ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Ε.Α.Κ.Π
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυρ/κου Σώµατος Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας
__________________________________________________________________________________________
Κιν. . 6976860551 - 6973353676 - 6972929122 - 6974499691 - 6972202605 --- E mail: info@eakp.gr
ΠΑΤΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, η ντόπια και ξένη πλουτοκρατία, µέσω των εκπροσώπων
τους, στη χώρα (κυβερνήσεις-αστικά κόµµατα κα.) αλλά και στο εξωτερικό (Ε.Ε. ∆.Ν.Τ. κτλ.)
λίγες ηµέρες µετά τις γεµάτες µε υποσχεσιολογία, τροµοκρατία και ψευτοδιλήµµατα
εθνικές εκλογές εντείνουν τον ανελέητο πόλεµο που έχουν εξαπολύσει στις λαϊκές
οικογένειες, καταργώντας εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, µειώσεις µισθών, συντάξεων, και
κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, οδηγώντας έτσι τα λαϊκά στρώµατα στην εξαθλίωση.
Όλα αυτά συνεχίζονται µε αµείωτη ένταση προκειµένου, την κρίση την οποία δηµιούργησαν
οι κεφαλαιοκράτες και το παρασιτικό σύστηµα τους, να την πληρώσει πάλι ο λαός.
Η κατάσταση σε όλους τους κλάδους των εργαζοµένων είναι εξαιρετικά κρίσιµη και δύσκολη.
Παρά την απελπιστική θέση που έχουν φέρει τους εργαζόµενους οι βάρβαρες αντεργατικές πολιτικές
που υλοποιούνται από το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης, το εργατικό-λαϊκό κίνηµα
πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης ώστε, να αποτινάξει από πάνω του το ζυγό
που προσπαθεί να του φορτώσει το υπάρχον άθλιο και απάνθρωπο εκµεταλλευτικό
κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα και οι εκφραστές του σε αγαστή πάντα συνεργασία µε τον
εργοδοτικό-κυβερνητικό συνδικαλισµό.
Η Ε.Α.Κ.Π. Περ/ρειας ∆υτικής Ελλάδας, αποτελεί πόλο συσπείρωσης εργαζοµένων του
Πυροσβεστικού Σώµατος, ως ζωντανό και αναπόσπαστο κοµµάτι του ταξικού συνδικαλισµού. Μέσα
από τις γραµµές της αναπτύσσουν συνδικαλιστική δράση πυροσβέστες µε ανυπόταχτο πνεύµα και
καθαρότητα θέσεων και προθέσεων, ενώ από την ηµέρα ίδρυσης της αγωνίζεται µε αυτοθυσία για
τα δίκια των σκληρά εργαζοµένων και άγρια εκµεταλλευοµένων πυροσβεστών. Αντιλαµβανόµενη
στο έπακρον τις αντιξοότητες των καιρών καλεί τους εργαζόµενους όχι µόνο να µην
κάνουν βήµα πίσω αλλά και να οργανώσουν άµεσα την αντεπίθεση τους σε συνεργασία µε
άλλους κλάδους εργαζοµένων και αγωνιστικά συνδικάτα.
Καλούµε λοιπόν κάθε Συναδέλφισσα/φο την Παρασκευή 13-07-2012 και ώρα 10:30 το
πρωί να παρευρεθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆.Σ της Ένωσης µας (Ναυαρίνου
120 & Μαξίµου - 1ος Πυρ/κος Σταθµός Πατρών) και να συµµετάσχει ενεργά στην
πρωτοβουλία της παράταξης µας, για διεξαγωγή µιας εφ’ όλης της ύλης συζήτησης για τα
προβλήµατα που µας απασχολούν, καθώς και τον τρόπο που θα πρέπει να οργανώσουµε και να
ισχυροποιήσουµε την πάλη µας, για ένα καλύτερο µέλλον για εµάς και τα παιδιά µας.
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