τό Σάβδοτο 22-6-1985 κάί ώρα 9 τό 
βράδυ στον "Αγιε 'Ηλία μέ θέματα: Πατάτα, καρπούζα, 
κηπευτικά. ' Πύργος 19—ó—1985 

Γιά τό Δ.Σ. 
Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματέας 
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