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ΠΡΟΣ : Όλους τους εργαζόµενους του Π.Σ.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Η τρικοµµατική κυβέρνηση µε όχηµα τη συνεχόµενη επιδείνωση της οικονοµικής κρίσης, συνεχίζει τη
διαχρονική επέλαση εναντίον των δικαιωµάτων και κατακτήσεων των εργαζοµένων, προς όφελος της ντόπιας
και ξένης οικονοµικής ολιγαρχίας των εκµεταλλευτών του ανθρώπινου µόχθου.
Επόµενος στόχος η κατάργηση των κατώτερων µισθών, των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, το νέο
πετσόκοµµα µισθών και συντάξεων, η αύξηση της φορολογίας, η πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου εργασίας,
καθώς και ότι έχει αποµείνει από τις εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, τις
κοινωνικές παροχές και τα επιδόµατα ανεργίας, επιφέροντας την πλήρη διάλυση της ζωής των
εργαζοµένων και των λαϊκών οικογενειών.
Επιπλέον επέρχεται σωρεία αποκρατικοποιήσεων δηµόσιων υποδοµών και χιλιάδες απολύσεις στο
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Τα κοινωνικά δικαιώµατα της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης, της πρόνοιας, µε µοχλό τα µνηµόνια
και την τρόικα, µετατρέπονται σε ακριβά εµπορεύµατα. Η παροχή και η ποιότητά τους θα εξαρτάται πλέον,
αποκλειστικά από το πορτοφόλι του καθενός.
Αντίθετα θεσµοθετείται νέα µείωση της φορολογίας, µε νέα προνόµια και απαλλαγές για το µεγάλο
κεφάλαιο, ενισχύοντας την προκλητική συσσώρευση των κερδών του.
Η ύπαρξη του δηµόσιου χρέους που δηµιουργήθηκε από τις παροχές και τα θαλασσοδάνεια που
παραχωρήθηκαν από το κράτος στην πλουτοκρατία, αποτελεί το άλλοθι για την αντιµετώπιση της κρίσης
του υπάρχοντος κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος.
Οι πολιτικές αυτές ήταν γνωστές εδώ και δεκαετίες: το Μάαστριχτ, η Λευκή Βίβλος, η συνθήκη της
Λισαβόνας, οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων, που υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα και την
αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, την ευελιξία στην εργασία χωρίς δικαιώµατα, την απλήρωτη εργασία,
τα µεσαιωνικά ωράρια.
Αποτελέσµατα: ενάµισι εκατοµµύριο οι άνεργοι - νέα γενιά µεταναστών όχι φτωχοί και αµόρφωτοι, αλλά
µε πτυχία και περγαµηνές. Ο κατάλογος µπορεί να συνεχιστεί µε πολλά ακόµη προβλήµατα.
Αυτό που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι η επίθεση είναι συνολική και πως δεν αποµένει πλευρά της
κοινωνικής ζωής µας, που να έχει µείνει στο απυρόβλητο.
Η πολυπόθητη ανάπτυξη που επικαλείται η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόµµατα του
ευρώµονόδροµου, στοχεύει αποκλειστικά στη µέγιστη κερδοφορία των βιοµηχάνων, των τραπεζιτών, των
εφοπλιστών, των µεγαλεµπόρων και γενικότερα των εκµεταλλευτών της εργασίας, µε συρρίκνωση της
τιµής της εργατικής δύναµης στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο και τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης µε
ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης και στα συνταξιοδοτικά προγράµµατα, εξασφαλίζοντας νέα πεδία
κερδοφορίας για το µεγάλο κεφαλαίο.
Στους υπάλληλους του Πυροσβεστικού Σώµατος υπάρχει σωρευµένη πείρα αρκετών ετών από τις
αντιδραστικές πολιτικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων, που µας έφεραν αντιµέτωπους µε σοβαρές
αρνητικές εξελίξεις και στον εργασιακό µας χώρο που αφορούν τον προσανατολισµό και τη δράση του Π.Σ. µε
τη στρατικοποίηση του, την ύπαρξη τεράστιων οργανικών κενών, την υποβάθµιση του συστήµατος
Πυρασφάλειας – ∆ασοπυρόσβεσης, τη νέα συρρίκνωση του Σώµατος µε επερχόµενη κατάργηση
Υπηρεσιών - Ε.Μ.Α.Κ. – Κλιµακίων, τη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και τη
δηµιουργία εργαζοµένων πολλών ταχυτήτων.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι στο διάστηµα της συνδικαλιστικής διαδροµής των εργαζοµένων στο χώρο
του Πυροσβεστικού Σώµατος, δύο αντιλήψεις συγκρούονται:
Οι θέσεις της Ε.Α.Κ.Π. το πλαίσιο αρχών της, καθώς και ο αγωνιστικός προσανατολισµός της, που
συνθέτουν την ειδοποιό διαφορά από τις υπόλοιπες δυνάµεις του κυβερνητικού συνδικαλισµού. Χρόνια τώρα
έχει προειδοποιήσει για τις επερχόµενες ανατροπές.
1

Στη βάση αυτή ανέπτυξε δραστηριότητα προτάσσοντας ως µοναδική διέξοδο, τη συµµετοχή όλων των
εργαζοµένων στο δρόµο του ταξικού αγώνα, χωρίς κανένα συµβιβασµό και καµιά συναλλαγή.
Στον αντίποδα όλων αυτών βρίσκεται η πρακτική της Οµοσπονδίας αλλά και των περισσότερων
πρωτοβάθµιων σωµατείων που θέλει τα ζητήµατα που µας απασχολούν να τα δούµε στενά, συντεχνιακά και
αφυδατωµένα από τις γενικότερες εξελίξεις, αποκρύπτοντας παράλληλα τις πραγµατικές αιτίες που
γεννούν τα προβλήµατα και τους πραγµατικούς εχθρούς των εργαζοµένων.
Η συγκεκριµένη πρακτική καθώς και η καλλιέργεια κλίµατος εφησυχασµού και επανάπαυσης, αλλά και
αυταπατών για τις αιτίες και τη διέξοδο των προβληµάτων, συµπλέει µε τις αντίστοιχες πρακτικές των
ξεπουληµένων συνδικαλιστικών ηγεσιών του κυβερνητικού συνδικαλισµού σε Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.∆.Ε.∆.Υ. που µε τη
στάση τους και τους δήθεν κοινωνικούς διαλόγους, έχουν συνηγορήσει στην επιβολή όλων των αντιλαϊκών
πολιτικών και στο µεγαλύτερο πετσόκοµµα των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Των ηγεσιών που ακόµη και
την περίοδο της λεγόµενης ανάπτυξης µε ρυθµούς 6% - 7%, είτε έβαζαν την υπογραφή τους για αύξηση
στους εργαζόµενους 0,79 ευρώ στο ηµεροµίσθιο, είτε συναινούσαν στην εφαρµογή των
αντιασφαλιστικών νόµων Σιούφα - Ρέππα.
Οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Α.∆.Ε.∆.Υ σε Οµοσπονδίες και Εργατικά κέντρα, ούτε
θέλουν, ούτε µπορούν να υλοποιήσουν τους απαιτούµενους αγώνες των εργαζοµένων. Βρίσκονται απέναντι
αποτελώντας µια οργανωµένη γραφειοκρατία, µε στενούς δεσµούς µε την εργοδοσία και το κράτος. Ποτέ δεν
στήριξαν τους αγώνες των πυροσβεστών. Είναι κοινωνικοί εταίροι στην οικογένεια της λυκοσυµµαχίας.
Απαιτείται γραµµή πάλης σε όλους τους εργασιακούς χώρους που θα συγκρούεται µε τον κυβερνητικόεργοδοτικό συνδικαλισµό, που σέρνει συνεχώς στα τραπέζια του κοινωνικού διαλόγου τους εργαζόµενους.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι η οξύτητα και η ένταση των προβληµάτων, επιβάλλουν άµεση αγωνιστική
απάντηση που πρέπει να δοθεί από όλους τους εργαζόµενους της χώρας, µε συντονισµό και ξεκάθαρο
πλαίσιο αιτηµάτων, χωρίς συµβιβασµούς και πισωγυρίσµατα και θα περιλαµβάνει:
§ Σύγκρουση και ανατροπή της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής που ισοπεδώνει δικαιώµατα και
κατακτήσεις και αφαιρεί βασικές κοινωνικές παροχές από το λαό, προς όφελος των ντόπιων και
ξένων οικονοµικών συµφερόντων της πλουτοκρατίας.
§ Αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο που θα φέρουν την κατάκτηση ενός διαφορετικού δρόµου
ανάπτυξης, που θα προβάλλει ως κύριο βασικό γνώµονα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
των εργαζόµενων και όχι των εκµεταλλευτών του.
Στη βάση αυτή η παράταξή µας θεωρεί ως µοναδική επιλογή τη συσπείρωσή και συµµετοχή των
πυροσβεστών καθώς και όλων των ένστολων στο Π.Α.ΜΕ. και τις ταξικές δυνάµεις, που µε το πλαίσιο
αιτηµάτων, τη δράση τους άλλα και τη συµπαράστασή τους στους δίκαιους αγώνες µας, δίνουν όλες τις
εγγυήσεις για την ευόδωση των στόχων µας, τόσο σε εργασιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Καλούµε όλους τους συναδέλφους χωρίς καµία καθυστέρηση:
§ Με καθηµερινή δράση και συζήτηση µέσα στους τόπους δουλειάς, να δυναµώσουν τα σωµατεία
χωρίς διαχωρισµούς εργαζοµένων, αλλάζοντας παράλληλα τους αρνητικούς συσχετισµούς στο
πυροσβεστικό συνδικαλιστικό κίνηµα, ώστε να µετατραπεί σε κάστρο αντίστασης.
§ Συνεχή πίεση προς τα πρωτοβάθµια σωµατεία και την Οµοσπονδία, για διεξαγωγή δυναµικών
κινητοποιήσεων πυροσβεστών στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που
αποστέλλει τον βασικό µηχανισµό της εργοδοσίας (κυβέρνησης), καλώντας για στήριξη του αγώνα
και συνδικαλιστικούς φορείς άλλων εργαζοµένων, ώστε να επιτευχθεί η άµεση λύση στα τρέχοντα
προβλήµατα του χώρου, που αφορούν το ωράριο και τις συνθήκες εργασίας, τη σύσταση
αξιοκρατικού κανονισµού µεταθέσεων, την αποτροπή της προωθούµενης κατάργησης των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τις προσλήψεις προσωπικού, καθώς και άλλα βασικά αιτήµατα.
§ Μαζική συµµετοχή µε τις δυνάµεις του Π.Α.ΜΕ. στις κινητοποιήσεις που θα διεξαχθούν σε όλη τη
χώρα µε απαρχή την απεργιακή κινητοποίηση στις 18 Οκτώβρη, απαντώντας αγωνιστικά και
µαχητικά για την αποτροπή της ψήφισης και της υλοποίησης των νέων βάρβαρων µέτρων.
§ Συµµετοχή στους δίκαιους αγώνες όλων των εργαζοµένων και του λαού, που θα έχουν στόχο την
αµφισβήτηση και την πλήρη ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων.

∆ΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΕΡΜΑ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ
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Για την Ε.Α.Κ.Π. η Εκτελεστική Γραµµατεία
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