Αγρότες: Κινητοποιήσεις μέσα στον Ιανουάριο

Με την έλευση του νέου έτους προγραμματίζονται κινητοποιήσεις από τις αγροτικές
οργανώσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας, εν όψει του νέου ασφαλιστικού αλλά και των
προσεχών φορολογικών ρυθμίσεων που προγραμματίζει η κυβέρνηση βάσει των
συμφωνηθέντων με τους δανειστές.
Ήδη, από την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου η ΕΟΣ Νομού Λάρισας, στο πλαίσιο της καλύτερης
προετοιμασίας των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουν αποφασιστεί από την
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, διοργανώνει στις 11 το πρωί σύσκεψη
των αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων της Επαρχίας Ελασσόνας που θα πραγματοποιηθεί
στο κοινοτικό κατάστημα Τσαριτσάνης.

Επίσης την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη των
Αγροτικών Συλλόγων και Επιτροπών Αγώνα των χωριών της επαρχίας Φαρσάλων στο
Βασιλή στην αίθουσα του Συνεταιρισμού.

Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ των Σερρών.,
θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση, προκειμένου να αποφασιστεί από αγρότες και
κτηνοτρόφους της περιοχής το μέλλον των κινητοποιήσεών τους. Όπως έχει ήδη
αποφασιστεί από προηγούμενη συγκέντρωση, σε πρώτη φάση, τα τρακτέρ θα
παραταχθούν στις πλατείες των χωριών.

Το δεύτερο 10ημερο στους δρόμους οι αγρότες της Λάρισας

Με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Επιτροπής Αγώνα αγροτών-κτηνοτρόφων και
Νέων αγροτών του Νομού Λάρισας. αποφασίστηκε η κλιμάκωση του Αγώνα με δυναμικές
κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο (δεύτερο δεκαήμερο) στο πανελλαδικό προσκλητήριο όλων
των αγροτών της χώρας.
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«Τα νέα μέτρα που θέλει να επιβάλλει η κυβέρνηση στον κλάδο μας ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ,
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΑΥΞΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κρίνονται καταστροφικά για την Ελληνική
παραγωγή αλλά και επικίνδυνα για ολόκληρη τη χώρα. Η αντιαγροτική πολιτική που
ακολουθείται από την πολιτεία επιβάλλει στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να
εγκαταλείψουν τη δουλειά τους.

Αντιλαμβανόμαστε τις δύσκολες ώρες που περνά η χώρα μας και θέλουμε να συμβάλουμε
στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την οικονομική ύφεση παράγοντας και
επιφέροντας πλούτο με τις εξαγωγές μας.

Δεν ζητάμε την ΜΗ φορολόγηση ,ζητάμε μια δίκαιη φορολόγηση στην οποία θα μπορούμε
να ανταπεξέλθουμε και δε θα χρεωθούμε στο Ελληνικό δημόσιο.

Δεν ζητάμε την ΜΗ πληρωμή των ασφαλιστικών μας εισφορών. Την ώρα που το 50% των
αγροτών και κτηνοτρόφων βρίσκεται σε ρύθμισή των ασφαλιστικών εισφορών , δε θα
μπορέσει κανείς να αποπληρώσει σε καμία περίπτωση τον τριπλασιασμό.

Το κόστος παραγωγής κρίνεται ήδη δυσβάστακτο και επιβάλλεται η μείωση του. Τα
τελευταία χρόνια πολλοί καλλιεργητές εγκατέλειψαν συγκεκριμένες καλλιέργειες
λόγω των ασύμφορων τιμών στο πετρέλαιο, στο νερό αλλά και στα φυτοφάρμακα,
λιπάσματα και σπόρια. Οι νέες αυξήσεις που αναγράφονται στο 3ο μνημόνιο και αφορά
αυξήσεις 40% στην ενέργεια είναι ανεπίτρεπτες», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
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