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Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την δικαστική δίωξη σε 
βάρος ηγετικών στελεχών των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων της 
Θεσσαλίας κι άλλων αγροτών, οι οποίοι σέρνονται στο "αγροτοδικείο" της 
Λάρισας την 1η Μάρτη 2019 με την κατηγορία ότι υποκίνησαν τους αγρότες 
να βγουν με τα τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας, που στήθηκε τη 
Δευτέρα 28/1/2019. 

Η δικαστική δίωξη σε βάρος των 10 συναδέλφων επί της ουσίας στρέφεται 
ενάντια στο ίδιο το συνδικαλιστικό δικαίωμα, ενώ η μεθόδευση και η 
διεκπεραίωση των διαδικασιών είναι πρωτοφανείς στα χρονικά του 
συνδικαλιστικού κινήματος. Η κατηγορία που αφορά σε κινητοποίηση που 
μόλις ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη, στήθηκε στο άψε - σβήσε, 
στηριζόμενη σε δημοσιεύματα του Τύπου που, μάλιστα, προηγήθηκαν του 
"αδικήματος" του στησίματος του μπλόκου. Τα κλητήρια θεσπίσματα στους 
κατηγορούμενους αποδόθηκαν τάχιστα, την ίδια μέρα που γράφτηκαν. Η δίκη 
ορίστηκε να γίνει άμεσα, σε λίγες μέρες, χωρίς οι κατηγορούμενοι να έχουν 
καν κληθεί για κατάθεση από τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές 
αρχές. 

Η ευθύνη για την συγκεκριμένη, απαράδεκτη και προκλητική δικαστική δίωξη 
ανήκει στην κυβέρνηση, η οποία, μέσω της ποινικοποίησης του αγώνα μας, 
επιχειρεί να τρομοκρατήσει τους αγρότες που συμμετέχουμε, ήδη, στα 
μπλόκα, αλλά και εκείνους τους συναδέλφους που ετοιμάζονται να 
συμμετάσχουν τις επόμενες μέρες. Αποδεικνύεται, για μια ακόμα φορά, ότι η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συνεχίσει ανεμπόδιστα την 
εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτική της, δεν διστάζει να διολισθαίνει γρήγορα 
και επικίνδυνα στον κατήφορο του αυταρχισμού και της αντιδημοκρατικότητας. 

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι μάταια κοπιάζει να μας τρομοκρατήσει. Το 
οργανωμένο αγροτικό κίνημα, η αγροτιά που μάχεται στα μπλόκα για την 
επιβίωσή της, δεν πρόκειται να φοβηθεί και να κάνει πίσω. Θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα, ακόμα πιο μαζικά, δυνατά κι αποφασιστικά. Η απάντησή μας στον 
αυταρχισμό, στην τρομοκρατία και στην αντιδημοκρατικότητα της κυβέρνησης 
θα δοθεί με την ενίσχυση των υπαρχόντων και το στήσιμο νέων μπλόκων απ' 
άκρη σ' άκρη της Ελλάδας. 

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει, επίσης, την κυβέρνηση 
για την προκλητική άρνησή της να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας. Μια 
άρνηση την οποία συνοδεύει με άθλια ψεύδη και προκλητικές απατεωνιές. Και 
είναι μεγάλη απατεωνιά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τη μια να μας 
καλεί σε συνάντηση για "διάλογο" και από τη άλλη να δηλώνει πως τα 
δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση των 
αιτημάτων μας. Αν αυτή είναι η αδιαπραγμάτευτη θέση της κυβέρνησης, τότε 
η πρόσκληση για συνάντηση και διάλογο είναι προσχηματική, αποτελεί 
εμπαιγμό και κοροϊδία σε βάρος μας. 



Οπως απατεωνιά είναι και η συμβουλή του υπουργού να μην προβάλλουμε 
αιτήματα που είναι ...υπερβολικά γιατί θα προκαλέσουμε, λέει, τον "κοινωνικό 
αυτοματισμό" εναντίον μας. Τα αιτήματα - διεκδικήσεις που προβάλλει το 
οργανωμένο αγροτικό κίνημα αφορούν στην ίδια την επιβίωση της αγροτιάς, 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αιτήματα των εργαζομένων και των άλλων 
λαϊκών στρωμάτων, αλλά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και πορεία. Γι 'αυτό 
και ο αγώνας μας έχει τη λαϊκή συμπαράσταση κι αλληλεγγύη. Τον "κοινωνικό 
αυτοματισμό" σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτών θέλει να υποκινήσει η 
ίδια κυβέρνηση, αλλά δεν θα της το επιτρέψουμε κάνοντας ό,τι μπορούμε για 
να απλωθεί περισσότερο και να δυναμώσει κι άλλο αυτή η λαϊκή 
συμπαράσταση κι αλληλεγγύη. 

Καλούμε τους αγρότες να πυκνώσουν τα μπλόκα ώστε ν΄ αυξήσουμε την 
αγωνιστική πίεση στην κυβέρνηση αναγκάζοντάς την να ικανοποιήσει τα 
αιτήματά μας. 

Συνεχίζουμε - Θα νικήσουμε" 

 


