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Μετά τα χθεσινά γεγονότα στο Σύνταγμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης έχει διαμορφώσει τη
δική του -ξεκάθαρη-  άποψη για αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν σε κάθε κοινωνική
ομάδα που τολμά να διαμαρτυρηθεί.   Καμιά  διάθεση για διάλογο ,  καμιά σκέψη για
ουσιαστική  διαπραγμάτευση,  καμιά διάθεση για ανεκτικότητα απέναντι  στους αγρότες
δεν ήταν στις προθέσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Eάν  η  σημερινή  κυβέρνηση  πραγματικά  είχε  την  πρόθεση  να  ακούσει  και  να
διαπραγματευτεί, όπως ισχυρίζεται τόσο καιρό,  θα ήθελε τη μαζικοποίηση των κοινωνικών
ομάδων απέναντι στον αρμαγεδώνα, που θα πλήξει τις ζωές όλων μας. Θα ήθελε να έχει
στη διάθεσή της  ένα τόσο σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί προερχόμενο από την ίδια
την κοινωνία.  Αντ’ αυτού όμως είδαμε να προσπαθεί με το χειρότερο τρόπο να διαλύσει
κάθε  τέτοια  προσπάθεια,  προκαλώντας  η  ίδια  την  ένταση,  ρίχνοντας  με  το  παραμικρό
δακρυγόνα,  ενώ  την  προηγούμενη  ημέρα  επέλεξε  να  ακολουθήσει  άλλο  δρόμο
εξαντλώντας την «ευαισθησία της» και  να αφήσει  σχεδόν ανενόχλητους τους γνωστούς
«μπαχαλάκηδες» να κάνουν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας. 

Η επιλογή των συμμάχων της Ελληνικής κυβέρνησης  είναι  πια φανερή και  σίγουρα δεν
συμπεριλαμβάνει τους ανθρώπους που προσπαθούν και παλεύουν για να μείνουν όρθιοι οι
ίδιοι και η χώρα μας. 

Η διάλυση κάθε παραγωγικής βάσης δεν είναι η λύση αλλά η καταστροφή.

Ως γεωτεχνικοί οι οποίοι καθημερινά βρισκόμαστε δίπλα στον Έλληνα αγρότη, που παλεύει
να επιβιώσει, δεν μπορούμε να δεχθούμε πολιτικές οι οποίες εκτοπίζουν τον μικρό γεωργό
εκτός της Ελληνικής γεωργίας.

Αν  κάποιοι  ονειρεύονται  το  μέλλον  της  Ελληνικής  γεωργίας  αποτελούμενο  από
φεουδάρχες, τους καλούμε να ξυπνήσουν άμεσα από το λήθαργο τους και να αντιληφθούν
την πραγματικότητα  

Καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης
της Ελληνικής υπαίθρου. 

Ένα σχέδιο το οποίο θα συμπεριλαμβάνει  όλα τα στάδια παραγωγής και  διάθεσης  των
Ελληνικών προϊόντων. 

Ένα σχέδιο το οποίο θα υπηρετεί πιστά την ανάδειξη της ποιότητας, την οποία αναμφίβολα
διαθέτουν τα προϊόντα του τόπου μας. 

Επιτέλους από τα λόγια  πρέπει να περάσουμε στις πράξεις. Ο αγροτικός τομέας μπορεί και
επιβάλλεται να γίνει στυλοβάτης της Ελληνικής Οικονομίας. 


