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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, καταγγέλλει τον τακτισμό με 
τον οποίον δρα το προεδρείο της ένωσής μας πλαισιωμένο και από άλλους συνδικαλιστές του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, που ακόμη και σήμερα, δίχως κανένα ενδοιασμό, εμμένουν στην ίδια καιροσκοπική πορεία 
που όλο το προηγούμενο διάστημα χάραξαν, επιχειρώντας με ύπουλο τρόπο να εμφανιστούν στους 
εργαζομένους  ως σωτήρες. 

Έχει πλέον παγιωθεί η τακτική του προεδρείου και των τροβαδούρων του να προωθεί ημερίδες που 
εκτός κάποιας σχετικής ενημέρωσης, εμπεριέχουν και αρκετή δόση εφησυχασμού σχετικά με τα 
αλλεπάλληλα σφυροκοπήματα που δεχτήκαμε και κυρίως για αυτά που θα δεχτούμε στο άμεσο μέλλον από την 
κυβερνητική πολιτική, απέχοντας συνειδητά από τη λογική της ανάληψης πρωτοβουλίας για δυναμικές 
κινητοποιήσεις για την αποτροπή των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων που καταρρακώνουν τη ζωή όλων  
μας.  

Σ’ αυτό το σημείο επιβάλλεται να  υπενθυμίσουμε αυτό που διαδραματίστηκε κατά την 2η  Συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, που έγινε στις 30/06/2010 (ίδιο προεδρείο έως τώρα), και αποτελεί 
ακόμη μία απόδειξη της διαχρονικής πλέον αδιαφορίας των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού. 
Όταν δηλ, με αφορμή τις συνεχόμενες αντεργατικές εξελίξεις που έβαλλαν (και συνεχίζουν να βάλλουν) 
καταιγιστικά και τον κλάδο μας, ζητήσαμε να υπάρξει απόφαση για άμεσες  δυναμικές κινητοποιήσεις και 
διεκδικητικές ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων μας πριν να είναι αργά όπως  π.χ μισθολογικές 
περικοπές, ωράριο, συνταξιοδοτικό- ασφαλιστικό, τον προς υπογραφή αναξιοκρατικό κανονισμό μεταθέσεων, 
περί τροποποίησης του Π.Δ περί υγιεινής και ασφάλειας  καθώς και για την αποτροπή  κλεισίματος  Π.Υ. & Π.Κ., 
κ.α. Τότε και  οι δυο παρατάξεις συμφώνησαν με την πρόταση του προέδρου του Δ.Σ « άσε πρώτα να 
εφαρμοστούν και μετά βλέπουμε ». Αυτοί είναι Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι οι «μεγάλοι αγωνιστές» του 
παρελθόντος που σιγοντάρισαν με όλες τους τις δυνάμεις στο να επέλθει ένα σκοτεινό μέλλον που θα επιφέρει 
την πλήρη εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων. 

Αποτελεί λοιπόν άκρως υποκριτική και αλαζονική κίνηση,  οι συνυπαίτιοι για τα δεινά που έχουν επέλθει 
στους εν’ ενεργεία και στους συνταξιούχους συναδέλφους μας, εμφανιζόμενοι ως σύγχρονοι Πόντιοι Πιλάτοι, 
προκειμένου να συντηρήσουν και το τηλεοπτικό τους προφίλ, να καλούν τους εργαζόμενους σε αλλεπάλληλες 
ημερίδες-εσπερίδες που υλοποιούνται μέσω αδρών χρηματοδοτήσεων, προερχομένων από τα χρήματα μας,  με 
προσανατολισμό  την καλύτερη διαχείριση της καταστροφής τους, έχοντας άμεση συνέπεια στα 
οικονομικά της ένωσης μας. 

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ε.Α.Κ.Π. είναι υπέρ της ενημέρωσης των 
συναδέλφων. Εδώ και χρόνια μέσω της ιστοσελίδας που διατηρεί και μέσω των ανακοινώσεων που εκδίδει είχε 
ενημερώσει έγκαιρα για τα όποια δεινά επωμιστήκαμε  και πάλεψε για την αποτροπή τους. Όμως δεν 
μπορεί το προεδρείο της ένωση μας με την απραξία του και τη χαρακτηριστική αδράνειά του όλο  το 
προηγούμενο διάστημα και αφού έχει βάλει πλάτη για την εφαρμογή των μέτρων, να επαφίεται σε κατευναστικές 
και αποπροσανατολιστικές  φιέστες υπό το μανδύα της ενημέρωσης για αυτά που το ίδιο συνηγόρησε στο να 
συμβούν επιβαρύνοντας μάλιστα τις τσέπες μας,.  

Έτσι λοιπόν παρά τις διαβεβαιώσεις του προεδρείου για το χαμηλό κόστος εσπερίδας που έγινε στο 
Μεσολόγγι, από κοινού με την  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Α.Δ. Αιτωλίας, σύμφωνα με όσα προκύπτουν 
από τον πρόσφατο οικονομικό απολογισμό της ένωσης μας, αυτή επιβαρύνθηκε με το πόσο των  984,00 
ευρώ το οποίο καταβλήθηκε από τα αποθεματικά της. 

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, η παράταξή μας, μετά από  τεκμηριωμένες αναλύσεις, είχε προβλέψει και 
ενημερώσει έγκαιρα για το τσουνάμι των αρνητικών εξελίξεων που αργά ή γρήγορα θα έπλητταν και τον 



εργασιακό μας χώρο όταν οι υπόλοιποι συνδικαλιστές του χώρου διέσπειραν αυταπάτες για δήθεν εξαίρεση μας 
απ’ αυτές. Ενώ λοιπόν ζητούσε για την αποτροπή τους την άμεση-δυναμική-αγωνιστική πάλη του 
δευτεροβάθμιου και πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικών μας οργάνων, οι πλειοψηφίες των άλλων παρατάξεων 
καταψήφιζαν τις προτάσεις αυτές και έριχναν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων.  

Έχοντας πλήρη συνείδηση των πεπραγμένων τους διέσπειραν τον εφησυχασμό, καλλιεργώντας ως κυρίαρχο 
επιχείρημα την ιδιαιτερότητα και σπουδαιότητα της αποστολής μας ανοίγοντας χάσμα, δημιουργώντας 
αντιπαράθεση με τους άλλους εργαζόμενους, υπονομεύοντας κάθε αγωνιστική δράση που ξεπηδούσε και θα 
μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τα κομματικά τους καταφύγια,  « σκάβοντας το λάκκο » σ’ εμάς και τις 
οικογένειες μας. 

Όπως όμως λέει μια λαϊκή παροιμία:   « Ο κόλακας ζεί σε βάρος εκείνων που τον ακούνε ». 

Αν λοιπόν το προεδρείο τη ένωσής μας ενδιαφέρεται πραγματικά για τους συναδέλφους, με ταξική 
αγωνιστική ενότητα και αποφασιστική κλιμάκωση της πάλης, να προβεί εδώ και τώρα σε αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις με στόχο την αποτροπή των πολιτικών που μας οδηγούν στο χείλος του γκρεμού.  

Εμμένουμε πιστά στον  δύσκολο δρόμο του ταξικού αγώνα που χρόνια τώρα χαράχτηκε από αγωνιστές 
και ενισχύεται από τις ολοένα αυξανόμενες λαϊκές-κοινωνικές συμμαχίες, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι η 
δικαίωση όλων μας, θα επέλθει σύντομα μέσα απ’ αυτόν και όχι μέσα από φιέστες και συμβιβαστικές-
αποπροσανατολιστικές ενέργειες με « αγωνιστικά » ή άλλα επιχρίσματα από κάθε λογής ψευτοσωτήρες που στο 
βωμό ολίγων ψηφαλακίων, της προσωπικής προβολής τους και κυρίως για την επιβίωση του απάνθρωπου 
κοινωνικοοικονομικού συστήματος, δεν διστάζουν να ξεπουλήσουν εργαζόμενους και δικαιώματα, όπως κάνουν 
μέχρι σήμερα οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού. 
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