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  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
      
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, όσο πλησιάζουµε προς την περίοδο διεξαγωγής των εκλογών στα 
περισσότερα πρωτοβάθµια σωµατεία της χώρας, οι µάσκες πέφτουν και οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού – 
εργοδοτικού συνδικαλισµού εκδηλώνουν µε κάθε τρόπο την ανησυχία τους και την αντίδρασή τους, για τη 
σταθερή και συνεχόµενη άνοδο της Ε.Α.Κ.Π. που αποτελεί τη µοναδική ελπίδα των συναδέλφων για τη 
ριζοσπαστικοποίηση του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού κινήµατος και την καταλυτική συµβολή του στην 
αγωνιστική – ταξική αντεπίθεση που επιβάλλεται να υλοποιηθεί από όλους τους εργαζόµενους της χώρας, 
ενάντια στην αντεργατική – αντιλαϊκή πολιτική που στοχεύει στην κατάργηση του συνόλου των εργασιακών 
δικαιωµάτων, προκειµένου να διασωθεί το υπάρχον εκµεταλλευτικό κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα.  
 

   Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η υπ. αριθµ. 3/27-03-2012 ανακοίνωση της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου 
Αιγαίου, ( βλέπε site Ε.Α.Κ.Π. ) που επιχειρεί για ακόµη µια φορά να παραπλανήσει τους συναδέλφους της 
περιφέρειάς της, προσδίδοντας «ανεξάρτητη» και «ακοµµάτιστη» χροιά στο ενιαίο ψηφοδέλτιό της, αλλά και 
µια υποτιθέµενη αγωνιστικότητα στην υπεράσπιση των µελών της. ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ. 
 

   Η διατήρηση αλλά και η δηµιουργία νέων «ενιαίων» – «ανεξάρτητων» ψηφοδελτίων, (σε αντικατάσταση 
των κοµµατικών ψηφοδελτίων, που είχαν επιβληθεί από την εποχή της Π.Ε.Υ.Π.Σ., καταργώντας το ενιαίο, όταν 
δηλαδή αυτά εξυπηρετούσαν το λεγόµενο « κοµµατικό µάντρωµα» των εργαζοµένων),  καθίσταται βασική 
προτεραιότητα των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισµού (Π.Α.Σ.Κ.Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ.), ιδιαίτερα τη 
χρονική περίοδο που διανύουµε, γιατί εξυπηρετεί στο έπακρο τη στρατηγική της σύµπλευσης και των 
επιδιώξεων των κοµµατικών τους προϊσταµένων, µε συγκεκριµένες µεθοδεύσεις, όπως:  

� Τη συγκάλυψη των εκπροσώπων Π.Α.Σ.Κ.Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. µε τη συµµετοχή τους σε κοινό ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, στις εκλογές των πρωτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων.  

� Την υφαρπαγή της ψήφου που επιτυγχάνεται µε την παραπλάνηση των συναδέλφων, προτρέποντας τους να 
ψηφίσουν το υποτιθέµενο «ανεξάρτητο» και «ακοµµάτιστο» ψηφοδέλτιο.  

� Τη συµµετοχή στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των πρωτοβάθµιων ενώσεων µε την ταµπέλα του «ανεξάρτητου», 
αποποιώντας παραπλανητικά τη συλλογική ευθύνη µετατρέποντας την σε ατοµική.  

� Την ενίσχυση των παρατάξεων Π.Α.Σ.Κ.Π. – ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. στο δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο 
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), καθώς και των αντίστοιχων παρατάξεων (Π.Α.Σ.Κ.Ε. – ∆.Α.Κ.Ε.) στο τριτοβάθµιο 
συνδικαλιστικό όργανο (Α.∆.Ε.∆.Υ.), αφού στα συνέδρια των ανωτέρω οργάνων οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι τους 
εκδηλώνουν απροκάλυπτα τις προτιµήσεις τους. 

   Στη βάση αυτή και µε τη συγκεκριµένη τυχοδιωκτική συνδικαλιστική πρακτική, επιβιώνουν τα µέλη των 
ανωτέρω παρατάξεων και πετυχαίνουν την διαµόρφωση των αρνητικών για τα συµφέροντα των εργαζοµένων 
συσχετισµών, στο συνδικαλιστικό κίνηµα.  
  Εξαίρεση φυσικά δεν αποτελεί ούτε η Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου και οι αντιπρόσωποί της στην Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Πυροσβεστών, που ψήφιζαν και στήριζαν ανέκαθεν τις παρατάξεις της Π.Α.Σ.Κ.Π. και της 
∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. πρακτική που ακολουθεί άλλωστε και η συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοβάθµιων σωµατείων, 
που καταρτίζουν ενιαίο ψηφοδέλτιο στις εκλογές τους.  
  Σε αντίθεση όµως µε το γεγονός ότι αξιοποιούν στο έπακρο τη βοήθεια που τους προσφέρει µόνο η Ε.Α.Κ.Π. 
σε επίπεδο ενηµέρωσης και στήριξης προς αντιµετώπιση διαφόρων συλλογικών ή προσωπικών τους 
προβληµάτων, την ίδια στιγµή αφήνουν όµως οι ίδιοι απροστάτευτους τους συναδέλφους των περιφερειών 
τους, µε αποτέλεσµα οι εργαζόµενοι να απευθύνονται αποκλειστικά στην Ε.Α.Κ.Π. για την επίλυση των 
εργασιακών τους προβληµάτων, παρόλο που η παράταξή µας τους προτρέπει να θέτουν τα ∆.Σ. των σωµατείων 
τους προ των ευθυνών τους και να ζητούν από αυτά να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 
από τα καταστατικά τους. 
  Σχετικά µε την εκπροσώπηση από το «ανεξάρτητο» µέλος της Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Οµοσπονδίας όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, υπενθυµίζουµε στο προεδρείο της 
συγκεκριµένης Ένωσης ότι έχει εκλεγεί µε την συνδικαλιστική παράταξη ξεκάθαρου κοµµατικού 
προσανατολισµού (  « πόλο » όπως την αποκαλούν για να ακούγεται πιο lite ) την ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ., χωρίς να έχει 
εξουσιοδοτηθεί για την απόφαση του αυτή από τα απλά µέλη της ένωσης που τον εξέλεξαν ως « ανεξάρτητο».  
  ∆ηλώνουν µάλιστα και υπερήφανοι για την εκλογή του στο ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. !!!  
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  Υπερήφανοι λοιπόν γιατί ο «ανεξάρτητος» υποψήφιος τους που αφού εκλεγεί στο όνοµα της δήθεν 
ανεξαρτησίας του, στην συνέχεια συντάσσεται µε τον πραγµατικό κοµµατικό χώρο που ανήκει, γεγονός που 
το αποκρύβει όταν ζητά την ψήφο των µελών της Ένωσης του για να εξασφαλίσει την εκλογή του, όπως φυσικά 
πράττουν και τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. 
  Υπερήφανοι για το γεγονός ότι η παράταξη που πραγµατικά ανήκει δηλαδή η ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και εκλέγεται µέσα 
από το κοµµατικό της ψηφοδέλτιο στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, έχοντας αποκτήσει εδώ και µία δεκαετία την 
απόλυτη αυτοδυναµία στο ∆.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. µε την βοήθεια τέτοιου είδους «ανεξάρτητων » υποψήφιων 
από όσες Ενώσεις έχουν τέτοιας µορφής ενιαία «ανεξάρτητα » ψηφοδέλτια έχει την αποκλειστική ευθύνη:  
• Για το τέλµα που έχουν οδηγηθεί µε την συναίνεση της τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων όπως το 
ωράριο, ο κανονισµός µεταθέσεων και κατάταξης , οι οφειλές σε οδοιπορικά, ρεπό, δασικό επίδοµα, οι γονικές 
άδειες, η υγιεινή και ασφάλεια, η παραβίαση αρµοδιοτήτων κ.λ.π.   

• Για το κλίµα αυταρχισµού που έχει επιβληθεί από τα πάνω µε την ανοχή της, σε βάρος όσων εργαζοµένων 
τολµούν και αντιστέκονται στις συνεχόµενες αυθαιρεσίες και καταστρατηγήσεις των δικαιωµάτων τους.  

• Την υποτονική στάση που έδειξε το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την κατάργηση των 4.000 οργανικών 
θέσεων και την ανοχή που δείχνει απέναντι στις εργασιακές ανατροπές που είναι προ των πυλών όπως η 
αναδιάρθρωση ( κλείσιµο ) υπηρεσιών, το κούρεµα στο µισθολόγιο, το κούρεµα στις επικουρικές συντάξεις και το 
εφάπαξ , το νέο ασφαλιστικό κ.λ.π. ∆ηµιουργώντας όµως την ίδια ώρα ενόψει των εθνικών εκλογών αυταπάτες µέσα 
από τις κοινές ανακοινώσεις των προεδρείων των Σ.Α., εξυπηρετώντας τις εκλογικές επιδιώξεις του Αρχηγού της Νέας 
∆ηµοκρατίας, του συγκυβερνώντος δηλαδή κόµµατος που έχει συνυπογράψει τα εξοντωτικά µέτρα µέσα από την 
δανειακή σύµβαση, για τις δήθεν παροχές που θα κάνει όταν έρθει στην κυβέρνηση.       

   ∆ηλώνουν υπερήφανοι γιατί ότι όλο αυτό το διάστηµα της παρουσίας του στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας το µόνο 
θέµα που έφερε και ζήτησε παρέµβαση της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ την στιγµή που οι συνάδελφοι του στα νησιά του 
Νοτίου Αιγαίου αντιµετώπιζαν προβλήµατα από αλλεπάλληλες καταστρατηγήσεις του ωραρίου κ.λ.π,, ήταν η 
µετακίνηση µέλους του προεδρείου της Ένωσης από υπηρεσία γραφείου στην µάχιµη βάρδια!!!     
  
   Τώρα λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι του Νοτίου Αιγαίου ξέρετε ποιοι είναι οι συνυπεύθυνοι για τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζεται και εσείς ως εργαζόµενοι, αυτοί ακριβώς που δηλώνουν υπερήφανοι 
για την συµµετοχή τους στην απαξίωση και τον ενταφιασµό των εργασιακών µας δικαιωµάτων!!!  

    Νοιώθουν µάλιστα και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα µέλη τους, όταν διατείνονται 
πως µε την εκπροσώπηση τους µε ένα µόνο µέλος του προεδρείου της Ένωσης τους στην παράσταση 
διαµαρτυρίας των πυροσβεστών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 20/9/2011, έβγαλαν την 
υποχρέωση που είχαν, γιατί έτσι ως φαίνεται νοιώθουν την συνδικαλιστική τους δράση µόνο ως υποχρέωση. 
Και αντί να κάνουν την αυτοκριτική τους για την στάση τους αυτή, τολµούν να ζητούν και τα ρέστα από την 
Ε.Α.Κ.Π. για την κριτική που άσκησε προβάλλοντας µάλιστα ως δικαιολογία, ότι τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ. 
είχαν άλλες δουλειές εκείνη την ηµέρα και για αυτό δεν συµµετείχαν!!.   Τα συµπεράσµατα δικά σας.      
   ∆ιαµαρτύρονται µάλιστα που τους κατήγγειλε η Ε.Α.Κ.Π. ότι µε την συµβολική παρουσία τους και την παντελή 
απουσία των ∆ιοικητικών Συµβουλίων δέκα ακόµη Ενώσεων, υπονόµευσαν την µοναδική παράσταση 
διαµαρτυρίας που αποφασίστηκε από την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ κάτω από την συνεχή πίεση της ΕΑΚΠ., µετά από 
κωλυσιεργία ενός χρόνου, µε στόχο της παράστασης διαµαρτυρίας να δοθούν άµεσες λύσεις από τον Υπουργό 
προστασίας του Πολίτη στα καυτά θέµατα του κλάδου όπως και το ωράριο.( βλέπε site Ε.Α.Κ.Π. σχετ. 
ανακοίνωση 28/9/11). 
  
   Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, οι θέσεις και οι αγωνιστικές δράσεις και παρεµβάσεις της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών ενοχλούν και τροµάζουν τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της 
κυβέρνησης και της εργοδοσίας στο Π.Σ. γιατί η παράταξή µας αποτελεί την µοναδική παράταξη στο χώρο 
µας, που δεν καπελώνεται κοµµατικά και θέτει ως µοναδική προϋπόθεση ένταξης των συναδέλφων στις 
γραµµές τις, την αποδοχή και την τήρηση του πλαισίου αιτηµάτων και του αγωνιστικού – ταξικού -  
διεκδικητικού της πλαισίου. 

  Η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των παρατάξεων της Ε.Α.Κ.Π. σε όλη τη χώρα ενόψει και των 
επικείµενων εκλογών στα πρωτοβάθµια σωµατεία, καθώς και της δηµιουργίας ισχυρών παρατάξεων της 
Ε.Α.Κ.Π. στα σωµατεία που δεν υφίσταται, µε αποτέλεσµα να αλωνίζουν οι «ενιαίοι» – «ανεξάρτητοι» – 
«ακοµµάτιστοι» - ξεπουληµένοι συνδικαλιστές κόντρα στα συµφέροντα των εργαζοµένων στο Π.Σ. 
καθίσταται αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Α.Κ.Π. 
Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
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