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ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι  
Σε μια περίοδο όπου το ισχύον κοινωνικοοικονομικό σύστημα έχει αποκαλύψει πλέον το πραγματικό 
του πρόσωπο, το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και οι πολιτικοί εκφραστές του, επιδίδονται σε μια συνεχή 
προσπάθεια πλήρους αποπροσανατολισμού του Ελληνικού λαού από τα πραγματικά αίτια της οικονομικής 
κρίσης, που προέρχονται από την υπέρ συσσώρευση κεφαλαίων έπειτα από περίοδο μεγάλης κερδοφορίας, 
που στηρίζεται αποκλειστικά στην ασύδοτη εκμετάλλευση των εργαζομένων.  
Η πολιτική της σημερινής τρικομματικής κυβέρνησης, ολοκληρώνει το τσάκισμα των κατακτήσεων που 
απέσπασε το εργατικό κίνημα, μέσα από πολύχρονους και σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης της χώρας. 
Τα εργασιακά δικαιώματα βάλλονται ποικιλοτρόπως, σπρώχνοντας όλο και περισσότερα τμήματα του 
Ελληνικού λαού, στη φτώχεια, την ανέχεια και την εξαθλίωση, ως αποτέλεσμα των απανωτών αντιλαϊκών 
μέτρων, που επιφέρουν τη συνεχή καρατόμηση μισθών και συντάξεων, το τσάκισμα της κοινωνικής ασφάλισης, 
τη διάλυση των κρατικών κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία, την κατάργηση των περισσοτέρων 
κοινωνικών επιδομάτων, την επιβολή των χαρατσιών και τη φορολογική επιδρομή. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά 
στρώματα της χώρας να ενωθούν σαν μια γροθιά με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, δίνοντας προοπτική 
διεξόδου κόντρα στις επιλογές της Ε.Ε. της συγκυβέρνησης των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, των 
κομμάτων που αντιπροσωπεύουν τις λογικές αυτές, καθώς και των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, 
βάζοντας τέρμα στις θυσίες και τη λεηλασία του μόχθου τους και με σθένος και αποφασιστικότητα να 
διεκδικήσουν το δικαίωμα σε μια ζωή με αξιοπρέπεια, επιβάλλοντας την ανατροπή της αντιλαϊκής 
πολιτικής.  
Δεν υπάρχει σωτηρία αν δε δυναμώσει το κίνημα αμφισβήτησης της δύναμης των μονοπωλίων και των 
πολιτικών τους εκφραστών. 
Σε αυτόν τον αγώνα και οι πυροσβέστες επιβάλλεται να δώσουν δυναμικό παρών, γιατί και αυτοί 
αποτελούν κραυγαλέα θύματα αυτής της πολιτικής, έχοντας θυσιάσει επιπλέον βασικά δικαιώματα όπως ο 
στοιχειώδης ελεύθερος χρόνος τους που τίθεται στη διάθεση της υπηρεσίας, ενώ τα μέτρα ασφάλειας αρχίζουν 
και τελειώνουν «με τις ευχές των δικών μας ανθρώπων».       
Τέρμα πια στις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που προσπαθεί να επιβάλει ο κυβερνητικός και 
εργοδοτικός συνδικαλισμός και στο χώρο των σωμάτων ασφαλείας, με τις ηγεσίες των Ομοσπονδιών που 
ενώ αναδεικνύουν τα αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν όλους τους εργαζόμενους της χώρας, αποκρύπτουν 
σκόπιμα την ταξική τους υπόσταση. 
Αφενός γιατί ούτε ένα μέτρο δεν πάρθηκε εναντίον της πλουτοκρατίας, αφετέρου γιατί ακόμα και η 
υπολειτουργία των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας, που επιφέρει την υποβάθμιση της ασφάλειας του 
πολίτη, της πυρασφάλεια της χώρας κ.ο.κ., λειτουργεί σε βάρος του λαού.  
Όταν όμως καλούνται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να χτυπήσουν το λαϊκό κίνημα και ιδιαίτερα τους 
εργαζόμενους που απεργούν διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, τότε λειτουργούν άρτια, άψογα και πλήρως 
οργανωμένα, στο πλευρό της εργοδοσίας.  
Ταξική λοιπόν, πρέπει να είναι και η απάντηση ενάντια στα μέτρα και συνολικά στην πολιτική που τα 
δημιουργεί, καθώς και στην τάξη που τα συμφέροντά της εξυπηρετούνται και στη βάση αυτή η παράταξή 
μας συνεχίζει τον αγώνα μέσα από τις γραμμές του Π.Α.ΜΕ. παρεμβαίνοντας και ενημερώνοντας συνεχώς τους 
εργαζόμενους του Π.Σ. και προβάλλοντας παράλληλα ολοκληρωμένες προτάσεις για τη διεκδίκηση και 
την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πυροσβέστες και όλους τους εργαζόμενους. 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, αξιωματικοί, χαμηλόβαθμοι, συμβασιούχοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 
Πυροσβεστών σας καλεί αφού βγάλετε τα απαραίτητα συμπεράσματα με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στον 
χώρο μας, να γυρίσετε την πλάτη στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και στις φιέστες που 
διοργανώνουν και να συνταχθείτε με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα με απαρχή τη μαζική ένστολη 
συμμετοχή στα μπλοκ του Π.Α.ΜΕ. με την παράταξή μας το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη, στο Συλλαλητήριο 
ενόψει της Δ.Ε.Θ. στις 6μ.μ. στην Πλατεία Αριστοτέλους.    
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