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Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, το προεδρείο της ένωσής μας (Προοδευτική Αδέσμευτη Κίνηση 

Πυροσβεστών - πρώην Π.Α.Σ.Κ.Π.), προσπαθώντας να μαζέψει τα ασυμμάζευτα δεν διστάζει να 

προβεί ακόμη και σε συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας. 

 

     Επιστρατεύει κάθε διαθέσιμο μέσο για να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει 

δημιουργηθεί από την αδράνεια στην οποία έχει υποπέσει.  

  

 Έτσι, εξέδωσε την  υπ’ αριθ. πρωτ. 60/20-3-2015 ανακοίνωση σε σημείο της οποίας αναφέρει 

ότι, κατά την συνεδρίαση της 27-02-2015 τάχα υπήρξε λήψη απόφασης για συνέχιση 

ενεργειών πίεσης και οριστικής λύσης στο ζήτημα στέγασης της Π.Υ. Αιγίου.  

 

 Για την αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζουμε ότι η Ε.Α.Κ.Π. είχε ενημερώσει το 

προεδρείο για αυτό το ζήτημα  με έγγραφό της στις 9/11/2014, με δική του όμως ευθύνη ουδέποτε 

συμπεριλήφθηκε στα ημερησίας ή στα έκτος ημερησίας διάταξης θέματα και έτσι δεν υπήρξε κάποια 

απόφαση.  

 

 Διαψεύδοντας λοιπόν με κατηγορηματικό τρόπο τον παραπάνω ισχυρισμό του, το καλούμε 

να σταματήσει εδώ και τώρα τις παραπλανητικές του ενέργειες σε βάρος των συνάδελφων 

αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση πολλαπλών συμφερόντων.  

 

 Καταβάλλουν υπερπροσπάθειες για να μας πείσουν πως τάχα ασκούν έντονες πιέσεις σε πολιτική 

και φυσική ηγεσία, μεριμνώντας όμως εκ των πρότερων να έχει αποκλειστεί η δυνατότητα 

αμφισβήτησής τους.   

  

 Καμία αυταπάτη δεν τρέφουμε ότι τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν το Δ.Σ. (Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.) θα 

πάρουν θέση. 

 

 Χρόνια τώρα σπέρνουν από κοινού ψευδαισθήσεις, αυταπάτες και εφησυχασμό, αφήνοντας τα 

προβλήματα να γιγαντώνονται και τους συνάδελφους να δεινοπαθούν.  

 

 Αυτές και άλλες μεθοδεύσεις αποσκοπούν στην υλοποίηση διαφόρων φιλοδοξιών, στην 

συνειδητή συγκάλυψη κυβερνητικών επιλογών.  

 

 Όλος αυτός ο τακτισμός δεν είναι πρωτόγνωρος και δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, είναι κομμένος 

και ραμμένος στα μέτρα του συνδικαλισμού που με νύχια και δόντια συντηρεί τις πολιτικές 

που σφυροκοπούν ανελέητα κεκτημένα μας δικαιώματά.  
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