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ΟΧΙ στην απομόνωση των πυροσβεστών από τον υπόλοιπο λαό 

     Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, αποτελεί πλέον καθημερινό θέμα συζήτησης μεταξύ των υπαλλήλων η 
περικοπή μισθών, συντάξεων, δικαιωμάτων σε ανθρώπινο ωράριο εργασίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.     
    Οφείλει ο καθένας να αναγνωρίσει ότι στις γραμμές του Σώματος υπάρχει έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια 
για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Μάλιστα ένα κομμάτι του προσωπικού παραμένει ενεργό στη 
διεκδίκηση όσων είχαμε κατακτήσει ως εργαζόμενοι αλλά και στην απαίτηση ακόμα περισσότερων. Αυτό φάνηκε 
και στην πρόσφατη κινητοποίηση στις 6 Αυγούστου στην Αθήνα και το γνωρίζουν πολύ καλά οι συνδικαλιστικές 
ηγεσίες στο χώρο. Ωστόσο, κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να εξαφανίσουν μέχρι και τον τελευταίο 
υπάλληλο που δεν έχει σκύψει το κεφάλι. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο και από την τελευταία απόφαση για την 
ένστολη κινητοποίηση στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ. στις 5 Σεπτεμβρίου 2014.  
     Όσοι συνάδελφοι ήτανε παρόντες στην κινητοποίηση της 6ης Αυγούστου, γνωρίζουν ότι κατά την έξοδο των 
εκπροσώπων της ομοσπονδίας από τη βουλή το μόνο που εισπράξαμε ήτανε φιλικά χτυπήματα στην 
πλάτη και καμία απολύτως δέσμευση στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τη 
συνδικαλιστική μας ηγεσία στο να αδρανήσει πλήρως και να επανέλθει με μια ανούσια ανακοίνωση στις 22 
Αυγούστου για κινητοποίηση των ενστόλων δήθεν στα πλαίσια της Δ.Ε.Θ., χωρίς να αναφέρει τίποτα 
συγκεκριμένο. Τελικά, την 28η Αυγούστου η ηγεσία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  ανακοίνωσε μια κινητοποίηση για τα όσα 
θα εξαγγελθούν στη Δ.Ε.Θ. από τον πρωθυπουργό. Φρόντισαν όμως να την προγραμματίσουν για την 5η 
Σεπτεμβρίου 2014 δηλαδή ΕΚΤΟΣ των πλαισίων της Δ.Ε.Θ. (6-14 Σεπτέμβρη) και να την καταστήσουν 
ουσιαστικά μια απλή κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη με αυτό τον τρόπο.  
    Πέρα λοιπόν από το να φροντίσουν να μην ενοχληθεί από τη φωνή μας ο κύριος Πρωθυπουργός που 
θα βρίσκεται στη Δ.Ε.Θ. στις 6 του Σεπτέμβρη, με αυτό τον τρόπο η ηγεσία της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κατάφερε να 
απομονώσει το πυροσβεστικό προσωπικό από κάθε άλλο εργαζόμενο σε αυτή τη χώρα αφού όλα τα 
υπόλοιπα συνδικάτα ακόμα και οι ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ( η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. είναι υποτίθεται μέλος της ΑΔΕΔΥ), 
οργανώνουν τις κινητοποιήσεις τους για την 6η Σεπτέμβρη 2014. Σε όλα τα παραπάνω βέβαια πρέπει να 
προστεθεί και το γεγονός ότι είναι ουσιαστικά αδύνατο μέσα στην αντιπυρική περίοδο το πυροσβεστικό 
προσωπικό να κανονίσει έτσι τα ρεπό και τις άδειες ώστε σε 7 μέρες το πολύ να επιτύχει μια μαζική 
πανελλαδική κινητοποίηση. 

Συνάδελφοι, δε χωρά καμία αυταπάτη ότι όλα τα παραπάνω τα γνωρίζουν οι συνδικαλιστές των 
υπολοίπων παρατάξεων όπως και ο καθένας μας. Θέλουν μια κινητοποίηση παρωδία και για αυτό πήραν 
συνειδητά κάθε απόφαση που οδηγεί σε αυτό. Είναι ευθύνη του κάθε υπαλλήλου να αναγνωρίσει ότι όσο δεν 
τους γυρνά την πλάτη όχι μόνο δε θα δει καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης αλλά θα έχει έναν 
επιπλέον εχθρό, μια 5η φάλαγγα η οποία χρησιμοποιώντας την ομοσπονδία και το κάθε σωματείο χωριστά θα 
μπαίνει εμπόδιο στις διεκδικήσεις του. 

Καλούμε τον κάθε πυροσβέστη να μη σκύψει το κεφάλι και να κάνει ότι μπορεί για να δώσει το 
παρόν στην κινητοποίηση στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00 στο Λευκό πύργο. Επιπλέον όσοι έχουν 
τη δυνατότητα ας παραστούν και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνουν τα συνδικάτα στη 
Δ.Ε.Θ. τις άλλες μέρες.  

Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη η απομόνωση των ξεπουλημένων ηγεσιών και η συστράτευση 
στον αγώνα με το πλαίσιο της Ε.Α.Κ.Π. αλλά και κάθε εργαζόμενο αυτής της χώρας που πλήττεται από τα 
μνημόνια και γενικότερα την κυβερνητική-ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν είμαστε ούτε ανώτεροι, ούτε κατώτεροι 
από κάθε άλλο εργαζόμενο. Δεν χτυπηθήκανε τα δικαιώματά μας ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο από εκείνα του 
υπόλοιπου ελληνικού λαού. Γιατί να μην ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τον υπόλοιπο εργατικό κίνημα; 
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