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ΚΑΛΕΣΜΑ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (Ε.Α.Κ.Π.) ΣΤΙΣ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ  Ε.Υ.Π.Σ.  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ. 
 

Συναδέλφισσες-οι, στις 11 Μαΐου 2014 καλούμαστε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις ψηφίζοντας  
στην Ένωση της περιφέρειάς μας για εκλογή νέου Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία. 

Μέσα σε μια περίοδο όπου τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων καταργούνται, ενώ 
απαιτήθηκαν πολύχρονοι και αιματηροί αγώνες για να κατακτηθούν, είναι αναγκαίο να οργανώσουμε την αντεπίθεση 
μας προκειμένου να αποκρούσουμε και να ξεπεράσουμε την λαίλαπα που εξαπολύουν τα  κόμματα εξουσίας της 
χώρας και η Ε.Ε. Μια λαίλαπα η οποία εξαπλώνεται ευκολότερα και με λιγότερο πολιτικό κόστος   μέσω της  
συνδρομής και παροχής των υπηρεσιών που χρόνια τώρα προσφέρουν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού - 
εργοδοτικού συνδικαλισμού. 

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει εξαιτίας της εφαρμοζόμενης 
αντεργατικής πολιτικής, συνεχώς οξύνεται και δημιουργούνται όλο και περισσότερα αδιέξοδα πλήττοντας 
εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Η Ε.Α.Κ.Π. από την ίδρυσή της ως σήμερα, ενημέρωνε συνεχώς και τεκμηριωμένα για τις τραγικές αυτές 
εξελίξεις αντιπαλεύοντας τες  με όλες της τις δυνάμεις,  ενώ παράλληλα  στάθηκε κοντά σε όλους τους πυροσβέστες, 
ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση ή την εργασιακή σχέση του καθενός, για οποιοδήποτε πρόβλημα 
τους απασχολούσε, αποδεικνύοντας έμπρακτα υπέρ ποιων αξιοποιεί την δύναμη που αποκτά από την συνεπή και 
ανιδιοτελή στάση και δράση της.  

     Ο εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδικαλισμός όπως εμφανίζεται στην Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), στην 
Ε.Α.Π.Σ. στις Ενώσεις των Π.Π.Υ. και στην πλειοψηφία των πρωτοβαθμίων συνδικαλιστικών μας οργάνων  έχει 
πολλαπλό ρόλο: 

 Παίζει το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου μεταφέροντας τις θέσεις της εκάστοτε  κυβέρνησης 
στον εργασιακό μας χώρο, με σκοπό να καθησυχάζει και να αποπροσανατολίζει τους υπαλλήλους 
του Π.Σ.  έτσι ώστε να δέχονται μοιρολατρικά την κατάσταση που έχουν περιέλθει, χωρίς να 
αντιδρούν, προσπερνώντας τις πραγματικές αιτίες και τους υπαίτιους  της κρίσης . 

 Κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να πείσουν για την αναγκαιότητα των αντιλαϊκών μέτρων 
προσπαθώντας να σβήσουν από την μνήμη μας ότι ήταν και είναι πρωτεργάτες στην επίθεση κατά των 
δικαιωμάτων μας.  

 Παρά το πετσόκομμα μισθών, επιδομάτων, συντάξεων και την κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος, 
συνεχίζει να  αδιαφορεί και να βρίσκεται σε απραξία συναινώντας μάλιστα στη διαχείριση της υπάρχουσας 
κατάστασης, αποδεχόμενοι πλήρως  τις βασικές παραμέτρους που προτάθηκαν πρόσφατα από τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των εφάπαξ 
βοηθημάτων. 

 Διασπά το συνδικαλιστικό κίνημα στον χώρο μας ( π.χ. στην περ/ρεια μας δραστηριοποιούνται δύο 
Ενώσεις). 

 Δίνει τη «βοήθειά» του κατ’ επιλογή έτσι ώστε να κτίζονται σχέσεις εξάρτησης που ποδηγετούν το 
συνδικαλιστικό κίνημα. 

 Δέχεται αδιαμαρτύρητα ότι «προσφέρεται» από την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, εξασφαλίζοντας 
θέσεις κλειδιά και δεν διεκδικεί ουσιαστικές λύσεις, σιγοντάροντας με αυτόν τον τρόπο τις αντιδραστικές 
πολιτικές επιλογές όπως αυτές διαμορφώνονται, με πρόσφατο παράδειγμα την ψήφιση του νέου 
αντεργατικού και αντιλαϊκού νόμου για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. 
Στη βάση αυτή, καλλιεργείται κλίμα δυσπιστίας, απογοήτευσης, απάθειας ή ακόμη και φόβου σε πολλούς 

συναδέλφους, με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να λειτουργούν ανασταλτικά στο να εγγραφούν στα συνδικαλιστικά 
τους όργανα και να συμμετάσχουν μαζικά και ουσιαστικά στις διεργασίες τους ή  επιλέγουν σε πολλές περιπτώσεις 
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την διαγραφή τους απ’ αυτά  ή ακόμη και την απόχη τους από τις εκλογικές διαδικασίες, γυρίζοντας έτσι την πλάτη 
στα προβλήματα, αφήνοντας τους συμβιβασμένους εκπροσώπους του χώρου να δρουν ανεξέλεγκτα 
υπονομεύοντας τα συμφέροντά μας. 

Συναδέλφισσες-οι, παρόλο που η Ε.Α.Κ.Π. Περ/ρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης  μέχρι στιγμής, δεν 
εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ένωσης μας, παρά μόνο με έναν σύνεδρο στην Ομοσπονδία, έχει συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στην συνέχιση της λειτουργίας της Π.Υ. Λιμένα Καβάλας μέχρι αυτή τη στιγμή, μια υπηρεσία για 
την οποία είχε προταθεί η κατάργησή της από επιτροπή του Α.Π.Σ. 

Με ποικίλες παρεμβάσεις της Ε.Α.Κ.Π. στην Ένωση μας, στην Ομοσπονδία, στο Υπ. Δ.Τ. & Προ. Πο. και με 
δελτία τύπου (όπως έχει κάνει και για άλλες υπηρεσίες και κλιμάκια της χώρας), κατάφερε να κινητοποιήσει τοπικούς 
φορείς και κόμματα στη Βουλή τονίζοντας και υπερασπίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης  -  διατήρησης της 
υπηρεσίας. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2013, κατά την διάρκεια της περιοδείας που έκαναν στην περιφέρεια 
μας εκλεγμένα στελέχη της Ε.Α.Π.Κ. στην Ομοσπονδία, εντοπίστηκαν λειτουργικά προβλήματα στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας– Θράκης ( Π.Υ. Κομοτηνής, Π.Υ. Ορεστιάδας 
και Π.Υ. Διδυμοτείχου) που  εμπόδιζαν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, θέτοντας παράλληλα σε άμεσο 
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, για τα οποία έγινε άμεση  παρέμβαση στην Φυσική και 
Πολιτική Ηγεσία προτείνοντας και απαιτώντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. 

Συναδέλφισσες-οι, η μαζική συσπείρωση γύρω από την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, 
χαράζει τον δρόμο των αγωνιστικών διεκδικήσεων στο χώρο μας και βάζει γερές βάσεις στην δυναμική διεκδίκηση, 
υπεράσπιση και προάσπιση των συμφερόντων μας. 

Απέναντι στον εργασιακό μεσαίωνα που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και που θυσιάζει ανθρώπους για την 
κερδοφορία των λίγων, ενισχύστε την παράταξη μας για να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στα Δ.Σ. της Ένωσης 
και της Ομοσπονδίας και να αγωνιστούμε μαζικά, δυναμικά και αταλάντευτα σύμφωνα με το διεκδικητικό πλαίσιο 
δράσης της Ε.Α.Κ.Π., με απώτερο στόχο την ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος στο Π.Σ., αλλά και για ένα 
καλύτερο αύριο για τις οικογένειες μας. 

Η εναλλαγή παρατάξεων του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού στο τιμόνι των 

συνδικαλιστικών μας οργάνων δεν αποτελεί λύση ούτε επιφέρει αλλαγές σε όφελος μας. Παίρνοντας πάντα 

υπόψη την υπεύθυνη και ξεκάθαρη στάση που κράτησε η παράταξη μας σε όλα τα ζητήματα που 

απασχολούν το χώρο μας, σας καλούμε να τους δώσετε την απάντηση που τους αξίζει υπερψηφίζοντας  το 

ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π. για να κτίσουμε την συμμαχία μας, η οποία θα βάλει φρένο στις πολιτικές που 

εξαθλιώνουν τον λαό μας ενισχύοντας παράλληλα την κερδοφορία τραπεζιτών και επιχειρηματικών ομίλων, 

ανοίγοντας το δρόμο για την αλλαγή αυτής της άθλιας κατάστασης που βιώνουμε όλοι μας. 
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