
 1

   ΕΝΩΤΙΚΗ    ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ    ΚΙΝΗΣΗ    ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

της  Ε.Υ.Π.Σ. 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Μυτιλήνη  31 Ιανουαρίου 2012  
 

 

                   ΑΛΗΘΕΙΕΣ & ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ     
              

                                                   
    Αγαπητοί συνάδελφοι, την 20/12/2011 αποφασίσαµε και ιδρύσαµε την Ε.Α.Κ.Π Βορείου Αιγαίου 
   Από εκείνη την ηµέρα όπως ήταν αναµενόµενο άλλωστε γίναµε δέκτες κακοπροαίρετης κριτικής από τα 
γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης που χρόνια τώρα ενώ εξυπηρετούν συγκεκριµένα πολιτικά και κοµµατικά 
συµφέροντα, ψαρεύουν στα θολά νερά της δήθεν «ανεξάρτητης» συνδικαλιστικής τους δράσης.  
   Με αφορµή λοιπόν τα όσα κακοπροαίρετα διαδίδονται θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα παρακάτω: 

• Η ένωση Βορείου Αιγαίου εδώ και χρόνια προσπαθούσε µε πολλές δυσκολίες να διεκδικήσει λύσεις για 
τα προβλήµατα των εργαζοµένων και για τα ζητήµατα πυρασφάλειας της περιοχής αλλά και να αντιµετωπίζει 
τυχόν αδικίες και καταστρατηγήσεις σε βάρος δικαιωµάτων των συναδέλφων.  

• Τα δύο τελευταία χρόνια και κυρίως για τους λόγους που δεχόµαστε την επίθεση λάσπης αυτό το 
διάστηµα, δεν υπήρχε σωστή συνεργασία στο ∆.Σ της ένωσης µε αποτέλεσµα, την στιγµή µάλιστα που ως 
εργαζόµενοι δεχόµασταν µία άνευ προηγούµενου επίθεση στο βιοτικό µας επίπεδο, να υπάρχει µία 
αδικαιολόγητη αδράνεια στην συνδικαλιστική δράση της ένωσης µας. Αυτός φυσικά είναι και ο βασικότερος 
από τους λόγους που αποφασίσαµε να ιδρύσουµε την Ε.Α.Κ.Π Βορείου Αιγαίου. 

• Είναι αδιανόητο να λέγετε από τα κέντρα παραπληροφόρησης σαν κατηγορία ότι µε αυτό το τρόπο 
χρωµατίζουµε κοµµατικά την ένωση, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ε.Α.Κ.Π. είναι συνδικαλιστική 
παράταξη που συνενώνει συναδέλφους µε κοινές αγωνίες και στόχους αλλά µε διαφορετικό πολιτικό 
προσδιορισµό.   

• Θα θυµίσουµε ότι όταν χρειάστηκε να επέµβουµε για να σταµατήσουµε τις παράνοµες επιφυλακές λόγω 
δείκτη επικινδυνότητας την αντιπυρική περίοδο η Ε.Α.Κ.Π βοήθησε να βρούµε την νοµοθεσία και έθεσε το 
θέµα µαζί µε την ένωση µας προς κάθε αρµόδιο. Το αποτέλεσµα ήταν να µπει φρένο σε αυτή την 
εκµετάλλευση, να γίνει µηνυτήρια αναφορά και να δοθεί η απαραίτητη δηµοσιότητα για το γεγονός ότι 
πυροσβέστες προσέφυγαν κατά των αυθαιρεσιών ανώτερων τους.   

• Όταν χρειάστηκε να κάνουµε ενέργειες για τις συνεχιζόµενες αποσπάσεις που γίνονταν για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών από νησί σε νησί χωρίς να δικαιολογούνται οδοιπορικά, η Ε.Α.Κ.Π. για ακόµη µία 
φορά βοήθησε να βρούµε την σχετική νοµοθεσία και να συντονίσουµε τις ενέργειες µας, µε αποτέλεσµα 
σταµατήσουν οι ανέξοδες µετακινήσεις, να γίνει η καταβολή των οδοιπορικών και τελικά να προκύψουν 
προσλήψεις προσωπικού στα κλιµάκια.  
    Ας αναρωτηθούµε όµως συνάδελφοι πόσοι από όλους εµάς που υπηρετούµε στα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου δεν ζητήσαµε βοήθεια από τα στελέχη της Ε.Α.Κ.Π. για διάφορα εργασιακά ή υπηρεσιακά θέµατα 
που µας απασχόλησαν ή δεν επισκεπτόµασταν την ιστοσελίδα της για να βρούµε αυτό που µας ενδιέφερε 
καθώς πουθενά αλλού δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί κάτι αντίστοιχο για τα δικαιώµατα µας;  

      Πρώτοι και καλύτεροι βέβαια προσέτρεχαν για βοήθεια και συµπαράσταση στην Ε.Α.Κ.Π. την οποία την 
αξιοποίησαν στο έπακρο κυρίως για δική τους προσωπική προβολή, αυτοί που µε µένος διαδίδουν καιρό τώρα 
την λασπολογία σε βάρος της.   
 

     Τους ρωτάµε λοιπόν από πού προκύπτει η εξυπηρέτηση των κοµµατικών συµφερόντων της Ε.Α.Κ.Π. 
όπως οι ίδιοι θέλουν να προσδώσουν στην συνεπή και ανιδιοτελή συνδικαλιστική της δράση;   
    Το µόνο που διαπιστώσαµε όλοι µας όλα αυτά τα χρόνια από την δράση της Ε.Α.Κ.Π. είναι µία αγωνιώδη και 
υπεύθυνη προσπάθεια για την επίλυση των εργασιακών µας προβληµάτων και απεριόριστη βοήθεια χωρίς 
αποκλεισµούς για όποιον συνάδελφο απευθύνθηκε στα στελέχη της όποια πολιτική τοποθέτηση και εάν είχε. 
   Έχουµε ακούσει και το σαθρό επιχείρηµα ότι η Ε.Α.Κ.Π. είναι κουµµουνιστική παράταξη, κάτι που το 
θεωρούµε ανυπόστατο για τον απλούστατο λόγο ότι την Ε.Α.Κ.Π. ενώ την στηρίζουν και δραστηριοποιούνται σ 
αυτήν συνάδελφοι από όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουν καταλάβει όµως ότι στο κλάδο µας δεν µας 
παίρνει άλλο να τσακωνόµαστε µεταξύ µας για την κοµµατική µας τοποθέτηση, αλλά να συγκρουόµαστε 
σύσσωµοι µε τις πολιτικές που εφαρµόζονται σε βάρος µας από όπου αυτές και εάν προέρχονται!   
   Είναι γνωστό άλλωστε ότι οι ίδιες πανοµοιότυπες λασπολογίες που εκπορεύονται κατ εντολή από τα ίδια 
ακριβώς κέντρα, επαναλήφθηκαν και σε όποιες άλλες ενώσεις συνάδελφοι όπως και εµείς πήρανε την απόφαση 
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να ιδρύσουν την Ε.Α.Κ.Π. στην περιοχή τους και να κόψουν µία για πάντα τα δεσµά τους µε τις δυνάµεις του 
συµβιβασµένου κυβερνητικού συνδικαλισµού που όλοι µας έχουµε « γευτεί » τα καλά της δράσης του!   
  Το αποτέλεσµα φυσικά ήταν να σπάσουν τα µούτρα τους οι σειρήνες του κυβερνητικού συνδικαλισµού πάνω 
στην αποφασιστικότητα των συναδέλφων που τις ίδρυσαν και στην απόφαση των εργαζοµένων που τις 
αγκάλιασαν και τις στήριξαν αγνοώντας τις λασπολογίες τους.     
   Για τον λόγο αυτό ζητάµε από όλους τους συναδέλφους να απεγκλωβιστούν επιτέλους από τα µικροκοµµατικά 
διλλήµατα που τους κρατάνε εγκλωβισµένους και απογοητευµένους σε αδράνεια και να κάνουµε όλοι µαζί µια 
προσπάθεια για να περισώσουµε ότι µπορούµε από την ολοένα αυξανόµενη «νοµοθετηµένη»  λεηλασία  του 
εισοδήµατος και των δικαιωµάτων µας. 
 

  Απευθυνόµενοι όµως σε αυτούς που: 
  
  -- Στρέφονται σε βάρος όλων όσων από εµάς πήραµε την απόφαση να ιδρύσουµε την Ε.Α.Κ.Π. Βορείου 
Αιγαίου προκειµένου να παλέψουµε µέσα από τις θέσεις και τις αρχές της για την ανάδειξη και την 
επίλυση των προβληµάτων µας, αφού δεν είδαµε τίποτε ουσιαστικό µέχρι σήµερα από τις άλλες δύο 
παρατάξεις ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. & Π.Α.Σ.Κ. Π. που τόσα χρόνια µε εναλλαγές στο προεδρείο είχαν την ευθύνη 
της Οµοσπονδίας.  
 

 -- Υποκριτικά το παίζουν δήθεν ανεξάρτητοι υπερασπιζόµενοι υποτίθεται την « ενιαία » έκφραση στις 
εκλογές της Ένωσης, τους ρωτάµε:   
 

• Όταν εκλέγονται µέσα από το ενιαίο ψηφοδέλτιο της Ένωσης µας ως αντιπρόσωποι για τα συνεδρία 
της οµοσπονδίας, δηλαδή στο ανώτερο όργανο του κλάδου µας, µε ποιανού εξουσιοδότηση από όσους τους 
ψήφισαν και µε ποια κριτήρια επιλέγουν και ψηφίζουν ένα από τα τρία ψηφοδέλτια που κατατίθενται στο 
συνέδριο;  

• Με ποια κριτήρια επιλέγουν το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ Κ. Π. ή της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ που έχουν καθαρά 
κοµµατικό προσδιορισµό και όχι συνδικαλιστικό όπως της Ε.Α.Κ.Π. και µπαίνουν µάλιστα κάποιοι από 
αυτούς και υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια αυτά για την εκλογή τους στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας;  

• ∆εν αποτελεί αυτό µέγιστη υποκρισία απέναντι στους συναδέλφους που τους στήριξαν και δεν 
αποτελεί σκόπιµη εξαπάτηση που δεν τους είχαν ανακοινώσει τις προθέσεις τους αυτές;   

• Πως λοιπόν αναθεµατίζουν την δηµιουργία της παράταξης της Ε.Α.Κ.Π. στο Βόρειο Αιγαίο και ξεσκίζουν 
υποκριτικά τα ιµάτια τους για την διάσπαση της «ενιαίας» έκφρασης όταν αυτοί για λόγους σκοπιµότητας και 
για να ψαρεύουν ψηφοθηρικά σε θολά νερά µε την ταµπέλα του δήθεν ανεξάρτητου, κρύβουν τις πραγµατικές 
τους προθέσεις πίσω από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά στο συνέδριο χωρίς κανέναν ενδοιασµό συντάσσονται 
είτε µε το ένα είτε µε το άλλο ψηφοδέλτιο;   

• Μήπως λοιπόν για αυτό όχι µονό δεν παίρνουν το λόγο για να µεταφέρουν τα προβλήµατα µας στον 
χώρο του συνεδρίου όπως είναι εξουσιοδοτηµένοι από τους εργαζόµενους που τους εκπροσωπούν, αλλά το 
µόνο που κάνουν είναι να παρουσιάζονται µόνο την ώρα της ψηφοφορίας για να στηρίξουν την παράταξη που 
πραγµατικά ανήκουν αλλά το κρύβουν από τα µέλη της Ένωσης!  
Ας απαντήσουν λοιπόν, εκεί που είναι η «ανεξαρτησία» τους;  
 

    Για αυτό συνάδελφοι όλοι εµείς που πήραµε την απόφαση να ιδρύσουµε την Ε.Α.Κ.Π. Βορείου Αιγαίου 
δεσµευόµενοι απέναντι σας ότι θα υπερασπιστούµε τα εργασιακά µας δικαιώµατα πάνω στο πλαίσιο αρχών 
και των θέσεων της και που γνωριζόµαστε πλέον πολύ καλά µεταξύ µας σας καλούµε: 

• Να κλείσετε τα αυτιά σας στη λασπολογία  και να γυρίσετε την πλάτη στην υποκρισία των  
« ανεξάρτητων σωτήρων µας ».  

• Να βαδίσουµε ενωµένοι, όχι σαν αριστεροί, δεξιοί ή σοσιαλιστές, αλλά σαν εργαζόµενοι πυροσβέστες 
γιατί δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος. Τα µέτρα που πάρθηκαν ήταν η αρχή και άνοιξαν την πόρτα στον 
εργασιακό µεσαίωνα που επί χρόνια µας προειδοποιούσε η Ε.Α.Κ.Π., αλλά όλοι αυτοί και οι όµοιοι τους µας 
εφησύχαζαν κατηγορώντας την για κινδυνολογία και οδηγούµαστε τώρα µαζικά όλοι µας χωρίς καµία 
«κοµµατική» διάκριση στην εξαθλίωση.  

• Να συναντηθούµε το αµέσως επόµενο διάστηµα στις περιοδείες που θα ακολουθήσουν στις υπηρεσίες 
και τα κλιµάκια της περιφέρειας µας για να συζητήσουµε χωρίς ενδοιασµούς και διλλήµατα για την 
αγωνιστική πορεία της Ένωσης µας και για τα µικρά και µεγάλα εργασιακά µας προβλήµατα που περιµένουν 
λύση.  

                                             ΕΝΩΤΙΚΗ  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ  
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                                                                  ΒΟΡΕΙΟΥ  ΑΙΓΑΙΟΥ  
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