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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ & ΩΜΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 

  Λίγες μόλις ημέρες από την απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει την επιστράτευση των απεργών εργαζομένων 

στο Μετρό μέσω της επίταξης, ευελπιστώντας ότι  με ακόμη σκληρότερες τακτικές θα τρομάξει το εργατικό λαϊκό 

κίνημα για να μπορέσει ανενόχλητη να εφαρμόσει την πολιτική που σφαγιάζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα για τις 

ανάγκες των μονοπωλίων, εξαπέλυσε επίθεση κατά δεκάδων συνδικαλιστών εργατικών σωματείων και 

ομοσπονδιών που έκαναν κινητοποίηση  στο Υπουργείο Εργασίας.  

Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση της χώρας, πίστη στην προστασία των κερδών την άρχουσας τάξης που 

διασφαλίστηκαν και θα συνεχίζουν να διασφαλίζονται μέσω των εφαρμοστέων πολιτικών τους, με τακτική που και ο 

καλύτερος προστάτης θα ζήλευε, δεν δίστασε μέσω των δυνάμεων καταστολής, να βάψει με αίμα την προσπάθεια 

εκπροσώπων των εργαζομένων για συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, προκειμένου έτσι να εκφράσουν τις 

διαμαρτυρίες τους για τις νέες προκλητικές δηλώσεις του για το Ασφαλιστικό.   

Όπως προκύπτει από διαδικτυακά στοιχεία, σα να μην έφτανε το ξυλοφόρτωμα, οι προσαγωγές  και οι 

τραυματισμοί που υπέστησαν οι διαμαρτυρόμενοι από τις δυνάμεις καταστολής, στην συνέχεια  ασφαλίτες 

εισέβαλαν στον Ερυθρό Σταυρό, στο χώρο εξετάσεων που βρίσκονταν οι τραυματισμένοι διαδηλωτές και ζητούσαν 

ταυτότητες κτλ. Κάτω από την άμεση και έντονη αντίδραση συναδέλφων, συγγενών των τραυματιών και βουλευτή του 

Ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά και εργαζομένων του νοσοκομείου, οι ασφαλίτες αναγκάστηκαν να φύγουν. 

Όπως αρχικά αναφέραμε αυτού του τύπου οι ενέργειες δεν είναι τίποτε άλλο, από την υλοποίηση όσων 

από καιρό έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και παλεύουν για την υλοποίηση τους τα διάφορα παπαγαλάκια της, 

δηλαδή, η προσπάθεια φίμωσης του οργανωμένου  και ταξικά  μαχόμενου  συνδικαλιστικού κινήματος, 

προκειμένου να συνεχίσει δίχως εμπόδιο την πορεία της εξαπολυόμενης κυβερνητικής λαίλαπας όπως και  την  

τρομοκράτηση των εργαζομένων, προκειμένου έτσι να κάτσουν στ’ αυγά τους πληρώνοντας το μάρμαρο οι ίδιοι και 

να βγουν αλώβητοι από την κρίση οι πραγματικοί υπαίτιοι και καθαρό το απάνθρωπο σύστημα τους.  

Με παρακαταθήκη και την χθεσινή στάση της κυβέρνησης δεν χρειάζονται άλλα παραδείγματα ώστε να γίνει αντιληπτό 

από την εργατική τάξη και γενικότερα τα λαϊκά στρώματα που δεινοπαθούν από τα εξοντωτικά μέτρα, ότι όσο θα σκύβουν 

το κεφάλι τόσο το κεφάλαιο θα ποδοπατά τα δικαιώματά τους αξιοποιώντας κάθε  μηχανισμό του αστικού κράτους. 

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών  καταδικάζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την 

γενικότερη απάνθρωπη και εξοντωτική πολική της κυβέρνησης κατά των λαϊκών στρωμάτων, καλεί τους 

εργαζόμενους και τα συνδικαλιστικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος:  

 Να απορρίψουν εδώ και τώρα  τις αυταπάτες  για φιλολαϊκή πολιτική και τη δική τους ωφέλεια που 

θα προκύψει μέσα από την πολυθρύλητη «ανάπτυξη», όσο την εξουσία της χώρας κατέχουν οι 

κεφαλαιοκράτες με τις πλάτες του πολιτικού τους προσωπικού και τους μηχανισμούς του αστικού κράτους.  

 Να οργανώσουν και δυναμώσουν την πάλη τους και να σταθούν αλληλέγγυοι σε κάθε δίκαιο 

αγώνα της εργατικής τάξης , καταδικάζοντας στην πράξη τον αυταρχισμό και την κυβερνητική αδιαλλαξία, 

εξανεμίζοντας μια και καλή τις πολιτικές  που στρέφονται ενάντια στα στοιχειώδη δικαιώματα όλων των 

εργαζομένων.  

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους που δέχτηκαν την βάρβαρη επίθεση της κυβέρνησης 

απαιτώντας παράλληλα την άμεση απελευθέρωση τους και με την σειρά μας υιοθετώντας στο έπακρο συνθήματα που 

βροντοφώναζαν οι συγκεντρωμένοι όπως «Δεν είμαστε πελάτες, είμαστε εργάτες και στα αφεντικά δεν κάνουμε τις 

πλάτες»,  «Με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση», «Νόμος είναι το δίκιο του 

εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη», δίνουμε την απάντηση μας σε κάθε χειραγωγό λαϊκών συνειδήσεων και 

όσους νομίζουν ότι θα βγάλουν από μπροστά τους έτσι εύκολα το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και τους εκπροσώπους του. 

Επίσης, απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε συνδικαλιστική οργάνωση όπως και σε  κάθε φορέα να καταδικάσει το 

γεγονός και να απαιτήσει να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες συνδικαλιστές. Να τιμωρηθούν οι 

φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της βάρβαρης αστυνομικής επίθεσης. 
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