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ΕΞΙΣΟΥ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Ο 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ & ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ 
 

 Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε αναφερθεί, στον κυβερνητικό συνδικαλισμό και τα 
προσωπεία που κατά καιρούς φοράει, προκειμένου να αποπροσανατολίσει και να κοροϊδέψει τους εργαζόμενους, 
πιστεύοντας ότι απευθύνεται σε μη νοήμονες ανθρώπους, σε ανθρώπους που ζουν κάπου αλλού μακριά από εδώ, με τους 
εκπροσώπους του να καπηλεύονται τους αγώνες που πιστά και διαχρονικά δίνει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα με τις 
συμμαχίες του για την πλήρη δικαίωση των Λαϊκών οικογενειών. 

Μέσω εγγράφων με τάχα ενημερωτικό περιεχόμενο που, αποβλέπουν να πλανέψουν τον αναγνώστη οδηγώντας τον 
για άλλη μια φορά σε οάσεις τις οποίες στην συνέχεια θα κληθεί να πληρώσει ακριβά ή εμπεριέχουν δόσεις άπλετης 
υποσχεσιολογίας και αυτοπροβολής. 

Εμμένουν πιστά στην διαχρονική τους προσπάθεια να δημιουργήσουν αγωνιστικό προφίλ, αγωνιώντας να γίνουν 
αρεστοί στους συναδέλφους για τις «αγνές» και «ακομμάτιστες» προθέσεις τους και τους «μεγάλους» αγώνες τους, 
προκειμένου να κατευνάσουν τις όποιες αναδυόμενες αντιδράσεις που ημέρα με την ημέρα αυξάνονται και κυρίως αυτές 
που αποκτούν ταξικό χαρακτήρα.    
        Διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για την τύχη των εργαζομένων και υποκριτικά εκφράζουν την αγανάκτηση τους με 
κορώνες του τύπου «έχουμε γίνει ουρά της αστυνομίας» κλπ, όταν οι ίδιοι διατυμπάνιζαν ότι τάχα κοντά στους 
αστυνομικούς ή με το ειδικό μισθολόγιο δεν θα μας πειράξουν τα μέτρα.  

Είναι αυτοί που:  
 

 Προώθησαν και στήριξαν την άτυπη Συνομοσπονδία των Σωμάτων Ασφαλείας περιχαρακώνοντας τους 
ένστολους σε στενά συντεχνιακά πλαίσια, συμπαρασέρνοντας τους σε αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις που 
δεν τις στήριζαν ουσιαστικά, υπονομεύοντας την μαζικότητα και τον ταξικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν, 
κουράζοντας και απογοητεύοντας τους εργαζόμενους, με απώτερο σκοπό την αποκοπή τους από το 
εργατικό-λαϊκό κίνημα και την δυναμική του.  

 Ενώ εδώ και χρόνια, τους καλούσαμε ως παράταξη, να πάρουμε αποφάσεις για αγωνιστικές-δυναμικές 
κινητοποιήσεις για τα προβλήματα που ταλάνιζαν τους εργαζόμενους στο χώρο μας αλλά και αυτά που θα 
επέρχονταν από την αντεργατική πολιτική,  δεν ήθελαν καν να το συζητήσουν. 

 Προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι οι μειώσεις στον μισθό μας θα είναι 20-30 ευρώ μόνο, όταν οι 
εργαζόμενοι σε όλους τους άλλους κλάδους είχαν ήδη κατακρεουργηθεί. 

 Παρανόμως, και με πλήρη σύμπνοια της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
(δεκαέξι εκ των δεκαεννέα) αλλά και αυτού της ένωσης μας (δέκα εκ των έντεκα), πλην αυτών της Ε.Α.Κ.Π, 
δεν υλοποιούν την εγγραφή στα σωματεία των μονίμων όσων συναδέλφων πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης την επιθυμούν.  

 Σε περ/ρειακο επίπεδο, δια στόματος στελεχών τους, κραύγαζαν ότι «λόγο της υπάρχουσας οικονομικής 
κατάστασης σαν συνδικαλιστές πρέπει να έχουμε μειωμένες απαιτήσεις» (Γ.Σ μελών κατά το έτος 
2010 ο Γ. Γραμματέας της ένωσης μας, στέλεχος Ανεξάρτητων Πυροσβεστών), θέση η οποία 
δημιούργησε έντονες διαμαρτυρίες από παραβρισκόμενα στελέχη της παράταξης μας.  Όταν πάλι κατά την 
συνεδρίαση του Δ.Σ της ένωσης μας 30/06/2010 ζητήθηκε από την παράταξη μας  να υπάρξει απόφαση για 
άμεσες  δυναμικές κινητοποιήσεις και διεκδικητικές ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων μας πριν να 
είναι αργά όπως  π.χ ωράριο, συνταξιοδοτικό- ασφαλιστικό, τον προς υπογραφή αναξιοκρατικό κανονισμό 
μεταθέσεων, περί τροποποίησης του Π.Δ περί υγιεινής και ασφάλειας  καθώς και για την αποτροπή  
κλεισίματος  των Π.Κ που θα γίνονταν στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Π.Σ. όπου με εντολή του 
υπουργού είχε συσταθεί σχετική επιτροπή στο Α.Π.Σ.,  και οι δυο παρατάξεις συμφώνησαν με την 
πρόταση του προέδρου του Δ.Σ (τότε επικεφαλής  ΠΑΣΚ Π. σήμερα  Ανεξάρτητων Πυρ/στων), που 
ήταν   « άσε πρώτα να εφαρμοστούν και μετά βλέπουμε ». 

 Προωθούν ημερίδες που εκτός κάποια σχετικής ενημέρωσης, εμπεριέχουν και αρκετή δόση εφησυχασμού  
των συναδέλφων σχετικά με τα αλλεπάλληλα σφυροκοπήματα που δέχτηκαν  και κυρίως αυτά που  
συνεχίσουν να δέχονται  από την κυβερνητική πολιτική, απέχοντας συνειδητά από τη λογική της ανάληψης 
πρωτοβουλίας για δυναμικές κινητοποιήσεις για  την αποτροπή των βάρβαρων αντιλαϊκών μέτρων που 
καταρρακώνουν τη ζωή μας. 
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 Χρόνια τώρα ποντάρουν στο καλά στημένο παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες των εργαζομένων στο  Π.Σ και 
αφορά το ωράριο (24ωρο) επιχειρώντας να αναδειχτούν σε σωτήρες ρίχνοντας τους στάχτη στα μάτια, 
μένοντας όμως άφαντοι στο πρόσφατο παρελθόν όταν η φυσική ηγεσία προσπάθησε να εφαρμόσει 12ωρο 
και 16ωρο. Με αυτόν τον τρόπο συντηρούν την τακτική υφαρπαγής της ψήφου των συναδέλφων μας αλλά  
και ενισχύοντας την τακτική του αποπροσανατολισμού από την γενικευμένη επίθεση που έχει εξαπολυθεί 
από εγχώρια και ξένα κέντρα, το αναγάγουν  ως το μόνο μείζονος σημασίας πρόβλημα που καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε βασιζόμενοι στην αποφυγή αντιδράσεων που πιθανών να προκύψουν από τον  έγκαιρο 
εντοπισμό του επερχόμενου σφαγιασμού που θα σαρώσει ανενόχλητα κάθε εναπομείναν κεκτημένο 
δικαίωμα. Άλλοι πάλι αντί να διεκδικήσουν επίλυση όλων των προβλημάτων που χτυπούν αλύπητα τους 
εργαζόμενους στο Π.Σ ή τουλάχιστον να διεκδικήσουν με τρόπο που αρμόζει σε εκπροσώπους εργαζομένων 
ένα αξιοπρεπές ωράριο και ότι  θα λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των υπαλλήλων  για την εφαρμογή του 
(24ωρο) ή  να διασφαλίσουν ότι δεν θα εφαρμοστεί  εις βάρος τους,  λειτουργώντας  οσφυοκαμπτικά, αρκεί 
ένα «χάιδεμα στ’ αυτιά» για να ξεχάσουν τα πάντα  αναφωνώντας  συνθήματα του τύπου « βάλατε γκολ απ’ 
τα αποδυτήρια », ( επικεφαλής συνδικαλιστικής παράταξης  Πρώτα Πυροσβέστες απευθυνόμενος στον κ 
Αρχηγό του Π.Σ κατά την διάρκεια συζήτησης για το ωράριο σε συνάντηση που είχε το  Δ.Σ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 
μαζί του).  

Όλοι αυτοί οι «αγωνιστές» και των τριών παρατάξεων (ΔΑΚΥΠΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ-ΠΡΩΤΑ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) που λυσσαλέα και για χρόνια υποστήριζαν τις κυβερνήσεις της χώρας και τις πολιτικές τους, ακόμη και 
σήμερα, δεν διστάζουν να παίζουν τα ίδια αντεργατικά-αντιλαϊκά και προπαγανδιστικά τους παιχνίδια αφήνοντας 
ανενόχλητη την άρχουσα τάξη να φουσκώνει από ζεστό χρήμα.  
 

Πλήρη λοιπόν και διαχρονική στοίχιση του εργοδοτικού συνδικαλισμού με του πολιτικούς σχηματισμούς της 
άρχουσας τάξης που: 

 Μας θέλουν με σκυμμένο το κεφάλι να αποζητούμε φθηνό φαγητό και ήδη ένδυσης «χορηγούμενα» από διάφορες 
εταιρείες οι οποίες ως μόνο στόχο έχουν την αύξηση των κερδών τους.  

 Οι λογαριασμοί της Δ.Ε.Η. με τα κάθε είδους χαράτσια αλλά και την αύξηση της τιμής του ρεύματος φέρνουν τις 
οικογένειές μας σε σημείο αδυναμίας αποπληρωμής με αποτέλεσμα πολλές λαϊκές οικογένειες να ζουν στο 
σκοτάδι. 

 Επιδιώκουν τη συστηματική απαξίωση του συστήματος της παιδείας, την εμπορευματοποίησή της με 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό όλο και περισσότερων νέων από αυτή. 

 Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας καθιστά σχεδόν ακατόρθωτη την πρόσβαση στην αγορά εργασίας όλο και 
περισσότερων νέων προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτό τους επόμενους δούλους που θα υπηρετήσουν τις 
επιταγές των εκπροσώπων των εγχώριων και ξένων  μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων . 

 Μετέτρεψαν την υγεία σε εμπόρευμα μέσα από ένα σύστημα υγείας που ο όποιος έχει θα χαίρει φροντίδας ενώ  
όποιος δεν θα έχει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα ξεψυχά έξω απ΄την πόρτα κάποιου νοσηλευτικού 
ιδρύματος.  

 Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια και αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο μέσο έτσι ώστε να δεχτούμε μοιρολατρικά την 
κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, κάνοντάς μας να νιώθουμε υπεύθυνοι γι’ αυτήν και έτσι να μην 
αποτελούμε απειλή για το  απάνθρωπο κοινωνικοοικονομικό τους σύστημα.  

 Συναινούν στην καταλήστευση μισθών, συντάξεων, στη υφαρπαγή ή ξεπούλημα της Λαϊκής περιουσίας, του 
φυσικού πλούτου και σε συνεργασία με άλλους μηχανισμούς του αστικού συστήματος διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην εξαθλίωση του μεγαλύτερου μέρους του Λάου για χάριν μια κάστας παρασιτικών 
στοιχείων. 

 
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να καταδικάσουμε τον εργοδοτικό συνδικαλισμό και τους εκπροσώπους του 

αντιμετωπίζοντας τους ως αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή ως εχθρούς των εργαζομένων και συμμάχους του 
κεφαλαίου. 

Συναδέλφισσες –Συνάδελφοι, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών είχε έγκαιρα και με ειλικρίνεια 
ενημερώσει για τις καταστροφικές εξελίξεις που θα επέρχονταν αργά ή γρήγορα στον εργασιακό μας χώρο, 
πρωτοστατώντας στους αγώνες για ανατροπή των αντεργατικών πολικών και αποκάλυψη των υποστυλωμάτων 
τους, όταν άλλοι τους έστρωναν το χαλί!!!!. Η παράταξη μας αγωνίστηκε σε δύσκολες εποχές και στάθηκε δίπλα 
σε όποιο συνάδελφο την είχε ανάγκη.  Δεν πρέπει να τους επιτρέψετε να συνεχίσουν τον εμπαιγμό με όποιο 
προσωπείο και όποιο μανδύα σας παρουσιαστούν !!! 

Η Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας σας καλεί, να βγάλετε συμπεράσματα για το ποιος υπηρετεί ποιον, ώστε να 
απορρίπτετε διλήμματα και αυταπάτες τα οποία βάζουν φραγμούς στην ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος και 
στην ταξική συνείδηση των εργαζόμενων, κλειδώνοντας τους μια και καλή  στα χρονοντούλαπα της ιστορίας. 
  
ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΕΡΜΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΥΤΟΔΙΛΗΜΜΑΤΑ , ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΓΡΟΘΙΑ ΣΦΙΓΜΕΝΗ ΨΗΛΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ  ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟ ΛΑΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΛΩΒΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ !!! 
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