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Προς: Όλους τους συναδέλφους σε περ/ρεια
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015 θα πραγματοποιήσει
περιοδεία σε Π.Υ. και Π.Κ. του νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την ενημέρωση των συναδέλφων
απέναντι στον επερχόμενο «Αρμαγεδδώνα» μέτρων που ετοιμάζει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. –
ΑΝ.ΕΛ., με τη συνηγορία και τη συμπαράσταση των κομμάτων της Βουλής που υπηρετούν την
κερδοφορία.
Με την υπογραφή του τρίτου μνημονίου θα επέλθει ανελέητο χτύπημα σε όσα εργατικά και
λαϊκά δικαιώματα έχουν απομείνει, θα διευρυνθεί η φτωχοποίηση και η εξαθλίωση του λαού
μας.
Οι προειδοποιήσεις της Ε.Α.Κ.Π. για το σύνολο των εξελίξεων, που προέρχονται από τις αντιλαϊκές
πολιτικές, επιβεβαιώνονται για ακόμη μια φορά
Καλούμε όλους τους συναδέλφους, να προσπεράσουν τις συμβιβασμένες και υποταγμένες
συνδικαλιστικές ηγεσίες που βάζουν πλάτη στην καταστροφή μας και να συμβάλουν με την
παρουσία τους, στη μαζική συσπείρωση και οργάνωση της αντίστασης για τη διεκδίκηση
όλων όσων μας ανήκουν.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη για τη συμβολή σε πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο
για οργάνωση της αντίστασης, της ετοιμότητας και της προετοιμασίας μας απέναντι σε
παλιά και νέα μνημόνια, απέναντι σε κάθε αντιλαϊκή - αντεργατική πολιτική.
Οργανώνουμε και ισχυροποιούμε την αλληλεγγύη μας, για να μην μείνει κανένας μόνος
του απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η επίθεση της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των εκμεταλλευτών.
Το πρόγραμμα της περιοδείας έχει ως εξής:
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η

Π.Υ. Αμφιλοχίας

Ω/ 09:00

Π.Υ. Αγρινίου

Ω/ 11:00

Π.Κ. Θέρμου

Ω/ 14:00

Π.Υ. Ναυπάκτου

Ω/ 17:30

Π.Υ. Μεσολογγίου

Ω/ 20:00
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