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Ψήθιζμα για αγροηικές κινηηοποιήζεις 
 

 Σν Δ ηνπ ζπιιόγνπ «Μαθξπγηάλλεο» ζηέιλεη ζεξκό αγωληζηηθό ραηξεηηζκό 

ζηα κπιόθα ηεο αγωληδόκελεο αγξνηηάο. Δειώλνπκε όηη ζηεξίδνπκε ηνλ αγώλα ηωλ 

κηθξνκεζαίωλ αγξνηνθηελνηξόθωλ, κειηζζνθόκωλ θαη αιηέωλ γηαηί είλαη δίθαηνο. 

Είλαη αγώλαο γηα ηελ επηβίωζή ηνπο, γηα λα κελ πεηαρηνύλ έμω από ηα ρωξάθηα ηνπο 

θαη ηελ παξαγωγή ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Είλαη αγώλαο ελάληηα ζηηο αηηίεο πνπ επηδεηλώλνπλ θαη ηε δηθή καο δωή. 

 

  Οη κηθξνκεζαίνη αγξόηεο θαη θηελνηξόθνη παιεύνπλ ελάληηα ζηηο ζπλέπεηεο 

από ηελ πνιηηηθή ηεο ΚΑΠ ηεο Ε.Ε., πνπ όια απηά ηα ρξόληα νδήγεζε ζηε 

ζπγθέληξωζε ηεο παξαγωγήο ζε ιηγόηεξα ρέξηα. Σαπηόρξνλα είρε ωο απνηέιεζκα ην 

20% ηωλ κεγάιωλ αγξνηώλ λα εηζπξάηηνπλ ην 80% ηωλ επηδνηήζεωλ. Με ηε λέα 

Κνηλή Αγξνηηθή Παξαγωγή (Κ.Α.Π.) 2015-2020 ηεο Ε.Ε., πεξηνξίδνληαη πεξαηηέξω νη 

επηδνηήζεηο, αιιά κπαίλνπλ θαη λέα εκπόδηα ζηνλ ραξαθηεξηζκό θάπνηνπ αγξόηε ωο 

δηθαηνύρνπ απνδεκίωζεο. 

 

 Η αγωληδόκελε κηθξνκεζαία αγξνηηά, παιεύεη ελάληηα θαη ζηηο ζπλέπεηεο από 

ηελ πνιηηηθή ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ πνπ κε όπιν ηα κέηξα ηνπ ηξίηνπ 

κλεκνλίνπ, ηνπο νδεγνύλ ζην μεθιήξηζκα ζε όθεινο ηωλ κεγαιναγξνηώλ, αιιά θαη 

ηωλ κεγαινεπηρεηξεκαηηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, 

επηβάιινληαο αβάζηαρηε θνξνινγία ζην εηζόδεκα θαη ηελ αζθάιηζε. Σέηνηα κέηξα 

είλαη ε αύμεζε ηεο θνξνιόγεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζην 26% από 13% πνπ είλαη 

ζήκεξα κε πξνθαηαβνιή θόξνπ ζην 100% γηα ηελ επόκελε ρξνληά. Η αύμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζύληαμεο ζην 27,5% επί ηνπ εηζνδήκαηνο. 

 

 Σαπηόρξνλα ε πνιηηηθή ηεο ζπγθπβέξλεζεο έρεη επηθέξεη αύμεζε ζην θόζηνο 

παξαγωγήο κέζα από ηελ αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζην 23% από 13% ζηα αγξνηηθά κέζα 

θαη εθόδηα. Αύμεζε πνπ δηνρεηεύεηαη από ηνπο κεγαιέκπνξνπο, ζηνπο ιαϊθνύο 

θαηαλαιωηέο ηεο πόιεο νδεγώληαο ζηε ζπξξίθλωζε ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εηζνδήκαηόο 

ηνπο. 
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 Με ηα νέα μέηρα ηοσ ηρίηοσ μνημονίοσ, ηα ρξήκαηα πνπ ε θπβέξλεζε 

δεηάεη λα πιεξώλεη θάζε ρξόλν, κεηά ην 2019, έλα κηθξνκεζαίν αγξνηηθό λνηθνθπξηό 

ζηελ Εθνξία γηα ηνπο θόξνπο, θαη ηνλ ΟΓΑ γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ, θηάλνπλ ζηο 83% 

ηοσ ζσνολικού εηήζιοσ καθαρού ειζοδήμαηος. Δίναι ζίγοσρο πως κανένας 

μικρομεζαίος αγρόηης δε θα μπορέζει να ανηαποκριθεί ζε ασηές ηις σποτρεώζεις. 

ήμερα ηο 50% ηων αγροηών αδσναηεί να ανηαποκριθεί ζηις αζθαλιζηικές ηοσ 

ειζθορές. Γηλαδή παραμένοσν αναζθάλιζηοι. Ανηιλαμβάνεηαι κανείς ηι θα 

ζσμβεί με ηα νέα μέηρα. 

 

 ηεξίδνπκε ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηεο θηωρήο αγξνηηάο θαη ηηο κνξθέο αγώλα πνπ 

απηή ζα επηιέμεη, θαιώληαο θαη ηα ππόινηπα ζωκαηεία λα εθδειώζνπλ κε θάζε κέζν 

ηελ αιιειεγγύε ηνπο. Δύλακε θαη πξννπηηθή ζηνλ αγώλα ηνπο ζα απνηειέζεη ε θνηλή 

πάιε καο ελάληηα ζηνλ θνηλό καο αληίπαιν. Σα θέξδε ηωλ κεγαινεπηρεηξεκαηηώλ. 

 

Να απνζύξεη ε θπβέξλεζε ηώξα, ην λνκνζρέδην-έθηξωκα πνπ δηαιύεη ηελ 

θνηλωληθή αζθάιηζε! 
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