
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Κιλελέρ, 2.3.1997

Ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης, απαντώντας στην προσφώνηση του Προέδρου της 
Κοινότητας του Κιλελέρ, είπε τα εξής:

«Θα ήθελα να απευθύνω και εγώ μερικά λόγια με αφορμή την επίσκεψή μας σήμερα 
στο Κιλελέρ.

Πρώτα απ’ όλα, κ. Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για τη δουλειά την οποία έχετε κάνει. 
Όπως πληροφορήθηκα. το μνημείο στο Κιλελέρ το οποίο έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 
πάρα πολύ καιρό, οφείλεται κυρίως στη δική σας πρωτοβουλία. Οφείλεται στις ενέρ
γειες τις οποίες κάνατε για να συντονίσετε τους πολλούς αρμόδιους, οι οποίοι συνήθως 
υπάρχουν και αποδεικνύονται αναρμόδιοι στην πράξη.

Αποτελεί, λοιπόν, τιμή για μας και τιμή για το Κιλελέρ ότι υπάρχει πια το μνημείο και 
το μνημείο αυτό θυμίζει τους αγώνες της αγροτιάς.

Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε όλοι ότι εδώ είναι ένας χώρος, ο οποίος είναι ιερός. Ιερός 
σε σχέση με τους κοινωνικούς αγώνες. Εμείς, με την επίσκεψή μας αυτή, θέλουμε να 
τιμήσουμε τα 87 χρόνισ από τότε που πραγματοποιήθηκε η εξέγερση του Κιλελέρ. Θέ
λουμε να τιμήσουμε, με τον τρόπο αυτό, τους αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων 
αγροτών.

Το Κιλελέρ υπήρξε μια κορυφαία στιγμή μακρόχρονων αγώνων των αγροτών της 
Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας για μια καλύτερη μοίρα. Ήθελαν να απο
κτήσουν οι καλλιεργητές γη, ήθελαν δική τους γη, ήθελαν να μην είναι πια κολλίγοι, να 
μην είναι πια σκλάβοι, εξαρτώμενοι από εκείνους που διαφέντευαν τη γη και δεν έδιναν 
καμιά σημασία σ’ αυτούς που τη δούλευαν.

Το Κιλελέρ αποτελεί ένα σύμβολο για τους αγώνες και της αγροτιάς και όλων εκεί
νων των στρωμάτων του ελληνικού πληθυσμού, που αγωνίσθηκαν για να πετύχουν κα
λύτερες συνθήκες ζωής.

Ογδόντα επτά (87) ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε. Το αγροτικό κίνημα 
έχει επιδείξει από τότε μια σπάνια συνέπεια και τα επόμενα χρόνια να υπερασπίζεται 
και τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα της ελληνικής Γεωργίας. Ας μην ξε
χνάμε ότι οι Έλληνες αγρότες ήταν πρωτοπόροι στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης. Η 
πάλη τους ήταν μια πάλη συνεχής για την προβολή και την κατοχύρωση των δικαιωμά
των τους, προκειμένου να βρεθεί ο αγρότης στο δρόμο της δημιουργίας.

Και η πάλη -όπως σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες- συνεχίζεται. Γιατί μπορεί να 
έχουν ξεπεραστεί εμπόδια, μπορεί να έχουν ξεπεραστεί δυσκολίες, αλλά παραμένουν 
οι μεγάλοι στόχοι. Και πρέπει τα όσα έχουν κατακτηθεί, να προσαρμοσθούν στις εξελί
ξεις.

Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς σ’ αυτό το σημείο. Χρειάζονται νέοι αγώνες 
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα νέα προβλήματα με τρόπο που θα είναι εγ
γυημένη μια θετική εξέλιξη και για την αγροτιά, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Χθες ήταν η διεκδίκηση της γης και αυτό είναι πια κάτι που δεν έχει σημασία, έχει ξε
περαστεί. Χθες ήταν ο σκληρός αγώνας για τα πολιτικά δικαιώματα. Και πολιτικά δικαι
ώματα υπάρχουν πια. είναι κεκτημένα.

Σήμερα, όμως, είναι η πάλη για συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
του τόπου. Σήμερα είναι η πάλη για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου,'
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για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτή. 
Σήμερα είναι η πάλη για να άρουμε τα αίτια, τα οποία οδηγούν σε κρίση την ελληνική 
Γεωργία, να βρούμε τις απαντήσεις εκείνες, ώστε η ελληνική Γεωργία να συνεχίσει να 
προοδεύει.

Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι αδιαπραγμάτευτος στόχος του α
γώνα μας είναι η συνεχής ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, η συνεχής ανάπτυξη της 
ελληνικής Γεωργίας. Ανάπτυξη, όμως, τώρα μέσα στα πλαίσια της διεθνούς οικονομί
ας, μέσα στα πλαίσια μιας οικονομίας η οποία επιβάλλει κανόνες έντονου ανταγωνι
σμού.
Χρειάζεται, λοιπόν, να δώσουμε έγκαιρα τη μάχη της προσαρμογής, τη μάχη του εκ
συγχρονισμού. Όλοι μαζί: Αγρότες και Κυβέρνηση. Όλοι μαζί σ’ έναν πολυμέτωπο α
γώνα. Και είναι ο αγώνας αυτός, ομολογουμένως, δύσκολος. Είναι αγώνας σκληρός, 
γιατί τα διαρθρωτικά προβλήματα της Γεωργίας μας είναι πολλά. Είναι προβλήματα τα 
οποία έχουν προκύψει από πρακτική πολλών δεκαετιών, από συμπεριφορές που ήσαν 
παραδεκτές και γενικές για πολλές δεκαετίες , αλλά σήμερα δεν επαρκούν πια για να 
δώσουμε λύσεις. Η παραγωγική διάρθρωση, η ποιότητα των προϊόντων, οι νέες τεχνο
λογίες, οι υπηρεσίες στήριξης από τους φορείς της γεωργίας και προπαντός το νέο Συ
νεταιριστικό Κίνημα πρέπει να είναι οι επιδιώξεις μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους -όπως ξέρετε- εμείς έχουμε ξεκινήσει έναν διάλογο με 
τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων, από τις αρχές του χρόνου.
Για όλους αυτούς τους λόγους θέλουμε μαζί με τους αγρότες να διαμορφώσουμε μια 
νέα αγροτική πολιτική. Μια νέα αγροτική πολιτική η οποία δίνει νέες απαντήσεις στα 
καινούργια προβλήματα της εποχής.
Αν θέλουμε πραγματικά να τιμήσουμε τους αγώνες εκείνων οι οποίοι έδωσαν τη ζωή 
τους για μια άλλης μορφής προκοπή και ζωή στον κάμπο, αν θέλουμε να τιμήσουμε 
τους αγώνες των αγροτών της χώρας, πρέπει τώρα να σκύψουμε πάνω στα προβλή
ματα για να δώσουμε σε όλους αυτούς μαζί με αυτούς που ζουν στην ύπαιθρο, τη νέα 
προοπτική. Γιατί η νέα προοπτική, η δική τους, είναι η νέα προοπτική για τον τόπο; η 
νέα προοπτική για την Ελλάδα. Για μια Ελλάδα ισχυρή με φωνή και κύρος».


