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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Μετά από την εξαγγελθείσα κινητοποίηση των Οµοσπονδιών των Σωµάτων Ασφαλείας για τις 28-2-2012 στην
Αθήνα και την ενηµέρωση των Πρωτοβάθµιων Ενώσεων µόλις τέσσερις ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της, η
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει ανοιχτά το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και τα
αντίστοιχα προεδρεία των Οµοσπονδιών των Σ.Α. για τη συνέχιση της τακτικής των στηµένων κινητοποιήσεων,
που αποδεικνύεται από την συνήθη πρακτική της εξαγγελίας και ενηµέρωσης των συναδέλφων για τη
συγκέντρωση διαµαρτυρίας, κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, µην αφήνοντας περιθώρια για την απαραίτητη
οργάνωση που επιβάλλεται, προκειµένου να επιτευχθεί η απαιτούµενη µαζικότητα σε σχέση µε τον αριθµό των
εργαζοµένων στα Σ.Α..
Ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος και αποβλέπει, αφενός στην αποµόνωση των ενστόλων από τους αγώνες
του λαϊκού κινήµατος για την ανατροπή της βάρβαρης - ταξικής - αντιλαϊκής πολιτικής, µε επιχειρούµενη
παραπλάνηση των συναδέλφων για «δήθεν εξαιρέσεις» από τις αντιδραστικές επιπτώσεις και αφετέρου στη
διοργάνωση «µορφών κινητοποιήσεων» στα πλαίσια που θέτουν οι κυβερνήσεις της πλουτοκρατίας, µε την
αποδυνάµωσή της µαζικότητάς τους από τον τρόπο που διενεργούνται, ώστε να αποδίδονται οι «δήθεν
ευθύνες», στην έλλειψη συµµετοχής των συναδέλφων, ή στην «απαγόρευση του δικαιώµατος της
απεργίας».
Επιπλέον η παράταξή µας καταγγέλλει και την παντελή έλλειψη ενηµέρωσης των µελών της στο ∆.Σ. της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για τις διεργασίες που διενεργούνται µεταξύ των προεδρείων των Οµοσπονδιών των Σ.Α. µε
αποκορύφωµα τη συνάντησή τους µε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στις 23-2-2012, από την οποία
παραδόξως απουσίαζε σύσσωµο το προεδρείο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και η Οµοσπονδία «εκπροσωπήθηκε»
από τον πρόεδρο της Ένωσης Αττικής κατά παράβαση όλων των καταστατικών αρχών.
Η πλήρης σύµπνοια των περισσοτέρων πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων των
Σ.Α. µε την πολιτική ηγεσία και τις αντίστοιχες φυσικές τους ηγεσίες, είναι το φυσικό επακόλουθο της δράσης
του κυβερνητικού συνδικαλισµού στο χώρο µας.
Η συγκεκριµένη εξέλιξη ενισχύεται και από την παρουσία στην πλειοψηφία των προεδρείων των Οµοσπονδιών
τους, µη εξαιρουµένου και της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ανώτερων αξιωµατικών καριέρας, που δεν επέδειξαν ποτέ
εργασιακή συνείδηση και είναι πολύ φυσικό να µην επιδεικνύουν και διάθεση σύγκρουσης, σε οποιοδήποτε
επίπεδο µε την εργοδοσία.
Οι συγκεκριµένες µεθοδεύσεις των συναντήσεων µε την πολιτική αλλά και τη φυσική ηγεσία όπως
πληροφορούµαστε εκ των υστέρων µέσω του δελτίου τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις 232-2012 και της υπ. αριθµ. 57/23-2-2012 ανακοίνωσης της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχουν αποκλειστικό στόχο την
αποµόνωση της Ε.Α.Κ.Π. στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας συνδικαλιστικών οργανώσεων και
παρατάξεων κυβερνητικού συνδικαλισµού, µε την εργοδοσία (κυβέρνηση), που αποτελούν σύµφωνα µε τις
αρχές τους, «κοινωνικούς εταίρους» και στο χώρο των Σωµάτων Ασφαλείας.
Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής απορρίπτεται συνεχώς η πρόταση της Ε.Α.Κ.Π. για δυναµική ένστολη
πανελλαδική κινητοποίηση πυροσβεστών, µε κοινή κάθοδο όλων των πρωτοβάθµιων σωµατείων στην
Αθήνα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ώστε να επιβληθεί η οριστική επίλυση όλων των καίριων
αιτηµάτων που απασχολούν το προσωπικό.
Η επιχείρηση αποµόνωσης της Ε.Α.Κ.Π. από τις συγκεκριµένες συναντήσεις, οφείλεται και στο γεγονός ότι
δεν επιθυµούν να ακούγονται οι θέσεις και οι προτάσεις της παράταξης για όλα τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι πυροσβέστες, σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα προβλήµατα όλων των εργαζοµένων και των
λαϊκών στρωµάτων της χώρας.
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η πρόταση που προώθησε η παράταξη µας για το µισθολόγιο, θέτοντας
τους βασικούς άξονες που βγάζουν τον πυροσβέστη και όλους τους εργαζόµενους της χώρας ένστολους και µη
από τα όρια της φτώχιας και της εξαθλίωσης, προϋποθέτοντας την κατάκτησή της αποκλειστικά στο δρόµο του
αγώνα, ενώ οι Οµοσπονδίες των Σ.Α. µε το «φτωχολόγιο» που υπέβαλλαν ως πρόταση κατοχύρωσαν από
µόνες τους την µείωση των µισθών, καθώς και την εφαρµογή µνηµονίων και µεσοπρόθεσµων
προγραµµάτων εξαθλίωσης του λαού µας και για το λόγο αυτό επικροτήθηκε από τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη και τους εκπροσώπους του. Άλλωστε τα διαπιστευτήρια προς την εργοδοσία είχαν δοθεί και
επίσηµα στις 17-10-2011 µε το υπ. αριθµ. 251 έγγραφο των προεδρείων των Οµοσπονδιών Σ.Α. προς τον τότε
πρωθυπουργό της χώρας, µε το οποίο και τον διαβεβαίωναν ότι τα θεσµικά τους αιτήµατα «δεν επιβαρύνουν
τον κρατικό προϋπολογισµό».
Φοβούνται λοιπόν τις προτάσεις και τη δράση της Ε.Α.Κ.Π. που δεν συνδιαλέγεται µε την εργοδοσία και
αποκαλύπτει τις αντιδραστικές εξελίξεις που συντελούνται σε βάρος των εργαζοµένων και αντιστέκεται µε το
πλαίσιο δράσης της που εγγυάται την αγωνιστική αντεπίθεση όλων των πυροσβεστών µαζί µε το λαϊκό κίνηµα
και ιδιαίτερα µε τη συνειδητή πρωτοπορία του, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνηµα.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η Ε.Α.Κ.Π. συνεχίζει την προσπάθεια για τη ριζοσπαστικοποίηση του πυροσβεστικού συνδικαλιστικού
κινήµατος µε ανατροπή των συσχετισµών και αποδυνάµωση των παρατάξεων του κυβερνητικού
συνδικαλισµού, καθώς και συστράτευση µε τις ταξικές δυνάµεις στην απαιτούµενη αγωνιστική αντεπίθεση που
επιβάλλεται να υλοποιηθεί εναντίον των εκµεταλλευτών των εργαζοµένων που αποτελούν τους φυσικούς
αυτουργούς για τη σηµερινή τραγική κατάσταση που βιώνει ο λαός µας και µε βάση το συγκεκριµένο πλαίσιο
θα συµµετάσχει στην κινητοποίηση των υπαλλήλων των Σωµάτων Ασφαλείας.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π.
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