
Ε Ν Ω Τ Ι Κ Η  Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η  Κ Ι Ν Η Σ Η  Π Υ Ρ Ο Σ Β Ε Σ Τ Ω Ν
Της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τηλ.: 6932473532, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, e-mail: info@eakp.gr.
               
          Αρ. 3/2018                                                                                          Θεσσαλονίκη 12 Απρίλη 2018     
    
                                                                                                                

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

« Για τα αποτελέσματα των εκλογών στην E.Υ. Π. Σ. Περ/ρειας Κεντρικής Μακεδονίας »

Με αφορμή την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών Κεντρικής
Μακεδονίας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε εκείνους που με την ψήφο τους, στήριξαν την παράταξή μας, αλλά και
σε όσους κατά την περίοδο πριν τις εκλογές, στις περιοδείες, στις συσκέψεις και στην ημερίδα για την υγιεινή και
ασφάλεια  που  πραγματοποιήσαμε,  άκουσαν  τις  θέσεις  μας  και  συζητήσαμε  από  κοινού   πάνω  στην  βάση  των
εργασιακών ζητημάτων που μας απασχολούν ως εργαζόμενους.  Σε  όλους αυτούς που παρά τις  διαφορετικές μας
προσεγγίσεις για μία σειρά ζητήματα, μας εμπιστεύτηκαν την αγωνία τους για τις γενικότερες αρνητικές εξελίξεις και
μοιράστηκαν μαζί μας τους δικούς τους προβληματισμούς .

 Όσον αφορά όμως τα αποτελέσματα των εκλογών θεωρούμε ότι ο συσχετισμός δυνάμεων στην Ένωσή
μας  παραμένει  αρνητικός,  γιατί  παραμένουν  ισχυρές  εκείνες  οι  δυνάμεις  που έχουν συμβάλλει  στην
δραματική κατάσταση που βιώνουμε όλοι καθημερινά και που έχουν καταφέρει να εδραιώσουν  σε μία
μεγάλη  μερίδα  των  συναδέλφων  κλίμα  συμβιβασμού  &  αποδοχής,  απέναντι  σε  κάθε  αντεργατική
ανατροπή που μας έχει επιβληθεί από όλες τις κυβερνήσεις. 

 Δεν  είναι  τυχαίο  το  γεγονός  ότι  ενώ  συμφωνούν  οι  περισσότεροι  συνάδελφοι  με  τις  θέσεις  και  τις
προτάσεις της ΕΑΚΠ και αναγνωρίζουν την αγωνιστικότητα της, δυσκολεύονται να επιλέξουν σ αυτήν την
φάση  τουλάχιστον,  τον  δρόμο  του  αγώνα  που  προτείνει  ως  την  μόνη  προοπτική  επίλυσης  των
προβλημάτων μας. 

 Αποτελεί  νομοτέλεια  του  κυβερνητικού  συνδικαλισμού  και  αυτό  δεν  πρέπει  να  διαφεύγει  από  τους
συναδέλφους, ότι οι δυνάμεις του, σε όσα κομμάτια και αν σπάσουν ( σε πέντε καλή ώρα στην ένωση
μας), με όποιο όνομα και αν εμφανίζονται, όσο και να διατείνονται για την δήθεν « ανεξαρτησία τους », η
κοινή στάση αδράνειας που τους χαρακτηρίζει και η καθολική και πάγια πλέον άρνηση τους να στηρίξουν
το αγωνιστικό πλαίσιο που προτείνει η ΕΑΚΠ, αποκαλύπτουν ότι όχι μόνο ανεξάρτητοι και διασπασμένοι
δεν είναι, αλλά κάνουν πολύ καλά την δουλεία του νεροκουβαλητή όλες μαζί και η κάθε μία ξεχωριστά σε
όλες τις κυβερνήσεις και τις διευκολύνουν στο τσάκισμα των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 

 Το κουρνιαχτό που σηκώνουν με τις διαχρονικές κόντρες για την προσωπική επικράτηση  στις καρέκλες
του  προεδρείου,  συμβάλει  στην  πόλωση που τους είναι  απαραίτητη  για  να μην  αποκαλυφθεί  στους
συναδέλφους ότι πέραν αυτού « μηδέν εις το πηλίκο » για τα συμφέροντα των πυροσβεστών. 

 Η επιβεβαίωση όμως της σημαντικής επιρροής τους και σε αυτές τις εκλογές, θα έχει ως αποτέλεσμα ο
προσανατολισμός  του  σωματείου  μας  να  συνεχίσει  να  κινείται  σε  πλαίσια  συμβιβασμού  και
ρουσφετολογικής διαχείρισης των προβλημάτων. Ταυτόχρονα το Σωματείο με τις όποιες αποφάσεις του,
αλλά και με την αδράνειά του ακόμα θα συνεχίζει να βάζει πλάτες στην αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης,  γεγονός  που  θα  το  νοιώσουν  οι  συνάδελφοι  στο  πετσί  τους  πολύ  γρήγορα  με  τις
προωθούμενες  ανατροπές που εκκολάπτονται  στο ωράριο και  τον  κανονισμό μεταθέσεων,  όπως έχει
προειδοποιήσει πρόσφατα η ΕΑΚΠ και μέσα από τις εργασίες της Ημερίδας που διοργάνωσε πρόσφατα
για την υγιεινή και ασφάλεια στο Π.Σ. και οι εξελίξεις πλέον την επιβεβαιώνουν.    

Η Ε.Α.Κ.Π. δεσμεύεται ότι, με την συνεχή παρουσία της στους εργασιακούς χώρους, με τις παρεμβάσεις της για
την επίλυση προβλημάτων και με τη συμμετοχή της στους αγώνες του μαζικού λαϊκού κινήματος , θα προσπαθήσει να
συμβάλει στο δυνάμωμα της Ένωσης σε αγωνιστική κατεύθυνση, ανοίγοντας μέτωπο με τον παραγοντισμό και την
λογική των δημοσίων σχέσεων που καλλιεργείτε τόσα χρόνια από τα προεδρεία της Ένωση μας, ως αποτελεσματικός
τρόπος επίλυσης προβλημάτων και με τους συναδέλφους αμέτοχους παρατηρητές.  

Στόχος της Ε.Α.Κ.Π. είναι η ποιοτική αναβάθμισή του επαγγέλματος μας σε όλα τα επίπεδα μέσα από την ριζική
αναδιοργάνωση και η ανάκτηση όλων των απωλειών από την αντιλαϊκή πολιτική των μνημονίων, που εφάρμοσαν όλες
οι κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη σφοδρότητα η σημερινή συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ.
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