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ΑΘΗΝΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ. 
 

Συνάδελφε Πυροσβέστη – Αστυνομικέ – Λιμενικέ, ιδιαίτερα, τα τελευταία πέντε χρόνια νιώθεις στο πετσί 
σου την εγκατάλειψη, την αδιαφορία αλλά και την εξαθλίωση σε όλες τις εκφράσεις της ζωής σου. 

Για όλα αυτά που βιώνεις καθημερινά σε βομβαρδίζουν με διάφορες αποπροσανατολιστικές εξηγήσεις. 
Θυμήσου λίγο τι μας έχουν πει, ότι «μαζί τα φάγαμε», μας είπαν για «τεμπέληδες δημόσιους υπάλληλους», για 
τους «τροϊκανούς» που επιβάλλουν αυτά τα σκληρά μέτρα, για την «κλεπτοκρατία», για το ότι φταίει η 
φοροδιαφυγή, για «μνημονιακές  κυβερνήσεις και μνημονιακές πολιτικές», για «λάθος συνταγή» κτλ. 

Στη βάση αυτών των «αιτιών» οργανώθηκε και εξαπολύθηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και 
συγκυβερνήσεις, μια ανελέητη επίθεση, η οποία συνεχίζεται, απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους και 
στα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα.  

Η επίθεση αυτή, όπως γνωρίζεις, περιλαμβάνει κατακρεούργηση μισθών και συντάξεων, κατάργηση 
ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, συρρίκνωση και κατάργηση δημόσιων υπηρεσιών ( στην υγεία, 
στην πρόνοια, στην παιδεία, στην ασφάλεια κ.α. ),  απολύσεις εργαζομένων, χαράτσια παντός είδους κ.α. 

Σε καλούν για όλα αυτά που ζεις, να σκύψεις το κεφάλι, να συμβιβαστείς στη λογική του μικρότερου 
κακού,  να μπεις στο καβούκι σου, να μην διεκδικήσεις αυτά που σου ανήκουν γιατί οι «αναδιαρθρώσεις» 
πρέπει να προχωρήσουν «για να βγούμε από το τούνελ». 

Συνάδελφε Πυροσβέστη – Αστυνομικέ – Λιμενικέ, αντιλαμβάνεσαι ότι οι «αναδιαρθρώσεις» τους 
γεννούν ανεργία, φτώχια και εξαθλίωση και καμία σχέση δεν έχουν με την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής, των 
εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. 

Όμως συλλογίσου, ποιοι είναι οι κερδισμένοι από αυτές τις δήθεν αλλαγές; Ναι, σωστά κατάλαβες. Είναι 
αυτοί που κρατάνε τον πλούτο στα χέρια τους, μια κάστα από ντόπιους και ξένους κεφαλαιοκράτες. 

Αυτοί είναι που με την βοήθεια των εκάστοτε κυβερνήσεων και τους ξεπουλημένους κυβερνητικούς 
συνδικαλιστές (ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ), επιβάλλουν την κόλαση στον λαό. 

Η σκληρή πραγματικότητα που βιώνεις σήμερα υπάρχει, γιατί οι εκφραστές του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Σ.Α. και σε  εκπροσωπούν διαχρονικά, σου 
κρύβουν την αλήθεια βάζοντας πλάτη σε όλες τις μέχρι τώρα επιβληθείσες αντεργατικές πολιτικές. 

Οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές, «που δεν είναι δεδομένοι κανενός», φορώντας τον αγωνιστικό τους 
μανδύα σε καλούν να συμμετέχεις σε κινητοποιήσεις, επετειακού χαρακτήρα χωρίς ουσιαστικό 
διεκδικητικό πλαίσιο αιτημάτων, ξέχωρα από το υπόλοιπο εργατικό λαϊκό κίνημα. 

Θυμήσου τι σου είπαν και τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια για την καταλήστευση των αποθεματικών των 
ταμείων, για την επικουρική ασφάλιση, για την ένταξη των επαγγελμάτων μας στα βαρέα-ανθυγιεινά και 
επικίνδυνα ενώ έχουμε συνεχώς νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους.  

Θυμήσου ακόμα, τι σου έλεγαν όλοι αυτοί για δήθεν εξαίρεση μας από τις μειώσεις στο εισόδημα μας, 
θέτοντας όλους μας απέναντι από το λαό, απέναντι από τις γυναίκες, τους άντρες, τα παιδιά, τα αδέλφια και τους 
γονείς μας. 

 Επίσης θυμήσου την στάση που κράτησαν, για να μην ψηφιστεί ο νόμος 4249/2014 για την 
αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ. ο οποίος επιβάλλει καταργήσεις υπηρεσιών με παράλληλη ενίσχυση 
του εθελοντισμού αρχικά στο Π.Σ., συνεχόμενες μετακινήσεις προσωπικού, μειώσεις μισθών που θα 
επέλθουν και μέσα από ένα νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, συνεχόμενες περικοπές κονδυλίων στους 
προϋπολογισμούς  των Σωμάτων Ασφαλείας, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων, εμπορευματοποίηση 
υπηρεσιών πυρασφάλειας, φρούρησης και αστυνόμευσης, αξιολογήσεις υπηρεσιών και προσωπικού 
μέσω των οποίων θα υπάρξουν και απολύσεις. Η αντίδρασή τους περιορίστηκε στο να καθίσουν στο τραπέζι 
του διαλόγου με την Κυβέρνηση για να παζαρέψουν τι; ένα σχέδιο νόμου έκτρωμα και όχι να ζητήσουν την 
απόσυρση του όπως έκανε η παράταξή μας, η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, την ημέρα 
ψήφισης του νομοσχεδίου έξω από την Βουλή. 

Συνάδελφε Πυροσβέστη – Αστυνομικέ – Λιμενικέ, απέναντι στο σύνολο των επιθέσεων που δεχόμαστε όλοι 
οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, στέκεται με συνέπεια το αγωνιστικό  συνδικαλιστικό κίνημα, όλα αυτά τα 
χρόνια. 

Η φετινή κινητοποίηση στη Δ.Ε.Θ. θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή συνεχόμενων και δυναμικών 
αγώνων στο πλευρό του εργατικού – λαϊκού κινήματος, με ένα αγωνιστικό πλαίσιο που θα αμφισβητεί και 
θα συγκρούεται με την αντεργατική – αντιλαϊκή πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και παράλληλα θα προτάσσει έναν διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης προς όφελος όλων των 
εργαζομένων και του λαού. 

   
Τώρα πλέον γνωρίζεις, αξιοποίησε την εμπειρία σου.  Μην τους φοβάσαι, πάλεψέ πριν σε τσακίσουν! 

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