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Μεγάλη πορεία γεωργικού κλάδου στη Μαδρίτη 

                

Την Κυριακή 20 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε μεγάλη πορεία στο κέντρο της πρωτεύουσας της 

Ισπανίας από Ισπανούς αγρότες, κτηνοτρόφους, κυνηγούς, εκτροφείς ταύρων και άλλους 

επαγγελματίες του κλάδου, διαμαρτυρόμενοι για τις τρέχουσες συνθήκες και τα αυξημένα κόστη 

παραγωγής. Στην πορεία συμμετείχε ένα μεγάλος αριθμός γεωργικών ενώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των κυριότερων, όπως τη Γεωργική Ένωση Νέων Αγροτών (Asaja), την 

Συντονιστική Ένωση Οργανισμών Γεωργών και Κτηνοτρόφων (COAG), την Ένωση 

Μικροαγροτών και Μικροκτηνοτρόφων (UPA) και την Ισπανική Ομοσπονδία Κυνηγιού (RFEC). 

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συμμετοχή ξεπέρασε τα 400.000 άτομα ενώ η εκτίμηση της 

Κυβέρνησης κάνει λόγο για 150.000 άτομα.  

Πάντως, στη Μαδρίτη κατέφθασαν συνολικά 1.500 λεωφορεία από όλη τη χώρα αποκλειστικά 

για την πορεία, η οποία έγινε σε κεντρικό δρόμο της πόλης και είχε ως τερματικό σημείο το 

Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικού Προβλήματος. Η επιλογή αυτή δεν ήταν 

τυχαία, καθώς το κυριότερο αίτημα των επαγγελματιών της υπαίθρου είναι η κρατική επέμβαση 

στις τιμές της ενέργειας που έχουν φτάσει ιστορικά υψηλά. Εξαιτίας αυτού, οι αγρότες και οι 

κτηνοτρόφοι δεν είναι σε θέση να καλύπτουν τα έξοδα παραγωγής τους, απειλώντας τους με 

χρεοκοπία, με πολύπλευρες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για όλη τη χώρα. Αρχικά, ο 

αγροτικός τομέας είναι ιδιαίτερης βαρύτητας για την οικονομία της υπαίθρου, ενώ η Κυβέρνηση 

έχει θέσει, ως στόχο, τη μείωση της αστικοποίησης, που παρατηρείται στην Ισπανία και τη 

διάσωση των χωριών της Ισπανίας. Παράλληλα, παράγει ένα σύνολο προϊόντων, τα οποία 

τροφοδοτούν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τη χώρα, ενώ έχουν και μεγάλο μερίδιο εξαγωγών 

ιδιαίτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη.  

Από την πλευρά τους, οι αγρότες αιτούνται της Κυβέρνησης να επέμβει, προκειμένου να 

μειωθούν τα κόστη παραγωγής, τα οποία συνεχίζουν να αυξάνονται, εξαιτίας της ανόδου της 

τιμής ενέργειας. Παράλληλα, αιτούνται στήριξη για την συνέχιση των εξαγωγών. Σύμφωνα με 

τους εκπροσώπους των αγροτικών ενώσεων, οι παραγωγοί έχουν δυσκολευτεί και με τη στάση 

της «εξτρεμιστικής οικολογίας» όπως αναφέρουν, απαιτώντας αλλαγή σχεδίου αναφορικά με 

θέματα υδροδότησης, που τους απασχολούν ιδιαίτερα. Δεδομένης της κατάστασης, βέβαιη 

θεωρείται η συνέχιση παρόμοιων πρακτικών από την πλευρά των αγροτών, αφού κατά τη 

διάρκεια της πορείας έστειλαν το μήνυμα ότι η συγκεκριμένη διαδήλωση αφορούσε την έναρξη 

των δράσεων για τη βελτίωση του κλάδου.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι, αυθημερόν, η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Νάντια Καλβίνιο και οι Υπουργοί 

Μεταφορών και Oικονομικών, κ.κ. Ρακέλ Σάντσεθ και Μαρία Χεσούς Μοντέρο, συνεδρίασαν με 

την Εθνική Επιτροπή Οδικών Μεταφορών (CNTC), αναφορικά με το ζήτημα της παύσης 
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εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, που έχει κηρύξει η Πλατφόρμα Υποστήριξης του 

τομέα Εθνικών και Διεθνών Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων. Η Κυβέρνηση αρνήθηκε, προς 

το παρόν, να συναντηθεί με την τελευταία, ενώ από την έναρξη της παύσης εργασίας έχουν 

προσαχθεί 34 άτομα, ενώ 23.600 αστυνομικοί προστατεύουν τους επαγγελματίες του κλάδου, 

που συνεχίζουν να εργάζονται. Αναμένονται εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
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