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Θά έχομε κι εφέτος /
Γράφει ό Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Σ  ΛΑΜΨ ΙΑΗΣ

ΕΝΩ πλησιάζει- ή πιό εκρηκτική περίοδορ' τήρ συγκομιδήρ τών 
εξαιρετικό ευπαθών φρούτων μα ο — φράουλας, βερυκόκκων, 

ροδακίνων —  πού ή ώρίμανσή τουρ είναι σχεδόν μαζική καί ή 
συλλογή τουρ πρέπει νά συντελεοθεί άμεσα, ρπωρ καί ή διάθε- 
σή τουρ, δέν διαφσίνεται στον ορίζοντα κορμιά οργανωτική προ
σπάθεια γιά τήν άμεση αντιμετώπιση τήρ εύλογίαρ αύτήρ τήρ 
έλ^β^κήρ γήρ, τοϋ μόχθου των όνθρώπων τήρ γήΡ καί των ε- 
π ιΐ^ρόνω ν, πού κάθε χρόνο μετατρέπ-ετται σε κατάρσ γιά τούρ 
παραγωγούρ.

Πάνω άπό εκατό έΕαγωγικοί φορεϊρ, πού έναρ άριβμόρ τουρ 
οίνοι περιπτωσιακοί καί δημιουργούνται «έν,τάχει» άπό άετσνύχιδερ 
καί κυνηγούρ ευκαιριών, ετοιμάζονται νά έπιπέσουν πάνω οτήν πα
ραγωγή καί νά άπσδυθοϋν σέ μιά ολέθρια: έλληνοελληνική μάχη 
στίρ ξένες άγορέρ καί κυρίως στή Μέκκα των εξαγωγών, στό Μό
ναχο.

"Οπωρ κάθε χρόνο, έτσι καί φέτορ είναι ενδεχόμενο νά έ- 
παναληφθεϊ ή τραγωδία των φρούτων —  ίδίωρ τών ροδάκινων — , 
τραγωδία ιπού συμπίπτει ιμέ τήν παρουσίαση τών αρχαίων τραγω
διών τού Ηρώδειο καί τήρ ‘Επίδαυρου, γιο νά μήν υστερούμε 
σι νεώτεροι σέ παρόμοιερ έπιδόσειρ, σέ άλλουρ όμωρ χώρουρ.

Ό  «Οικονομικός Ταχυδρόμος» γιά χρόνια τώρα, πριν άπό 
τή συγκομιδή καί κατά ιτή συγκομιδή —  σάν ύστατο μέτρο —  υ
ποδείκνυε; φορτικά κσί μονότονα τήν ανάγκη νά οργανωθεί ή 
διακίνηση καί ή έμπαρία τών πολύ ευπαθών μαρ προϊόντων, πού 
δέν άντέχουν στό χρόνο. "Ομωρ, οϋτε οί κυβερνήσεις πού ά- 
νήλθαν οτήν έξουσία ατό διάστημα αυτό, ούτε οί Γεωργικοί Συνε
ταιρισμοί, οί Ένώσειρ τουρ ή αλλερ συνεταιριστικές όργανώοειρ 
θέλησαν νά λύσουν τό πρόβλημα τοϋ ένιαίου έξαγωγικού φορέα, 
έστα> καί οπό τήν πλευρά τών Συνεταιρισμών. ¡Προσωπικά συμ
φέροντα καί φιλοδοξίερ ατομικές καί τοπικέρ άνέτρεψαν κάβε 
συνεργατική σκέψη καί ίδέα καί οί συνεταιρισμοί έγιναν όπλώρ 
έμποροι ιάλληλομισούμενοι καί άλληλομαχόμενοι, ιποιός πρώτορ 
θι^ϊιαβέσει τό προϊόντα του όσο - όσο τσακίζοντας τούρ όλλουρ, 
έ^βαρώνταρ τουρ Γερμανούρ εισαγωγείς του Μονάχου, ώρ 
«ττΒεινοί καί Καταφρονεμένοι» νταστογιεφσκιΚοί ήρωες, χωρίς 
κορμιά ύπόληψη οτούρ ξένουρ, ιπού τρέχουν νά έπωφεληθοϋν α

πό τίρ άναπάν,τεχες αύτέρ ευκαιρίες άνταγωνισ,μοϋ καί ταπεινό- 
τηταρ.

Αλλά καί ή νέα κυβέρνηση τήρ «αλλαγής» δέν φαίνεται νά 
άντιμετωηίζει εγκαίρως τό πρόβλημα έστω καί προσωρινά. Α
παντώντας οέ ερώτηση αύτοϋ πού γράφει τίρ γραμμές ούτέρ, 
γιά τήν ¡προσέγγιση τήρ αγωνιώδους περιόδου καί γιά τά κυβερ
νητικά μέτρα, ιπού ,προβλέπονται, ό υπουργός Γεωργίας ικ. Κ. 
Σημίτηρ είπε, ότι «τό θέμα δέν έχει μελετηθεί ακόμα, γιατί όλο 
τό δυναμικό τοϋ υπουργείου άσχολεϊται μέ θέματα τήρ Ε.Ο.Κ. 
Θά δούμε προσεχώς τί θά γίνει...» (σ ι ιν έ ν τ ε ι ιΓ η  τ ή ρ  Κ Ά η ρ ιΑ ίο μ  
1982 ) .

ιΠοιό μέτρα μπορούν νά ληφθοΰν, έστω καί τήν παραμονή 
τήρ σκληρήρ γιά τούρ παραγωγούς αύτήρ περιόδου; Τά είπαμε 
πολλές φορέρ, όλλά όρ τά έπαναλάβουμε καί τώρα:

|£ | Νά δημιουργηθοϋν πολύ γρήγορα καί έστω μέ ορισμένες 
συνεταιριστικές όργανώοειρ ένιαϊοι έξαγωγικοί φορεϊρ μέ κί

νητρα γενναία, σέ τρόπο, πού τουλάχιστο ή συνεταιριστική πλευ
ρά νά μήν είναι διασιπασμένη. Αλλά, ταυτόχρονα νά οργανωθεί 
καλύτερα ή διάθεση τών .προϊόντων αυτών οτήν εσωτερική ύ- 
γορά.

|2 | Νά οργανωθεί συστηματική καί συνεχήρ προβολή γιά τή διάθε
ση τών εύπαθών μαρ προϊόντων οτήν εσωτερική, τουλάχιστον, 

άγορά, γιά νά αποφευχθεί τό «φρακάρισμσ» οτούρ δρόμουο πρόρ 
τό Μόναχο καί οί έξαγωγέρ νά γίνουν μέ κάποιο κανονικό ρυ
θμό (ή διαφήμιση τών εσπεριδοειδών έδωσε άριστά άποτελέ- 
σματα, διαφήμιση τήν οποία υποδεικνύαμε χρόνια, έτσι πού νά 
μή ιπροτ.ΐίμη,θούν άπό τούρ "Ελληνερ οί «γερμανικοί χυμοί βερυ
κόκκων, ροδάκινων, φράουλαρ καί μήλου», ίπού είσάγοντοι στή 
χώρα μαρ, στή «χώρο τών φρούτων», μέ κραυγαλέα διαφήμιση 
στή ραδιοτηλεόραση, μέ αποτέλεσμα, νά υπάρχει: ύψηλή “ κατανά
λωσή τουρ...).

"Εστω καί τήν τελευταίο στιγμή, όρ κινητοποιηθούν οί κρα
τικοί καί οί συνεταιριστικοί φορεϊρ, γιά νά ά,παλυνβεϊ κάπως 
τραγωδία τών έλληνικών φρούτων καί τών παραγωγών τους..
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