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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 
  
Στις 28 & 29 Μαΐου 2014 πραγματοποιούνται οι εκλογές της ένωσης πυροσβεστικών υπαλλήλων αττικής. Πάρε 
μέρος, στήριξε τις προτάσεις και το ψηφοδέλτιο της Ε.Α.Κ.Π., γιατί: 
  

 Γιατί η Ε.Α.Κ.Π. ήταν δίπλα σου όλα αυτά τα χρόνια, ενημερώνοντας και προειδοποιώντας για όλα όσα 
βιώσαμε και βιώνουμε σήμερα αλλά και για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας (αξιολόγηση, 
συγχωνεύσεις σταθμών και κλιμακίων, στρατιωτικοποίηση του Π.Σ., ασφαλιστικό, φοροληστεία...).  

 Για να μην παγιωθούν τα αντεργατικά μέτρα, να μη συνοδευτούν από νέα, απαιτούνται μαζικοί αγώνες με 
τη συμμετοχή όλων μας. 

 
Η Ε.Α.Κ.Π. ήταν και θα είναι μπροστά, στην οργάνωση αγώνων αντίστασης, αλλά και διεκδίκησης ουσιαστικών λύσεων 
για τα προβλήματα που μας απασχολούν.  

 
 Γιατί αντιπαλέψαμε και αντιπαλεύουμε πραγματικά την «αναδιοργάνωση» του Π.Σ., ενώ οι άλλες δυνάμεις 

την προωθούσαν εδώ και χρόνια μέσα από τα γενικότερα αιτήματα τους. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους: 

 Συρρίκνωσης δομών και υποχρηματοδότησης 

 Εφαρμογή της ανταποδοτικότητας και εμπορευματοποίησης της προσφοράς μας 

 Ενίσχυση του ρόλου του Π.Σ. ως κατασταλτικού μηχανισμού 

 Τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων 
 

 Γιατί είμαστε η μόνη δύναμη που έχει ξεκάθαρη θέση απέναντι στη ληστεία του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και την 
ταχεία διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος των εργαζομένων και παλεύει να επιστραφεί και το τελευταίο 
ευρώ που κλάπηκε για λογαριασμό των βιομηχάνων και των δανειστών. Οι άλλες δυνάμεις εναντιώνονται και 
προτείνουν ο πυροσβέστης να βάλει το χέρι στην τσέπη, ξορκίζοντας με κάθε τρόπο την ιδέα ότι ο ιδρώτας μας 
κλάπηκε από τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις. Βάζουν πλάτη στο έγκλημα! 

 Γιατί σου λέμε ξεκάθαρα ότι οι αγώνες έχουν κόστος και σε καλέσαμε να το "πληρώσεις" για να μη χάσεις, 
όπως δυστυχώς γίνεται, πολύ περισσότερα. Ποτέ δε θα κερδίσουμε τα δικαιώματά μας με ανάθεση του αγώνα 
σε «εκλεκτούς» αντιπροσώπους. Δε σου καλλιεργούμε αυταπάτες ότι θα σου λύσουμε τα προβλήματα χωρίς 
εσένα, αντίθετα σε προειδοποιήσαμε ότι η λογική της ανάθεσης σε αφοπλίζει και σε καθιστά συνένοχο. Μπες 
τώρα στον αγώνα, άλλαξε τα πράγματα, μπορείς! Η ΕΑΚΠ σε καλεί να πας κόντρα στα διαλυτικά φαινόμενα, 
που με ευθύνη του  κυβερνητικού συνδικαλισμού(Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες Αττικής), 
παρουσιάζονται στο σωματείο μας και στο κίνημα 

 Γιατί σε καλούμε σε πολιτικοποιημένο αγώνα με διάρκεια και αντοχή, για μια καλύτερη ζωή για μας και τα 
παιδιά μας μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους.  

 Γιατί αντιλήψεις όπως «έξω οι παρατάξεις από τα σωματεία» που πρεσβεύουν «ανεξάρτητες» παρατάξεις και 
πρώην μέλη κυβερνητικών κομμάτων, είναι βαθιά αντιδραστικές και επικίνδυνες, γιατί λένε ψέματα όταν 
ισχυρίζονται ότι για την άσχημη κατάσταση στο κίνημα φταίει η ύπαρξη παρατάξεων. Η παρατάξεις αυτές και 
χρώμα έχουν, και σημαία, καθώς αποδέχονται όσα λένε οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις άλλοτε λιγότερο και 
άλλοτε περισσότερο. Φοράνε τη μάσκα του ανεξάρτητου για να συνεχίσουν στην ίδια γραμμή με πριν, 
κατευνάζοντας τις αντιδράσεις των πυροσβεστών που τους έχουν πάρει χαμπάρι. 
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 Γιατί είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη η στάση των «Ανεξαρτήτων πυροσβεστών Αττικής» που αβαντάρουν 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές να επεμβαίνουν στο σωματείο μας για να «διορθωθούν» τα κακώς 
κείμενα. Ομοίως και η παράταξη «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών» που ουσιαστικά 
συμφωνεί σε όλα τα βασικά σημεία της αναδιάρθρωσης μαζί με την κυβέρνηση, την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και τους 
Ανεξάρτητους Πυροσβέστες Αττικής. 

 Γιατί μπορείς πλέον να καταλάβεις αυτό που λέει η ΕΑΚΠ: ότι για να έχει αποτέλεσμα και προοπτική ο 
αγώνας μας πρέπει να γίνει ανασύνταξη του κινήματος. Αυτό απαιτεί:  
α) Μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην οργάνωση και στο περιεχόμενο του αγώνα.  
β) Αποκαθήλωση του κυβερνητικού συνδικαλισμού που υπηρετούν οι παρατάξεις  Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και Ανεξάρτητοι 

Πυροσβέστες Αττικής, που στηρίζουν διαχρονικά την αντιλαϊκή πολιτική. Να μην αντικατασταθεί ο παλιός από 
το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό των διαφόρων «ανεξάρτητων» 

γ) Κίνημα που θα χρησιμοποιεί όλες τις μορφές πάλης και θα επιδιώκει την ενότητα όλων των εργαζομένων, 

δημόσιου - ιδιωτικού τομέα. Μόνο ένα τέτοιο κίνημα, μπορεί να έχει νικηφόρους αγώνες, απομονώνοντας 

ταυτόχρονα φασιστικές αντιλήψεις ή πρακτικές που ξεχωρίζουν τους ένστολους από τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους στους καθημερινούς αγώνες. 

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΑΠΠΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (8539) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (8338) ΠΥΡ/ΜΟΣ 

ΚΑΠΟΥΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (18446) Π.Π.Υ. 

ΚΑΣΣΟΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (13574) ΠΥΡ/ΜΟΣ 

ΜΠΙΘΙΚΟΥΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (17079) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ 

ΣΑΡΔΕΛΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (12833) ΠΥΡ/ΜΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (17006) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

 ΚΑΠΠΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ  (8539) ΑΡΧ/ΣΤΗΣ 

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (8338) ΠΥΡ/ΜΟΣ 

ΚΑΠΟΥΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (18446) Π.Π.Υ. 

ΚΑΣΣΟΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (13574) ΠΥΡ/ΜΟΣ 

ΜΠΙΘΙΚΟΥΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (17079) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ 

ΣΑΡΔΕΛΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (12833) ΠΥΡ/ΜΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (17006) ΠΥΡ/ΣΤΗΣ 

 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ   ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ   ΚΙΝΗΣΗ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 
 


