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Συναδέλφισσες/φοι 

   Οι αρνητικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές προβλέψεις της παράταξής μας, 

για τα δεινά που αργά ή γρήγορα θα περιέρχονταν οι εργαζόμενοι  στο Π.Σ., αλλά και για 

το τι επιφυλάσσεται για την ίδια την υπόσταση του, διαψεύδοντας τις κατά καιρούς 

εμφανιζόμενες Κασσάνδρες οι οποίες κινούμενες στην γραμμή  της ενσωμάτωσης, του συμβιβασμού  

και του αποπροσανατολισμού, μιλούσαν για εξαίρεση των ένστολων από τις σφαγιαστικές πολιτικές 

καλώντας σε ξεχωριστές κινητοποιήσεις από τους υπόλοιπους εργαζόμενους της χώρας.    

   Ο ρόλος των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών είναι πλέον ξεκάθαρος σε όλους 

μας. Προσπαθούν να κρύψουν ό,τι για να έχει αποτέλεσμα  ο αγώνας πρέπει να στραφεί ενάντια 

στον πραγματικό εχθρό (Ε.Ε., επιχειρηματικοί όμιλοι και αστικά κόμματα). Είναι αυτοί που 

πουλάνε ελπίδα δημιουργώντας ψευδαισθήσεις για να μην μπορεί να γίνει αντιληπτό, ότι 

απ’ την αντεργατική λαίλαπα δεν πρόκειται να εξαιρεθεί κανείς (ένστολος- φτωχός αγρότης, 

εργάτης, φοιτητής, συνταξιούχος, ΑΜΕΑ, αυτοαπασχολούμενος  …..), εμπαίζοντας έτσι ένα Λαό που 

τον οδηγούν με ταχύτατους ρυθμούς σε πλήρη αποσύνθεση με ανεργία, συνεχείς μειώσεις μισθών-

συντάξεων και αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, εκ περιτροπής απασχόληση και κατάργηση 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εξαθλίωση των Λαϊκών νοικοκυριών, μπαράζ  αξιολογήσεων- 

κινητικότητας-διαθεσιμότητας -απολύσεων, αύξηση της φορολογίας, εμπορευματοποίηση της υγείας, 

μείωση των «εργοδοτικών» εισφορών,  άρση προστασίας πρώτης κατοικίας κ.α.   

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, όλο αυτό το διάστημα, κρούοντας εγκαίρως 

τον κώδωνα του κινδύνου,  μέσα από τη συνεπή, αταλάντευτη στάση της και τις 

επεξεργασμένες θέσεις και προτάσεις της, έχει υποδείξει το μοναδικό δρόμο εξόδου προς 

όφελος μας πρωτοστατώντας σε κάθε ουσιαστική διεκδίκηση που αμφισβητεί το υπάρχον 

εκμεταλλευτικό σύστημα ενώ παράλληλα ανέδειξε τις επιπτώσεις της συγκεκριμένης αντιλαϊκής 

πολιτικής και στο χώρο μας που επιφέρουν την συνεχή και μεθοδευμένη υποβάθμιση του δικτύου 

πυρασφάλειας της χώρας.  

 

       Έτσι λοιπόν, ενώ  : 

 

 Η «Αξιολόγηση» θα αποτελέσει την αφορμή για την κινητικότητα - διαθεσιμότητα και 

μετέπειτα την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στο δημόσιο, όπως επίσης απολύσεις 

προμηνύουν και οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις οργανισμών, οι οποίοι αντί να 

επιτελούν κοινωνικό έργο, δίνονται βορά στο ιδιωτικό κεφάλαιο για να εκπληρώσει την 

προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας. 

 Η ολομέτωπη και δίχως έλεος επίθεση σε βάρος των Λαϊκών στρωμάτων θα ενταθεί το 

αμέσως επόμενο διάστημα. 

 Η αναδιοργάνωση (αποσάθρωση) του Πυροσβεστικού Σώματος που επιφυλάσσει  

κλείσιμο Πυροσβεστών  Υπηρεσιών και Κλιμακίων με απώτερο σκοπό την ανάθεση 

κύριων δομών του  στην τοπική διοικήση και στον εθελοντισμό, είναι προ των πυλών.  

 Υφίσταται αναγκαιότητα για καταγραφή των όσων διαδραματιστήκαν και κατά την 

φετινή αντιπυρική περίοδο στον εργασιακό μας χώρο και το σχεδιασμό τρόπου  

αντιμετώπισης.  
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   Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου 

«περί ανέμων και υδάτων τυρβάζουν», αναμένοντας να εξαντλούν την αγωνιστικότητα τους με την 

τυπική συμμέτοχη τους σε κάποια κινητοποίηση φιέστα ή ακόμη και να διοργανώσουν κάποια 

ανάλογη μόνο και μόνο για «να βγάλουν την υποχρέωση τους». 

   Αποτελεί αναγκαιότητα η συστράτευση των ένστολων με όσους αμφισβητούν την κυριαρχία των 

εκμεταλλευτών τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αγωνιστικά, μαζικά και αποτελεσματικά οι 

πολιτικές που έχουν ως αντίπαλο το λαϊκό συμφέρον και συντελούν στην υποβάθμιση του βιοτικού 

μας επιπέδου.     

   Σε περίπτωση που τα συνδικαλιστικά όργανα του χώρου συνεχίσουν, να βρίσκονται  σε κατάσταση 

χειμερίας νάρκης, αυτό θα αποτελεί ευθεία βολή στην προστασία και προαγωγή των θεσμικών, 

οικονομικών, ασφαλιστικών και γενικότερων συμφερόντων των υπαλλήλων του Π.Σ. 

   Σε μια εποχή που τα εργασιακά δικαιώματα βάλλονται ποικιλοτρόπως με την κυβέρνηση, 

να παίρνει μέτρα σφαγής, για τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα  είναι αδήριτη 

ανάγκη να   ριχτούν στη μάχη, στον αγώνα, μαζικά,  με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα 

και οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας, χέρι χέρι  με το υπόλοιπο εργατικό-λαϊκό 

κίνημα, γυρίζοντας την πλάτη στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές τους ηγεσίες. Τέτοιες 

ενέργειες στοιχειοθετούν ενδείξεις συνειδητοποίησης και  προοπτικής διεξόδου  σε όφελος μας 

κόντρα σ’ αυτούς που Μακελεύουν το Λαό.  

   Καλούμε κάθε εργαζόμενο να μην δεχτεί να θυσιάσει τα εναπομείναντα δικαιώματα του, 

για να σωθούν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και να δηλώσει παρόν στις 

πρωτοβουλίες και στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα προτείνει η παράταξη μας. 
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