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πλάδειθνη 

πκπαξαζηεθόκαζηε  ζηνπο  κηθξνκεζαίνπο αγξόηεο όιεο ηεο ρώξαο πνπ, κεηά 

ηελ απόθαζε ηεο Παλειιαδηθήο Επηηξνπήο ησλ Μπιόθσλ, πξνρσξνύλ ζε 

πνιύκνξθεο αγσληζηηθέο δξάζεηο αληηδξώληαο ζηα πνιιά, παιηά θαη λέα κέηξα 

πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ΚΑΠ ηεο ΕΕ, ησλ κλεκνλίσλ θαη γεληθόηεξα 

ησλ αληηιατθώλ πνιηηηθώλ ησλ θπβεξλήζεσλ, νδεγώληαο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

κηθξνκεζαίνπο αγξνηνθηελνηξόθνπο ζην μεθιήξηζκα, ζηε θηώρεηα θαη ηελ 

εμαζιίσζε. 

Οη κηθξνκεζαίνη αγξόηεο βγαίλνπλ θαη πάιη ζηνπο δξόκνπο γηα λα αγσληζηνύλ γηα 

ηα δίθαηα αηηήκαηά ηνπο, πνπ αθνξνύλ ζηελ ίδηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Σν έηζη θη 

αιιηώο ηζρλό εηζόδεκά ηνπο κεηώλεηαη θη άιιν, ιόγσ ησλ ρακειώλ ηηκώλ 

παξαγσγνύ γηα ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ αγξνηνθηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ πνπ 

δηακνξθώλεη ε «ειεύζεξε» θαπηηαιηζηηθή αγνξά, ηνπ ππεξδηνγθσκέλνπ θόζηνπο 

παξαγσγήο γηα λα έρνπλ ππέξνγθα θέξδε νη πνιπεζληθέο θαη ηα κνλνπώιηα πνπ 

εθνδηάδνπλ κε κέζα θαη εθόδηα, ησλ δξαζηηθώλ πεξηθνπώλ ζηηο επηδνηήζεηο - 

εληζρύζεηο, ησλ κεγάισλ δεκηώλ ζηελ παξαγσγή θαη ζην αγξνηνθηελνηξνθηθό 

θεθάιαην από ηελ θαθνθαηξία θαη ηηο αξξώζηηεο πνπ δελ απνδεκηώλεη ν ΕΛΓΑ, 

ηνλ νπνίν ρξπζνπιεξώλνπλ. Σηο δξακαηηθέο κεηώζεηο ζην γάια, ηηο απμήζεηο επί 

πιένλ 2% ζηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο θ.ι.π. Σαπηόρξνλα, πξνβάινπλ ηελ 

αλάγθε γηα κηα άιιε αγξνηηθή αλάπηπμε ζηε ρώξα καο, ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ 

ηεο κηθξνκεζαίαο αγξνηηάο θαη πξνο όθεινο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. 

  

 Έρεη γίλεη γλσζηό πιένλ όηη νη ζπλερηδόκελεο κέρξη ηώξα πνιηηηθέο ζηνλ 

αγξνηηθό ηνκέα πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ από όιεο ηηο πξνεγνύκελεο 

θπβεξλήζεηο ΝΔ, ΠΑΟΚ θαη από ηελ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ, ηζαθίδνπλ 

ηε κηθξνκεζαία αγξνηηά. Με απηέο ηηο πνιηηηθέο ππεξεηείηαη θαη πινπνηείηαη ν 

δηαθεξπγκέλνο ζηόρνο ηεο ΕΕ θαη ηεο ΚΑΠ γηα ηελ αύμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, κέζα από ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί θαη λα εληζρπζεί παξαπέξα 

ε θεξδνθνξία ησλ κεγάισλ θαπηηαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

αγξνηνδηαηξνθηθό ηνκέα, κε ζπλέπεηα παξαπέξα μεθιήξηζκα ησλ κηθξνκεζαίσλ 



αγξνηώλ. Είλαη γλσζηό όηη, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΚΑΠ ηεο ΕΕ, ην 

80%ησλ αγξνηώλ παίξλεη κόλν ην 20% ησλ επηδνηήζεσλ θαη ην 20% ησλ 

κεγαιναγξνηώλ απνιακβάλεη ην 80% ησλ επηδνηήζεσλ, επλνώληαο ηνπο 

κεγάινπο λα γίλνπλ κεγαιύηεξνη. 

Η θπβέξλεζε κε πξσηεξγάηε ηνλ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

κε ρίιηα ςέκαηα θαη κύξηεο ππνζρέζεηο, κε επηιεθηηθά «καγεηξέκαηα» αξηζκώλ θαη 

πνζνζηώλ πξνζπαζεί «λα θάλεη ην καύξν άζπξν» ζε όηη αθνξά ηελ θαηάζηαζε 

πνπ βηώλνπλ νη κηθξνκεζαίνη αγξόηεο. Ήδε έρεη μεθηλήζεη ε γλσζηή πξνζπάζεηα 

«θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ» από ηελ θπβέξλεζε, ηε κεγαινεξγνδνζία θαη ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπο. Η γλσζηή πξνζπάζεηα ζπθνθάληεζεο όπνηνπ θιάδνπ ζεθώλεη 

θεθάιη.  

ηηπίζοςμε ηα δίκαια αιηήμαηά ηοςρ καθώρ και ηο πλαίζιο ηων άμεζων 

διεκδικήζεών ηοςρ. Εκείο νη εξγαδόκελνη θαη νη κηθξνκεζαίνη αγξόηεο έρνπκε 

θνηλό αληίπαιν, ηελ αληηιατθή – αληηαγξνηηθή πνιηηηθή θπβέξλεζεο θαη ΕΕ, πνπ 

είλαη ε πεγή ησλ πξνβιεκάησλ καο, γη’ απηό ζπκπνξεπόκαζηε ζηνλ ίδην 

αγσληζηηθό δξόκν. Απηόο ν αγώλαο πξέπεη λα γίλεη ππόζεζε όισλ καο, θαζώο 

αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε θζελώλ θαη πγηεηλώλ πξντόλησλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ ηνπ ιανύ κε βάζε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ηεο 

ρώξαο καο. 

 

ςμποπεςόμαζηε με ηην αγωνιζόμενη Αγποηιά και ηα δίκαια αιηήμαηά  ηηρ. 

 

Καλούμε όλοςρ ηοςρ επγαζόμενοςρ να ζηηπίξοςν μαζικά ηα αγποηικά 

μπλόκα και ηιρ αγποηικέρ  

κινηηοποιήζειρ. 
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