
Το ρόλο του διπρόσωπου Ιανού παίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. 

Αραχωβίτης. 

Με το ένα του πρόσωπο παρουσιάζεται σαν «φίλος και υποστηρικτής» των 

αγωνιζόμενων αγροτών, καλώντας μας σε διάλογο. Και με το άλλο, ως εκφραστής 

των μνημονίων και τοποτηρητής των δανειστών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται 

να ικανοποιήσει αγροτικά προβλήματα γιατί δεν το επιτρέπουν τα «δημοσιονομικά 

δεδομένα» και η υποχρέωση για "ματωμένα πλεονάσματα" 

Ο κ. Αραχωβίτης και η κυβέρνηση δεν βρίσκονται από τη δική μας μεριά, όπως 

υποκριτικά λέει. Απέναντί μας στέκεται. Μαζί με όλους όσοι ψήφισαν τα μνημόνια 

που μας λιάνισαν. Η πολιτική που υπηρετεί ως υπουργός της κυβέρνησης του 

ΣΥΡΙΖΑ είναι εχθρική και όχι φιλική προς τους αγρότες. Το δείχνουν με τις πράξεις 

τους. Τους εκμεταλλευτές μας εξυπηρετεί η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, προσφέρει 

1,1 δισ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για φτηνό πετρέλαιο στους 

εφοπλιστές, τους ιδιοκτήτες αεροπορικών εταιριών, τους μεγαλοξενοδόχους, τους 

μεγαλοκλινικάρχες, αλλά ούτε ένα ευρώ για το πετρέλαιο των αγροτών που το 

πληρώνουμε μέχρι και 1,40 ευρώ το λίτρο. Για το βαμβάκι, λέει ότι δεν θα ισχύσουν 

από του χρόνου οι "ανοιχτές" τιμές, χωρίς, όμως, να το συνδέει με τη θέσπιση 

κατώτερης εγγυημένης τιμής και δίχως να παίρνει μέτρα για την αναπλήρωση του 

εισοδήματος που έχασαν - και συνεχίζουν να χάνουν, μιας και η παράδοση του 

προϊόντος δεν έχει τελειώσει - οι βαμβακοπαραγωγοί λόγω της πολύ χαμηλής τιμής 

που επέβαλλαν οι εκκοκκιστές. 

Και, βεβαίως, ο κ. υπουργός συνεχίζει να εκτοξεύει ψεύδη, με στόχο να 

συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον αγώνα μας. 

Ενα από τα ψέματα που επαναλαμβάνει είναι ότι στην συνάντηση που είχαμε, ως 

Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, μαζί του τον περασμένο Δεκέμβρη, 

ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας, γι' αυτό τότε δεν προχωρήσαμε σε κινητοποιήσεις 

και έκτοτε αλλάξαμε το πλαίσιο αιτημάτων. 

Η αλήθεια είναι ότι κανένα από τα αιτήματά μας δεν ικανοποιήθηκε σε κείνη τη 

συνάντηση - το είπαμε καθαρά βγαίνοντας από την πόρτα του υπουργείου - κι 

αμέσως προχωρήσαμε σε κατά τόπους κινητοποιήσεις (μάλιστα, στήθηκε και μπλόκο 

με τρακτέρ στην Ε- 65), δηλώνοντας πως θα τις κλιμακώσουμε με το στήσιμο 

μπλόκων σ' όλη τη χώρα. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Και φυσικά δεν αλλάξαμε το 

πλαίσιο των αιτημάτων μας, παραμένει το ίδιο. Μια προσθήκη που έγινε αφορά στο 

αίτημα για αποδέσμευση των ασφαλιστικών εισφορών μας στον ΕΦΚΑ από τον 

κατώτατο ημερομίσθιο, διότι μετά την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για αύξηση 

του κατώτατου μισθού η εισφορά μας αυξάνεται κατά 20 και πλέον ευρώ το μήνα. 

Και με την ευκαιρία δηλώνουμε ότι ως οργανωμένο κίνημα της μικρομεσαίας 

αγροτιάς τασσόμαστε υπέρ μιας πολύ μεγαλύτερης αύξησης του κατώτατου μισθού 

για τους εργαζόμενους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε οι 

αγρότες, ούτε οι εργάτες, ούτε τα άλλα λαϊκά στρώματα θα πέσουν στη λούμπα του 

«κοινωνικού αυτοματισμού» που η ίδια θέλει να μας σπρώξει. 

Προκλητικός είναι ο κ. υπουργός και όταν δηλώνει - και μάλιστα δυο φορές απανωτά 

- πως η κυβέρνηση δεν θέλει «αγροτοδικεία» για τη συνδικαλιστική δράση των 

αγροτών, επιχειρώντας να φορτώσει την αποκλειστική ευθύνη για την πρωτοφανούς 



μεθόδευσης δικαστική δίωξη σε βάρος στελεχών του αγροτικού κινήματος στη 

Θεσσαλία, στον «υπερβάλλοντα ζήλο» μιας εισαγγελέα της Λάρισας. 

Αν η κυβέρνηση ήταν πράγματι κατά των «αγροτοδικείων» θα είχε φροντίσει στα 4 

χρόνια της θητείας της να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μην επιτρέπεται 

στον οιονδήποτε εισαγγελέα να ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο σε βάρος αγωνιζόμενων 

για το δίκιο και την επιβίωσή τους αγροτών. Τα άλλα περί «θεσμικής κυβερνητικής 

αδυναμίας να επέμβει σε κινήσεις της ανεξάρτητης δικαιοσύνης», φαντάζουν 

υποκριτικά και τ' ακούμε βερεσέ. 

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους να 

ενισχύσουν κι άλλο μπλόκα, ώστε, έχοντας ως όπλο μας και τη λαϊκή συμπαράσταση 

κι αλληλεγγύη, να δυναμώσουμε την αγωνιστική πίεση προς την κυβέρνηση 

αναγκάζοντάς την να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας. 

Την Κυριακή 3 Φλεβάρη, στη 1μμ, στη Νίκαια της  Λάρισας, θα οργανώσουμε 

πανελλαδική σύσκεψη στην οποία θα συζητήσουμε και θα πάρουμε αποφάσεις για 

παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα. 

 

 


