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Παραγωγοί της Πρέβεζας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ΚΥΑ

Χωρίς προβλήματα λειτούργησε το Σάββατο η Αγροτική Αγορά Πρέβεζας με περιορισμένη
όμως συμμετοχή παραγωγών αφού κανείς δεν γνώριζε μέχρι τελευταία στιγμή αν θα έκανε
την παρουσία της η αστυνομία όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα. «Αγκάθι» αποτελεί η
υπογραφή της Κοινής υπουργικής απόφασης που ουσιαστικά θα νομιμοποιήσει την
λειτουργία της και την Τετάρτη αντιπροσωπεία των παραγωγών μαζί με τον Δήμαρχο
Πρέβεζας κ. Μπαϊλη θα βρεθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έχουν
συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα κ. Κορασίδη.

Το Σάββατο στο πλευρό των παραγωγών βρέθηκαν πολίτες , εκπρόσωποι φορέων και
κομμάτων καθώς και ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης εκφράζοντας την
συμπαράστασή τους στην προσπάθεια τόσο για την συνέχιση της λειτουργίας όσο και τη
νομιμοποίηση της Αγροτικής Αγοράς

Οι καταναλωτές μιλώντας προς τους φορείς εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για
τις διώξεις που υφίστανται οι παραγωγοί τονίζοντας ότι η τοπική κοινωνία επιθυμεί την
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συνέχιση και την διεύρυνση της προσπάθειας.

Την συμπαράστασή της Δημοτικής Αρχής δήλωσε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης
υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς του για
νομιμοποίηση της λειτουργίας της Αγροτικής Αγοράς είναι συνεχείς.

Ο εκπρόσωπος των παραγωγών κ. Καλδάνης μιλώντας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκανε
λόγο για προσπάθεια από κύκλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να
καταστρατηγήσουν το δικαίωμα των αγροτών-παραγωγών να πωλούν τα προϊόντα τους
απευθείας στον καταναλωτή, ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι στήριξαν και συνεχίζουν να
στηρίζουν την Αγορά.

«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινωνία της Πρέβεζας, στο δήμαρχο,
στους εκπροσώπους των κομμάτων και φορέων της πόλης, που ήρθαν να συμπαρασταθούν
στο δίκαιο αγώνα των αγροτών για να παραμείνει ανοιχτή η Αγροτική Αγορά της πόλης. Το
πρόβλημα δεν είναι μόνο Πρεβεζάνικο και δεν έχει να κάνει μόνο με την Αγροτική Αγορά της
Πρέβεζας, έχει να κάνει με την προσπάθεια κύκλων του Υπουργείου να καταστρατηγήσουν
τις άδειες παραγωγών, να μη δίνουν το δικαίωμα στον αγρότη-παραγωγό να πουλάει τα
προϊόντα του απευθείας στον καταναλωτή και αντί αυτού ο παραγωγός να είναι υποχείριο
των χοντρεμπόρων και τίποτα άλλο. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Περιφέρεια
Ηπείρου είδε σε χρόνο πρώιμο το πρόβλημα κι έχει κάνει ανάλογες ενέργειες στα
Υπουργεία μέσω του περιφερειακού διευθυντή κ. Βαγενά για να λυθεί το ζήτημα και
οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το ζήτημα της
Αγροτικής Αγοράς που έχει να κάνει με την ύπαρξη της περιβόητης ΚΥΑ» τόνισε ο κ.
Καλδάνης σημειώνοντας πως την Τετάρτη αντιπροσωπεία των παραγωγών θα βρεθεί στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα κ.
Κορασίδη.

«Επαναλαμβάνω, στους καιρούς της κρίσης όλοι κρινόμαστε και όλοι θα κριθούμε και στο
μέλλον. Η Αγορά της Πρέβεζας πρέπει να μείνει ανοιχτή για το καλό της κοινωνίας, για το
καλό των παραγωγών και γενικότερα για το καλό της περιοχής» κατέληξε ο κ. Καλδάνης.

Στην συνάντηση την Τετάρτη στην Αθήνα θα παραβρεθεί και ο Δήμαρχος Πρέβεζας
Χρήστος Μπαϊλης ο οποίος έχει αντίστοιχη επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και τον κ.Κορασίδη.
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