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Τα αγροτική προβλήματα 

υπ' ògiv του κ. Κ. Σημίιη 
Μέ επισκέψεις orniti, γεωργι-

Μΐν6ΓϋψΙ<ΤμθΗ Τη., iti fìll i 

f/i1^ Mil IJTITOTUU ííexuaq των 

προβλημάτων SIM) υπάρχουν, άμ 

χ irrt: <ι ι rrui p fÓC ! ιωογιιΐι, *. 

Σημιτης τήν επίσημη επίσκεψη 

tun oTiiv Κρήιη και συγκεκμι-

μι vii στο Ν. Ημακ. ι 

O υπουργός Γεωργίας m.vu 

δειχ>με\Ός imo συνεταιριστές 

Tin. Νομού επισκέφθηκε χΟ»ς 

to εργοστάσια ικ KXOX, te 

γράφει« ι'., ι νώσεων Γβωργ-

κιιΛ Ιι.νι ταιρισμών· Ηράκλειου, 

Ασημιού, Πεζών και Μεσσαρας 

όπου αναπτύχθηκε πλούσιος δια 

για TU προΒλήματα τής 

| αγροτικής τάξης. 

Το βρύου ο ύποι>ργός παρακα 

Onere eré γεύμα, που παρέθεσαν 

Ι VuWÎI 

Σήμερα ΤΟ πρωί ó κ. Σημί 

Ι της θα μιλήσει σέ συγκέντρω 

ση υπαλλήλων των ΔιευΟιινσ;;-

Ι>Α 1 lapyta , Κτηνιατρικής, Au 

fTim και nru, 11.30 it.μ. θα 

αναχωρήσει για τήν Αθήνα. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Η · Ι Ι . Ι : 

ομ,ιι μας, ItctoiA τα πρυ|ί 

ik.ι κόσμο καθώς κι« u% πρυ· 

Στο ύχόμνημα μπταξύ ο 

|α\«ψι.|>κται 

ΤΑΦΙΑΑ 

Στιν φ ο Β φ » ιΜΜΙ 

TyttHCO με το πρόβλημα 

της σταφίδας σας γνωρίζομε ότι 

με στις πα,.ακάτ«> r,. 

καθιέοαχτη τού fts-

τής παρέμβασης για τή 

ι, πού αποδειγμένα 

προστατεύει to ι ¡ ιόδημα τού 

παράγωγου. 

— Ο βαθορκτμός της τιμή, 
Μ '.γκιιιριι και τα 

υψος της νά .tai βάσει 

/ < I ) / U 1 I . 

— Προστασίι 

ιγατγής καί 

ωγής, nu.' 

του πιιρα-

,1 ι , μ ΐ ^ Τ Ι Ι , 

ι μι/μι Η 

000 ιον όπως προτείνει ή ΕΟΚ 

.ΐΜ>.ιμι voti un ¡ι μονή Σ<» 

νοπιιμυ/m ^ικη /iiipu στο χιιιμιΐ 

ι ( ιΚ 11 .m ή Ελλάδα 

Ι11ΙΤΡ. ΣΤΑΦΥ1ΙΑ 

Επείγον θέμα προς έπίλυσ,ι 

είναι ή άμεση κάλυψη τών ζη 

μΐιιΑ που rTpoÉKuyav aitò τήν ε

ξαγωγή σταφυλιών εσοδείας 

1V82 πού ανέρχονται σέ 13,80 

δρχ. άνά κιλό, όπως σας έχο

με γνωρίσει με προηγούμενα 

σχετικό ίιπομνήματά μας. 

Οσο γιά τήν επόμενη έξαγω · 

γική περίοδο, θά πρέπει νά έ

χομε έγκαιρη εξαγγελία τής 

εισοδηματικής ενίσχυσης στον 

παράγωγα, ή ottoni vu καταβαλ 

... m 7/(Μ\'ΐος μέ την πάρα 

δόση του προϊόν. 

Σε περίπτωση που τα παραπά 

Vt) DÍA ιδιοποιηθούν, βρισκι, 

μοσ-ι: στη ίίΐισαμεστη θέση νά 

ouv δηλώσυμε οπό τώρο ότι 

¡ιτουμι vu πραγματοποιήσΛ 

με εξαγωγές. 

ΙΙΡΙΙΤΜΑ 

ΟΙΙΟΡΟΚΙΗΗ νΠΚΑ 

ιίνιιμι, τη οημιουμ^ία 

ι κ» φορέα έξαγα»γ«η ω 

στην αγορά τού 

¡ιυτερο πεδίο 

¡, γιό τήν κατανάλωσι] 

στην ι αγορά δημιουρ 

> ι|ση^ και κατα 

ναλαττνκών κέντρων σ' όλβς τις 

ίόλεις H|s /ώρας. 

ΚΡΑΣΙΑ 

Γά υπάρχοντα αποθέματα κρα 

σιών εινιιι ττιεστικα, πλησιάζουν 

>(!.(ΧΧ) τόννους èoofoubv 
)W2 Kilt rtuAuiotépwv. 

ι., πρόβλημα χρήζει όμ·στ)( 

αντιμετώπισης. 

Τό πρόβλημα, KUTU τ ή γχωμη 

pits, μπορεί νά αντιμετωπιστεί 

KUTU | β ρ τρόποι», 

Πρώτο μέ τή σύναψη υιο,κρα-

πκιιιι σι.μΐ|)ω\ιων Kill ÓSÚTapo 

μι εθνική απόσταξη τών απυΟΕ-

ματων, εφόσον Οέν θά προβλ«-

φθεί από τήν ΕΟΚ συμπλήρωμα 

ti κ η απόσταξη. 

Εέ όπιιίαόηηυτε /αιση θά πρέ 

πβι \'ά καλυφθεί ή διαφορά με 

ταξυ τιμής διάθεσης καί κό-

ΟΓο ίΟνικινις πόρους. 

ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΛΓΡΟΊΙΚΟΝ ΠΡΟ'ΙΌΝΤΠΝ 

Μέ τό ύκάρχον σύστημα μ« 

ταφοράς αγροτικών προϊόντων, 

αντιμετωπίζομε πρόβ>.ημα καί δα 

χόμαστε τΙς πιέσεις τών ιδιωτι 

ΚΦν μεταφορέων, μέ ώποτέλβ-

σμιι τήν υπέρμετρη αύξηση τώ.' 

•εινομβ τήν έπιβοήθηση 

/ια ΐ|\ υ/οποιηση των στόχων 

την ΤΡΑΝΣ ΕΥΡΟΚΡΙ 

Tiiipciii λαϊκής βάσης, πι»υ ι 

X8TUI στ«) μιγαλύτερο μέρικ, uffo [ 

τις ΣΐΛΐ;ταιμΐ(ΤΓΐκτ^ Οργιινώ-

II ι Γτι|ίοήΙΐηση αυτή μπορεί νά 

γίνει μέ ιή χορήγηστ| αδειών 

μεταφορικών μέσων ψυγείων 

και φορτηγών. 

ΦΟΡΕΙΣ ΟΜΟΕΓΛΙΙΝ 

ΠΡΟΓΟΝΤΟΝ 

Ι ια την (»εικιπεία τών α»»ξημέ 

νων προβ> ημάτωχ που υπά|> 

;., καί διάθεσης 

«poiovtiov, «pu 

ι παρακολούθηση και σιμ 

αση, κοινοί Φόρας κ α ή 

ί είναι σέ θέση 

νά συντονίσουν καί πρόγραμμα 

τήν όλη προσπάθεια, ώ-

στ* νά έπιτύχομε τά καλύτερα 

δυνατιι ημαα προς όφι-

/.ος των παρα/ω/ιίΑ και τής Α 

ΛΑΝΕΙΑ 

Μμιτείνομε τήν άναπροσαρμο 

·• ópiuv τών χορηγουμί 

\ » ν καλλιεργητικών οανβίων 

φ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΠΉΝ 4η ΣΕΛΙΔΑ 



Τα αγροτικά προβλήματα 
φ ΙΥΝΙΧΙΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 1η Χ1ΛΊΔΑ 
ιστό ni. τιχτοστο αύξη

σης SOoJo. 

U l i ΛΠΊΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Με tu σημερινά δεδομένα 
κρίνεται εντελώς ανεδαφικό το 
ύψος του χορηγουμένου οτεγα-
ntikiiti οανκίου, mu') θά Kçèn."A 

/ioίο vu rtirtÀamUfftei. 

Ι : Ι Ι : Φ Ο Ι » Α V U E P Ο Γ Α 

Το κριτήριο βΛΑδυλής της βίοι 
;ερ ΟΓΑ εισφοράς δη

μιουργεί άνιαη μεταχείριση ut 

ταξί» δανιιξομένων καΐ μη κα. 
μάλιστα oiriip/t.i ηιαχυ>ρισμος Α. 
ναλογα pi. tó ύφος του χορη-
γουμένου δανβίου. 
ΓΙ|Χ>τείνομε <ήν κατάργηση τής 
«apena) Μ εισφοράς. 

F.U1TOKIA 

Ι ni *η\ ανάπτυξη τ<ιη όραστη 

ριοτήτων τών Γιινικών Οργαν» 

σεων και τήν παράλληλη ββλ-

ikwq ΠΝ Υ*βργικήί παραγω

γής, προτ«νομε τη μείωση τών 
υφιστάμενων επιτοκίων Κ» κρι 

Η υνηλϋ, στ. σχέση μέ til 
-τα στις υικν/.οιχες χώρε, 

τής ΐ'.ΟΚ και nv ifrufr 
παράγοντας στην ανταγ.ο 

νιστικοτητα τών προίονων μας. 

Φ\ V νΟΞΙΙΡΑ 

Το πρόβλημα της φυλλοξήρα·; 
παρουσιάζεται έντονώτατο σέ μι 
γαλή κ/.ίμαχα μέ αποτέλεσμα 
την προοδευτική μείωση της *α 
ραγωγής και τη νομοαλΟΟΚή 
εξαφάνιση τών αμπελιών αν 
δέν ληφθούν ριζικά μέτρα προ-
etaetOf, (άναμχΕλιαοτ) μέ τή δη 
μιουργία ελεγχόμενου υγιούς 
φυτωρίΰκοϋ υλικοί). 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΤΩΝ II VI· \l ill I t \ 

ΙΙ)χ»κειμένου νά έχομε αυξη 
ση παραγωγής Kui βελτίωση πο 
δτητας τών προϊόντων, κρεπει 
νά επιχορηγηθούν ο» Ευνεταιρι 
σμοί γιά τήν πρόσληψη Γεωπό 
νων, πού νά προσφέρουν TÌS Π 

ς σι>μβϋυλές. 


