
   Η ανακοί νωση της    Πανελλαδι κής Επι τροπής των Μπλόκων

         ,    69   Με τα τρακτέρ στους δρόμους του αγώνα και της επι βί ωσης αντι προσωπεί α των μπλόκων του

          οργανωμένου αγροτι κού κι νήματος των μι κρομεσαί ων αγροτών συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό

             προκει μένου να πάρει θεση η κυβέρνηση στο πλαι σι ο αι τημάτ ων που αποφασί σαμε στην Πανελλαδι κή

    7 .σύσκεψη στη Νί και α στι ς Φλεβάρη

1. Φορολογι κό

            Επι σημάναμε στην κυβέρνηση ότι μπορεί να ελαφρύνει η φοροεπι δρομή των φτ ωχών λαϊ κών

,              στρωμάτ ων αν φορολογηθούν ψηλά ει σοδήματα και κέρδη που υπήρχαν τόσο στην περί οδο της

   « »        .       ανάπτυξης που η πίττα ήταν μεγάλη και τώρα που εί ναι μι κρότερη Γι α τα ελλεί μματα δεν έχουν καμι ά

               ευθύνη οι μι κρομεσαί οι αγρότες οι εργαζόμενοι και τα αλλά λαϊ κά στρώματα αλλά αυτοί που πλούτι σαν

     .και όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσει ς

               Καταφέραμε με τον αγώνα μας η κυβέρνηση να συζητήσει και να δεσμευτεί γι α τη θέσπι ση

    9500 .         αφορολογήτου ατομι κού ορί ου στα ευρώ Δεσμεύθηκε επί σης ότι θα εί ναι αφορολόγητες η

      .         συνδεδεμένη και εξι σωτι κή ενί σχυση και οι αποζημι ώσει ς Θα περι μένουμε να δούμε τι θα προβλέπει το

,               νομοσχέδι ο σε συνδυασμό με την άρνηση της κυβέρνησης να καταργηθούν τα τεκμήρι α δι αβί ωσης και

       .παραμένουμε σε ετοι μότητα γι α την συνέχι ση του αγώνα

2. Ασφαλι στι κό

       .        Δεν υπήρχε καμι ά δέσμευση στα συγκεκρι μένα αι τήματά μας Κάτ ωαπό την κοι νή αγωνι στι κή δράση

               ,  μας με τους εργατοϋπάλληλους και τα άλλα λαϊ κά στρώματα και ενώέπρεπε να έχει ήδη κατατεθεί

               έχουμε καταφέρει να καθυστερήσει η κατάθεσή του και εί μαστε σε αγωνι στι κή ετοι μότητα με στόχο να

         .μην κατατεθεί στη βουλή κι αν κατατεθεί να μην ψηφι στεί

3. « »  Κόκκι να δάνει α

                 Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε ότι γι α τι ς κατοι κί ες και τα χωράφι α θα ι σχύσει ότι ι σχύει γενι κότερα και θα

    .προσπαθήσει να μην γί νουν κατασχέσει ς

4.          Η κυβέρνηση αρνήθηκε να δεχθεί την πρόταση μας γι α  αφορολόγητο πετρέλαι ο.    Και μεί ωση του

            .    αγροτι κού ρεύματος καθώς και την κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτι κά μέσα και εφόδι α Η κυβέρνηση

              αναφέρθηκε στην κάρτα του αγρότη κι εμεί ς αντι προτεί ναμε μηδενι κό επι τόκι ο αφού τα δάνει α εί ναι

,               εξασφαλι σμένα η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα επι δι ώξει να ελαχι στοποι ηθεί το επι τόκι ο που σήμερα εί ναι

 6,95%.στο

5.           Απέφευγε να δεσμευθεί συγκεκρι μένα στο αί τημά μας γι α κατάργηση του   φόρου στο κρασί    και στο

  .τσί πουρο των δι ήμερων

6.    Αγροτοδι κεί α και δι καστι κές δι ώξει ς

               Η αντι προσωπεί α έθεσε το θέμα των δι ώξεων των αγροτ ών με αφορμή την ει σαγγελι κή παρέμβαση του

             « ».   Αρεί ου Πάγου και ζήτησε να κατατεθεί τροπολογί α στη βουλή γι α να σταματήσουν τα αγροτοδι κεί α Η

             κυβέρνηση έκφρασε την πρόθεση να δι ερευνήσει το ζήτημα αφού όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός

«         ,   ,    είναι αντί θετη με την ποι νι κοποί ηση των κοι νωνι κών αντι δράσεων και εν προκεί μενο των αγροτι κών

».κι νητοποι ήσεων

               Ο πυρήνας της κυβερνητι κής πολι τι κής που μας έβγαλε στα μπλόκα και στους δρόμους παραμένει ο

.ί δι ος

«             »    Ηπαραγωγή εί ναι ί σως η μοναδι κή δυνατότητα να αυξήσουμε τον εθνι κό μας πλούτο ι σχυρί σθηκε η

.              .    κυβέρνηση Το ζήτημα εί ναι σε αυτή την παραγωγή να υπάρχουμε μέχρι τότε κι εμεί ς Γι ατί απέναντί μας



         ,     έχουμε τον ανελέητο ανταγωνι σμό γι α την εξασφάλι ση κέρδους που βι ώνουμε από τους προμηθευτές

  ,   ,     ,   ,  ,  μέσων και εφοδί ων τους εμπόρους τι ς ει σαγωγές ομοει δών προϊ όντ ων τους εξαγωγεί ς μεταποι ητές

          δι ακι νητές των προϊ όντων μας και τα αι τήματά μας εί ναι ανάσες επι βί ωσης

                 Ο οργανωμένος αγώνας μας αφήνει παρακαταθήκη γι α τα αι τήματα μας αλλά και γι α το ί δι ο το κί νημα

      .          ,   γι ατί δεν εί ναι αγώνας μι α και έξω Εί ναι αγώνας που θα συνεχι στεί μαζί με τους εργαζόμενους τους

,     .          αυτοαπασχολούμενους τα άλλα λαϊ κά στρώματα Γι αυτό εί ναι ανάγκη η δημι ουργί α νέων Αγροτι κών

,                Συλλογών Ομοσπονδι ών που η πεί ρα μας ήδη έδει ξε ότι εί ναι το μοναδι κό εργαλεί ο γι α οργανωμένη

   .και αποτελεσματι κή αγωνι στι κή δι εκδί κηση

               Παραμένουμε σε αγωνι στι κή ετοι μότητα γι α την συνέχι ση του αγώνα ανάλογα με το τι θα προβλέπουν

   .           τα νομοσχέδι α της κυβέρνησης Πολύ περι σσότερο που οι κυβερνητι κές υποσχέσει ς μπορεί να εί ναι

    .υπό την αί ρεση των δανει στ ών

    ,        Καλούμε όλους τους μι κρομεσαί ους αγρότες το οργανωμένο αγροτι κό κί νημα να συζητήσουν συλλογι κά

             .την πορεί α του αγώνα και τα αποτελέσματα της συνάντησης και να παρθούν συλλογι κές αποφάσει ς

  ,    » .Συνεχί ζουμε τον αγώνα παραμένουμε στα μπλόκα


