
Εξετάσαμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το θέμα που προκύπτει 

από την κινητοποίηση ομάδων αγροτών ιδιαίτερα στη Θεσσαλία. 

Διαπιστώσαμε ότι η κυβέρνηση έχει συζητήσει μαζί τους σε έκταση τα 

προβλήματα. Με τις ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν πήραμε τα δυνατά 

και εφικτά μέτρα στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Απαιτήσεις 

εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δεν δικαιολογούνται και δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν σήμερα. Η ικανοποίηση τους θα σήμαινε την 

οπισθοδρόμηση της χώρας.

Προβλήματα στον αγροτικό τομέα υπάρχουν. Και γενικότερα και 

ειδικότερα από τις καιρικές συνθήκες όπως στη Καρδίτσα και τα 

Τρίκαλα. Είναι προβλήματα που σωρεύτηκαν εδώ και χρόνια από 

έλλειψη σωστής πολιτικής, καθυστερημένη αντιμετώπιση προβλημάτων, 

επιπόλαιους χειρισμούς. Δεν εξαιρείται κανείς. Όλα αυτά τα 

διαπιστώσαμε με ειλικρίνεια στις συζητήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα. 

Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι ανέκαθεν συνδεδεμένο με τον αγροτικό χώρο. 

ΓΓ αυτό και με μια σειρά μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων 

όπως τα προγράμματα για τους νέους αγρότες, για την δημιουργία ενός 

κυρίου τομέα ασφάλισης των αγροτών επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό 

της ελληνικής γεωργίας. Γι’ αυτό ρυθμίσαμε τώρα θέματα που αφορούν 

τη βαμβακοπαραγωγή, τα χρέη τους, το εισόδημά τους και γενικότερα τη 

γεωργία εξαντλώντας τα περιθώρια που υπάρχουν.

Οφείλουμε όλοι, με υπευθυνότητα απέναντι στον τόπο, να δούμε τις 

επιπτώσεις των γεγονότων που ζούμε τις τελευταίες μέρες. Κάθε μέρα 

αποκλεισμού των εθνικών δρόμων και των δικτύων μεταφοράς, 

περιορίζει τις δυνατότητες της αντιμετώπισης των μεγάλων 

διαρθρωτικών προβλημάτων του αγροτικού χώρου. Παρακωλύει 
δραματικά ακόμη και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ενώ 
δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομική ζωή των πόλεων και 
την κοινωνική ζωή της χώρας. Παρεμποδίζει τη διάθεση της

ι



κτηνοτροφικής παραγωγής. Τα πορτοκάλια δεν μπορούν να εξαχθούν, 

οι αγορές δεν τροφοδοτούνται επαρκώς, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

προβλήματα δυσλειτουργιών, οι πολίτες ακόμη και εκείνοι που έχουν 

προβλήματα υγείας αδυνατούν να ταξιδέψουν. Είναι φανερό ότι η 

κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικονομία, στη συνεργασία των κοινωνικών ομάδων.

Η Κυβέρνηση δεν αρνήθηκε ούτε στιγμή τον διάλογο για τα μεγάλα 

διαρθρωτικά προβλήματα της αγροτικής μας οικονομίας και παραμένει 

αυστηρά προσηλωμένη σ’ αυτόν. Θα δηλώσω και πάλι αυτό που 

δήλωσα επανελλημένα. Και εγώ προσωπικά και η ηγεσία του 

Υπουργείου Γεωργίας, θέλουμε να συζητήσουμε, τόσο με τα 

θεσμοθετημένα όργανα του συνεταιριστικού και συνδικαλιστικού 

κινήματος των αγροτών, όσο και με όλους εκείνους που έχουν 

προβλήματα. Θέλουμε να συζητήσουμε για να χαράξουμε κατευθύνσεις, 

να αναζητήσουμε λύσεις. Να προχωρήσουμε στις αναγκαίες τομές που 

απαιτούνται.

Αυτός, ο τόσο αναγκαίος διάλογος, όμως, δεν μπορεί να γίνει όταν 

εφαρμόζονται ακραίες μορφές πάλης. Δεν μπορεί να γίνει με οδικό 

δίκτυο αποκλεισμένο σε ορισμένες περιοχές. Χρειάζεται να 

αποκατασταθεί η κυκλοφορία άμεσα σε όλη τη χώρα. Αμέσως μετά θα 

πάρουμε τις πρωτοβουλίες για έναν εθνικό θεσμικό διάλογο με όλους. 

Ενα διάλογο, όπου δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι αλλά 

συμμέτοχοι στη κοινή προσπάθεια για μια καλύτερη γεωργία.

Να συζητήσουμε για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μητρώου των 

αγροτών. Για να προσδιορίσουμε την πολιτική μας απέναντι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για το πλαφόν στην παραγωγή του βαμβακιού, που 

θα διασφαλίσει το εισόδημα των παραγωγών. Για την αναδιάρθρωση 
του ΕΛΓΑ και τη δυνατότητα να καλύψει ένα μεγαλύτερο εύρος ζημιών



από τώρα. Για να διαμορφώσουμε από κοινού το πλαίσιο της εθνικής 

διεκδίκησης στα ευρωπαϊκά όργανα και την ΚΑΠ. Για να χαράξουμε 

όλες τις βασικές παραμέτρους και επιλογές μιας εθνικής αγροτικής 

πολιτικής που θα διασφαλίσει και τώρα και στο μέλλον την 

ανταγωνιστικότητα της αγροτικής μας οικονομίας, το μακροπρόθεσμο 

εισόδημα των αγροτών, την καλύτερη ασφάλιση, προστασία και πρόνοια 

για την αγροτική τάξη.

Η Κυβέρνηση έχει την πρόσφατη νομιμοποίηση του ελληνικού λαού. 

Κανείς δεν μπορεί να την υποκαταστήσει χωρίς αμφισβήτηση της 

δημοκρατίας. Γι’ αυτό και έχουμε συναίσθηση της ευθύνης μας να 

επιδιώκουμε λύσεις. Γι’ αυτό και διαμορφώνουμε προτάσεις οι οποίες 

βοηθούν και τους αγρότες αλλά και τη χώρα να κερδίσει την οικονομική 

μάχη που δίνει. Είναι η ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.


