
ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΑΙ "':: ,, 

Ol ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ í,ve 

Του Βασίλη Κάλφα άντ!προέδρου της ΕΓΣΚ 

Eve απ' τα αιτήματα του αγρό 
τικού κινήματος και μια απ' τις 
πολλές υποσχέσεις της κυβέρνη 

'σης ήταν και η έγκαιρη εξαγγελία 
τιμών των προϊόντων με βάση ro 
κόστος παραγωγής συν ένα λογι . 
κΙό κέρδος. 

Και μάλιστα με τιμές που θα ε 
ξαγγέλσνται στην Αθήνα και όχι 
στις ΒρυΕέλλες, παίρνοντας υπό 
ψιν την ιδιομορφία της αγροτι
κής οικονομίας της χώρας μας. 

Επίσης οι εξαγγελίες των τιμών 
των προϊόντων να γίνονται πριν 
την περίοδο της καλλιέργειας 
για. νάχει το δικαίοιμα της επιλο
γής ο κάθε παραγωγός, προστα
τεύοντας το εισόδημα του. Εδώ 
και μερικές μέρες άρχισε ο θερι 
Ζοαλωνισμός του σταριού (σκλη 

. ροΰ και ιμαλακού) η συγκέντρω
ση της παραγωγής οπό την ΚΥ-
ΔΕΠ (μέσω των ΕΓΣ) και η κυ
βέρνηση δεν ανακοίνωσε α^^α 
τα μέτρα για τα σιτηρά. Αποτυ-
χαίνοντας πριν δύο μέρες το συ 
μβούλιο υπουργών Γεωργίας της 
ΕΟΚ νσ ορίσει τιμές παρέμβασης 
για τα σιτηρά, θάπρεπε αμέσως 
τσ υπουργείο Γεωργίας να προ
χωρήσει στην λήψη εθνικών μέ
τρων παίρνοντας υπόψιν τις προ 
τάσεις των συνδικαλιστικών φο
ρέων της αγροτιάζ για την προ
στασία του εισοδήματος των σιτΟ 
παραγωγών. 

Ομως το «μπαλάκι» των ευθύ 
νών πετάχθηκε στην ΚΥΔΕΠ που 
είχε ξεκινήσει τη συγκέντρωση 
η οποία με τέλεΕ προς τις .Ενώ
σεις Γ.Σ. καλούσε να αρχίσει η 
παραλαβή με βάση τις προδιαγρα 
φές της περυσινής εγκυκλίου 
(No 2)11754)12)6)84). 

Βέβαια οι προδιαγραφές είναι 
όχι απλά αυστηρές, αλλά εΕοντω 
τικές για τους σιτοπαραγωγούς 
και καθορίζονται από την συνθή 
κη προσχώρησης της χώρας μας 
στην ΕΟΚ. 

Με βάση τις εντολές της ΕΟΚ 
η παραλαβή σίτου γίνεται με εκα 
τολιτρικό βάρος άνω τθυ 76ο) ο. 
τσ υποβαθμισμένα βιομηχανοποιη 
σιμά με εκατολιτρικό βάρος 
74 — 76ο) ο και τα ίωοτροφικά 
κάτω ario 74ο) ο. 

Ομως η άγνοια και η παραπλη 
ροφόρηση των αγροτών στρέφε; 
την δικαιολογημένη αγανάκτηση 
τους ενάντια στις Ενώσεις Γ.Σ. 
και στους υπαλλήλους που κά
νουν τη συγκέντρωση, οι οποί
οι αναγκάζονται να εφαρμόζουν 
τις εντολές της ΕΟΚ και δεν μπο 
ρεί να υπάρξει «διαλλακτικότη-

1 τα» ή «οπόκλιοη» απ' την πΟιότη 
τα —τύπο του σταριού αν δούμε 

ί δύο σημεία της εγκυκλίου της 
. ΚΥΔΕΠ. 

α ) . «Είναι αυτονόητο ότι δια
χειριστικά ελλείμματα στις δισχει 

ρίσεις σας, καθώς και αλλοιώ- ! 
σεις που δεν ωφείλονται σε λό
γους ανωτέρας βίας, αλλά σε 
ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ή σε α
μέλειες των οργάνων σας για την 
καλή »αι νοικοκυρεμένη διαχείρι 
ση ή συντήρηση του προϊόντος 
της συγκέντρωσης στις αποθή
κες θα βαρύνουν εΕ ολοκλήρου 
τις διαχειρίστριες Ενώσεις». 

β) . «Ιδιαίτερα εφέτος-— εννο- • 
ει το 1984— ύστερα οπό τις σπο 
κλίσεις του παρελθόντος που εκ
κρεμούν ακόμα σε βάρος μας όλη 
η κοινότητα έχει στραμμένη την 
προσοχή της στη συγκέντρωση 
που θα κάνουμε για να εντοπίσει 
παραλείψεις ή παρεκλίσεις μας 
από τους ισχύοντες κανονισμούς 
της και να παρέμβει για το στα
μάτημα της συγκέντρωσης, αλλά 
και γιο να θεμελιώσει τις εκκρε
μότητες που υπάρχουν των δύο 
περασμένων χρόνων». 

Και να πούμε επίσης ότι ισχύ
ει ο κανονισμός 42)84 της ΕΟΚ' 
που προβλέπει πληρωμή των σίτο 
αοαγωγών από 5 μήνες, εκτός 
αν επιβαρυνθούν τα χρηματοοικο Ι 
νομικά οι παραγωγοί ή οι συνε
ταιριστικές οργανώσεις όπως έ
γινε πέρυσι. ( 

Γίνεται λοιπόν φανερό το ιμέ- , 
γεθος του εμπαιγμού των αγρό- i 
τών. Φαίνεται καθαρά πόσο οδυ 
νηρές είναι οι συνέπειες από την 
έντσΕή υας στην ΕΟΚ και πΟιά 
είναι το τίμημα της παραμονής 
μας σ" αυτήν. Οι ευθύνες της κυ
βέρνησης είναι τεράστιες. 

Τα προεκλογικά φυλλάδια «για 
ακόμα 'Καλύτερες μέρες» εξανεμί 
σθπκαν. Οι ποικιλόχρωμες αφϊσ-
σες «για ακόμα .μεγαλύτερο εισό 
δημα των παραγωγών» ξεθώρια
σαν. Τα προβλήματα των αγρο
τών βγήκαν οξυμένα και πιεστι-
ka στην επιφάνεια. 

Οι υποσχέσεις για συνεταιρισ
μούς στο πλευρό των αγροτών 
αποδείχτηκαν φιλολογία. Το ε
μπόριο και οι μεσάζοντες παρα
μένουν ασύδοτοι και ροκανίζουν 
το εισόδημα των παραγωγών. '• 

Μπροστά σ' αυτή την κατάστα ¡ 
ση μία και μόνο απάντηση υπάρ - ! 

χει: Ο ενωμένος αγώνας του α
γροτικού συνδικαλιστικού μας 
κινήματος. Το αγροτικό κίνημα ί 
θα αντιπαλαίψει και θα Εεπερά- Ι 
αεί την αντίΟγροτική πολιτική της ί 
κυβέρνησης. 

Μπορεί να αναπτύξει την cu- | 
τοδύναμη αγροτική οικονομία 
της χώρας μας αγνοώντας τις ε
πιταγές της ΕΟΚ. 

Να ανοίξει το δρόμο για την 
πραγματική αλλαγή στη χώρα 
μας. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Β. ΚΑΛΦΑΣ 


