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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ – 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

   
 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
Μετά και από τη νέα ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου (βλέπε στο site της Ε.Α.Κ.Π.) που στοχεύει 
απροκάλυπτα πλέον στην κατασυκοφάντηση και την υπονόµευση της αγωνιστικής συνδικαλιστικής δράσης 
της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών, η παράταξή µας σας καλεί να βγάλετε τα συµπεράσµατά 
σας σχετικά µε: 

• Τις µεθόδους και τις πρακτικές που εφαρµόζουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της εργοδοσίας 
προκειµένου να παραπλανήσουν τους εργαζόµενους, όταν αντιλαµβάνονται ότι απειλείται η επιρροή 
τους και αποκαλύπτονται οι πραγµατικές προθέσεις τους σε ότι αφορά τον εκφυλισµό και την υποταγή 
του συνδικαλιστικού κινήµατος, προς όφελος των πολιτικών εκπροσώπων της πλουτοκρατίας, 
προσφέροντας και κατ αυτόν τον τρόπο σηµαντική αρωγή στη διαιώνιση του υπάρχοντος 
κοινωνικοοικονοµικού εκµεταλλευτικού συστήµατος, που ευθύνεται για την υποβάθµιση και τη διάλυση 
της ζωής των λαϊκών στρωµάτων της χώρας. 

• Την επιχείρηση τεχνητής πόλωσης των εργαζοµένων ενόψει και των επικείµενων εκλογών στα 
πρωτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα, που διενεργείται µε ανυπόστατες κατηγορίες σε βάρος της 
Ε.Α.Κ.Π. σε συνδυασµό µε τη χρόνια προπαγάνδα που επιχειρεί να προσδώσει κοµµατική 
ταυτότητα στην παράταξή µας, όταν πλέον όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι αποτελεί τη µοναδική 
συνδικαλιστική συσπείρωση συναδέλφων που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, 
αλλά προτάσσουν και υπερασπίζονται το ταξικό διεκδικητικό πλαίσιο αιτηµάτων και δράσης της.  

• Την λυσσαλέα εµµονή τους στην περιχαράκωση πυροσβεστών και ενστόλων, µε την αποµόνωση 
τους από το λαϊκό κίνηµα και ιδιαίτερα από τη συνειδητή πρωτοπορία του, το ταξικό συνδικαλιστικό 
κίνηµα, απαξιώνοντας τους υπόλοιπους εργαζόµενους και πρωτίστως τις ίδιες τους τις οικογένειες, 
που φυσικά δεν είναι δυνατόν να αποτελούνται στο σύνολό τους, από ένστολους. Αποδεικνύεται 
περίτρανα ότι εκτελούν στο έπακρο και µε απόλυτη πειθαρχία τις εντολές των κοµµατικών τους 
προϊσταµένων, που επιβάλλουν την χρησιµοποίηση των πυροσβεστών µαζί µε τα υπόλοιπα Σώµατα 
Ασφαλείας, στον µηχανισµό καταστολής εναντίον των αναπόφευκτων αντιδράσεων του λαού µας. 

 

   Με βάση τα προαναφερόµενα η Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου οφείλει να δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις 
προς όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα προς τους εργαζόµενους της περιφέρειάς της, σε ότι 
αφορά: 

•  Την υποτιθέµενη «ενεργή συµµετοχή της» στις ένστολες πανελλαδικές κινητοποιήσεις, προβάλλοντας 
παράλληλα την δικαιολογία των αντικειµενικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι νησιώτικες περιοχές 
της περιφέρειάς της, όπως άλλωστε και όλης της χώρας, χωρίς φυσικά να αναφέρει ότι η αποµόνωση 
των νησιών της οφείλεται στην πολιτική υπέρ των εφοπλιστών, που ακολουθούν τα κόµµατα που 
πρεσβεύουν τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και όχι στις απεργίες των συναδέλφων 
ναυτεργατών, που τις φωτογραφίζουν στην ανακοίνωσή τους και αυτές ανάµεσα στις 
«δυσκολίες» που αντιµετωπίζουν οι «µαχόµενοι συνδικαλιστές».  

    Παρόλα αυτά προκύπτει εύλογα το ερώτηµα:  
    Έίναι µεγαλύτερη η απόσταση που διανύουν και γενικά τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι 
συνάδελφοι του ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου, από ότι οι συνάδελφοι της Ε.Υ.Π.Σ. Χανίων που 
εκπροσωπείται µαζικά σε όλες τις κινητοποιήσεις και από τα απλά της µέλη;;;;    
  Η απάντηση είναι πως όλες οι αποµαζικοποιηµένες κινητοποιήσεις οφείλονται αποκλειστικά στην 
εσκεµµένη ανύπαρκτη δραστηριότητα των συνδικάτων.    
 

• Τον «πλούσιο απολογισµό» του «συνδικαλιστικά υγιούς» σωµατείου τους, που εξαντλείτε 
αποκλειστικά σε έγγραφες παρεµβάσεις – προτάσεις και συναντήσεις.  
-- Μπορούν να αναφέρουν κάποιο βασικό και θεµελιώδες αίτηµα των εργαζοµένων που 
κατακτήθηκε µέσα από έγγραφες παρεµβάσεις, ή στα πλαίσια του «κοινωνικού διαλόγου»;; 
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    Οι ενέργειές τους έρχονται σε πλήρη σύµπνοια µε τις αντίστοιχες ενέργειες των πολιτικών τους 
κηδεµόνων, που αφού πρώτα µε τις πολιτικές τους δηµιουργούν το πρόβληµα, στη συνέχεια έρχονται µε 
έγγραφες παρεµβάσεις ( ερωτήσεις, αναφορές κ.λ.π ),που σκοπό έχουν να παραπλανήσουν ότι δήθεν 
«προσπαθούν να το επιλύσουν».   
 

   Έτσι και το ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου, αφού συµµετέχει και δια του αντιπροσώπου της στο 
προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., που µε την πάγια τακτική της αδράνειας, του συµβιβασµού και της 
αποδοχής των τετελεσµένων χρόνια τώρα βάζει πλάτη να περάσουν οι αντεργατικές πολιτικές και 
στον κλάδο µας και ευθύνεται για το τέλµα όλων των εργασιακών µας δικαιωµάτων, στην συνέχεια 
υποβάλει υποµνήµατα για ότι η συγκεκριµένη συνδικαλιστική απραξία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που την 
υπερασπίζεται άφησε να περάσει αναίµακτα.  
 -- Μπορούν να µας απαντήσουν ποιες είναι οι απαντήσεις και οι λύσεις που αποκόµισαν για τα προβλήµατα 
των µελών τους από τις «προνοµιούχες» καθώς φαίνεται συναντήσεις µε την Φυσική Ηγεσία, την στιγµή που η 
Φυσική Ηγεσία αποφεύγει συστηµατικά να συναντηθεί µε ενώσεις αγωνιστικού προσανατολισµού, όπως και η 
Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά όµως υποχρεώνεται παρά την θέληση της και ας µην ανταποκρίνεται 
στο αίτηµα για συνάντηση, σε απαντήσεις και ενέργειες κάτω από την συνεχή και υπεύθυνη πίεση που ασκεί ως 
συνδικαλιστικό όργανο σε όλα τα επίπεδα. Απαντήσεις και λύσεις όµως αγαπητοί συνάδελφοι της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου 
Αιγαίου που έρχονται σε γνώση και αποβαίνουν σε όφελος όταν προκύπτει αυτό, όλων των συναδέλφων.        
  Όσον αφορά τον απολογισµό δράσης του ∆.Σ. της Ένωσης Νοτίου Αιγαίου που δεν χωρά «αµφισβήτηση» από 
κανέναν όπως οι ίδιοι επαίρονται, καλό θα είναι να ρίξουν µία δεύτερη πιο προσεκτική µατιά στο site της ΕΑΚΠ και 
να κάνουν την σύγκριση: 
 - Για πόσες και ποιες από τις δεκάδες εργασιακές ανατροπές που σωρηδόν έρχονται καθηµερινά ενηµέρωσαν 
έγκαιρα τους συναδέλφους τους όπως κάνει αναλυτικά η Ε.Α.Κ.Π;   
 - Για πόσες από αυτές πριν γίνουν πράξη πάλεψαν για να µην περάσουν όπως το έκανε αλλεπάλληλες φορές 
δυστυχώς µόνη της η Ε.Α.Κ.Π. όπως µε τις παραστάσεις διαµαρτυρίας στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης για τις 
µεγάλες ελλείψεις στο Π.Σ. το 2005 και το 2006, που τελικά οι βιβλικές καταστροφές του 2007 επαλήθευαν τους 
φόβους και τις προειδοποιήσεις της, αλλά και τότε οι « µαχόµενες» ενώσεις όπως του Νοτίου Αιγαίου απλά 
παρακολουθούσαν τις δραµατικές εξελίξεις γιατί δεν είχαν πάρει το Ο.Κ. από το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  Το 
ίδιο και το 2008 µετά τις µεγάλες καταστροφές µόνη της η Ε.Α.Κ.Π. για µία ακόµη φορά οργάνωσε µε άλλους 
επιστηµονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς παραστάσεις διαµαρτυρίας επιδίωξε και πέτυχε συναντήσεις µε τους 
αρµόδιους υπουργούς για τις ελλείψεις και την αδράνεια στην πυρασφάλεια της χώρας, αλλά πάλι το 
«αγωνιστικό» προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. είχε δώσει εντολή για σιγή ιχθύος στις πρωτοβάθµιες ενώσεις και ως 
φυσικό επακόλουθο της πολιτικής απραξίας και της συνδικαλιστικής ανοχής επακολούθησαν οι καταστροφικές 
πυρκαγιές του 2009!!!  
  - Το ίδιο αγώνα έδινε µε τον αναχρονιστικό Νόµο 3511/ 2006, που σήµερα πλέον όλοι όσοι τότε τον είχαν 
ονοµάσει απλή κωδικοποίηση τώρα τον αναθεµατίζουν, πάλι µόνη της η Ε.Α.Κ.Π. µε την στήριξη και των 
συµβασιούχων συναδέλφων έδινε επί δύο µέρες την µάχη έξω και µέσα στην βουλή για να µην περάσει.   
 - Να θυµίσουµε µέσα στα πολλά µήπως ποια ήταν η στάση η δική τους και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. απέναντι στις 
προσπάθειες της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για αλλαγή του ωραρίου σε 12ωρο τον Οκτώβριο του 2009 και 
ποιοι το πάλεψαν δύο φορές µόνοι τους µε ένστολες παραστάσεις διαµαρτυρίας στις 18/12/2009 και στις 
14/1/2010 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και µέσα από αυτές ανάγκασαν την τότε πολιτική ηγεσία 
να κάµψει την αδιαλλαξία της και την άρνηση της για συνάντηση µε τα συνδικαλιστικά όργανα και να 
συζητήσει για τα εργασιακά και ζητήµατα πυρασφάλειας ή θα φέρουµε τους συναδέλφους του Νοτίου Αιγαίου 
σε δύσκολη θέση για τον λόγο ότι δεν έκαναν όπως και οι περισσότερες πρωτοβάθµιες ενώσεις εκτός των Χανίων 
καµία αγωνιστική κίνηση και σφύριζαν αδιάφορα κατ επιταγή του προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και γενικά των 
παρατάξεων ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & Π.Α.Σ.Κ. Π.  
  - Να θυµίσουµε ότι είχαν συµφωνήσει οι επικεφαλείς των παρατάξεων αυτών από το 2008 µε τις προσπάθειες 
ανατροπής του ωραρίου µε επίσηµες τοποθετήσεις τους σε πολιτική και φυσική ηγεσία και χρέωναν όλα τα δεινά 
του σώµατος ακόµη και τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007 στο 24ωρο ( βλέπε δηλώσεις επικεφαλή 
Π.Α.Σ.Κ. Π ) ;   
-   Να θυµίσουµε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει αυτό αλλά είχε αφετηρία το 2001 στην πρώτη 
προσπάθεια για επιβολή 12ωρου µε την ανοχή του τότε προεδρείου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., που πάλι την αποκάλυψε 
και την ανέκοψε η Ε.Α.Κ.Π., αλλά και το σιγοντάρισµα από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. της µη χορήγησης των τακτικών 
µηνιαίων ρεπό της βάρδιας µε ευθύνη της τότε φυσικής ηγεσίας το 2006, που κατ άλλα µοίραζε απλόχερα τα 
24ωρα µε ή χωρίς την συναίνεση των υπαλλήλων, θέτοντας όµως προς τις διοικήσεις ως βασική προϋπόθεση για 
την έγκριση τους την περικοπή των αναπαύσεων, κάτι που καταγγέλθηκε και αντιµετωπίστηκε µόνο από την 
Ε.Α.Κ.Π.;     
  - Να θυµίσουµε ότι όταν πλέον έγιναν οι ανατροπές µε την εκβιαστική καθολική επιβολή του εξαήµερου 
8κτάωρου, ο αγώνας 3.500 πυροσβεστών που έγινε κάτω από το συνεχή πίεση της Ε.Α.Κ.Π. ξεπουλήθηκε, 
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εκτονώθηκε και δεν υπήρξε καµία προσπάθεια για την συνέχιση του και ότι µέχρι σήµερα δύο χρόνια µετά οι 
πυροσβέστες µένουν αιχµάλωτοι µίας άθλιας κατάστασης στο ωράριο και γενικότερα των συνθηκών εργασίας;     

 

   Πάει πολύ λοιπόν να κάνουν στην Ε.Α.Κ.Π. µαθήµατα και υποδείξεις αγωνιστικότητας όσοι θεωρούν 
ότι στέλνοντας αντιπρόσωπο στις παραστάσεις διαµαρτυρίας του κλάδου που έχει γονατίσει από τα 
µύρια προβλήµατα έπραξαν το καθήκον τους.   
   Να ευαγγελίζονται την παρουσία τους µέσα στο «πλήθος» των στηµένων και πουληµένων εκ των 
προτέρων ένστολών κινητοποιήσεων που οργανώνουν χρόνια τώρα για αγωνιστικό άλλοθι τα προεδρεία 
των Σ.Α. και όσο αυτά «αγωνίζονται» τόσο αποµακρύνεται το όνειρο των εργαζοµένων στα Σ.Α. για 
ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.   
-- Μπορούν να µας δώσουν µία απάντηση οι συνάδελφοι του Νοτίου Αιγαίου τι είδους κινητοποίηση 
ήταν αυτή που εξαγγέλθηκε από τα προεδρεία των Σ.Α. το µεσηµέρι της Παρασκευής 24/2ου την 
παραµονή του τριηµέρου της αποκριάς για την Τρίτη 28/2ου και τι προσδοκούσαν οι ίδιοι από µία τέτοια 
κινητοποίηση;  Ή τι είδους αγωνιστικότητα εκφράζει µετά από αυτόν τον «πετυχηµένο» αγώνα να 
προβάλεις ως επίτευγµα τις µελλοντικές δεσµεύσεις ενός αρχηγού κόµµατος που αυτή την στιγµή µέσα 
από την κυβέρνηση που συµµετέχει παίρνονται µέτρα που θα µας στείλουν στο πυρ το εξώτερον για 
δεκαετίες.    
 -- Μπορούν να µας παρουσιάσουν ένα απτό ουσιαστικό αποτέλεσµα που καρπώθηκαν οι εργαζόµενοι 
των Σ.Α. από αυτού του είδους τις κινητοποιήσεις αρχής γενοµένης από το 2001 µέχρι και σήµερα;     
 

  Ας µας απαντήσουν µε πόσες παρεµβάσεις οι ίδιοι ή το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. που µε 
υπερηφάνεια συµµετέχουν έχουν συµβάλει να:   
 

 - Έρθουν εργασιακά προβλήµατα µε επεξεργασµένες προτάσεις και στοιχεία στην επιφάνεια και προ των 
αρµοδίων φορέων όπως: Υγιεινή και ασφάλεια, γονικές άδειες, παιδικοί σταθµοί και κατασκηνώσεις, προβλήµατα 
στα επικουρικά ταµεία, στον µηχανολογικό εξοπλισµό, στον κανονισµό µεταθέσεων και µια σειρά άλλα ζητήµατα.  
 - Ενηµερωθούν τα µέλη τους για το ποιες από τις διατάξεις των νοµοσχέδιων που ψηφίζονται για το ασφαλιστικό, 
τα µισθολογικά, τα φορολογικά κ.λ.π, τα αφορούν και σε ποιο βαθµό, όπως κάνει χρόνια τώρα η Ε.Α.Κ.Π.;    
 - Κατακτηθούν δικαιώµατα όπως το επίδοµα των 300 ευρώ για τους παθόντες εν υπηρεσία και να αρθούν 
εµπόδια όπως µε τις αποσπάσεις για την συνυπηρέτηση υπαλλήλων των υπουργείων υγείας και παιδείας 
συζύγων πυροσβεστών;  
 - Σταµατήσουν δύο φορές από το 2010 οι σχεδιασµοί για το κλείσιµο των κλιµακίων και υπηρεσιών µε τις 
συνεχόµενες έγκαιρες παρεµβάσεις βάζοντας εκ νέου σοβαρά εµπόδια και στην τρίτη επιχειρούµενη προσπάθεια;  
-  ∆ικαιωθούν συνάδελφοι που τους έκοβαν παράνοµα τα οδοιπορικά έξοδα; 
- Καταργηθούν διατάξεις που παραβίαζαν την αξιοκρατία και εξαθλίωναν οικονοµικά και ψυχικά τους 
συναδέλφους από αλλεπάλληλες ανέξοδες και αναξιοκρατικές µετακινήσεις  όπως µε το Π.∆. 145/2002 ;    
 - Αποκαλυφθούν και να αντιµετωπιστούν οι αντεργατικοί σχεδιασµοί και οι αλλεπάλληλες παραβιάσεις στο 
ωράριο που επιχειρούνται από το 1998 συνεχόµενα, στον κανονισµό µεταθέσεων, στην παραβίαση των 
αρµοδιοτήτων κ.λ.π  
-- Αντιµετωπιστούν κρούσµατα αυθαιρεσίας σε βάρος υπαλλήλων ( και όχι µόνο προέδρων) που διεκδικούν τα 
δικαιώµατα τους µε άδικες πειθαρχικές διώξεις;   
-  Με πόσες παρεµβάσεις τους σταµάτησαν εργασιακές καταστρατηγήσεις όπως στο ωράριο που αφορούσαν 
δεκάδες ατοµικές παραβιάσεις αλλά και συλλογικές παραβιάσεις όπως στις πληµµύρες και τις πυρκαγιές του 
Έβρου κ.λ.π., ή ενηµέρωσαν τους συναδέλφους για το πώς µπορούν να αντιµετωπίσουν τέτοιου είδους 
παραβιάσεις µόνοι τους όπως κάνει η Ε.Α.Κ.Π. µέσω του site ή µε κατ ιδίαν παρεµβάσεις  όταν µένουν 
απροστάτευτοι από τις «αγωνιστικές» τους ενώσεις;     
 - Με πόσες παρεµβάσεις τους αποκάλυψαν παράνοµες ενέργειες σε βάρος εκατοντάδων συναδέλφων στον 
κανονισµό µεταθέσεων όπως έγινε και µε την παράνοµη ένταξη στις 8ετίες σειρών που είχαν το αµετάθετο, 
εµπόδισαν µαζικές µεταθέσεις υπεράριθµών λόγω µείωσης της υπηρετούσας δύναµης στα πυροσβεστικά 
κλιµάκια, βοήθησαν συναδέλφους µε αναφορές , ενστάσεις και προσφυγές να δικαιωθούν;   
 - Πόσες παραβιάσεις που δεν αποκαθίστανται µέσα από υπηρεσιακές ενέργειες, τις έχουν κοινοποιήσει στις 
εισαγγελικές αρχές όπως για παράνοµες πειθαρχικές διώξεις, παραβίαση ωραρίου, παραβίαση κανόνων 
ασφάλειας και έχει ξεκινήσει σχετική εισαγγελική έρευνα όπως έχει γίνει µετά από σχετικές παρεµβάσεις της 
Ε.Α.Κ.Π. ;   
 -  Ποιες είναι οι προσπάθειες τους για να έχουν οι εργαζόµενοι ουσιαστικά ενηµερωτικά και αξιοποιήσιµα 
εργαλεία στα χέρια τους για να αντιµετωπίζουν κάθε είδους παραβιάσεις ( επιφυλακές κ.λ.π ) αλλά και να 
γνωρίζουν τα δικαιώµατα τους ( ασφαλιστικό, οικονοµικές αποζηµιώσεις, οδοιπορικά κ.λ.π), όπως έκανε η 
Ε.Α.Κ.Π. µε τις αλλεπάλληλες έντυπες εκδόσεις της, µε τελευταία αυτή του οδηγού τσέπης κανονιστικών διατάξεων, 
την κωδικοποίηση του κανονισµού µεταθέσεων κ.λ.π.;    
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• Έχουν το θράσος όµως να εξαπολύουν την προσβλητική, ανάρµοστη συνδικαλιστικά, συκοφαντική 
κριτική, µέσω των δύο ανακοινώσεων τους προς τα στελέχη της Ε.Α.Κ.Π. για δήθεν παραπλάνηση των 
συναδέλφων, απουσία από τους αγώνες και τα προβλήµατα των υπαλλήλων του Π.Σ., για εξυπηρέτηση 
προσωπικών συµφερόντων και για εξωγενείς παράγοντες που θέλουν να διχάσουν τους 
συναδέλφους!!   

   Απαιτούµαι εδώ και τώρα λοιπόν εάν έχουν το θάρρος να µας πουν:  
-- Ποια είναι τα προσωπικά συµφέροντα και οι φιλοδοξίες που εξυπηρετούνται από µέρους των στελεχών 
της Ε.Α.Κ.Π. µέσα από την συνδικαλιστική τους δράση;   
---Πάνω σε τι συγκεκριµένα και µε ποιόν τρόπο παραπλάνα η  Ε.Α.Κ.Π. τους συναδέλφους;    
   Η Ε.Α.Κ.Π. άσκησε απέναντι τους συνδικαλιστική κριτική και κατονόµασε τις ευθύνες τόσο τις δικές τους 
όσο και της Οµοσπονδίας µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο, αν δεν το πράξουν αυτό και οι ίδιοι για όσα γενικά και 
αφηρηµένα αλλά για πολύ συγκεκριµένους λόγους καταλογίζουν στην Ε.Α.Κ.Π., τότε είναι απλοί συκοφάντες 
και τους αφήνουµε στην κρίση των συναδέλφων.   
 

   Εξωγενής παράγοντας λοιπόν η Ε.Α.Κ.Π. στην «επικράτεια» τους, που σύµφωνα µε την ανακοίνωση τους 
τώρα τελευταία την «ανακάλυψε» η Ε.Α.Κ.Π. καθώς και τα προβλήµατα των εργαζοµένων σε αυτή.     
   Γιατί έτσι θεωρούν ως φαίνεται την συνδικαλιστική τους περιφέρεια. Ευτυχώς όµως οι συνάδελφοι µέλη της 
Ένωσης τους πολύ πριν από αυτούς έχουν αναγνωρίσει την προσφορά της Ε.Α.Κ.Π. και προτιµούν να 
απευθύνονται σε αυτή για τα προβλήµατα τους παρά στους αιρετούς εκπροσώπους τους,  
--- Η όλο και µεγαλύτερη συσπείρωση στις γραµµές της Ε.Α.Κ.Π. συναδέλφων που πιστεύουν στην αναγκαιότητα της 
αγωνιστικής ανασύνταξης του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήµατος, εµπνεόµενοι από την αγωνιστική της δράση σε 
τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο και τη συµµετοχή της στους δίκαιους αγώνες.   
--- Η συγκεκριµένη ελπιδοφόρα εξέλιξη για το χώρο του Π.Σ. εκφράζεται τα τελευταία χρόνια και µε τη δηµιουργία 
παρατάξεων Ε.Α.Κ.Π. σε αρκετά πρωτοβάθµια σωµατεία και την διευρυνόµενη εκλογική άνοδο της παράταξης, µε 
αποκορύφωµα την ανάδειξή της σε πρώτη δύναµη πανελλαδικά στις εκλογές του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Μεταθέσεων 
µε ποσοστό 41%, µε µαζική στήριξη και από τους συναδέλφους της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου που αναγνώρισαν 
την βοήθεια που τους προσέφερε η Ε.Α.Κ.Π. για διάφορα εργασιακά προβλήµατα και µε δεδοµένο ότι η επιλογή των 
συναδέλφων δικαιώθηκε πλήρως, µε τον περιορισµό σε σηµαντικό βαθµό των καταστρατηγήσεων του θεσµού.   

     Τα δεδοµένα αυτά λοιπόν αποτελούν από µόνα τους την καλύτερη απάντηση  σε όσους προσπαθούν να 
παρουσιάσουν την Ε.Α.Κ.Π. σαν πιθανό κίνδυνο για τους εργαζοµένους και να µειώσουν την δράση της.  
    
     Σε ότι αφορά τις απειλές για υποβολή µηνύσεων προς την παράταξή µας από µέλη του ∆.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. 
Νοτίου Αιγαίου, όπως εκφράστηκαν από τον εκλεγµένο – «ανεξάρτητο» εκπρόσωπό τους στο ∆.Σ. της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στις 4–4-2012, όταν απαίτησε επιτακτικά και για το σκοπό αυτό, τα ονόµατα των συναγωνιστών 
που στελεχώνουν την Εκτελεστική της Γραµµατεία επιχειρώντας την ποινικοποίηση του αγωνιστικού 
συνδικαλισµού και των αγώνων του, τους παραπέµπουµε:  
--- Στην από 22-12-2011 ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. που εκδόθηκε µετά την πανελλαδική της συνδιάσκεψη, 
γνωστοποιώντας τις διεργασίες της και τη σύσταση της νέας Γραµµατείας και κοινοποιήθηκε προς όλους τους 
συναδέλφους της χώρας και  
--- Τους υπενθυµίζουµε ότι η υπεύθυνη, κρυστάλλινη συνδικαλιστική κριτική πάνω σε θέσεις και πρακτικές 
και η αγωνιστική δράση της Ε.Α.Κ.Π. ούτε φιµώνεται ούτε αναστέλλεται από τέτοιου είδους απειλές.  
   Τουναντίον αποτελεί τρανή απόδειξη της αδυναµίας όσων τις ξεστοµίζουν στο να αντιπαρατεθούν στην βάση 
των επιχειρηµάτων και των θέσεων και αποκαλύπτουν τον πραγµατικό σκοπό ύπαρξης του κυβερνητικού 
συνδικαλισµού και όσων των υπηρετούν.      
 

   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η εκτίµηση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών είναι ότι η 
απαιτούµενη αγωνιστική απάντηση-πρόταση και στην αντεργατική – αντιλαϊκή πολιτική των κοµµάτων 
της πλουτοκρατίας και του ευροµονόδροµου και στα συνδικαλιστικά δεκανίκια τους, θα δοθεί 
αποφασιστικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων συµπεριλαµβανοµένων και των 
πυροσβεστών, µη εξαιρουµένων και των συναδέλφων της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου.  
 
                                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Α.Κ.Π.  
 
                                                           Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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