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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ 

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι 

Κάθε φορά που η Παράταξη μας κοινοποιούσε γραπτώς στο Προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, κάποιο σοβαρό ζήτημα που απασχολούσε τους υπαλλήλους της περιφέρειας μας, 

είτε για επιφυλακές είτε για τις συνθήκες εργασίας κ.λπ., το αντιμετώπιζε με απαξιωτικό τρόπο, με 

συκοφαντίες, με ψέματα, με απόκρυψη γεγονότων.  

Όποιες ενέργειες γίνονταν από την Ε.Α.Κ.Π. που αφορούσαν προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι 

συνάδελφοι, κάθε φορά κατά το προεδρείο γίνονται, για λόγους εντυπωσιασμού!!!   

Διαπιστώνοντας όμως το προεδρείο της  Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας από τις αντιδράσεις των ίδιων των 

συναδέλφων, ότι αυτή η τακτική δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και οι συνάδελφοι 

συνεχίζουν να εμπιστεύονται της Ε.Α.Κ.Π. για την ανάδειξη των προβλημάτων τους, επέλεξαν άλλου 

είδους τακτική. 

Μέσα από μία ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα, όπου για προκάλυψη καταγγέλλουν υποτίθεται την 

κυβερνητική πολιτική, στην συνέχεια επιτίθενται στην Ε.Α.Κ.Π.  για να την κατηγορήσουν για ανεπάρκεια 

έργων ενώ στα λόγια είναι επαρκής, και ότι στις συγκεντρώσεις της ομοσπονδίας εμείς της Ε.Α.Κ.Π. 

είμαστε πάντα λίγα άτομα κ.τ.λ.  

Δηλαδή διαπίστωσαν κοινές περίπου ευθύνες για τα προβλήματα των πυροσβεστών στην κυβέρνηση 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. και στην Ε.Α.Κ.Π.!!!  

Αντί να απολογηθούν οι συνάδελφοι της Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. για ποιο λόγο και ως προεδρείο της Ένωσης μας, 

αλλά και ως προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, αυτοί δηλαδή που έχουν την κύρια ευθύνη για την 

έκβαση των αγώνων, δεν κάνουν καμία προσπάθεια για να συσπειρώσουν μαζικά τους πυροσβέστες 

στις κινητοποιήσεις, επιτίθενται στην Ε.Α.Κ.Π. ως παράταξη για μικρή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.  

Αποκρύπτουν βέβαια ότι  η παράταξη μας μπροστά στην συνειδητή αδράνεια τους παρά τις μικρές 

τις αριθμητικές δυνατότητες, ακόμη και την περσινή αντιπυρική περίοδο προχώρησε μόνη της σε 

παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία και όχι μόνο.  

Η αρχή της αναλογικότητας όμως, ισχύει για την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. μόνο όταν επαίρεται για την εκλογική 

της δύναμη.  

Ας απαντήσουν λοιπόν, αν δηλώνουν περήφανοι για τα έργα τους, που ως διοίκηση  μίας 

περιφερειακής ένωσης  των 480 περίπου υπάλληλων και στην τελευταία κινητοποίηση συμμετείχαν 

με μία συμβολική παρουσία των 30 συναδέλφων δηλαδή το 6% . 

Ας απαντήσουν στα μέλη της Ένωσης και γενικότερα ως παράταξη σε όλους τους συναδέλφους, γιατί 

δείχνουν τόση πρεμούρα να ψηφιστεί το έκτρωμα που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση για τον κανονισμό 

μεταθέσεων και που μέσω αυτού θα ξεκινήσει το ξεσπίτωμα μονίμων και πενταετών χωρίς  

προηγούμενο;  

Αυτό που ενοχλεί στην ουσία το Προεδρείο της Ένωσης που απαρτίζετε από την Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ.,  είναι η 

ενασχόληση και η ανάδειξη από την Ε.Α.Κ.Π. των καθημερινών σοβαρών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Υπηρεσίες, όπως εκφράστηκαν με τις ανακοινώσεις και με τις 

πρόσφατες παρεμβάσεις  για:  

▪ Την Αποδυνάμωση των υπηρεσιών Π.Υ. Οινοφύτων και Π.Υ. Λιβαδειάς λόγο μετακίνησης 

πυροσβεστών με φύλλο πορείας στην Π.Υ. Θήβας, για την διεξαγωγή αυτοκινητιστικών αγώνων 

επίδειξης ιδιωτών. 

▪ Την μετακίνηση πυροσβεστικού οχήματος Π.Υ. Θηβών - Κατάσταση μηχανολογικού    

εξοπλισμού (Βλέπε στο www.eakp).   

http://www.eakp.gr/
http://www.eakp/


Αποδεικνύεται συνεχώς ότι, το προεδρείο της Ένωσης Στερεάς Ελλάδος είναι κατώτερο των 

περιστάσεων, καθώς και ποιος είναι ο ρόλος του σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όχι γιατί δεν 

γνωρίζει τα προβλήματα, αλλά επειδή είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κυβερνητικού συνδικαλισμού 

και βάζει πλάτη στην υλοποίηση των βάρβαρων αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών που 

εφαρμόζονται και από την σημερινή κυβέρνηση.  

Αυτό προσπαθεί να αποκρύψει το προεδρείο της ένωσης από τους συναδέλφους και συναινεί με την 

πολιτική και φυσική ηγεσία για να το πετύχει, δηλαδή την γενεσιουργό αιτία των προβλημάτων που 

βιώνουν στην υπηρεσιακή και κοινωνική τους ζωή.  

Επίσης, εντύπωση μας προκαλεί η αναφορά του προεδρείου της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας για 

«κατευθυνόμενες αντιδραστικές λογικές στο όνομα και μόνο της πλαστής διαφορετικότητας». Τι ακριβώς 

εννοούν; Γιατί δεν μιλάνε ξεκάθαρα; Καλούμε το προεδρείο της Ε.Υ.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας να 

απαντήσει με στοιχεία και να ενημερώσει τους συναδέλφους της Ένωσης, σε ποιές αντιδραστικές 

λογικές αναφέρεται και τι εννοούν με τον όρο «κατευθυνόμενες».  

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών παρά τις προβοκατόρικες επιθέσεις και τα όποια 

εμπόδια προσπαθούν να βάζουν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισμού, θα συνεχίσει την 

προσπάθεια της για τον αγωνιστικό προσανατολισμό των συνδικαλιστικών μας οργάνων. Δεν 

ξεχωρίζει τον υπόλοιπο αγωνιζόμενο λαό, αλλά συμπορεύεται μαζί του στον κοινό αγώνα για να 

εμποδίσουμε και να συγκρουστούμε, με τις πολιτικές που ευθύνονται και για τη συνεχή υποβάθμιση 

του Π.Σ. και των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και για την κατάργηση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων. 

Το μέλος της Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας 

Κώστας Κέκης 

 

 

 

 

 

 


