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Η ΓΕΝΙΚΗ Συνομοσπονδία Αγροτικών Σαλάγων 
της Ελλάδας — ό φ ς  σημειώσαμε και χ τ ά — με 
υπόμνημά της π.'">ς τον Πρωθυπουργό ζιβρ να 
προστατευθούν 0 η  αγρότες μας από τα ϊέν α  
αγροτικά προϊάΙτα που κατακλύζουν τις αγορές 
μας και που Εκτοπίζουν τα ντόπια αγροίκα 
αγαθά, συνεχές όλο και περισσότερο.

ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ να είμαστε αντικειμενικοί, ο μ ι
λούμε να παραδεχτούμε ότι η Συνομοσπονί|α 
των Αγροτικόν Συλλόγων λέει αλήθεια, ότι εί\%ι 
σωστά και ρα  δυο σκέλη του υπομνήματος τκς 
και ότι πρφγματι «κυκλοφορούν στις αγορές μι 
κοιναγορί-ρκα αγροτικά προϊόντα — εκτοπίζο 
τας το μό|θο του δικού μας γεωργού και κτην< 
τρόοου. ζ

ΚΑΙ, ΑΚΡΙΒΩΣ, επειδή είναι αλήθεια! και, ακριβώ 
επειδή άεν είναι φανταστικές οι αιτήσεις τη® 
Συνομοσπονδίας! και ακριβώς επειδή οι αγρότεά: 
του Κοινοτικού Βορρά εκτοπίζουν τους δικούς! 
μας α'&ότες του Κοινοτικού Νότου, — φρονούμε^ 
ότι έχίίυμε υποχρέωση — ιερή υποχρέωση — να~ 
σταθούμε πάνω στο υπόμνημα και να πούμε και 
κάπφζς  χρήσιμες αλήθειες που δεν διαλαμβά
νει.,! Να πούμε, — παραδείγματος χάρη:'

@ ΟΤ|!τα περισσότερα εισαγόμενα από τις χώρες τις| 
ΕΘ;Κ αγροτικά προϊόντα, — π.χ. κρέατα, τυριά," 
αλλαντικά, ποτά, κονσέρβες κλπ. — είναι ποιο
τικά καλύτερα από τα αντίστοιχα δικά μας — 
δηλαδή χωρίς λίπη, χωρίς επικίνδυνα πρόσθετα,

. τρυφερά, καλοδιατηρημένα...
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|ης ΕΟΚ αγροτικά προϊόντα — νωπά, κατεψυ- 
£/μένα ή διατηρημένα — είναι φτηνότερα από τα 
/αντίστοιχα δικά μας και μάλιστα σε ορισμένες 
/ περιπτώσεις θεαματικά φτηνότερα...

&  ΟΤΙ τα περισσότερα εισαγόμενα από τις χώρες 
/  της ΕΟΚ γεωργικά προϊόντα — τρόφιμα και ποτά

— είναι υγιεινότερα από τα αντίστοιχα.δικά μας
— καθώς τα σχολαστικά μέτρα προφύλαξης και η 
άψογη τυποποίησή τους, εκτός από ελκυστικά τα 
καθιστούν και ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία..:

ΜΕ ΟΛΑ αυτά που σημειώνουμε, φυσικά, δεν 
σημαίνει ότι θα είχαμε αντίρρηση να ληφθούν 
από την Κυβέρνηση προστατευτικά μέτρα για 
την αγροτική παραγωγή μας. Αντιθέτως: Νομί
ζουμε ότι ο αγρότης μας θα πρέπει να θωρακιστεί 
περισσότερο έναντι κάθε εισβολέα. Θα ρωτήσου
με, όμως, καλοπροαίρετα τους· Αγροτικούς 
Συλλόγους μας:

ΔΕΝ ΘΑ πρέπει, τάχα, να προστατευθεί και η 
κατανάλωση; Είναι, τάχα, ανάξιοι προστασίας 
και οι πληθυσμοί ταιν πόλεων;

ΕΜΕΙΣ φρονούμε ότι.η εισβολή στις αγορές μας 
των Κοινοτικών αγροτικών προϊόντων, θα πρέ 
πει να αποτελέσει την πρόκληση και θα πρέπει] 
να γίνει το κίνητρο για τους αναγκαίους (κα 
ειρηνικούς) μετασχηματισμούς του αγροτικό^ 

'τομέα μας, — προς όφελος και των αγροτών κ 
της εθνικής οικονομίας. ^
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ΦΡΟΝΟΥΜΕ, δηλαδή, ότι οι αγρότες μας, γιαS a  
αντιμετωπίσουν σωστά την «κοινοτική εισβολή», 

• θα πρέπει: 0
, ® ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ το κόστος παραγωγής^τι/ν 
k προϊόντων τους — ουτικών και ζωικών ~/·γενι- 

κεύοντας την εκμηχάνιση, αναδιαρθρώνον^άς τις 
προβληματικές καλλιέργειες, ιδρύοντας κτηό'οτρο- 
οικές ζώνες και αυξάνοντας την παραγωγικότητα 
της εργασίας τους. φ

j, ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ την ποιότητα των τροϊόντων 
έτους — φυτικών και ζωικών — εισάγάγτας νέες 

ποικιλίες και παραλλαγές και υβρίδια pan ράτσες 
|.οων και αποοεύγοντας τις προχειρότητες στην
Αποποίηση, διαλογή, συσκευασία και/συντήρησή 

.  τ\ ς. |
© ΝΑϊ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ εθνικά στμνταρντς και

πρότυπα τυποποίηση/- στη σηη.·,τ„ - -
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και να 'ί^οσέχουν και να περιποιούνται όλα τα 
προϊόντα\ους — ανεξάρτητα από το αν είναι 
εςαγώγιμα όνι-τ > ·~  / ~  ;  T & y A . * · ·  £*

@ ΝΑ ΟΡΓ ΑΝΩΣΟΥΝ τη διακίνηση και την εμπορία 
των προ(όντω%. τους σε ολόκληρη τη χώρα — 
ανδρώνοντας το% Συνεταιρισμού^ τους και άξιο? 
ποιώντας τις τεράοώες δυνατότητά; που τους παρέ
χει η Κυβέρνηση. % . ΐ

ΚΑΙ ΡΩΤΑ!"
πια, τους ,
προϊόντα; £
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lME: Αν γίνοί&^φλα aufiz, ποιρζ φοβάται, 
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