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ΑΘΗΝΑ  1 Οκτωβρίου 2012                                                 ΠΡΟΣ : Το  ∆.Σ.  της Π.Ο.Σ.ΠΥ.∆. 

                                                                              Κοιν/ση: Όλες τις Συνδικαλιστικές Ενώσεις &    

                                                                                              όλους  τους εργαζόμενους του Π.Σ.                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ  ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ 

 Συνάδελφοι του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.ΠΥ.∆, µε αφορµή την από 26/09/2012 επιστολής σας που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα σας, µε τίτλο «Απάντηση σε έγγραφο της Ε.Α.Κ.Π.» για το γεγονός ότι ως παράταξη έχουµε απευθύνει 
κάλεσµα τόσο στους συµβασιούχους όσο και στους πενταετούς θητείας πυροσβέστες, να εγγραφούν στις πρωτοβάθµιες 
Ενώσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ,  η Ε.Α.Κ.Π. κάνει ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση τα εξής:  
 

• Η παράταξη µας ως αγωνιστικός πόλος του συνδικαλιστικού κινήµατος των εργαζοµένων στο Π.Σ. 
υπερασπίζεται την γραµµή του ταξικού συνδικαλιστικού κινήµατος και στην βάση αυτή παλεύει για την ενότητα και την 
συσπείρωση των εργαζοµένων σε ένα και µόνο συνδικαλιστικό φορέα ανεξαρτήτου εργασιακής σχέσης ή 
βαθµίδας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν επιδιώκει την οργάνωση των εργαζοµένων σε κοινό µέτωπο απέναντι στις αντιλαϊκές 
πολιτικές που µας οδηγούν στην εξαθλίωση, µέχρι την πλήρη ανατροπή τους.   
 

• Η αντι καταστατική απόφαση όπως αυτή που πήραν οι υπόλοιπες παρατάξεις που συµµετέχουν στο ∆.Σ της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, σχετικά µε την µη εγγραφή στα πρωτοβάθµια σωµατεία των συµβασιούχων και 5ετους θητείας συναδέλφων, 
καθώς και οι προβοκατόρικες ενέργειες από όποια πλευρά και εάν προέρχονται, που στόχο έχουν την υπονόµευση 
της ενότητας των εργαζοµένων στο Π.Σ., δεν πρόκειται να µπουν εµπόδιο στην προσπάθεια που γίνεται προς την 
κατεύθυνση αυτή, γιατί είναι απαίτηση πλέον των ίδιων των εργαζοµένων που συνειδητοποιούν καθηµερινά µπροστά 
σε τι κίνδυνο βρίσκονται και τι έχασαν µέχρι τώρα, από τους τεχνικούς διαχωρισµούς που τους επιβλήθηκαν.   
 
• Στην βάση λοιπόν των παραπάνω στηρίζει και προωθεί το αίτηµα δεκάδων συµβασιούχων και 
πενταετούς θητείας εργαζοµένων του Π.Σ. που έχουν αποταθεί στην Ε.Α.Κ.Π. και επιθυµούν στα πλαίσια της άσκησης 
των συνταγµατικών τους δικαιωµάτων, να γίνουν µέλη συνδικαλιστικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτε στον χώρο 
εργασίας τους και το επιτρέπει το καταστατικό της.  
                                                                             ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  
Άρθρο 5ο : ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ.  «Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  εγγράφονται οι Πρωτοβάθµιες Συνδικαλιστικές 
Οργανώσεις των υπάλληλων του Πυροσβεστικού Σώµατος που υφίστανται και λειτουργούν νοµίµως και κατά το 
καταστατικό τους, µέλη είναι υποχρεωτικά το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων χωρίς βαθµολογικές ή άλλες 
διακρίσεις…………..» 
 

     Συνάδελφοι του ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.ΠΥ.∆., οφείλουµε να σας πούµε ότι η Ε.Α.Κ.Π. δεν κάνει τίποτε παραπάνω ή κάτι 
διαφορετικό από αυτό που και εσείς οι ίδιοι υπερασπίζεστε σε σχόλιο σας, µε αφορµή την συµµετοχή σας στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων της 26/9/2012 που είναι αναρτηµένο ακριβώς πάνω από την επιστολή 
σας προς την Ε.Α.Κ.Π., η οποία σηµειωτέων ουδέποτε κοινοποιήθηκε προς εµάς. Το σχόλιο αυτό αποτελεί φυσικά µία εξ 
ιδίων απάντηση και αυτοδιάψευση στην προβοκατόρικη επίθεση που εξαπολύσατε για ακόµη µία φορά σε βάρος της. 
    Στο συγκεκριµένο σχόλιο σας που συνοδεύεται και από αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό κοινής παρουσίας µονίµων και 
συµβασιούχων στις απεργιακές συγκεντρώσεις λέτε: 

  «Ας το λάβουµε αυτό υπ' όψιν, καθότι αποδεικνύει ότι ο πυροσβέστης είναι ΕΝΑΣ, είτε πρόκειται για µόνιµο, 
συµβασιούχο, πενταετή ή εθελοντή», «ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», !!!  

   ∆εν νοµίζετε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι της ΠΟΣΠΥ∆ ότι οφείλετε να ξεκαθαρίσετε την στάση σας και να πείτε στα 
µέλη σας και γενικότερα στους εργαζοµένους του Π.Σ. τι ακριβώς ζητάτε και τι στ’ αλήθεια πιστεύετε, όταν από την µία 
διατυµπανίζετε όπως παραπάνω την ενότητα και από την άλλη µέσα από την επιστολή σας προς την Ε.Α.Κ.Π. βάζετε µία 
σειρά διαχωριστικές γραµµές και σε πλήρη σύµπλευση µε τις παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισµού που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο των µονίµων πυροσβεστών αλλά και άλλους χώρους εργασίας, προσπαθείτε λυσσαλέα να 
αποτρέψετε την ενότητα των εργαζοµένων του Π.Σ.;   
 

  Εξαπολύετε για ακόµη µία φορά συκοφαντική επίθεση ενάντια στην Ε.Α.Κ.Π. στρεβλώνοντας την 
πραγµατικότητα και της αποδίδετε µοµφή για «όψιµο ενδιαφέρον» και σκοπιµότητα, παρ΄ ότι γνωρίζετε πολύ 
καλά και από πρώτο χέρι ποια ήταν και είναι η στάση και οι αγώνες της και για τους συµβασιούχους πυροσβέστες 
: 
 

http://www.eakp.gr/
mailto:info@eakp.gr
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• Η  Ε.Α.Κ.Π. αγωνίστηκε από την πρώτη στιγµή καθιέρωσης του θεσµού εποχικής απασχόλησης στο Π.Σ. 
για την εργασιακή αποκατάσταση των συµβασιούχων πυροσβεστών και τα εργασιακά τους δικαιώµατα, παίρνοντας 
υπόψη της τα πραγµατικά αντικειµενικά δεδοµένα και κατέθεσε την παρακάτω πρόταση που επιβεβαιώθηκε για µία ακόµη 
φορά στην πανελλαδική της ολοµέλεια τον ∆εκέµβρη του 2011 και την υπερασπίστηκε µε σθένος στο 14ο συνέδριο της 
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ :  “ Αµεση µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων πυροσβεστών (συµπεριλαµβανοµένων και των 
πυροσβεστών 5ετούς θητείας), µε σταθερή σχέση εργασίας σε υπηρεσίες αρµοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας, 
προκειµένου να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες στον τοµέα της δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, αλλά και 
τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. Μονιµοποίηση στο Πυροσβεστικό Σώµα, 
όσων εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού.”  
 

• Η θέση της Ε.Α.Κ.Π. ήταν η µόνη ρεαλιστική πρόταση που εξ αρχής (πλέον της δεκαετίας) έπεσε στο τραπέζι 
των διαπραγµατεύσεων µε τις εκάστοτε κυβερνήσεις και δεν έδινε επιχειρήµατα και προσχήµατα στη πολιτεία για την 
απόρριψη της, από την στιγµή που υπήρχαν τεράστιες ανάγκες µε χιλιάδες οργανικά κενά στην πολιτική προστασία της 
χώρας, όπως στον τοµέα της προληπτικής φύλαξης και της διαχείρισης του δασικού πλούτου, στην αντιπληµµυρική 
προστασία, τους εκχιονισµούς,  κ.λ.π  και έτσι προσπερνιόνταν όλα τα εµπόδια που υπήρχαν µε τις κατά περίπτωση 
ιδιαιτερότητες των συµβασιούχων πυροσβεστών, όπως οι γραµµατικές γνώσεις,  η σωµατική υγεία, η ηλικία κ.λ.π.    
 

• Η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. λοιπόν υπερασπίζονταν το δικαίωµα όλων των συµβασιούχων ανεξαρτήτου 
ιδιαιτερότητας στην µόνιµη και σταθερή εργασία και προωθούσε την ουσιαστική αναβάθµιση του Π.Σ., 
υπερασπιζόµενη ως βάση τα αντικειµενικά κριτήρια πρόσληψης και διεκδικώντας παράλληλα την εισαγωγή στην 
Πυροσβεστική Σχολή µέσω των πανελληνίων εξετάσεων και τον σαφή διαχωρισµό µάχιµου και διοικητικού προσωπικού ( 
βλέπε site Ε.Α.Κ.Π. το πλαίσιο των προτάσεων της ).       
 

• Η Ε.Α.Κ.Π. δεν καλλιέργησε αυταπάτες για την αποκατάσταση όλων των συµβασιούχων ως 
πυροσβεστών, γιατί δεν ήταν στις προθέσεις της να βάλει τεχνικά εµπόδια για να έχουν οι εκάστοτε κυβερνώντες 
επιχειρήµατα για την µη ικανοποίηση της πλήρους εργασιακής αποκατάστασης τους. Τους τεχνικούς αποκλεισµούς 
τους δηµιούργησε η «λαθεµένη» τακτική σας που υπερασπιστήκατε µε σθένος παρά τις αλλεπάλληλες 
προειδοποιήσεις µας.  
 

• Η  Ε.Α.Κ.Π. µε τις προτάσεις της για την ουσιαστική αναδιοργάνωση του Π.Σ. και την εργασιακή 
αποκατάσταση των συµβασιούχων ( βλέπε site Ε.Α.Κ.Π. ), προσπάθησε να υπερασπιστεί το δικαίωµα όλων σε µόνιµη 
και σταθερή εργασία και όχι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να υλοποιήσουν την εφαρµογή των αντεργατικών 
σχεδιασµών της Ε.Ε. για το κτύπηµα των µόνιµων και σταθερών σχέσεων εργασίας µε την δηµιουργία 
εργαζοµένων τριών ταχυτήτων και στο Π.Σ.    
  ∆ίχως να θέλουµε να γίνουµε µηδενιστές, αλλά παραθέτοντας τα γεγονότα όπως ακριβώς είναι, µε αφορµή την αναφορά 
σας, ότι « H ΠΟΣΠΥ∆ στα 8 χρόνια δράσης της έχει να επιδείξει σηµαντικό και αξιοµνηµόνευτο έργο» εύλογα 
αναρωτιόµαστε ποιο είναι αυτό;  
--- Μήπως καυχιέστε για την κατάσταση που έχουν περιέλθει σήµερα οι συµβασιούχοι και οι 5ετούς θητείας συνάδελφοι 
των 500-600 ή στην καλύτερη των περιπτώσεων των 700 ευρώ µε ένα αβέβαιο εργασιακό µέλλον; 
 -- Ή µήπως για την πρόβλεψη που εµπεριέχεται στο άρθρο 15 παρ 1. του Νόµου 3938/2011 που εκτός των άλλων 
αναφέρει « Ο αριθµός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης µπορεί να αυξάνεται ή να 
µειώνεται µε προεδρικό διάταγµα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Προστασίας του 
Πολίτη,» µε ότι αυτό συνεπάγεται;  
--  Αν πάλι εσείς θεωρείτε ως επιτυχία την εξαίρεση από το θεσµό των πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης εκατοντάδων 
συµβασιούχων συναδέλφων, σας ενηµερώνουµε ότι γι’ αυτούς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
 

• Επιτρέψτε µας να σας θυµίσουµε αγαπητοί συνάδελφοι της ΠΟΣΠΥ∆ ότι ο αγώνας που έδωσε εντελώς µόνη 
της η Ε.Α.Κ.Π. τρεις αλλεπάλληλες φορές από το 2009 µέχρι σήµερα, αποκαλύπτοντας και γνωστοποιώντας τις 
προθέσεις της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας για την κατάργηση δεκάδων Π.Κ. και Π.Υ. πετυχαίνοντας την αναστολή 
της εφαρµογής της, απέτρεψε και την πιθανή απόλυση δεκάδων συµβασιούχων πυροσβεστών.  
• Να σας θυµίσουµε για ακόµη µία φορά κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά ότι, η Ε.Α.Κ.Π. υπερασπίστηκε 
δεκάδες συµβασιούχους από άδικες υπηρεσιακές και εργασιακές αυθαιρεσίες µε παρεµβάσεις σε διοικήσεις, φυσική 
και πολιτική ηγεσία και ενώπιον δικαστικών αρχών. Συνέβαλε επίσης µε καθοριστικό τρόπο στην ανάκληση άδικης 
απόλυσης τραυµατισµένου εν ώρα υπηρεσίας συµβασιούχου πυροσβέστη.  Προκάλεσε επίσης µε δυναµικές, 
αλλεπάλληλες, εύστοχες και τεκµηριωµένες ενέργειες της παρέµβαση βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου για ζητήµατα 
που αφορούν εργασιακά ζητήµατα συµβασιούχων πυροσβεστών. Παλεύει για την αποκατάσταση των τέκνων θανόντων 
εν ώρα καθήκοντος.   
• Όπως επίσης οφείλουµε να σας υπενθυµίσουµε ότι το 2006 ήταν µόνο η Ε.Α.Κ.Π. που σας κάλεσε και έδωσε 
µαζί σας κοινό αγώνα µέσα και έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο, για να µην περάσουν οι αναχρονιστικές διατάξεις του 
Νόµου 3511 που έθιγε άµεσα και τους συµβασιούχους πυροσβέστες µέσα από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8., η 
οποία τελικά αποσύρθηκε. Όλοι οι υπόλοιποι µαζί µε τους πραγµατικά όψιµους «υπερασπιστές» σας της Ε.Α.Π.Σ. 
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αποσιωπούσαν κάθε τι για τον Νόµο και τις συνέπειες σε βάρος των εργαζοµένων και του Π.Σ. γενικότερα. ( βλέπε 
σχετικές ανακοινώσεις site Ε.Α..Κ.Π.  25/9/2006, 19/10/2006, 28/10/2006 & 31/10/2006 )   
    Καθώς φαίνεται τότε δεν σας δηµιουργούσε πρόβληµα στην ενότητα και στην συνεργασία για τον κοινό αγώνα που 
ήµασταν µία « ισχνή µειοψηφία της τάξεως µειοψηφικού ποσοστού » όπως υποτιµητικά αποκαλείτε την Ε.Α.Κ.Π. µε 
σκοπό να µειώσετε το εύρος της απήχησης του καλέσµατος της για ενότητα προς τους συµβασιούχους συναδέλφους. Εκ 
των υστέρων όµως ανακαλύψατε τα εµπόδια αυτά, όταν πιθανότατα σας τα υπέδειξαν ή τα επέβαλαν όσοι ήθελαν 
να οδηγήσουν τους εργαζόµενους του Π.Σ. µόνιµους και συµβασιούχους χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, στην σηµερινή 
τραγική κατάσταση.   
 

   Θα µας επιτρέψετε όµως να σας υπενθυµίσουµε ότι σας διαφεύγει το γεγονός πως η «ισχνή µειοψηφία της τάξεως 
µειοψηφικού ποσοστού» αναδείχτηκε το 2010 πρώτη δύναµη µε την ψήφο χιλιάδων συναδέλφων µε ποσοστό 41% 
στις εκλογές για το υπηρεσιακό συµβούλιο µεταθέσεων Πυρ/µων, Αρχ/στων και Πυροσβεστών, συνέπεια της 
συνεπούς αγωνιστικής της δράσης και γιατί έχει αποδείξει από την µέχρι σήµερα στάση της ότι δεν αποτελεί άρµα 
κοµµάτων, όπως τεχνηέντως αφήνετε να εννοηθεί στην εν λόγω επιστολή σας, αλλά είναι πόλος συσπείρωσης 
αγωνιστικών δυνάµεων των εργαζοµένων του πυροσβεστικού σώµατος ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης.  

Για ποια όψιµη αγάπη µιλάτε λοιπόν ;   
     Μας εγκαλείτε επίσης για την µη εξίσωση σχετικά µε τα εργασιακά δικαιώµατα των συµβασιούχων 
πυροσβεστών µε το µόνιµο προσωπικό και πως πρέπει πρώτα να το αποδεχθεί η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και ύστερα βλέπουµε.  
   Αν συνάδελφοι της ΠΟΣΠΥ∆ περίµενε η Ε.Α.Κ.Π. πότε θα προτείνουν ή θα παλέψουν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού 
συνδικαλισµού για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, θα είχε πέσει σε χειµερία νάρκη και πολλά από αυτά που 
κερδήθηκαν ή δεν υλοποιήθηκαν σε βάρος των εργαζοµένων µε τους αγώνες της Ε.Α.Κ.Π. θα είχαν άλλη πορεία σήµερα.  
   Η Ε.Α.Κ.Π. έχει δική της πρόταση και µε το άρτια επεξεργασµένο σχέδιο για το µισθολόγιο σε συνδυασµό µε το 
σχέδιο για το βαθµολόγιο ( βλέπε site) που προτείνει, βάζει στην σωστή τους βάση µε δίκαιο και αξιοκρατικό 
τρόπο τις αµοιβές και την εξέλιξη όλων των εργαζοµένων του Π.Σ.   
   Εµείς προτείνουµε µισθούς που θα εξασφαλίζουν για όλους τους εργαζόµενους αξιοπρεπή ζωή και όχι µισθούς πείνας.      
   Ποιες είναι αλήθεια οι προτάσεις της ΠΟΣΠΥ∆ για τα µέλη της ;    
   Να λοιπόν συνάδελφοι πεδίο δόξης λαµπρό για ενότητα και αγώνα µέσα από ένα και ενιαίο συνδικαλιστικό όργανο 
όλων των εργαζοµένων, µέχρι να αλλάξουν οι συσχετισµοί υπέρ του αγωνιστικού συνδικαλισµού.   

Συνάδελφοι της ΠΟΣΠΥ∆ έστω και τώρα σας καλούµε να αναλογιστείτε : 
• Τι κέρδισαν οι εργαζόµενοι και το Πυροσβεστικό Σώµα γενικότερα από την πολυετή ύπαρξη των διασπαστικών 
ενώσεων Ε.Π.Α.Π.Α. & Ε.Α.Π.Σ. που δηµιουργηθήκαν µε γνώµονα την βαθµολογική κατάσταση των εργαζοµένων;  
• Ποιος ωφελήθηκε τελικά από την ύπαρξη τεσσάρων ξεχωριστών συνδικαλιστικών οργανώσεων  
( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. -Ε.Α.Π.Σ. – Ε.Π.Α.Π.Α. – Π.Ο.Σ.ΠΥ.∆ ) και από την έλλειψη ενιαίας στρατηγικής στις διεκδικήσεις;  
• Σε τι ωφέλησε ο πολυκερµατισµός σε δεκάδες πρωτοβάθµιες ενώσεις τους εργαζόµενους και το ίδιο το Π.Σ.  
• Στάθηκαν µήπως ικανές όλες αυτές οι συνδικαλιστικές ενώσεις απουσία κοινού µετώπου, να εµποδίσουν τον 
µεθοδευµένο εκφυλισµό του Π.Σ. που υλοποιείται επί σειρά ετών µέσα από διάφορες νοµοθετικές παρεµβάσεις και 
ενέργειες και που όταν φθάσουν στο τελικό τους στάδιο θα βρεθούµε όλοι µπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις;   
• Ή µήπως κατάφεραν να βάλουν φρένο στις  αλλεπάλληλες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωµάτων µας;  

 

Η µεγάλη µάζα των εργαζοµένων συνάδελφοι της ΠΟΣΠΥ∆ έχει αντιληφθεί ότι οι εποχές µε τις φιέστες, όπως 
αυτές που απεικονίζονται σε πληθώρα από βιντεάκια στο διαδίκτυο π.χ. Κοπή πίτας και φωτογραφήσεις παρουσία 
πολιτικών εκπροσώπων που µοίραζαν στους εργαζόµενους άφθονες υποσχέσεις τέλειωσαν. Οι εργαζόµενοι µέρα µε την 
ηµέρα συσσωρεύουν πείρα, ικανή να στείλει στο εξής στον κάλαθο των αχρήστων κάθε ψευτοσωτήρα τους. ∆εν σας 
προβληµατίζει άραγε όπως αναφέρετε στο σχετικό σχόλιο για την απεργία της 26ης Σεπτεµβρίου, γιατί δεν 
ανταποκρίνονται τα µέλη σας στο κάλεσµα σας για τις απεργιακές συγκεντρώσεις;   

 

Εµείς µε την σειρά µας, για υστάτη φορά, σας καλούµε στην από κοινού πάλη µέσα από ένα συνδικαλιστικό 
όργανο που θα σέβεται και δεν θα διαχωρίζει τους εργαζόµενους σε κατηγορίες,  να παλέψουµε ενάντια στον  κοινό 
µας εχθρό που δεν είναι άλλος από τις κυβερνήσεις της χώρας που διαχρονικά µε τις εφαρµοστέες πολιτικές τους, σε 
συνεργασία µε εγχώρια και ξένα κέντρα, ξεθεµελιώνουν ότι έχει αποµείνει από εργασιακά δικαιώµατα και παροχές.  

Αν πάλι επιλέγεται τον δρόµο της διάσπασης και του διαχωρισµού των εργαζοµένων, αλλά και την τακτική των  
απειλών, σας γνωστοποιούµε ότι τέτοιες τακτικές επιχειρήθηκαν αλλεπάλληλες φορές και δεν στάθηκαν ικανές να 
µας τροµάξουν αλλά ούτε και να ανακόψουν την αγωνιστική µας πορεία.  

 

Θα ήταν προτιµότερο λοιπόν, να εγκαλείτε τους πραγµατικούς υπαίτιους που χρόνια τώρα σας έχουν 
δέσµιους µιας κατάστασης µε µισθούς πείνας και µε αβέβαιο εργασιακό µέλλον, προκείµενου  έτσι να δηµιουργούν 
εν δυνάµει ψηφοφόρους και φτηνά εργατικά χέρια µε περιορισµένα εργασιακά δικαιώµατα και ελευθερίες και να µη 
στρέφεστε κατά της παράταξής µας που αποτελεί το πιο συνεπές, υγιές και ακηδεµόνευτο κοµµάτι που δραστηριοποιείται 
συνδικαλιστικά στο χώρο των εργαζοµένων του Π.Σ. και αποδεδειγµένα είναι ο πραγµατικός συµπαραστάτης των 
συµβασιούχων συναδέλφων στα δίκαια αιτήµατα τους.  

Οι  δύσκολες εποχές που διανύουµε απαιτούν ενότητα των εργαζοµένων και συµµαχίες µε αυτούς που 
αµφισβητούν την κυριαρχία των δυναστών τους.  
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Για την Ε.Α.Κ.Π.  

            Η Εκτελεστική Γραµµατεία      
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