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Θεσσαλονίκη 14/2/2017
ΨΗΦΙΣΜΑ
Θέμα: «Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των Αγροτών»
Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ, συμπαραστέκεται στους αγρότες όλης της
χώρας που, μετά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προχωρούν σε
πολύμορφες αγωνιστικές δράσεις αντιδρώντας στα πολλά, παλιά και νέα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και που τους έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου και της νέας ΚΑΠ
της ΕΕ 2014-2020.
Οι μικρομεσαίοι αγρότες βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να αγωνιστούν για τα δίκαια
αιτήματά τους, που αφορούν στην ίδια την επιβίωσή τους. Παλεύουν κατά της ΚΑΠ της ΕΕ και της
πολιτικής της κυβέρνησης που τους οδηγούν στο ξεκλήρισμα, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Ταυτόχρονα, προβάλουν την ανάγκη για μια άλλη αγροτική ανάπτυξη στη χώρα μας, υπέρ των
συμφερόντων της μικρομεσαίας αγροτιάς και προς όφελος του ελληνικού λαού.
Είναι πλέον φανερό ότι οι πολιτικές στον αγροτικό τομέα που υιοθετήθηκαν και
υλοποιήθηκαν από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζονται από τη σημερινή
συγκυβέρνηση τσακίζουν τους μικρούς και μεσαίους αγρότες. Με αυτές τις πολιτικές υπηρετείται
ο διακηρυγμένος στόχος της ΕΕ και της ΚΑΠ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, που δεν μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο παρά μόνο με
των αφανισμό των μικρών και την ενίσχυση των μεγάλων. Άλλωστε, σύμφωνα με τους κανόνες της
ΚΑΠ της ΕΕ, το 80% των αγροτών παίρνει μόνο το 20% των επιδοτήσεων και το 20% των
μεγαλοαγροτών απολαμβάνει το 80% των επιδοτήσεων, ευνοώντας τους μεγάλους να γίνουν
μεγαλύτεροι.
Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους καθώς και το πλαίσιο των άμεσων διεκδικήσεών τους.
Εμείς οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι αγρότες έχουμε κοινό αντίπαλο, την αντιλαϊκή
πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ, που είναι η πηγή των προβλημάτων μας, γι’ αυτό συμπορευόμαστε
στον ίδιο αγωνιστικό δρόμο. Αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, καθώς αφορά
στην εξασφάλιση φθηνών, ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων για την κάλυψη των διατροφικών
αναγκών του λαού με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

