Ανακοίνωςθ αγροτικϊν οργανϊςεων Χανίων
ε ανακοίνωςι τουσ οι αγροτικζσ οργανϊςεισ των Χανίων αναφζρουν για τον κ. Πολάκθ:
«Ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Τγείασ κ. Παφλοσ Πολάκθσ ανιρτθςε ςε προςωπικό του
λογαριαςμό ςτο διαδίκτυο μια ανακοίνωςθ που τςουβαλιάηει τουσ μικρομεςαίουσ αγρότεσ
και κτθνοτρόφουσ, που αγωνιηόμαςτε ενάντια ςτο ξεκλιριςμα μασ, με τουσ
μεγαλοκαναλάρχεσ. Μασ κατθγορεί ότι «πιραμε το λάβαρο για να μθν πλθρϊςουμε αυτά
που μασ αναλογοφν» τθ ςτιγμι που μαηί με τουσ εργαηόμενουσ και τουσ μικρομεςαίουσ
αυτοαπαςχολοφμενουσ ζχουμε πλθρϊςει το μάρμαρο όλα τα προθγοφμενα χρόνια, με τα
μνθμόνια και τισ επιλογζσ όλων των κυβερνιςεων που πζραςαν, και αποδείχτθκαν ότι θ μια
είναι χειρότερθ από τθν άλλθ.
Να ενθμερϊςουμε τον κ. Πολάκθ, γιατί μάλλον ζχει κοντι μνιμθ ι κάνει πωσ δεν κυμάται,
ότι είμαςτε ςτον δρόμο όλα αυτά τα χρόνια απζναντι ςτισ πολιτικζσ που μασ ξεκλθρίηουν.
Ιμαςταν ςτουσ δρόμουσ τόςο απζναντι ςτισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ (Παπανδρζου,
Παπαδιμο, αμαρά) όςο και ςτθν ςθμερινι κυβζρνθςθ που ςυνεχίηει τθν ίδια αντιλαϊκι
πολιτικι. Ιμαςταν ακόμα ςτουσ δρόμουσ και όλα τα προθγοφμενα χρόνια πριν τα
Μνθμόνια απζναντι ςτθν ΚΑΠ και το ξεκλθριςμά μασ που προωκοφνταν από τότε και τϊρα
επιταχφνκθκε. Βζβαια δεν πρζπει να τον αδικοφμε.
Δεν είναι απλά προςωπικι του άποψθ όλα αυτά, αλλά ςυνολικά τθσ κυβζρνθςθσ. Μζχρι να
εκλεγεί θ κυβζρνθςθ ΤΡΛΗΑ-ΑΝΕΛ ιταν καλοί οι αγϊνεσ (τουσ ςτιριηε ςτα λόγια και ο ίδιοσ
και το κόμμα του) και τϊρα όχι μόνο τουσ βρωμίςανε αλλά ρίχνουν και λάςπθ ςτον αγϊνα
μασ που δεν ζχει προθγοφμενο, βγάηουν ςπυράκια απζναντι ςε κάκε αγωνιηόμενο τμιμα
του λαοφ. Μασ κατθγοροφν ότι πάμε ςτθν Ακινα, όχι για να προβάλλουμε τα αιτιματά
μασ, αλλά για να δθμιουργιςουμε επειςόδια.
Σαυτόχρονα λζνε και ξαναλζνε ότι οι αγρότεσ των μπλόκων υποκινοφμαςτε από «δεξιοφσ
επαγγελματίεσ ςυνδικαλιςτζσ ι άλλουσ ακροδεξιοφσ και φαςίςτεσ. Ζφταςαν να
παρομοιάςουν τα τρακτζρ μασ με τα χουντικά τανκσ! Παράλλθλα, μασ απειλοφν ότι κα μασ
αντιμετωπίςει με τισ δυνάμεισ καταςτολισ και δεν πρόκειται να επιτρζψει τρακτζρ να
μπουν ςτθν Ακινα.

Εμείσ του απαντάμε πωσ «ςε τοφτα εδϊ τα μάρμαρα, κακιά ςκουριά δεν πιάνει»
Οι μικρομεςαίοι αγρότεσ και κτθνοτρόφοι κα ςυμμετζχουμε μαηικά ςτο ςυλλαλθτιριο τθν
Παραςκευι ςτθν Ακινα και κα ξεπεράςουμε κάκε εμπόδιο που κα βρεκεί μπροςτά μασ.
Κα ςυμμετζχουμε μαηικά ςτο ςυλλαλθτιριο ανεξάρτθτα με το τι ψθφίηει ι ψιφιςε ο
κακζνασ, μόνο κριτιριο μασ είναι ο κοινόσ αντίπαλοσ και τα κοινά προβλιματα των
φτωχομεςαίων αγροτϊν.
τθν Ακινα πάμε για να προβάλουμε και να διεκδικιςουμε. Όχι για να κάνουμε επίδειξθ
δφναμθσ, ι να προκαλζςουμε επειςόδια, όπωσ λζνε οι κατιγοροί μασ ςτθν κυβζρνθςθ και
τα αναπαράγουν διάφορα ΜΜΕ. Είμαςτε βιοπαλαιςτζσ που αγωνιηόμαςτε για το ψωμί των
παιδιϊν μασ και των γονιϊν μασ και όχι «μπαχαλάκθδεσ» και «τρομοκράτεσ». Σόςα χρόνια

ςτουσ αγϊνεσ, ζχουμε αποδείξει ότι ξζρουμε και πωσ να τουσ οργανϊνουμε και πωσ να
τουσ περιφρουροφμε.

Τ.Γ. Να δει καλφτερα ο κ. Τπουργόσ τα του Τπουργείου του, πωσ δθλαδι κα ςτελεχϊςει τα
Κζντρα Τγείασ με γιατροφσ και προςωπικό, πωσ κα προςλθφκοφν οδθγοί ςτα αςκενοφόρα,
πωσ κα φτιάξει τα αγροτικά ιατρεία που ζχουν ρθμάξει ςτθν φπαικρο και που
αναγκαηόμαςτε να μασ εξετάηουν ςε καφενεία και αποκικεσ και ασ αφιςει τθν λάςπθ και
τα επικοινωνιακά παιχνίδια».
Θ Ενωτικι Ομοςπονδία Αγροτικϊν υλλόγων Ν. Χανίων, ο Κτθνοτροφικόσ φλλογοσ Ν.
Χανίων, Οι αγροτικοί ςφλλογοι πρϊθν διμου Μφκθμνασ, πρϊθν διμου Αρμζνων, Παλαιϊν
Ρουμάτων, Κολυμβαρίου, Κάινασ, Μεςκλϊν, Κρυονερίδασ, Γαβαλοχωρίου,
Αμυγδαλοκεφαλιου.

