ΑΓΡΟΤΗ,
\t
ΤΟ ΠΑ.ΖΟ.Κ.
ΡΩΤΑΕΙ Μ Α Ζ Ι Σ Ο Υ
ΓΙΑΤΙ το κόστος της παραγωγές σου είναι ψηλότερο δυόμισυ
των χωρών της Ευρώπης;

φορές άπο το κόστος

ΓΙΑΤΙ το εισόδημα τών αγροτών δέν αυξάνει σύμφωνα μέ τήν αύξηση του δγκου
της αγροτικής παραγωγής ενώ από τήν άλλη πλευρά ή αύξηση τοΰ εισοδήματος τών βιο
μηχάνων ήταν μεγαλύτερη άπο τήν αύξηση τοΰ όγκου της Βιομηχανικής παραγωγής;
ΓΙΑΤΙ ή Ε λ λ ά δ α εξακολουθεί να χάνει τα νειάτα της, αυτούς ακριβώς πού είναι
απαραίτητοι για τήν ανάπτυξη της;
ΓΙΑΤΙ πληρώνεις το τρακτέρ και τα γεωργικά μηχανήματα τρεις και τέσσερις φορές
άπ' δσο το αγοράζει ό Ευρωπαίος συνάδελφος σου;
ΓΙΑΤΙ πληρώνεις για ενέργεια και καύσιμα με βάση τό τακτικό τιμολόγιο κι οχι
μέ το μειωμένο τιμολόγιο πού ισχύει για το Βιομήχανο;
ΓΙΑΤΙ πληρώνει δασμούς για τα γεωργικά σου εφόδια δταν ό βιομήχανος εισάγει
τον εξοπλισμό του χωρίς δασμούς;
ΓΙΑΤΙ τα προϊόντα σου πουλιώνται άπό τους μεσάζοντες δυο και τρεις φορές ακρι
βότερα άπ' δσο αγοράζονται ενώ εσύ δέν καλύπτεις τό κόστος τής παραγωγής σου; τό κο
στολόγιο τών αρμοδίων υπηρεσιών για τή πατάτα ήταν 6.30 δρχ. κατά κιλό εσύ πούλαγες
4—6 δρχ. κατά κιλό και οι μεσάζοντες κερδοσκοπούσαν σέ βάρος σου πουλώντας 10—12
δρχ. κατά κιλό.
ΓΙΑΤΙ τό εισόδημα σου είναι τρεις φορές μικρότερο (τοΰ αγρότη τής 'Αρκαδίας δέ
κα φορές μικρότερο) άπό τό εισόδημα τοΰ μέσου "Ελληνα;
ΓΙΑΤΙ δέν σοΰ λένε ποιες είναι oi συνέπειες τής ένταξης τής Ελλάδας στό «παρά
δεισο τής Ε.Ο.Κ. » πού επείγονται να σέ οδηγήσουν; (ό διοικητής τής 'Αγροτικής Τράπεζας
κ. Πεπελάσης ομολόγησε δτι μέ τήν ένταξη στην Ε.Ο.Κ. πρέπει να σταματήσει ή ελαιο
παραγωγή και να ενισχυθοΰν άλλοι τομείς τής γεωργικής παραγωγής δπως ή μελισσοκο
μία).
ΓΙΑΤΙ ή 'Αρκαδία εξαιρέθηκε άπό τα συμπληρωματικά
τους πληγέντες άπό τις καιρικές συνθήκες αγρότες;

μέτρα πού πάρθηκαν για

Αυτά ρώτησε, αγρότη, σέ κείνους πού μιλάνε για τό έμπρακτο ενδιαφέρον τής Κυβέρνη
σης για τόν αγρότη.
Αυτά θύμισε σέ κείνους πού μιλάνε για ευημερία τής άγροτιας.

