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ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 

Με αφορμή τα δημοσιεύματα που απασχόλησαν τον ηλεκτρονικό τύπο 
τις τελευταίας ημέρες σχετικά με την επιστολή αξιωματικού του Π.Σ. και την 
απάντηση συνδικαλιστικού εκπροσώπου της Ε.Α.Π.Σ., αλλά και λόγω του ότι 
η Ε.Α.Κ.Π. κλήθηκε να δημοσιεύσει την εν λόγω επιστολή έχουμε να 
δηλώσουμε τα εξής:  

Η Ε.Α.Κ.Π. από την ημέρα  ίδρυσης της βάδισε και αγωνίστηκε πάνω 
σε σταθερές αρχές και θέσεις χωρίς να παρεκκλίνει από το κύριο και βασικό 
σκοπό της που ήταν, ο αγώνας για την αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων 
των εργαζομένων και των παρεχομένων υπηρεσιών πυρασφάλειας στον 
ελληνικό λαό, όπως επίσης και η έγκαιρη αποκάλυψη και αντιμετώπιση όλων 
των διαχρονικών αντεργατικών μεθοδεύσεων που εξυφαίνονταν στα 
κυβερνητικά επιτελεία  κατ εντολή της Ε.Ε.. Οι εξελίξεις δυστυχώς δικαίωσαν 
πλήρως την Ε.Α.Κ.Π. σε ότι είχε προαναγγείλει, σε αντίθεση με τους 
εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού που αναφέρονται στην εν 
λόγω επιστολή, οι οποίοι παραπλανούσαν τους εργαζόμενους για να μην 
γίνεται ορατός ο κίνδυνος και δημιουργείται κλίμα αμφισβήτησης και 
αγωνιστικότητας.  

Η Ε.Α.Κ.Π. και τα μέσα ενημέρωσης που αξιοποιεί, όπως η ιστοσελίδα 
της και τα κατά καιρούς έντυπα που εκδίδει, κινούνται πάνω στις αρχές αυτές 
και αποτελούν βήμα για κάθε γόνιμο προβληματισμό που στοχεύει στην 
ανάταση του συνδικαλιστικού κινήματος σε αγωνιστική κατεύθυνση,  μακριά 
από προσωπικού χαρακτήρα αντιλήψεις και γενικόλογες αναφορές, που  
ακόμη και αν δεν είναι αυτός ο σκοπός τους, το αποτέλεσμα είναι να 
αποπροσανατολίζονται οι εργαζόμενοι από τις πραγματικές αιτίες που γεννούν 
τα προβλήματα τους και να τους εγκλωβίζουν στα στενά πλαίσια των 
διαπροσωπικών, ή λανθασμένων επιλογών από όπου και αν προέρχονται.   

Συλλογικές δράσεις στηρίζει και αναδεικνύει λοιπόν η Ε.Α.Κ.Π., που  
κινούνται σε αγωνιστική κατεύθυνση και έχουν ξεκάθαρο και σαφή ταξικό 
προσανατολισμό και για κανέναν λόγο δεν θέλει να συμβάλει σε αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτή, για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιήθηκε η συγκεκριμένη 
επιστολή.                  

Παρ ότι στην επιστολή θίγονται αρκετά ζητήματα και ξεχειλίζει από 
οργή και αγανάκτηση, η οπτική πλευρά που τοποθετούνται τα ζητήματα σε 
κομβικά θέματα, περί του κράτους, των μηχανισμών του και της οργάνωσής 
του, το ρόλο της αστικής ιδεολογίας και των κάθε λογής απολογητών της, 
καθώς και τα ιστορικά παράδοξα που εντοπίζονται στην επιστολή του 
συναδέλφου, μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους.   

Κατά τη γνώμη της Ε.Α.Κ.Π. το κράτος αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο 
που περιορίζεται σε συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο. Μορφή κράτους δεν 
υπήρχε στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα. 

Στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης εμφανίστηκαν οι πρώτες μορφές 
του κράτους. Σχηματίστηκε μαζί με την εμφάνιση της ατομικής ιδιοκτησίας και 
των τάξεων.  

Γεννήθηκε από την ανάγκη να χαλιναγωγούνται οι ταξικές αντιθέσεις, 
και επειδή ταυτόχρονα γεννήθηκε μέσα στη σύγκρουση αυτών των τάξεων, 
είναι κατά κανόνα κράτος της πιο ισχυρής, οικονομικά κυρίαρχης τάξης, που 
με τη βοήθεια των μηχανισμών του κράτους γίνεται πολιτικά κυρίαρχη τάξη. 
Αυτό το κράτος θα έρθει να υπηρετήσει το πολιτικό προσωπικό εκφράζοντας 
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τα συμφέροντα της αστικής τάξης, χρησιμοποιώντας καρώτο και μαστίγιο και 
δεν πρόκειται για μένος και σαδισμό όπως αναφέρεται στην εν λόγο επιστολή.  

Για την Ε.Α.Κ.Π. δεν αποτελεί ιστορικό παράδοξο, η ενσωμάτωση των 
δωσίλογων και των μαυραγοριτών στο δημόσιο βίο. Έτσι συμπεριφέρεται η 
αστική τάξη, γιατί είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα της. Το ίδιο έγινε άλλωστε με 
τους συνεργάτες του Χίτλερ στη Γερμανία, του Φράνκο στην Ισπανία. 
 Ο τύπος του κράτους καθορίζεται από το ποια τάξη αυτό έρχεται να 
υπηρετήσει. Γεγονός που σημαίνει πως η οικονομική βάση της συγκεκριμένης 
κοινωνίας καθορίζει τον τύπο του κράτους (δουλοκτητικό κράτος, 
φεουδαρχικό, αστικό κράτος).  

Οι κρατικές μορφές έχουν τις ρίζες τους στην οικονομική βάση της 
υλικής ζωής και αντανακλώνται σαν έκφραση των κοινωνικών σχέσεων στην 
οργάνωση της κοινωνίας.   

Στην πορεία της ιστορίας η κρατική οργάνωση της κοινωνίας γίνεται 
περισσότερο πολύπλοκη, και οι επιδράσεις των μηχανισμών του κράτους 
έχουν χαρακτήρα αντεργατικό - αντιλαϊκό – κατασταλτικό.  
 Στις συνθήκες του καπιταλισμού, η αστική ιδεολογία προσπαθεί να 
ταυτίσει το κράτος με τα συμφέροντα όλης της κοινωνίας και να το εμφανίσει 
σαν ένα ουδέτερο αταξικό μηχανισμό. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν και 
οι κάθε λογής έγκριτοι «κονδυλοφόροι», όπως αποκαλούνται στην επιστολή. 
Διαπιστώσεις χωρίς όμως να αναδεικνύονται οι αιτίες που γενούν τα 
προβλήματα και το σημαντικότερο, τι διέξοδο προτείνει ο καθένας.   

Στην επιστολή του ο συνάδελφος θίγει πολλά προβλήματα που χρόνια 
τώρα η παράταξή μας έχει αποκαλύψει με τις θέσεις της και τη δράση της, με 
τον αγωνιστικό προσανατολισμό της, κάτι που υπονομεύτηκε και 
συκοφαντήθηκε μεθοδευμένα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σε 
συνεργασία με τους εκπροσώπους του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Άλλωστε 
ο καθένας εκεί που έχει ταχθεί. Εμείς δεν έχουμε αμφιβολία για τα 
συμφέροντα που ο καθένας χρόνια τώρα υπηρετεί. 

Επίσης καμιά σύνδεση δεν γίνεται με τις πολιτικές της Ε.Ε. που κάνει τα 
πάντα για την ταχύτερη εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών προγραμμάτων, σε 
όλες τις χώρες με μνημόνιο ή χωρίς μνημόνιο, με την ταυτόχρονη ενίσχυση 
της πρακτικής και επιχειρησιακής συνεργασίας των κατασταλτικών 
μηχανισμών των κρατών, αυτό που οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις κατά καιρούς 
αποκαλούν αναδιοργάνωση των Σωμάτων Ασφαλείας.  

Από την έναρξη ισχύος της Νέας Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης που 
τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Δεκέμβρη 2009, νέα δεινά υλοποιούνται για 
τους λαούς της Ευρώπης. Πρόκειται για πλαίσιο λειτουργίας που 
συμπυκνώνει την συσσωρευμένη πείρα των κυρίαρχων κύκλων της Ε.Ε. για 
την ενίσχυση της στρατιωτικοποίησής της, την υιοθέτηση του προληπτικού 
πολέμου, την παραπέρα ενδυνάμωση των κατασταλτικών - επεμβατικών 
διακρατικών μηχανισμών όπως Segen, Europol, Eurojust, Frontex, Πολιτική 
Προστασία. Τα ατομικά δικαιώματα και οι λαϊκές ελευθερίες περιορίζονται 
ακόμη περισσότερο καθώς γενικεύεται η παρακολούθηση και το φακέλωμα.  

Η Συνθήκη αυτή αποτελεί το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε. που 
στόχο έχει να θωρακίσει και να επεκτείνει, με βάση τις επιλογές και αποφάσεις 
των προηγούμενων χρόνων, τις βαθιά ταξικές και αντιλαϊκές δομές της, να 
ισχυροποιήσει την επιβολή της εξουσίας των μονοπωλίων. 

Επίσης με την «Ευρώπη 2020» δίνεται αποφασιστικό χτύπημα στις 
εργασιακές σχέσεις, καθώς και στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
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δικαιώματα όλων των εργατοϋπαλλήλων, μαζί και του προσωπικού των 
Σωμάτων Ασφαλείας.  

Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν τμήμα του κρατικού μηχανισμού. 
Αντικειμενικά λοιπόν με τη λειτουργία τους θα έρθουν να υπηρετήσουν την 
διαιώνιση του υπάρχοντος κοινωνικοοικονομικού συστήματος.  
Στην ιστορική διαδρομή ο μηχανισμός των Σωμάτων Ασφαλείας υπηρέτησε 
και υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων αλλά και τις επιδιώξεις των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων  (Η.Π.Α. - Ε.Ε. – Ν.Α.Τ.Ο.).  
 Ο προσανατολισμός τους είναι αντιλαϊκός, αντιδημοκρατικός, 
κατασταλτικός, επεμβατικός. Τόσο  απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα 
της χώρας μας αλλά και σε άλλους λαούς.  

Η εκάστοτε ηγεσία τους έρχεται να ταυτιστεί με τις επιδιώξεις και τους 
προσανατολισμούς των κυβερνήσεων, της πλουτοκρατίας καθώς και οι 
υπόλοιποι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας αποτελούν το έμψυχο υλικό 
των μηχανισμών του κράτους με ιδιαίτερη αποστολή και ρόλο.  
 Ωστόσο ο  μεγάλος όγκος του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας 
προέρχεται από τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, από εργατικές και αγροτικές 
οικογένειες. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια με το σύστημα των πανελλήνιων 
εξετάσεων η μεγάλη πλειοψηφία των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας 
έχει γνωστική επάρκεια. Όμως η κοινωνική και ταξική τους προέλευση, αλλά 
και το γνωστικό τους επίπεδο δεν αρκούν για να καθορίσουν τη στάση και 
συμπεριφορά τους. Οι κρατικοί μηχανισμοί αλλά και οι ίδιοι έρχονται σε 
σύγκρουση με τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα υπερασπίζοντας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, στο όνομα του υπηρεσιακού καθήκοντος, τα 
συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών και χρηματο-οικονομικών ομίλων. 
Η όξυνση των προβλημάτων οδηγεί τους ίδιους μέσω των μηχανισμών 
καταστολής να έρθουν σε αντιπαράθεση και σύγκρουση με ανθρώπους από 
το  στενό οικογενειακό τους περιβάλλον. 
 Η Ε.Α.Κ.Π. λοιπόν δεν έχει αυταπάτες για το ρόλο όλων αυτών των 
κατασταλτικών μηχανισμών. Θεωρεί ότι όσο τα προβλήματα θα διογκώνονται 
και η ταξική πάλη θα οξύνεται, τόσο περισσότερο η σύγκρουση με τις 
δυνάμεις καταστολής θα παίρνει χαραχτήρα με πολεμικά χαρακτηριστικά. 

Ωστόσο οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας πλήττονται από την 
επίθεση της κυβέρνησης και της Ε.Ε. στα δικαιώματά τους. Δέχονται τις 
συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής των κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα. 
Οι ίδιοι και οι οικογένειές τους πληρώνουν τις αυξήσεις στους έμμεσους 
φόρους, τις δαπάνες για την σχολική χρονιά, τα δίδακτρα για φροντιστήρια και 
ξένες γλώσσες, της δαπάνες υγείας και δέχονται τις επιπτώσεις από την 
πολιτική της ανταποδοτικότητας στην παροχή υπηρεσιών από την Τοπική 
Διοίκηση.  
 Η Ε.Α.Κ.Π. θεωρεί ότι η κρίση, είναι κρίση του ίδιου του συστήματος και 
όχι αποτέλεσμα της μιας ή της άλλης διαχείρισης, της ικανότητας η 
ανικανότητας των διαχειριστών. Τα μνημόνια περιέχουν μέτρα που έχουν 
αποφασιστεί εδώ και 20 χρόνια στην Ε.Ε. με τη συμφωνία των κομμάτων που 
εναλλάσσονταν στην κυβέρνηση της χώρας αλλά και αυτών που τη 
διεκδικούν. Έχουν αποτυπωθεί σε αποφάσεις, συνθήκες και στα 
προγράμματα των κομμάτων αυτών, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η «υγιείς» επιχειρηματικότητα. Η κρίση δημιουργεί 
ευκαιρία για το κεφάλαιο και τα κόμματά του να υλοποιήσουν τα μέτρα πιο 
γρήγορα. 
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         Η παράταξή μας έδειξε το δρόμο και πάλεψε με σθένος την αιτία που 
δημιουργεί τα προβλήματα δηλαδή την πολιτική των κομμάτων εξουσίας που 
ως στόχο έχει αποκλειστικά και μόνο την ενίσχυση του κεφαλαίου.  
         Πρωτοστάτησε στην προάσπιση στοιχειωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο Π.Σ. όπως την καταστρατήγηση ωραρίου, την προσπάθεια 
εξάλειψης αυταρχικών ενεργειών κ.α. Κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις για 
τη δημιουργία μισθολογίου – βαθμολογίου, όπου η υλοποίησή τους θα 
καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων καθώς και τη θέσπιση 
αξιοκρατικού κανονισμού μεταθέσεων. Υπερασπίστηκε την αξιοκρατία στις 
αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου μεταθέσεων. Πάλεψε με επιτυχία επί 
μία δεκαετία και πλέον για  να μην περάσουν οι οδηγίες της Ε.Ε. που στόχο 
έχουν την ελαστικοποίηση του ωραρίου των πυροσβεστών. Πάλεψε επίσης με 
επιτυχία και έβαλε εμπόδια στο κλείσιμο Π.Υ. και Π.Κ.. Πρότεινε 
ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του Π.Σ. Προειδοποίησε 
έγκαιρα για τις αντιασφαλιστικές ανατροπές και ανέδειξε πολύ πριν την 
λεηλασία των αποθεματικών των ταμείων μας, την πραγματική κατάσταση 
τους με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της. Διεκδίκησε την υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων, τις γονικές άδειες και μία σειρά άλλα ζητήματα που 
απασχολούν τους εργαζόμενους.  
  Παρ ότι όμως η αγωνιστική δράση της Ε.Α.Κ.Π. και οι αταλάντευτες θέσεις 
της αποτελούν παρακαταθήκη και σημείο αναφοράς των εργαζομένων στις 
τάξεις του Π.Σ. ως αντίπαλο δέος του κυβερνητικού συνδικαλισμού και όσων 
των υπηρετούν, ουδεμία αναφορά γίνεται για το γεγονός αυτό, τόσο σε αυτήν 
την επιστολή όσο και σε προγενέστερη από τον ίδιο συνάδελφο, ως να μην 
υφίσταται. Παρά μόνο καλείτε, η Ε.Α.Κ.Π., μέσω της επιστολής να παίξει τον 
ρόλο του ηλεκτρονικού μέσου αναμετάδοσης γεγονότων.        
          Η Ε.Α.Κ.Π. καλεί τον συνάδελφο αξιωματικό και όλους τους 
εργαζόμενους του Π.Σ. να εντάξουν την οργή και την αγανάκτησή τους στην 
οργανωμένη πάλη, στο πλάι του μαζικού εργατικού κινήματος, για  να πάρει ο 
λαός την υπόθεση στα χέρια του και να γίνει ο αποκλειστικός διαχειριστής του 
πλούτου που παράγει προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων και μόνο. 
 
 
 
 
 


