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Η έξοδος από την ΕΕ & η ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής αναγκαία
προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αναγκών της φτωχομεσαίας
αγροτιάς
Αγρότες, Αγρότισσες, Εργαζόμενοι του χωριού και της πόλης!
Η νέα χρονιά βρίσκει ξανά τη φτωχομεσαία αγροτιά, αντιμέτωπη με την αντιαγροτική επίθεση
Κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ - κεφαλαίου. Η επίθεση είναι καταιγιστική, συντονισμένη και
πολύπλευρη:
α) Αύξηση του κόστους παραγωγής και χαμηλές τιμές στη σοδειά του 2017 εκτός ελάχιστων
εξαιρέσεων (π.χ. λάδι, ακτινίδιο).
β) Άγρια εκμετάλλευση από μεγαλέμπορους με «ανοιχτές» τιμές, ακάλυπτες επιταγές και
απληρωσιές.
γ) Εφαρμογή της αντιαγροτικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, με βασικό εργαλείο το
«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων». Με ένταξη σ΄ αυτό μόνο 275.000 «κατά
κύριο επάγγελμα αγροτών» οι οποίοι με την εφαρμογή των φορο-ασφαλιστικών εισπρακτικών μέτρων
θα μειωθούν ακόμη περισσότερο παραμένοντας σε μερικά χρόνια μόνο οι μεγαλοαγρότες, οι
επιχειρηματίες και οι εκκλησιαστικές -μοναστηριακές εκμεταλλεύσεις. .Με λίγα λόγια 450.000
εργατοαγρότες - αγροτοεργάτες αποκλείονται από όλες τις επιδοτήσεις, ενισχύσεις,
προγράμματα, κίνητρα του κράτους και της ΕΕ, από αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, άδειες για λαϊκή αγορά,
αγροτικό αυτοκίνητο κ.ά. σε όφελος των μεγαλοαγροτών - καπιταλιστών.
δ) Ψήφιση και εφαρμογή νέων αντιλαϊκών μέτρων της 3ης αξιολόγησης του Μνημονίου διαρκείας,
που φέρνει νέες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και στον ΕΝΦΙΑ, ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς και κατασχέσεις σε σπίτια και χωράφια, νέο τσεκούρι στο αφορολόγητο και στις
συντάξεις.
ε) Καταστροφές στη φυτική και ζωϊκή παραγωγή, που μένουν ακάλυπτες, απλήρωτες ή
αποζημιώνονται με ψίχουλα από τον ΕΛΓΑ.
στ) Εξευτελιστικές συντάξεις στα «περήφανα γηρατειά» της υπαίθρου, οξυμένα προβλήματα υγείας,
παιδείας και πολιτισμού στο χωριό.
Απέναντι σ΄ όλα αυτά είναι άμεση ανάγκη να σπάσουμε την απογοήτευση και την παραίτηση, την
εκλογική ανάθεση και την παθητική αναμονή των «νέων σωτήρων» της αγροτιάς. Να πάρουμε
αλλιώς τη ζωή μας, να παλέψουμε μαχητικά αλλά και διαφορετικά: Με πραγματικούς και όχι
«εικονικούς» αγώνες. Με Επιτροπές Αγώνα και Συντονιστικά στα χέρια της μαχόμενης

φτωχομεσαίας αγροτιάς. Με ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο στον αγώνα μας, αντικυβερνητικό αντιΕΕ - αντιμνημονιακό - αντικαπιταλιστικό. Με μέτωπο πάλης φτωχομεσαίας αγροτιάς –
εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα - εργαζομένων της πόλης - νεολαίας. Με ισότιμη
κοινή δράση όλων των δυνάμεων της αριστεράς που αντιστέκονται στη πολιτική της κυβέρνησης
και της Ε.Ε. Μόνον έτσι θα ανατρέψουμε την επίθεση και θα νικήσουμε!
Εργαζόμενοι του χωριού και της πόλης!
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ υποστηρίζει μαχητικά τους στόχους πάλης και τα δίκαια αιτήματα των φτωχομεσαίων
αγροτών κτηνοτρόφων και αλιέων :
1. Κατώτερες εγγυημένες τιμές σε όλα τα προϊόντα. Χτύπημα της ασυδοσίας των εμποροβιομηχάνων,
άμεση πληρωμή των παραγωγών.
2. Ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο (όπως στους εφοπλιστές),
φτηνό ρεύμα και νερό (όπως στους βιομήχανους). Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά μέσα,
εφόδια, ζωοτροφές, φάρμακα. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Βασικά έργα
υποδομής, δωρεάν επιστημονική επιμόρφωση.
3. Κατάργηση του «Μητρώου Αγροτών». Ανατροπή της αντιαγροτικής ΚΑΠ της ΕΕ.
Κατάργηση των επιδοτήσεων σε βιομηχάνους και μεγαλοαγρότες. Χορήγησή τους αποκλειστικά σε
φτωχομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για συνεταιριστική παραγωγή.
4. Αφορολόγητο και ακατάσχετο αγροτικό εισόδημα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο με 3.000 ευρώ για
κάθε παιδί. Κατάργηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και κατασχέσεων για κατοικίες και χωράφια
φτωχομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων.
5. Πλήρη, δημόσια ασφάλιση και άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για κάθε ζημιά και καταστροφή
παραγωγής, φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου.
6. Δημιουργία και ολόπλευρη ενίσχυση πρωτοβάθμιων παραγωγικών Συνεταιρισμών, δημόσιας
Αγροτικής Τράπεζας και δημόσιου Φορέα Τροφίμων για κάλυψη των διατροφικών αναγκών της
χώρας. Επαναλειτουργία των μονάδων παραγωγής λιπασμάτων και σποροπαραγωγικών κέντρων υπό
συνεταιριστική διαχείριση (εργατών/αγροτών) για φθηνά αγροτικά εφόδια.
7. Ανθρώπινες αγροτικές συντάξεις, στα 60 χρόνια στους αγρότες και στα 55 χρόνια στις
αγρότισσες.
8. Άμεση απαλλοτρίωση, χωρίς αποζημίωση, της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας (ιδιωτικής,
εκκλησιαστικής). Παραχώρησή της για συνεταιριστική χρήση και παραγωγή.
9. Πλήρη ισοτιμία δικαιωμάτων στους εργάτες γης, μόνιμους και εποχιακούς, Έλληνες και
Μετανάστες, όχι στον ρατσισμό και τον φασισμό. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις
στους μισθούς των εργαζομένων στον αγροτοδιατροφικό τομέα.
10. Όχι στα μεταλλαγμένα προϊόντα. Προστασία του καταναλωτή από τις νοθείες και ελληνοποιήσεις
τροφίμων καθώς και από «μαϊμού οικολογικά» προϊόντα.
11. Καταψήφιση από την Ελληνική Βουλή της Συμφωνίας Ε.Ε. – Καναδά (CETA). Η εφαρμογή της
οποίας ανοίγει την αγορά σε φθηνά ‘’αμφιβόλου ποιότητας’’ αγροτικά προϊόντα, οδηγώντας έτσι στα
‘’αζήτητα’’ εγχώρια παραδοσιακά προϊόντα, όπως σιτηρά, όσπρια, κρέατα.
Καλούμε σε αγώνα για την ανατροπή της αντιαγροτικής πολιτικής Κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ -

Κεφαλαίου. Για τη διαγραφή του «χρέους», για την αντικαπιταλιστική - διεθνιστική αποδέσμευση από
τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ, για ισοτιμία στις διεθνείς σχέσεις. Για να ανοίξει ο δρόμος για μια κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση στα χέρια των παραγωγών του πλούτου, σε πλήρη αρμονία με τη
φύση. Με αγροτική παραγωγή και προϊόντα για τις ανάγκες του λαού και όχι του καπιταλιστικού
κέρδους.
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