
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πρέβεζας εκφράζει την αγωνιστική αλληλεγγύη και συμπαράταξη στο δίκαιο 

αγώνα των μικρών και μεσαίων αγροτών στη Πρέβεζα και πανελλαδικά που έχουν στο στόχαστρό τους την ταξική 

αντιλαϊκή πολιτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, την αντιαγροτική ΚΑΠ της ΕΕ, με τις οποίες οδηγούνται σε 

φτωχοποίηση και στην ανεργία πολλές δεκάδες, ακόμα χιλιάδες μικροί αγρότες.

Τασσόμαστε σύσσωμοι στο πλευρό τους, καθώς και αυτοί, όπως άλλωστε και ο δικός μας κλάδος χτυπήθηκαν, 

χτυπιούνται και θα χτυπηθούν το επόμενο διάστημα από την ίδια βάρβαρη, αντιλαϊκή πολιτική.

Ο εχθρός μας είναι κοινός - ο αγώνας μας έχει στόχο.

Όπως χτυπιέται η εργατική τάξη από την καπιταλιστική κρίση και τα βάρβαρα ταξικά μέτρα που υλοποιεί η 

συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ εφαρμόζοντας το 3ο μνημόνιο που ψήφισε από κοινού με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το 

Ποτάμι έτσι χτυπιέται και η φτωχή αγροτιά.

Η συγκυβέρνηση συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ 

νομοθετώντας ακόμα σκληρότερους αντιλαϊκούς νόμους σε Ασφαλιστικό, φορολογία, εργασιακά για όλο το λαό.

Με το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, τους δυσβάσταχτους φόρους σε εισόδημα και 

χωράφια, του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, τις μεγάλες αυξήσεις των εισφορών στον ΟΓΑ και τον ΕΛΓΑ, την 

εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας, θα μειωθεί εκ νέου δραστικά το εισόδημα των μικρομεσαίων 

αγροτών και θα οδηγήσει σημαντικό τμήμα τους στην εξαθλίωση και στο ξεκλήρισμα. Χιλιάδες αγρότες παραμένουν 

ανασφάλιστοι, χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη, αφού δεν έχουν να πληρώσουν τις εισφορές στον ΟΓΑ. Το τσάκισμα 

των μικρών και μεσαίων αγροτών οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερες στρατιές ανέργων, ανειδίκευτων - εξαθλιωμένων 

εργατών.

Την ώρα που η αγροτιά ξεκληρίζεται, εμείς αγοράζουμε όλο και πιο ακριβά τα προϊόντα. Για τους εργαζόμενους και τις 

λαϊκές οικογένειες η ενίσχυση των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων όχι μόνο δεν διασφαλίζει την 

παραγωγή ποιοτικών τροφίμων για τη λαϊκή οικογένεια, αλλά αντίθετα σημαίνει χαμηλής ποιότητας προϊόντα, 

διατροφικά σκάνδαλα, ακρίβεια και εξαθλίωση.

Γνωρίζουμε καλά για λογαριασμό ποιών χτυπάει η συγκυβέρνηση εμάς και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα: Για 

λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου, της μεγαλοεργοδοσίας.

Γιαυτό και μόνο με την συμμαχία μας και τον αγώνα μας μπορούμε να βάλουμε φρένο στην ολομέτωπη επίθεση 

κυβέρνησης, ΕΕ, μεγάλου κεφαλαίου, αλλά και να περάσουμε στην αντεπίθεση, να τους ανατρέψουμε, διεκδικώντας 

εμείς να κάνουμε κουμάντο σ’ αυτόν τον τόπο και να οργανώσουμε την οικονομία με στόχο την ικανοποίηση όλων των 

αναγκών της εργατικής τάξης, της φτωχής αγροτιάς και των μικρών ΕΒΕ και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών.

 

Καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην Πανελλαδική - Πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη και 

στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 10 π.μ στο Φόρο και στην συγκέντρωση αλληλεγγύης την Κυριακή 31 

Γενάρη στις 12 στο Μπλόκο των αγροτών στο Λούρο.

 

Μπορούμε να τους σταματήσουμε! Μπορούμε να νικήσουμε!».

 


