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Μονόδρομος για την αγροτιά 

ο ξεσηκωμός  
 

Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με την συντονισμένη και αντιαγροτική επίθεση 

του τρίτου Μνημονίου, της ΕΕ (νέα ΚΑΠ 2014-2020). Επίθεση καταιγιστική και 

πολύπλευρη:  

Στο αγροτικό εισόδημα:  
Με την υπερδιόγκωση του κόστους παραγωγής με το πανάκριβο πετρέλαιο, τις 

μεγάλες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και σε όλα τα καλλιεργητικά μέσα και 

εφόδια, τη μείωση της επιστροφής ΦΠΑ από 11% σε 6%.  

Με τις χαμηλές τιμές των προϊόντων στους αγρότες ενώ την ίδια ώρα ο 

εργαζόμενος αγοράζει πανάκριβα λόγω της διπλής ληστείας μεγαλεμπόρων – 

μεσαζόντων.  
Με το χτύπημα της ντόπιας παραγωγής από τις τεράστιες εισαγωγές ομοειδών 

προϊόντων (3 δις. Ευρώ το χρόνο), με τη διάλυση των Συνεταιρισμών με τον νόμο 

Σκανδαλίδη, με τους χιλιάδες απλήρωτους συνεταιριστικούς υπαλλήλους, με το 

ξεπούλημα της Α.Τ.Ε. και των θυγατρικών της βιομηχανιών (π.χ. ΔΩΔΩΝΗ, ΕΛΒΙΖ, 

ΣΕΚΑΠ κ.α.). Οι παραγωγοί μένουν απλήρωτοι από τους βιομήχανους-

μεγαλεμπόρους και από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές στην παραγωγή.  

  Με τη νέα φοροεπιδρομή: Ενώ «βασιλεύει» η φοροδιαφυγή. Ενώ η συγκυβέρνηση 

μειώνει τον φόρο στις ΑΕ, φορολογεί τριπλά τους φτωχομεσαίους αγρότες με 

τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων (από το 2014), χαράτσια σε αγροτόσπιτα, 

αποθήκες και στάβλους, με νέο φόρο στα χωράφια τους! 

 Με επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα: Η μείωση των εξευτελιστικών 

συντάξεων του ΟΓΑ, η κατάργηση της 13
ης

 και 14
ης

 σύνταξης, οδηγεί στον Καιάδα 

τα «περήφανα γηρατειά» της υπαίθρου. Οι νέοι αγρότες θα πληρώνουν 47 χρόνια 

εισφορές (από 20 έως 67 ετών) για να πάρουν την εξευτελιστική σύνταξη στα 67 

χρόνια τους, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν 70% οι εισφορές του ΟΓΑ για την υγεία. 

Η νέα, ακόμα πιο αντιδραστική Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ 2014-

2020): Οδηγεί σε νέα μεγάλη μείωση των επιδοτήσεων, μεγαλύτερη αποσύνδεσή 

τους από την παραγωγή, συγκέντρωσή τους στους μεγαλοαγρότες και κατάργησή 

τους  για τους μικρούς αγρότες.  

  Όλα αυτά επιταχύνουν το ξεκλήρισμα της φτωχομεσαίας αγροτιάς και τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε όφελος του 

αγροτοβιομηχανικού κεφαλαίου και των μεγαλοαγροτών. 

 Οι αγρότες εξεγείρονται και έχουν δίκιο. 

 Χαιρετίζουμε το δίκαιο αγώνα των αγροτών και καλούμε όλο το λαό να 

σταθεί στο πλευρό τους, κόντρα στις πολιτικές της Ε.Ε. (Κ.Α.Π.). 

 Να παλέψουμε όλοι μαζί, για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της αντιλαϊκής πολιτικής  

Για το δικαίωμα στον αγώνα, για να σπάσει η τρομοκρατία και ο φόβος που 

πάνε να επιβάλλουν στον αγωνιζόμενο λαό. 
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