
Πριν από λίγο (25/2) η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων εξέδωσε ανακοίνωση 
επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «ΥΧ» ότι σταματούν οι κινητοποιήσεις, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά τα τρακτέρ στους δρόμους.  
 
Απόσπασμα της ανακοίνωσης μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:  
 
«Ο αγώνας μας έδειξε ότι δεν παλεύουμε, μόνο για μας. Τα αιτήματά μας αφορούν όλο 
το λαό: Η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα που ζητάμε, δεν είναι μόνο 
για τα χωράφια μας και τους στάβλους μας, αλλά και για τα σπίτια και τα μαγαζιά. Το 
ίδιο ισχύει και για τις τιμές στα καύσιμα. Επίσης, όταν ζητάμε επιδότηση των 
αγροεφοδίων για να πέσει το κόστος παραγωγής, αυτό μπορεί να εξασφαλίσει και 
τρόφιμα που θα είναι πιο φτηνά για το λαό. 
 

Με τα μπλόκα μας αναγκάσαμε την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα συνεχιστεί η μείωση 
της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα για το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου 2022. 
Εκδόθηκαν νέα μειωμένα τιμολόγια λογαριασμών από την ΔΕΗ για την περίοδο 
Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2021. Δόθηκαν επιπλέον χρήματα για την στήριξη των 
κτηνοτρόφων. Όμως τα βασικά μας αιτήματα δεν ικανοποιήθηκαν, δημιουργώντας 
ασφυκτικές συνθήκες για την συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας και την επιβίωση 
μας.  
 

Τα πράγματα βαδίζουν προς το χειρότερο και εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται για 
δεύτερη φορά τα τελευταία 25 χρόνια σε ευρωπαϊκό έδαφος, χωρίς να ευθύνονται οι 
λαοί για αυτόν. Θα πληρώσουμε και εμείς αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός λαός ένα νέο 
μεγάλο οικονομικό τίμημα με την ακρίβεια, την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την 
ενεργειακή φτώχεια, τους εξοπλισμούς και τα οικονομικά μέτρα (πχ εμπάργκο στα 
προϊόντα που παράγουμε). 
 

Γυρίζουμε στα χωριά μας, οργανωμένα και συντονισμένα σε όλη τη χώρα, όπως 
ξεκινήσαμε. Φεύγουμε καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για την αδιαλλαξία της και 
προειδοποιώντας την ότι θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Φεύγουμε με το κεφάλι 
ψηλά, περήφανοι για τον αγώνα μας, ο οποίος συνεχίζεται με διάφορες μορφές. 

 
Η απόφαση των μπλόκων και της αγωνιζόμενης αγροτιάς είναι για συνέχιση του 
αγώνα. 
 

Πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους τους συναδέλφους ότι τα προβλήματα δεν 
λύνονται ούτε ασκείται πίεση στην εκάστοτε κυβέρνηση με αδιέξοδες καταγγελίες και 
οργή στα καφενεία, πίσω το από τα πληκτρολόγια και από τον καναπέ. 
 



Προτείνουμε προς όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους ως επόμενο βήμα κλιμάκωσης 
και διεκδίκησης την διοργάνωση μεγάλου αγροτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα τις 
επόμενες ημέρες.  
 

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων 


