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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
    

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι υποψήφιοι της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θέλουμε να  ευχαριστήσουμε  όλους εσάς που μας τιμήσατε με 

την ψήφο σας, ξεπερνώντας τα εμπόδια και τις αυταπάτες που σπέρνουν οι «ανεξάρτητοι» και 

δήθεν «ενωτικοί», κυβερνητικοί συνδικαλιστές με τις παρατάξεις τους. 

    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η παράταξή μας σ’ αυτές τις εκλογές, είχε να κάνει ένα 

διπλό αγώνα. Από την μια, εναντίον ενός συστημικού μηχανισμού και από την άλλη 

εναντίον του συσχετισμού δύναμης, των συμβιβασμένων παρατάξεων που υπάρχουν και 

μέσα στο σωματείο μας όπως και στο συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα. Παρά λοιπόν τις 

δύσκολες αυτές συνθήκες, διατήρησε τις δυνάμεις της όσον αφορά την εκπροσώπησή της στο 

Δ.Σ. της Ένωσης και στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, παρουσιάζοντας παράλληλα άνοδο στο 

σύνολο των ψηφοδελτίων της.      

   Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης από εσάς, της συνέπειας, της 

αγωνιστικότητας και της ακούραστης δράσης, της προσφοράς και της συνεχούς 

ενημέρωσης όλα τα προηγούμενα  χρόνια για αυτά που ζούμε σήμερα στον χώρο μας, αλλά και 

γενικότερα.  

    Κυρίως όμως είναι αποτέλεσμα της κατανόησης των θέσεων και της πρότασης της 

Ε.Α.Κ.Π., για την ανάγκη συστράτευσης και συσπείρωσης των εργαζομένων όλων των 

κλάδων, ώστε να διεκδικηθούν από κοινού και μαζικά, ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει ο λαός. 

  Συνεχίζουμε την προσπάθεια οπλισμένοι με περισσότερη δύναμη και σας καλούμε να 

συμμετέχετε ενεργά, στα όργανα της Ένωσης (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο) 

διεκδικώντας αυτά που μας ανήκουν, βάζοντας στην γωνία τους αβανταδόρους του 

κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού οι οποίοι ευθύνονται για την τραγική κατάσταση 

που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια.    

  Παλεύουμε δυναμικά και αταλάντευτα ώστε, το πρωτοβάθμιο σωματείο των  

Πυροσβεστών στην Περ/ρεια Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων,  από « κλώσα » προσωπικών 

φιλοδοξιών και μηχανισμό αποφάσεων που στηρίζει και ενισχύει κυβερνητικές πολιτικές, να 

μετατραπεί σε πρωτοπόρο αγωνιστικό-ταξικό συνδικαλιστικό όργανο που θα τσακίσει 

οτιδήποτε τολμά να στραφεί ενάντια στα συμφέροντα μας, διεκδικώντας παράλληλα και 

την καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου όλων των εργαζομένων και των Λαϊκών 

οικογενειών. Στην ίδια και σκληρότερη κατεύθυνση θα κινηθούμε και τώρα!!! 

  Συσπειρωθείτε και δυναμώστε την Ε.Α.Κ.Π, προκειμένου να αγωνιστούμε όλοι μαζί  

οργανωμένα, με στόχους,  κόντρα σε υποτιθέμενους αγανακτισμένους « αγώνες » και                       

« ανεξάρτητα » κινήματα ή παρατάξεις  που τάζουν λαγούς με πετραχήλια περιχαρακώνοντας  και 

αποπροσανατολίζοντάς μας, έχοντας  κύρια κατεύθυνση την εξόντωση του όποιου δυναμικού και 

μαζικού κινήματος εκδηλώνεται. 
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