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ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ 

ΝΟΗΜΑ... 

^ Α μ π β λ ο ϋ ρ γ ι κ ά » 

Α Ι Τ Ο Τ Η Σ από την Εμνω 
νο (απογράφει tue K.M. ηρά^ 
μα που μας στενοχωρεί γιατί 
η ελεύθερη σκέψη είναι 6εμί 
λιο της Δημοκρατίας), έστει 
λε για λογαριασμό της ατή 
λης αυτής την παρακάτω επι 
στολή, την onoio συνοδεύει 
και με φωτοαντίγραφο «δήμο 
σ.εύματος Αθηναϊκής εφη'μερ; 
5ας» (σημ. : δεν την κατονο
μάζει) και ζητά «να πάρουμε 
θέση». 

s 

Ας παραθέσουμε πρώτα το 
κείμενο της επιστολής: 

Κύριοι, σας στέλλω δημο
σίευμα αθηναϊκής εφημερίδας 
σχετικά με τα αμπέλια και 
cae παρακαλώ να σχολιασθεί 
οπό την επιτυχημένη στήλη 
σας Α —ΚΡΙΤΙΚΑ γιατί α νησί. 
χούμε εμείς οι σταφυλοπαρα-
γωγοί. Αν κωλύεσθε δεν χύ 
λασε e κόσμος. Δεν νομίΖετε 
όμως ότι κάποιος πρέπει να 
μας πει την σλήθεια; Με πολ 
λή εκτίμηση K.M. - Εμπώνα. 

Η στήλη δεν έχει λόγους 
να «κωλύεται». Απεναντίας, 
ότιακ: πάντα, βα διευκολύνε: 
και τώρα τον διάλογο. Μόνο 

ου δεν κατέχουμε το θέμα 
(γ/ατί μας λ,επουν τα σχετι
κό στοιχεία. Παραθέτουμε λο: 
πάν στη συνέχεια το κεί^τε» 
νο του «δημ:σ.εύμοτος της 
αθηναϊκής εφημερίδας» και ό
ποιος α-οθάνεται την ανάγκη 
("ννοούμε: μεταξύ των αρμό 

δ.οτν) ας δώσει απάντηεη Λι. 
πούμαστε που δεν θα «σχολιά
σουμε» το κείμενο. Θα ήταν 
ανόητο να... σχολιάζεις θεμσ 
noj δεν κατέχεΌ. 

«Τέσσερα εκατομμύρια λι 
τρ~ κρασί περ'-ου -έκοψε» r, 
χώρα μας και μετέτρεψε σε 
οινόπνευμα μέσα στα 4 πρώτα 
χρόνια της ένταξης στην Ε 
Ο.Κ TctTÓxpo'.a, το en Sí-
ματα κροσσών που μένουν α 
πούλητα συνεχώς ' μεγαλώ 
νουν και προδικάζουν χειρό 
τερες εξελίξεις, εξαιτίας τη-, • 
κο<νογορίτικης ΐιθλιτ:κης που 
οκολοΐΑει η κυθερνηαη. Τώρο 

προωθείται ανοιχτά η συρρΐκνω 
ση της καλλιέργειας κρασά-
μπελων, με βάση το τελευταίο 
πρόγραμμα για την «αναδιάρ
θρωση» 200 000 στρεμμάτων 
αμπελιών, που περιλαμβάνει 
ακόμα και τα σταφιδάμπελα. 
Προκεϊμέν:υ να χρυσωθεί το 
χάπι της εγκατάλειψης της 
καλλιέργειας, η ΕΟΚ όπως ει 
να; γνωστό επιδοτεί με ορ: 
σμένα ποσά — ανεπαρκέσία 
τα, μάλιστα, για να καλύψουν 
τις ανάγκες των παραγωγών 
— όσους θα προχωρήσουν 
στην αναδιάρθρωση σύμφωνα 
με τις δικές της κατευθύν
σεις... 1 

Σ' ότι αφορά τα συγκεκρι
μένα στοιχεία για τα κρασιά 
που έχουν «καεί» ως τώρα, 
σε οινόπνευμα αναφέρεται 
πως : 

Στις περιόδους ,81)82 κα 
'83)84 «κάηκαν» αντίστοιχο 
1.032.000 και 1.510.000 εκα
τόλιτρα — τεράστιες ποσότη 
τες για τα ελληνικά μεγέθη 
~'πρ:κε:ίμένου να γίνει απο
συμφόρηση της εσωτερικής α
γοράς που £είχε " κατοκλυστει 
οπό τσ απούλητα κρασιά. Στο 
μεταξύ, ενώ με τις μεγάλες 
αυτές αποστάξεις που έγιναν 
στην αρχή, πρόπερσι έπεοαν 
τα οποθέματα στα 6.34.000 ε 
'κατόλ'τρσ οπό πέρσι αυξάνον 
ται. Πέρσ' σε μακροπρόθεσμη 
αποθεματοποίηση βρίσκονταν 
832.000 εκατόλιτρα και φέ
τος έφτασαν 1.600.000 εκατό 
λίτρα! Η πρεοτπκή που ξα
νοίγεται για τη νέα. περίοδο 
είναι πλέον ζοφερή για ,την 
αμπελοκαλλιέργεια και τουο 
παραγωγούς κρασιού. Η τιμή 
προσανοτολ'ομού στη νέα πε
ρίοδο αυξάνεται μόνο κατά 
13ο) ο. όταν ο τιμάριθμος τρέ 
χει με 18ο) α και το κόστος 
αυξάνεται με μεγαλύτερους 

ρυθμούς. 

Ας σημειωθεί πως η πραγ
ματική τιμή που παίρνουν οι 
παραγωγοί είναι πολύ μικρό
τερη οπό την τιμή προσανατο 
λισμού της ΕΟΚ (επιθυτικη 
τιμή). Ταυτόχρονα φέτος επι
βάλλεται και υποχρεωτική α
πόσταξη που σημαίνε» ότι μει
ώνεται ακόμα πιο πολύ το ει
σόδημα των μικρομεσαίων αμ 
πελ:υργών, γιατί οι τιμές γι 
νονται πολύ μικρότερες. 

Ολα αυτά όπως σημείωναν 
παράγοντες του υπουργείου 
Γεωργίας λειτουργούν Φαν μο 
χλός· πίεσης σε βάρος των πα 

,ραγωγών να εγκαταλείψουν 
την καλλιέργεια με βάση το 
πρόγραμμα της ΕΟΚ για την 
»-αναδιάρθρωση» της άμπελο 
καλλιέργειας. Κι εδώ, ακρι
βώς, βρίσκεται η μεγαλύτερη 
ευθύνη της κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ που προαπαθει να ε
φαρμόσει την αντιαγροτική πο
λιτική της ΕΟΚ σε βάρος της 
γεωργικής ανάπτυξης της χώ
ρας». 
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