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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
 

Συναγωνιστές Αγρότες και Αγρότισσες  

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών χαιρετίζει την σημερινή σας κινητοποίηση η 

οποία εντάσσεται στα πλαίσια του δίκαιου αγώνα που δίνετε, ενάντια στην αντιαγροτική 

πολιτική της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. που σας εξαφανίζει και σας διώχνει απ’ τα 

χωράφια. 

Στηρίζουμε τον αγώνα σας και εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή μας 

έμπρακτα και με την παρουσία μας στα μπλόκα, γιατί πιστεύουμε ότι ο αγώνας σας είναι και 

δικός μας αγώνας και πρέπει να γίνει υπόθεση όλου του λαού.  

Αυτά τα αντιλαϊκά - αντεργατικά μέτρα έρχονται να αποτελειώσουν ότι δεν μπόρεσαν οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως πολλοί είναι οι αγρότες 

που τα τελευταία χρόνια απομακρύνθηκαν από την παραγωγή και απ’ τα χωράφια τους, εξαιτίας 

των αντιαγροτικών πολιτικών που επέβαλλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Ν.Δ. και του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και που συνεχίζει, στην ίδια ρότα, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.  

Το γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί και εμείς από αγροτικές οικογένειες καταγόμαστε. Είμαστε και 

εμείς παιδιά λαϊκών οικογενειών και δεν αντέχουμε να βλέπουμε τους γονείς μας να σέρνονται 

ως τα βαθειά τους γεράματα στα χωράφια και στις δουλειές, δεν αντέχουμε να βλέπουμε τα 

αδέρφια και τους φίλους μας να μαραζώνουν από την ανεργία, δεν αντέχουμε στην σκέψη πως 

τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν σ’ αυτήν την κόλαση. 

Αγρότες και Αγρότισσες 

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών στεκόμαστε στο πλευρό σας, κόντρα στις 

προσπάθειες διάσπασης, σπίλωσης και εκφυλισμού του δίκαιου αγώνα σας, από την 

κυβέρνηση. Από την πείρα μας, γνωρίζουμε ότι αυτό που δίνει δύναμη και προοπτική στον 

αγώνα των πυροσβεστών και όλου του λαού, είναι η αντίθεση και η ρήξη με την πολιτική της 

κυβέρνησης και της Ε.Ε. που υπερασπίζονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου, σε βάρος των 

φτωχών λαϊκών στρωμάτων.  

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καλεί τους συναδέλφους πυροσβέστες και όλους 

τους συναδέλφους των Σωμάτων Ασφαλείας, να δώσουμε δυναμικό παρόν με τη συμμετοχή μας 

στις κινητοποιήσεις, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο δίκαιο 

αγώνα σας, λέμε όχι στον αυταρχισμό και την καταστολή των κινητοποιήσεών σας. 
   

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ 

ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

 

Η ΕΛΠΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
 

 

 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

http://www.eakp.gr/
mailto:eakp1999@gmail.com

