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                                                                            Προς όλους τους εργαζόμενους του Πυροσβεστικού Σώματος 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. ΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

   

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, αξιωματικοί, χαμηλόβαθμοι, μόνιμοι, πενταετούς θητείας, συμβασιούχοι, 
η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, σας καλεί σε μαζική ένστολη συμμετοχή στα μπλοκ του 
Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου (Π.Α.ΜΕ.) και των ταξικών δυνάμεων, το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη στο 
Συλλαλητήριο ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 6μ.μ. στην Πλατεία Αριστοτέλους. 
 

  Η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - Ευρωπαϊκής Ένωσης - πλουτοκρατίας συνεχίζει ακάθεκτα το έργο 
της, που επιτάσσει την περεταίρω αύξηση των κερδών των βιομηχάνων - εφοπλιστών - μεγαλεμπόρων 
- τραπεζιτών και γενικότερα όλων των μονοπωλιακών ομίλων, με νέα μέτρα εξαθλίωσης του λαού. 
  

  Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τα βιώνουν στο έπακρο και οι πυροσβέστες, με την οικονομική 
εξαθλίωση τους, την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας που θέτει σε διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια και τη 
ζωή τους, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με επιβολή αντεργατικών ωραρίων, την καθιέρωση 
ελαστικών εργασιακών σχέσεων με εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, την πλήρη υποβάθμιση των 
πυροσβεστικών δομών που τείνουν προς συρρίκνωση, με παράλληλη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην 
Τοπική Διοίκηση.  
 

  Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες απαιτείτε ενότητα όλων των εργαζομένων και συμμαχία με τα άλλα 
λαϊκά στρώματα, απέναντι στην εργοδοσία και στους κάθε λογής μηχανισμούς της, που θα  έχει στόχο την 
ανατροπή της πολιτικής των μονοπωλίων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση όλων των 
σύγχρονων αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας.  
 

  Απαιτείται ανατροπή των αρνητικών για τους εργαζόμενους, συσχετισμών στα συνδικάτα, με 
απομόνωση των εκπροσώπων του κυβερνητικού συνδικαλισμού που στοχεύουν να αποσπάσουν το 
εργατικό κίνημα και τους αγώνες του, από την απαιτούμενη σύγκρουση με τους πραγματικούς υπεύθυνους 
της τραγικής κατάστασης που βιώνουν. 
 

  Ανάλογα πράττουν και οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισμού και στο χώρο μας, με τις 
παρατάξεις και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Με τη στάση 
τους αυτή παραπλανούν και εγκλωβίζουν τους εργαζόμενους, για τις αντιλαϊκές πολιτικές που 
επιβάλλουν διαχρονικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Δηλαδή την προάσπιση των συμφερόντων της 
πλουτοκρατίας, ενάντια στο λαό. 
 

  Μέσα σε συνθήκες άγριας – αντιλαϊκής – ταξικής επίθεσης, συνεχίζουν να διοργανώνουν τις γνωστές 
στημένες κινητοποιήσεις με διασπαστικά, παραπλανητικά και συντεχνιακά αιτήματα, που είναι «κομμένες 
και ραμμένες» στα μέτρα της κυβέρνησης και των κομμάτων της πλουτοκρατίας. Δεν επιδιώκουν κοινούς 
αγώνες και συντονισμό με το λαϊκό κίνημα. 
 

  Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι η συγκεκριμένη κινητοποίηση επιβάλλεται να αποτελέσει την απαρχή της 
ενίσχυσης του αγωνιστικού προσανατολισμού στο πυροσβεστικό συνδικαλιστικό κίνημα, ώστε να 
συμβάλλει στο δυνάμωμα της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τους εργαζόμενους του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά, τους άνεργους, τους συνταξιούχους και 
τη νεολαία, προκειμένου να αποτραπούν: 
 

 Η ολοκληρωτική ισοπέδωση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και των λαϊκών 
στρωμάτων, που επέρχεται με τη συνεχή καρατόμηση των οικονομικών, ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών τους παροχών, καθώς και με εντεινόμενες περικοπές σε κρατικές δαπάνες για 
φάρμακα, υγεία, παιδεία κ.α.  
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 Το νέο επικείμενο πετσόκομμα των ήδη πενιχρών εισοδημάτων μας, που θα υλοποιηθεί με την 
επιβολή καινούργιων φόρων και διαφόρων τύπων χαρατσιών. 

 Οι τραγικές συνέπειες που θα επέλθουν από τις διαθεσιμότητες - αξιολογήσεις - απολύσεις, αλλά και 
τις επερχόμενες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, ακόμα και της πρώτης κατοικίας. 

 

 Η επιχειρούμενη ιμπεριαλιστική στρατιωτική εισβολή στη Συρία, που προετοιμάζεται από τις 
κυβερνήσεις των εκπροσώπων του κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας, 
στοχεύοντας στον πλήρη έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, και απειλεί να 
«πνίξει στο αίμα» το συριακό λαό, όπως και τους λαούς της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής 
Μεσογείου. 

 

ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ – ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ 
 

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραμματεία 
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