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ΠΑΤΡΑ  9  ΜΑΙΟΥ  2012               ΠΡΟΣ: Τα µελή της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

          Συναδέλφισσες-φοι, η Ε.Α.Κ.Π Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας ευχαριστεί θερµά 
όσους αψήφησαν την τροµοκρατία, τους εκφοβισµούς και τα ψευτοδιλήµµατα του 
εργοδοτικού συνδικαλισµού και των διαφόρων υποστηρικτικών του, κέντρων στηρίζοντας  
µε την ψήφο τους την προσπάθειά µας για ανάδειξη αντιπροσώπων για το ∆.Σ της ένωσης 
µας  και την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και την µετατροπή τους σε πρωτοπόρα αγωνιστικά, συνδικαλιστικά 
όργανα.   
 

Έτσι, τα µελή της ένωσης µας κατάργησαν στην πράξη κάθε προσπάθεια που 
κατέβαλλαν οι βαστάζοι του συστήµατος για να µην υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης από 
την  Ε.Α.Κ.Π στο πρωτοβάθµιο σωµατείο των εργαζοµένων σε Π.Υ & Π.Κ Περ/ρειας ∆υτικής 
Ελλάδας – Ιονίων νήσων αλλά και να αποδυναµωθεί στο επερχόµενο συνέδριο και κατ’ 
επέκταση στην Οµοσπονδία.    

 

Παρά λοιπόν την συνεχόµενη εξακόντιση λάσπης, τα χτυπήµατα κάτω από τη µέση, 
τις αφόρητες πιέσεις που δέχθηκαν οι συνάδελφοι από κοµµατικά επιτελεία και υπηρεσιακούς 
παράγοντες, προκειµένου να αναδειχθούν στα κέντρα λήψης αποφάσεων οι εκφραστές του 
κυβερνητικού συνδικαλισµού απεµπολώντας κάθε σκέψη για αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις, στις αρχαιρεσίες της ένωσής µας, που πραγµατοποιήθηκαν την 1 & 2 
Μαΐου 2012, η παράταξη µας,  διατήρησε τις δυνάµεις της εκλέγοντας 1 µέλος για το ∆.Σ. και 
2 αντιπροσώπους για την Οµοσπονδία (συνέδριο Ιουνίου) έναντι των υπολοίπων (Π.Α.Σ.Κ. Π  
& ∆.Α.Κ.Υ.ΠΣ) που των αποτελεσµάτων τους προηγείτο αρνητικό πρόσηµο.  

 

Σε όσους δεν προτίµησαν το ψηφοδέλτιό µας σε τούτη την εκλογική µάχη, 
απευθύνουµε κάλεσµα  για αγωνιστική συνάντηση στα µετερίζια του αγώνα, όπου, 
σε συνεργασία µε το υπόλοιπο ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα θα πρωτοστατήσουµε στην 
δυναµική επίλυση κλαδικών αλλά και γενικότερων εργασιακών ζητηµάτων, η υλοποίηση των 
οποίων µπορεί να περιέλθει µόνο µέσα από κοινές-οργανωµένες-µαζικές και δυναµικές 
κινητοποιήσεις των πυροσβεστών µαζί  µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους της χώρας µας. 

 

Εµείς, τα στελέχη της Ε.Α.Κ.Π, συνεχίζουµε αταλάντευτα τον δύσκολο δρόµο του 
ταξικού αγώνα που χρόνια τώρα χαράχτηκε από αγωνιστές και ενισχύεται από τις ολοένα 
αυξανόµενες λαϊκές-κοινωνικές συµµαχίες, διότι πιστεύουµε ακράδαντα ότι η δικαίωση 
όλων µας θα επέλθει µέσα απ’ αυτόν. 

 Σας καλούµε, να µην σκύψετε το κεφάλι και  συµπορευόµενοι µαζί µας, από 
κοινού, να ετοιµάσουµε άµεσα την αντίθεση µας στα βάρβαρα αντιλαϊκά µετρά που 
συνεχώς εξαπολύουν εις βάρος µας εγχώριες και ξένες δυνάµεις της πλουτοκρατίας σε 
συνεργασία µε το πολιτικό και συνδικαλιστικό προσωπικό που τους υπηρετεί πιστά. 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΗΡΩΝΤΑΣ  ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ. 
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