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ΜΑΖΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΜΕ ΤΟ Π.Α.ΜΕ. ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους του
Πυροσβεστικού Σώματος, για δυναμική - μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις του Πανεργατικού
Αγωνιστικού Μετώπου (Π.Α.ΜΕ.) και των ταξικών δυνάμεων, την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, συμβάλλοντας
στην επιτυχία των απεργιακών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.
Η αντιλαϊκή κυβέρνηση που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών, εντείνει την επίθεση
ενάντια σε όλα τα εναπομείναντα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της
χώρας, προωθώντας:





Χιλιάδες απολύσεις σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και παράλληλα καταργήσεις και
ιδιωτικοποιήσεις, δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών.
Καθιέρωση μισθών πείνας και τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων, στα πλαίσια των αναγκών της
εργοδοσίας.
Παγιοποίηση των χαρατσιών και των δυσβάσταχτων φόρων και εφαρμογή πλειστηριασμών για
την πρώτη κατοικία.
Περεταίρω πετσόκομμα των κύριων και επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ βοηθημάτων και
παράλληλα νέες οικονομικές επιβαρύνσεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Από την επέλαση της συγκεκριμένης αντιδραστικής πολιτικής δεν πρόκειται να εξαιρεθούν, ούτε οι
πυροσβέστες, ούτε και οι ένστολοι εργαζόμενοι των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα, που θα οδηγηθούν
σε μαζική εξαθλίωση, για να διασωθούν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων και να διασφαλιστεί η
μεγαλύτερη ισχυροποίησή τους.
Απέναντι στην εντεινόμενη και ολομέτωπη επίθεση απαιτείται άμεση ανασύνταξη του λαϊκού
κινήματος, με μαζική αντίσταση και δυναμική αντεπίθεση, που θα αποτρέψει την επιβολή των νέων
αντεργατικών μέτρων και θα προτάσσει τη συνολική ρήξη και ανατροπή της αντεργατικής - αντιλαϊκής
πολιτικής.
Με μαζική συσπείρωση και συμμετοχή μέσα από τα συνδικαλιστικά όργανα για να δυναμώσει η
οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, καθώς και τις λαϊκές επιτροπές, προκειμένου να θεμελιωθεί η
κοινωνική συμμαχία όλων των εργαζόμενων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τους
αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία, προκειμένου
να διεκδικηθούν αποφασιστικά και άμεσα:
 Οι απαιτούμενες αξιοπρεπείς απολαβές που δικαιούμαστε από την εργασία μας και που θα μας
επιτρέπουν να ζήσουμε μια άνετη και αξιοπρεπή ζωή.
 Η κατάργηση όλων των περικοπών στις ασφαλιστικές παροχές και στα κοινωνικά - πρόνοιακα και
ιατροφαρμακευτικά δικαιώματα.
 Η κατάργηση όλων των φοροχαρατσιών κάθε τύπου, στο εισόδημα, την κατοικία και τα είδη πρώτης
ανάγκης.
 Η εφαρμογή πλήρους - σταθερών σχέσεων εργασίας με ασφαλής και ανθρώπινες συνθήκες, για
όλους τους εργαζόμενους.
Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, καθώς και οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού στο χώρο μας
(Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ. – Ανεξάρτητοι Πυροσβέστες – Πρώτα Πυροσβέστες), συνεχίζοντας την πάγια πρακτική του
αποπροσανατολισμού των εργαζομένων, επιμένουν να καλλιεργούν αυταπάτες για υποτιθέμενους
«ελπιδοφόρους αγώνες,» μέσα από τις στημένες κινητοποιήσεις των Ομοσπονδιών των ένστολων, ξέχωρα
από το λαό.

Επιπλέον, στα πλαίσια της εξέλιξης και της ανανέωσης του κυβερνητικού συνδικαλισμού στο
Πυροσβεστικό Σώμα, σε συνδυασμό με την προοπτική της πιθανής αλλαγής σε επίπεδο κυβερνητικής
εξουσίας, στη βάση της ίδιας αντιλαϊκής - αντεργατικής - ταξικής πολιτικής υπέρ των μονοπωλίων και των
οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νεοσύστατη συνδικαλιστική παράταξη με την επωνυμία «Ανεξάρτητη
Ενωτική Πρωτοβουλία Πυροσβεστών» (Α.Ε.Π.Π.) προβάλλει την ενότητα των εργαζομένων, μέσα από τις
εκδηλώσεις των συμβιβασμένων και ξεπουλημένων ηγεσιών της ΓΕ.Σ.Ε.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 Των ηγεσιών που στα πλαίσια της «ταξικής συνεργασίας» και της «εργασιακής ειρήνης,» στήριξαν
αμέριστα την πολιτική όλων των κυβερνήσεων και συνηγόρησαν στην επιβολή όλων των αντεργατικών
και αντιλαϊκών μέτρων, νομιμοποιώντας τα παράλληλα με τη συμμετοχή τους στους «κοινωνικούς
διαλόγους,» που επέφεραν το μεγαλύτερο πετσόκομμα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη
συνεχή υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών.
 Των ηγεσιών που ακόμη και την περίοδο της λεγόμενης «ανάπτυξης» με ρυθμούς 6% - 7%, είτε
έβαζαν την υπογραφή τους για αύξηση στους εργαζόμενους 0,79 ευρώ στο ημερομίσθιο, είτε συναινούσαν
στην εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων Σιούφα - Ρέππα.
 Των ηγεσιών που στα πλαίσια της συνδιαλλαγής τους με την εργοδοσία και τους κρατικούς
μηχανισμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων, προκειμένου να επιβληθούν οι αντιδραστικοί σχεδιασμοί
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των προνομίων και της κυριαρχίας της τάξης των
εκμεταλλευτών, συνέβαλλαν στην απομαζικοποίηση τον εκφυλισμό και τη μοιρολατρία στο συνδικαλιστικό
κίνημα.
 Των ηγεσιών που είναι υπεύθυνες για τη σημερινή τραγική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι,
οι οποίοι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να συμπλέουν, με τους ίδιους στόχους των
μεγαλοεργοδοτών και των πολυεθνικών.
Κόντρα στο αντιλαϊκό μπλοκ κυβέρνησης - μονοπωλίων - Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο
συντεχνιασμό και τον τυχοδιωκτισμό του κυβερνητικού εργοδοτικού - συνδικαλισμού, η Ενωτική
Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών αγωνίζεται για την ενίσχυση της απαιτούμενης κοινωνικής συμμαχίας,
στηρίζοντας το πλαίσιο κοινής πάλης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (Π.Α.ΜΕ.), της
Πανελλαδικής Αντιμονοπωλιακής Συσπείρωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνιών Εμπόρων (Π.Α.Σ.Ε.Β.Ε.), της
Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης (Π.Α.ΣΥ.), του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (Μ.Α.Σ.) και της
Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (Ο.Γ.Ε.), ως δυνάμεις που είναι ικανές να αντιπαλέψουν με συνέπεια
απέναντι στον κοινό αντίπαλο, τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο, που κλέβουν τον πλούτο που
παράγουν, διακινούν και προστατεύουν οι εργαζόμενοι.
Οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν δεσμούς με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της και αποτελούν με την
πολύχρονη δράση τους άλλα και την ειλικρινή συμπαράστασή και στήριξή τους, στους δίκαιους αγώνες
όλων των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών, τη μοναδική εγγύηση για την
ευόδωση των στόχων μας, τόσο σε εργασιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, που θα πραγματοποιηθεί
με την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού.

ΜΟΝΟ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
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