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ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΑ ΑΓΡΟΣΙΑ 

  Χαιρετίζουμε τισ αγωνιςτικέσ κινητοποιήςεισ των μικρομεςαίων αγροτών ςε ολόκληρη την 
χώρα προκείμενου να μπορέςουν να επιβιώςουν αυτοί και οι οικογένειέσ τουσ. 

Με την εφαρμογή των μνημονίων και τησ Κοινήσ Αγροτικήσ Πολιτικήσ τησ ΕΕ επιχειρείται το 
ξεκλήριςμα των μικρομεςαίων αγροτών για χάρη των ςύγχρονων τςιφλικάδων, των  
επιχειρηματικών ομίλων που ςυγκεντρώνουν την γη και την παραγωγή τουσ. Ήδη όμωσ 
ξεκίνηςε η γνωςτή προςπάθεια του κοινωνικού αυτοματιςμού και τησ ςυκοφάντηςησ από 
την κυβέρνηςη, το υπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων και τουσ ανθρώπουσ τουσ. 
Λένε ότι τάχα οι αγρότεσ δεν έχουν θιχτεί από τα μνημόνια όπωσ έχουν θιχτεί άλλα λαΰκά 
ςτρώματα, άρα άδικα διαμαρτύρονται και βγαίνουνε ςτουσ δρόμουσ. Τα προβλήματα όμωσ 
των μικρομεςαίων αγροτών δεν διαφέρουν από εκείνα των μικρομεςαίων λαΰκών 
ςτρωμάτων γιατί όλοσ ο εργαζόμενοσ λαόσ είναι ςτην ίδια όχθη. Απέναντί μασ βρίςκεται η 
ίδια πολιτική που ςτέλνει εκατομμύρια εργάτεσ ςτην ανεργία, εμπορευματοποιεί Υγεία και 
Παιδεία ρίχνει το αφορολόγητο ςτα 5.000 ευρώ για όλουσ μειώνοντασ έμμεςα μιςθούσ και 
ςυντάξεισ ενώ παράλληλα  φοροαπαλλάςςει  το κεφάλαιο. Είναι η ίδια πολιτική που αφανίζει 
χιλιάδεσ αυτοαπαςχολούμενουσ μικροεπαγγελματίεσ ενώ την ίδια ώρα το κεφάλαιο 
απολαμβάνει δεκάδεσ φοροαπαλλαγέσ.  

     Οι αγρότεσ έρχονται αντιμέτωποι με τισ αυξημένεσ από 23% έωσ 27% αςφαλιςτικέσ 
ειςφορέσ  που μέχρι το 2022 ςταδιακά θα τριπλαςιαςτούν, με την ΚΑΠ που περικόπτει 
επιδοτήςεισ,  την αύξηςη του ΦΠΑ από 13% ςε 24% για τα αγροτικά μέςα και εφόδια, με την 
μειωμένη επιςτροφή φόρου κατανάλωςησ καυςίμων που αργότερα θα καταργηθεί εντελώσ, 
με τον αυξημένο ΕΝΦΙΑ ςτα χωράφια τουσ, τον ειδικό φόρο ςτο κραςί και ςτο τςίπουρο και 
ο κατάλογοσ δεν έχει τελειωμό.  

       Η Ελλάδα ζχει τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ και τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που 

απαιτοφνται ϊςτε να εξαςφαλιςτοφν επαρκι, φτθνά και ποιοτικά προϊόντα για τθ διατροφι του 

ελλθνικοφ λαοφ και πρϊτεσ φλεσ για τθ βιομθχανικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ μασ, με τουσ αγρότεσ να 

ζχουν διαςφαλιςμζνο ειςόδθμα με το οποίο κα μποροφν να ηουν καλά. Αυτό όμωσ δεν μπορεί να 

γίνει επειδι θ οργάνωςθ τθσ αγροτικισ παραγωγισ αποςκοπεί ςτθν κερδοφορία των μονοπωλίων 

και όχι ςτθν εξυπθρζτθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν. Γι’ αυτό ζχουμε κοινό ςυμφζρον να αγωνιςτοφμε, 

να αντιςτακοφμε και να ανατρζψουμε τθ βαρβαρότθτα που εξελίςςεται ςε όλεσ τισ πλευρζσ τθσ 

ηωισ μασ. 



Η ςυμμαχία μάσ δίνει δφναμη και προοπτική ςτουσ αγώνεσ. 

 


