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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει, για ακόμη μια
φορά τις μεθοδευμένες ενέργειες της παράταξης των Ανεξαρτήτων Πυροσβεστών Αττικής, οι οποίες
εκφυλίζουν το συνδικαλιστικό κίνημα υπονομεύοντας παράλληλα την λειτουργία του πρωτοβάθμιου
συνδικαλιστικού μας οργάνου. Άμεση συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η δημιουργία αρνητικών
συμπερασμάτων από τους συναδέλφους, τα οποία τους οδηγούν στην απομάκρυνση τους από το
σωματείο μας και κατ’ επέκταση στην απομαζικοποίηση του.
Είναι η τρίτη φορά, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, που η παράταξη των Ανεξαρτήτων
Πυροσβεστών Αττικής προσφεύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη, με το πρόσχημα της μη τήρησης των
προβλεπομένων διαδικασιών για την Γενική Συνέλευση, έτσι όπως ορίζονται από το καταστατικό της Ένωσης.
Τα επίπλαστα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν φανερώνουν ότι αντικειμενικός σκοπός των
Ανεξαρτήτων Πυροσβεστών Αττικής, είναι το μπλοκάρισμα της διεξαγωγής των εκλογών του σωματείου
μας πριν από το Συνέδριο της Ομοσπονδίας.
Ο πραγματικός λόγος αυτής της τακτικής είναι να οριστεί προσωρινή διοικούσα επιτροπή έτσι ώστε να
μην συμμετέχει με συνέδρους η Ένωσή μας στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, απαξιώνοντας με αυτόν τον
τρόπο τον θεσμικό ρόλο του σωματείου.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, την ώρα που η εφαρμογή της πολιτικής που επιβάλουν Ε.Ε. και
κυβέρνηση, θερίζει ότι έχει απομείνει όρθιο στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των
εργαζομένων, καταργεί δομές υγείας και πρόνοιας, μειώνει μισθούς και συντάξεις την ώρα που η ανεργία
καλπάζει και πολλοί συνάνθρωποί μας σιτίζονται από συσσίτια ενώ ταυτόχρονα, παιδιά λιποθυμούν στα
σχολεία επειδή δεν έχουν να φάνε, αυτή λοιπόν την ώρα, αντί να βρισκόμαστε στους χώρους δουλειάς
και να συζητάμε με τους συναδέλφους για το πώς θα οργανώσουμε την πάλη, για την αντιμετώπιση
αυτής της πολιτικής που εξαθλιώνει έναν ολόκληρο λαό, η παράταξη των Ανεξαρτήτων Πυροσβεστών
Αττικής, επιλέγει να δημιουργεί εντυπώσεις με ενέργειες που αποπροσανατολίζουν από τα σοβαρά και
συνεχώς διογκούμενα προβλήματα που μας απασχολούν καθημερινά.
Με βάση και την παραπάνω εξέλιξη, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Περιφέρειας Αττικής, σας
καλεί να βγάλετε συμπεράσματα και να συσπειρωθείτε μαζί της, στηρίζοντας το ψηφοδέλτιό της, ως
μοναδική εγγύηση για ουσιαστικές διεκδικήσεις των δικαιωμάτων μας αγωνιζόμενοι μαζί με το λαό, για
την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.
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