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Αθήνα 19 Φεβρουαρίου 2017 

 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΠ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 
  

  Με την προχθεσινή ανακοίνωση που ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η συνδικαλιστική παράταξη της 

Α.Ε.Π. Πυροσβεστών, επιχειρεί για ακόμα μια φορά να παραπλανήσει τους πυροσβέστες σε ότι 

αφορά τη στάση και τις πρακτικές της στα Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας. Κυρίως όμως, 

επιχειρεί να αποκρύψει τις θέσεις και τις προτάσεις της, που είναι επικίνδυνες για τα 

δικαιώματα των πυροσβεστών. 
 

  Η Α.Ε.Π. Πυροσβεστών επικαλείται ότι αυτά που καταγγέλλει η Ε.Α.Κ.Π. σε βάρος της είναι 

ψέματα και δεν ισχύουν. Η Α.Ε.Π.Π. τα λέει όλα αυτά γιατί εκμεταλλεύεται το γεγονός, ότι στα 

Διοικητικά Συμβούλια της Ομοσπονδίας τα πρακτικά δεν καταγράφονται αναλυτικά και δεν 

υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ., με ευθύνη του προεδρείου της Ομοσπονδίας 
(Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ - με τη στήριξη και των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ). Στη μη προβλεπόμενη τήρηση των πρακτικών έχουν ευθύνη και οι άλλες 

παρατάξεις, που διευκολύνουν αυτή την τακτική. 
 

   Η πρακτική του προεδρείου της Ομοσπονδίας στην καταγραφή των πρακτικών διευκολύνει την 

Α.Ε.Π.Π. και τις άλλες παρατάξεις, για να μην μαθαίνουν οι συνάδελφοι τι πραγματικά γίνεται στα 

Διοικητικά Συμβούλια και ποιες είναι οι τοποθετήσεις και οι θέσεις τους, για τα ζητήματα των 

πυροσβεστών. 
 

 Ας περάσουμε όμως στην ουσία των γεγονότων και σε αυτά που ενδιαφέρουν άμεσα τους 

πυροσβέστες, γιατί στρέφονται ενάντια στα δικαιώματά τους. 
 

  Ούτε λέξη δεν ανέφερε η Α.Ε.Π.Π. για τα έγγραφα ντοκουμέντα που δημοσίευσε η Ε.Α.Κ.Π. με 

την καταγγελία στην ιστοσελίδα της στις 15 Φλεβάρη και που αποδεικνύουν ότι και η Α.Ε.Π.Π. 

μέσα από τη συμμετοχή της στις επιτροπές της Ομοσπονδίας, προτείνει ξεσπίτωμα συναδέλφων με 

μεταθέσεις και μετακινήσεις συμπλέοντας με την κυβέρνηση, όπως και το προεδρείο και η 

πλειοψηφία της Ομοσπονδίας. Για το λόγο αυτό άλλωστε, δεν έχει εκδώσει ούτε μια ανακοίνωση η 

Α.Ε.Π.Π., για τον Κανονισμό Μεταθέσεων που επιχειρεί να μας επιβάλλει η κυβέρνηση. Αυτά 

είναι τα ψέματα συνάδελφοι, αυτή είναι η απόκρυψη της αλήθειας, οι προτάσεις των 

συνδικαλιστών, που καταδικάζουν τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων. Καλούμε την Α.Ε.Π.Π. να 

απαντήσει με στοιχεία στις καταγγελίες μας. Να απαντήσει υπεύθυνα και τεκμηριωμένα όπως η 

Ε.Α.Κ.Π.   
 

  Είναι γνωστή σε όλους η αγωνιστική αδράνεια, ο συμβιβασμός και η συμβολή της Α.Ε.Π. 

Πυροσβεστών στην αντεργατική – αντιλαϊκή πολιτική σε βάρος και των πυροσβεστών. Η ιστοσελίδα 

της είναι ο καλύτερος προπαγανδιστής της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας και  του κυβερνητικού 

έργου (βλέπε ιδιαίτερα τις αναφορές τους προς τον Υπουργό). 
  

  Η στάση, οι θέσεις, οι προτάσεις και οι πρακτικές της Α.Ε.Π.Π. όπως και του προεδρείου και της 

πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας, που είναι ενάντια στα συμφέροντα μας, καταδεικνύουν την 

αναγκαιότητα της άμεσης μαζικής συσπείρωσης με το διεκδικητικό πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π.  

Είναι η πραγματική ενότητα υπέρ των πυροσβεστών και του συνδικαλιστικού κινήματος και 

όχι η ενότητα με συνδικαλιστές που υποβάλλουν προτάσεις για να ξεσπιτώνονται και να 

διαλύονται οικονομικά οι πυροσβέστες.  

  Στην ανακοίνωσή της η Α.Ε.Π. Πυροσβεστών μας «καλεί με δεδομένα τα μεγάλα προβλήματα του 

Π.Σ. να ενωθούμε, με σεβασμό στις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις μας, να παλέψουμε από κοινού 

λέγοντας πολύ απλά ότι πιο πολλά μας ενώνουν παρά μας χωρίζουν και η ενότητα του κινήματος είναι 

πιο πολύ αναγκαία από ποτέ». 
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Πάνω σε ποια βάση και με ποια αιτήματα να ενωθούμε; Ποιό είναι το πλαίσιο αιτημάτων της 

Α.Ε.Π.Π. για τη συγκεκριμένη κινητοποίηση αλλά και γενικότερα; Που είναι οι αγώνες και οι 

διεκδικήσεις της;     

Μας καλεί να δώσουμε το παρόν «με το μπλοκ των ένστολων, των πυροσβεστών, της ενότητας» 

Για ποια ενότητα μιλάει;  

 Με το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων 

Ασφαλείας που έχουν μεγάλες ευθύνες για τη σημερινή μας κατάσταση; 

  Που μας εφησύχαζαν όλα τα χρόνια ότι θα εξαιρεθούμε από τα μέτρα των αντιλαϊκών 

κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβλήθηκαν σε όλο το λαό. 

 Που διοργανώνουν πανελλαδικές κινητοποιήσεις ξεχωριστά από τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους και το λαό; Ξεχωριστά από τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τα 

αδέρφια μας; 
  

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι απομονώστε όλους αυτούς που στο όνομα της ενότητας ανοίγουν 

το δρόμο για το ανώδυνο πέρασμα και την αποδοχή των αντιλαϊκών πολιτικών.  
Οι πυροσβέστες πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να οργανώσουμε τον αγώνα μας,  

ενωμένοι απέναντι στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην κατεύθυνση ανατροπής της 

αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος. Θέλει αγώνες, θυσίες. Πάντα πρέπει να έχουμε 

οδηγό στη δράση μας. Τίποτε δεν χαρίζεται τα πάντα καταχτιούνται με αγώνες. Βάλτε στο περιθώριο 

όλους αυτούς που υπονομεύουν τα δικαιώματά μας.  

Η καλύτερη απάντηση πρέπει να δοθεί άμεσα με:             

 

ΜΑΖΙΚΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
 

ΜΕ ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. 

 Για την Ε.Α.Κ.Π. 

 Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 


