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  Πρόβλημα τώρα … για την παγκοσμιοποίηση η αναγκαστικότητα του Συνεταιρισμού ΕΟΣ Σάμου
που επί χρόνια στήριξε τους αμπελοκαλλιεργητές
  

Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί δημιουργήθηκαν δια νόμου, προκειμένου να συντηρήσουν
οικονομικά τους τοπικούς πληθυσμούς      σε μια εποχή που δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον
για την τοπική οικονομία από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου που επί
δεκαετίες στήριξε, ανέπτυξε και έκανε γνωστά παγκόσμια τα ίσως καλύτερα γλυκά κρασιά
του κόσμου, πληρώνοντας ταυτόχρονα καλύτερες τιμές στα μέλη του.

Την πορεία αυτή «ζήλεψε» η ιδιωτική πρωτοβουλία που θέλει σήμερα να βάλει πόδι στο
νησί για να καρπωθεί ότι επί χρόνια έχτισε η ΕΟΣ Σάμου .

Το αίτημα ίδρυσης ιδιωτικών οινοποιείων, που αντιβαίνει τους εθνικούς νόμους αντέκρουσε
η ΕΟΣ Σάμου με ασφαλιστικά μέτρα που επιδικάζονταν χθες. 

Αναβολή όμως πήρε για τις 12 Μαρτίου η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε
υποβάλλει η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου κατά των ιδιοκτητών των δύο
ιδιωτικών οινοποιείων, την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου, όμως μαζικές κινητοποιήσεις δεν
έλειψαν.
Αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στον πεζόδρομο πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο
προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την έκδοση άδειας σε ιδιώτες.

«Η επίθεση που δέχονται σήμερα οι αγρότες, η Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου,
οι εργαζόμενοι σε αυτή, αλλά και όλοι οι παραγωγοί-συνέταιροι της Ε.Ο.Σ.Σ., είναι
αποτέλεσμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) της Ε.Ε. που εφαρμόζει η κυβέρνηση.
Αυτή η πολιτική στόχο έχει να αφανίσει τους μικρούς και μεσαίους αγρότες και να
συγκεντρώσει την αγροτική παραγωγή στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους
παραγωγής και εμπορίας τροφίμων» δήλωσε το μέλος του Δ.Σ της ΕΟΣΣ Στέλιος
Γιαννικάκης.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της αναβολής που ζήτησαν και πήραν οι αντίδικοι της ΕΟΣΣ
οι παρευρισκόμενοι πραγματοποίησαν πορεία προς την Περιφερειακή Ενότητα όπου τα
μέλη του Δ.Σ της ΕΟΣΣ με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Καραγιάννη επισκέφθηκαν τον
αντιπεριφεριάρχη για να του ζητήσουν για άλλη μια φορά την ανάκληση της άδειας
οινοποιείου σε ιδιώτες.

Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι έχει απευθυνθεί με σχετικό ερώτημά
του προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να προχωρήσει στην αναστολή
της άδειας λόγω του ότι οι ιδιώτες οινοποίησαν με σαμιώτικα σταφύλια κάτι που
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απαγορεύεται λόγω της αναγκαστικότητας που ισχύει για την ΕΟΣΣ. Αυτό προέκυψε
ύστερα από ελέγχους που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.
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