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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε.Ε. – ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών συμπαραστέκεται και στηρίζει τους αγώνες 

των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, σε όλη τη χώρα. 
 

  Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ., της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποστηρικτών της, απέναντι στα 

εξοντωτικά μέτρα που επιδιώκουν να τους ξεκληρίσουν, προκειμένου να συγκεντρωθεί η γη 

και η παραγωγή στα χέρια των μεγαλοαγροτών, των μεγαλοεπιχειρηματιών της αγροτικής - 

κτηνοτροφικής - πτηνοτροφικής παραγωγής και του κλάδου των τροφίμων για να αυξηθούν τα 

κέρδη τους. 
 

  Η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. συνεχίζοντας την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων 

κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ εξαπολύει νέα μεγάλη επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα, 

διαλύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και φέρνει νέα χαράτσια και φοροληστεία. 
 

  Χτυπάει από κοινού τους μικρούς και μεσαίους αγρότες, μαζί με τους εργαζόμενους και τους 

αυτοαπασχολούμενους, με τη συνεχή μείωση των εισοδημάτων τους και το ξήλωμα των 

όποιων εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων έχουν απομείνει. 
 

  Από την ενιαία επίθεση της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, προς 

όλους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας, δεν εξαιρείται κανένας 

πυροσβέστης και κανένας ένστολος υπάλληλος.  
  

  Αγωνιζόμαστε μαζί με τους αγρότες και το εργατικό - λαϊκό κίνημα για ανατροπή της 

αντιλαϊκής πολιτικής, για να ακυρώσουμε στην πράξη παλιούς και νέους αντιασφαλιστικούς 

και αντιλαϊκούς νόμους. 
 

  Διεκδικούμε μαζί με τους αγρότες, την παραγωγή φθηνών ποιοτικών τροφίμων και 

προϊόντων, για τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Καλούμε τους συναδέλφους μας πυροσβέστες και όλους τους ένστολους υπαλλήλους των 

Σωμάτων Ασφαλείας, να δώσουν δυναμικό παρόν με τη συμμετοχή τους στα μπλόκα και τις 

κινητοποιήσεις, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών. 
   

  Να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη και τη συμμαχία των εργαζομένων στο δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα, με τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, για να αντισταθούμε και να εμποδίσουμε τη συνέχιση της αντιλαϊκής 

πολιτικής, προτάσσοντας τα πραγματικά  εργατικά - λαϊκά συμφέροντα. 
 

  Να συμμετέχουμε μαζικά στις κινητοποιήσεις και τις απεργιακές συγκεντρώσεις του 

Π.Α.ΜΕ. στις 4 Φλεβάρη σε όλη τη χώρα και στην κινητοποίηση των ενστόλων στις 5 

Φλεβάρη στην πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα στις 16:00, με το πανό και το πλαίσιο της 

Ε.Α.Κ.Π. και της Πρωτοβουλίας Αποστράτων. 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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