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Πεδίο της κοινωνικής αναμέτρησης με τα μνημόνια, την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και την ΕΕ
γίνονται αυτές τις μέρες οι αγροτικές περιοχές όλης της χώρας.
Το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, η άγρια φορολόγηση, οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές αλλά και η θηλιά που διαρκώς σφίγγει για τη φτωχή αγροτιά από τις διατάξεις της ΚΑΠ, το
λεγόμενο «Μητρώο» και την πριμοδότηση των μεγάλων αγροτοδιατροφικών κολοσσών (ντόπιων και
πολυεθνικών), απειλούν να αλλάξουν το χάρτη συνολικά στην παραγωγή, με συνέπειες, όχι απλά για
τους αγρότες, αλλά για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.
Οι φτωχομεσαίοι αγρότες πρέπει να υπερασπίσουν το δικαίωμά τους στην εργασία και κατ’ επέκταση
στο να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους, ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια και το επιθετικό
αγροτοδιατροφικό κεφάλαιο που έναν αιώνα περίπου μετά την κατάργηση των τσιφλικιών, επιδιώκουν
να χτίσουν καινούρια. Από αυτή τη σκοπιά, ο αγώνας αυτός πρέπει αποτελεί συνέχεια και ενίσχυση του
αγώνα που δίνουν εργαζόμενοι και άνεργοι στις πόλεις ενάντια στις απολύσεις, την απλήρωτη εργασία,
τους μισθούς πείνας και τις συνθήκες εργασίας τύπου γαλέρας.
Η νέα επέλαση ενάντια στον κόσμο των μικρομεσαίων παραγωγών, δεν έχει καμία σχέση με μια
«δίκαιη φορολόγηση» όπως βιάζονται να βροντοφωνάζουν διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος.
Στόχος τους είναι η συγκέντρωση της γης και πλούτου στα χέρια επιχειρηματικών κύκλων σε βάρος
της φτωχομεσαίων αγροτών και ψαράδων, των εργαζομένων και των μικροεπαγγελματιών του
αγροτοδιατροφικού τομέα.
Η διαδικασία αυτή, επισφραγίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ, και τον προσανατολισμό των
επιδοτήσεων, η κατανομή των οποίων εδώ και καιρό αποδίδει τη μερίδα του λέοντος στους μεγαλοαγρότες
και στις επιχειρήσεις του κλάδου (το 80% των επιδοτήσεων φτάνει στα χέρια του 20% των αγροτών…).
Συνέπεια όλων αυτών, θα είναι η ακόμα μεγαλύτερη απομάκρυνση της αγροτικής παραγωγής από την
κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού ετούτου του τόπου, η ποιοτική υποβάθμιση μιας σειράς
αγροτικών προϊόντων, και η άνοδος της τιμής μιας σειράς βασικών διατροφικών αγαθών στα πλαίσια
της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας.

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α καλεί τη φτωχομεσαία αγροτιά να συγκρουστεί με το μνημονιακό στρατόπεδο των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ. Να μην ξεγελαστεί από τη δημαγωγία της Χρυσής Αυγής που
πίνει νερό στο όνομα του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α καλεί σε μπλόκα αγώνα και ισότιμη κοινή δράση , σε μέτωπο πάλης φτωχομεσαίων
αγροτών - εργατών γης - εργαζομένων - νεολαίας, για την ανατροπή της ΚΑΠ της ΕΕ, των μνημονίων
και της κυβέρνησης που τα εφαρμόζει.
Για τη διαγραφή του χρέους, την εθνικοποίηση - κρατικοποίηση, χωρίς αποζημίωση, των τραπεζών
και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας του αγροτοδιατροφικού τομέα. Για την έξοδο από το ευρώ
και την Ε.Ε. και την ισοτιμία στις διεθνείς σχέσεις. Για τη δημιουργία δημοκρατικών πρωτοβάθμιων
παραγωγικών συνεταιρισμών με ουσιαστική κρατική ενίσχυση. Για ενιαίο δημόσιο φορέα τροφίμων
και κεντρικό σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, τη κάλυψη των
διατροφικών αναγκών του λαού, ενάντια στη διπλή εκμετάλλευση αγρότη και καταναλωτή.
Για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης, για μια νέα κοινωνία στα χέρια των εργαζομένων
χωριού και πόλης, των παραγωγών του κοινωνικού πλούτου.
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