Επερώτηση ΚΚΕ για τους αγρότες
Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2013 21:47

Επερώτηση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών κατέθεσε την Τρίτη
στη Βουλή, προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, η Κοινοβουλευτική
Ομάδα του ΚΚΕ

«Τα δίκαια αιτήματα που διαμόρφωσαν οι αγρότες η κυβέρνηση προκλητικά και απαξιωτικά
αρνείται να συζητήσει και πολύ περισσότερο να ικανοποιήσει», τονίζει η ΚΟ του ΚΚΕ. «Αντί
να απαντήσει, χρησιμοποιεί ωμή βία και καταστολή με τραυματίες αγρότες, συλλήψεις και
αγροτοδικεία. Είναι προκλητική, απαράδεκτη και εμπρηστική αυτή η στάση και οι αρνήσεις
της κυβέρνησης απέναντι στους εκπροσώπους της αγωνιζόμενης αγροτιάς και σε αυτή την
τακτική θα βρει αντιμέτωπο όλο το λαό με το δυνάμωμα της λαϊκής αγωνιστικής
συμμαχίας».
Το πλήρες κείμενο της Επερώτησης έχει ως εξής:
«Οι μεγάλες μαζικές, πολύμορφες και πολυήμερες, πάνω από 20 μέρες, πανελλαδικές
κινητοποιήσεις της αγροτιάς, ο συντονισμός μεταξύ των μπλόκων, που συσπειρώνουν
μικρούς και μεσαίους αγρότες από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, δείχνουν τα μεγάλα και
οξυμένα προβλήματά τους, από τη σκληρή, αντιλαϊκή κυβερνητική και ευρωκοινοτική
πολιτική που τους εξοντώνει.
Οι χιλιάδες αγρότες που είναι στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα διαμαρτύρονται και
διεκδικούν την επιβίωσή τους. Δηλαδή να μπορούν να ζήσουν στα χωριά τους, να
καλλιεργούν τη γη για να θρέψουν την οικογένειά τους και όχι να απειλούνται με μαζικές
κατασχέσεις και δημεύσεις, αφού προς τα εκεί τους οδηγεί η βάρβαρη πολιτική σας.
Η καθολική αναγνώριση του δίκιου και του αγώνα τους εκφράστηκε έμπρακτα με συμμετοχή
στα μπλόκα από όλη την κοινωνία, εργάτες, υπάλληλους, εκπαιδευτικούς, νεολαία,
άνεργους, συνταξιούχους, γυναίκες, παρά την προσπάθεια υπονόμευσης και συκοφαντίας
από την κυβέρνηση. Εκατοντάδες ήταν τα σωματεία, οι σύλλογοι, ομοσπονδίες, εργατικά
κέντρα, εμπορικοί σύλλογοι, σπουδάζουσα νεολαία, κ.ά. που καθημερινά επισκέπτονται και
συζητούν με την αγροτιά στα μπλόκα. Γιατί το αγροτικό εισόδημα την τελευταία 6ετία κάθε
χρόνο μειώνεται δραστικά, όπως και οι μισθοί στα εργοστάσια και τα γραφεία. Ενώ με το ΙΙΙ
μνημόνιο, που ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί, θα αφαιρεθούν δισεκατομμύρια από την εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Από τους αγρότες αρπάζετε ένα δισεκατομμύριο από φόρους
και χαράτσια και ακολουθούν και άλλα αγριότερα μέτρα που θα φορολογούν ακόμη και τα
χωράφια!
Ταυτόχρονα η νέα ΚΑΠ 2014-2020 της ΕΕ προωθεί την καταστροφή των μικρών και
μεσαίων αγροτών, που έχουν απομείνει, για να κυριαρχήσει αποκλειστικά η μεγάλη
αγροτική καπιταλιστική εκμετάλλευση, που θα συγκεντρώνει το σύνολο της γης, της
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παραγωγής και των επιδοτήσεων για να είναι ανταγωνιστική. Ταχύτατα και βίαια η
τρικομματική κυβέρνηση το υλοποιεί με την ευκαιρία της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης
και των μνημονίων συνεχούς λιτότητας, τσακίζοντας ζωή και δικαιώματα για το λαό, αλλά
εξασφαλίζοντας κερδοφορία για τα τραπεζικά, εφοπλιστικά, επιχειρηματικά και άλλα
μονοπώλια.
Αν και η χώρα διαθέτει ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες για ανάπτυξη υπέρ του λαού
της πρωτογενούς παραγωγής, που θα εξασφαλίζει καλά, φτηνά και σε επάρκεια ντόπια
τρόφιμα και πρώτη ύλη στη βιομηχανία, όμως όλα τα μέτρα και η πολιτική της κυβέρνησης
οδηγούν σε μείωση της παραγωγής και ξεριζωμό των μικρών και μεσαίων
αγροτοπαραγωγών, δηλαδή αύξηση ανεργίας, φτώχειας, εξαθλίωσης. Συνεπώς δίκαιος ο
ξεσηκωμός της αγροτιάς, αφού δρομολογείται η καταστροφή της.
Τα δίκαια αιτήματα που διαμόρφωσαν οι αγρότες, η κυβέρνηση προκλητικά και απαξιωτικά
αρνείται να συζητήσει και πολύ περισσότερο να ικανοποιήσει. Αιτήματα που αφορούν
κατάργηση φόρων και χαρατσιών που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αφού το υψηλό κόστος
παραγωγής, με τα πανάκριβα αγροεφόδια που επιβάλλουν τα μονοπώλια, τα
υπερφορολογημένα καύσιμα και ρεύμα, οι χαμηλές τιμές παραγωγού, η απλήρωτη
παραγωγή, η κατάργηση κάθε μέτρου προστασίας της ντόπιας παραγωγής και η
ανεξέλεγκτη εισαγωγή ομοειδών προϊόντων, η υπερχρέωση στις τράπεζες, τα αυξημένα
ασφάλιστρα στον ΟΓΑ, τα κάθε είδους χαράτσια, καθώς και η νέα φοροεπιδρομή της
τρικομματικής κυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, που φορολογεί ακόμα και τα βοσκοτόπια,
οδηγούν τους φτωχομεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους σε απόγνωση και την
αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή σε μείωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διατροφή του
ελληνικού λαού.
Τελικά αντί για ντόπια παραγωγή, η κυβέρνηση ευνοεί την εισαγωγή προϊόντων που
μπορούμε να παράγουμε. Δίκαια τα αιτήματα, που συγκεκριμένα ζητούν:
1. Να αποζημιωθούν οι βαμβακοπαραγωγοί για τις καταστροφές από το πράσινο σκουλήκι
για όλες τις χρονιές και να πληρωθούν και τη συνδεδεμένη ενίσχυση.
2. Αφορολόγητο πετρέλαιο - να μη μειωθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3. Να μην ισχύσει η μείωση της επιστροφής ΦΠΑ - κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα
και εφόδια.
4. Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 30% - να αντικατασταθούν οι
μετασχηματιστές της ΔΕΗ που έχουν κλαπεί, για να μπορούν οι αγρότες να ποτίζουν τα
χωράφια τους και να ληφθούν μέτρα φύλαξης από τη ΔΕΗ.
5. Επιδότηση των ζωοτροφών για τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους - δωρεάν
νομιμοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων και της ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων.
6. Άτοκα δάνεια στους φτωχούς αγρότες, με περίοδο χάριτος όσο διαρκεί η κρίση - πάγωμα
πληρωμής των αγροτικών χρεών για το ίδιο χρονικό διάστημα - απαγόρευση κάθε
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κατάσχεσης και πλειστηριασμού της αγροτικής εκμετάλλευσης με εμπορική αξία έως
300.000 ευρώ.
7. Αποζημιώσεις για το σύνολο των καταστροφών στην παραγωγή και το
αγροτοκτηνοτροφικό κεφάλαιο από καιρικές συνθήκες και αρρώστιες - να πληρωθούν
άμεσα όλοι οι πληγέντες για τους οποίους υπάρχουν έτοιμα πορίσματα - ΕΛΓΑ κρατικός
φορέας που θα καλύπτει όλους τους κινδύνους και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς.
8. Κατάργηση των χαρατσιών στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, στον ΕΟΠΥΥ και για
τα φάρμακα.
9. Να μην πληρώσουν οι φτωχοί αγρότες τις αυξήσεις - χαράτσια στη ΔΕΗ για το ρεύμα,
στον ΕΛΓΑ για τα ασφάλιστρα, στον ΟΓΑ για τις εισφορές για Υγεία - Σύνταξη, στους
"καλλικρατικούς" δήμους για την ύδρευση - καθαριότητα, στον ΟΣΔΕ για τις δηλώσεις
καλλιέργειας, για τις άδειες των γεωτρήσεων κ.ά.
10. Αφορολόγητο το οικογενειακό αγροτικό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ (συν 5.000 ευρώ
για κάθε παιδί) - να μην πληρώσουν οι φτωχοί αγρότες φόρους για σπίτια, αποθήκες και
χωράφια.
11. Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν
το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα για αξιοπρεπή ζωή - να
πληρωθούν από τους εμποροβιομήχανους οι παραγωγοί που παραμένουν απλήρωτοι αντιμετώπιση του προβλήματος των αθρόων εισαγωγών ομοειδών αγροτικών προϊόντων.
12. Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η ΚΑΠ της ΕΕ - σύνδεση των επιδοτήσεων με την
παραγωγή, τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους και κατάργηση όλων των "νόμιμων" και
"παράνομων" παρακρατήσεων.
13. Να μην ισχύσουν οι νέες περικοπές στις επιδοτήσεις και οι περιορισμοί στην αγροτική
παραγωγή που προβλέπονται στο πλαίσιο αναθεώρησης της ΚΑΠ για το 2014 - 2020.
14. Να μην κοπούν τα δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα και το επίδομα άδειας από τους
συνταξιούχους του ΟΓΑ, να αυξηθεί η αγροτική σύνταξη και να δίνεται στα 60 για τους
αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες και όχι στα 67 που αποφάσισε η κυβέρνηση.
15. Να ολοκληρωθεί η εκτροπή του Αχελώου και να προχωρήσουν τα άλλα έργα αγροτικής
υποδομής - Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού για ύδρευση και άρδευση.
16. Να διατηρηθεί και να επεκταθεί το μέτρο της νιτρορύπανσης σε όλους τους αγρότες,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Η κυβέρνηση, αντί να απαντήσει, χρησιμοποιεί ωμή βία και καταστολή με τραυματίες
αγρότες, συλλήψεις και αγροτοδικεία. Είναι προκλητική, απαράδεκτη και εμπρηστική αυτή η
στάση και οι αρνήσεις της κυβέρνησης απέναντι στους εκπροσώπους της αγωνιζόμενης
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αγροτιάς και σε αυτή την τακτική θα βρει αντιμέτωπο όλο το λαό με το δυνάμωμα της
λαϊκής αγωνιστικής συμμαχίας.
ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί για την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης που επιταχύνει
την καταστροφή των μικρών και μεσαίων γεωργών και κτηνοτρόφων και τι θα κάνει για την
ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.
Οι βουλευτές Αλέκα Παπαρήγα, Ελένη Γερασιμίδου, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Νίκος
Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Γιώργος Λαμπρούλης,
Διαμάντω Μανωλάκου, Νίκος Μωραΐτης, Θανάσης Παφίλης, Σπύρος Χαλβατζής».
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