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«Πάντως εμείς θα τους αντισταθούμε.
Όποιοι κι αν είναι.
Όσο δυνατοί κι αν είναι»
Δώρος Λοΐζου
Ο κεντρικός διαχειριστής των μνημονικών επιταγών, ο Υπουργός
Οικονομικών, στην συνάντηση που είχε με τα Προεδρεία των
συνδικαλιστικών οργανώσεων του ένστολου προσωπικού των Σ.Α.
μας δήλωσε με φλεγματικό χαμόγελο κατόπιν συμφωνίας με τον κ.
Πρωθυπουργό ότι:
 Θα περικοπεί η μισθολογική δαπάνη του ένστολου
προσωπικού για το 2012 κατά 6% ή 7,5% μεσοσταθμικά
και μάλιστα με αναδρομικότητα από 1-7-2012.
 Θα παραμείνουν παγωμένες οι μισθολογικές ωριμάνσεις,
άγνωστο μέχρι πότε.
 Μέχρι τέλους της χρονιάς, θα προωθηθεί σχέδιο, για νέο
μισθολόγιο των ένστολων, με κύριο στόχο πρωτίστως τη
μείωση του μισθολογικού κόστους κατά 200.000.000
ευρώ, μια μείωση δηλαδή άλλων 15% περίπου του
εισοδήματος μας.
Στις αντιδράσεις μας, μετά την ανακοίνωση των παραπάνω, μας
επέσεισε τον κίνδυνο, ότι αν δεν γίνουν όλα αυτά τον Οκτώβριο θα
υπάρχει πρόβλημα για την καταβολή του μισθού μας. Μετά τα
παραπάνω διακόψαμε τη συνάντηση, αποχωρώντας. δηλώνοντας
την απογοήτευση μας κυρίως για τον εμπαιγμό που έχουμε
υποστεί όλο το τελευταίο διάστημα.
ΟΙ ΤΡΟΙΚΑΝΟΙ ΑΦΕΝΤΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ. ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ που ακούσαμε
προεκλογικά από τους Κυβερνώντες, φυλλορρόησαν σαν τα
σεπτεμβριανά φύλλα των δένδρων. Οι εξαγγελίες για την μη
μείωση άλλο του εισοδήματός μας, την αναπλήρωση των
απωλειών μας, την εξεύρεση ισοδύναμων και άλλα τέτοια,
ΑΠΟΔΕΙΧΤΗΚΑΝ ΦΟΥΜΑΡΑ.
Το ευχαριστώ που σβήνουμε με τα κορμιά μας τις πυρκαγιές της
χώρας, είναι να ΚΑΨΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΜΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ
Να κάνουμε τη σιωπηλή μας θλίψη, αγωνιστική
διάθεση και παλμό.
Το προσκλητήριο σάλπισε. Έχουμε συμβάν
πυρκαγιάς που απειλεί να κάψει τη ζωή μας.
Θα την αφήσουμε;
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1 Από την κοινή συνέντευξη Τύπου

Ο αγώνας ξεκίνησε

2 Η συνάντηση με την αντιπροσωπεία του
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Σε κοινό μέτωπο τα σωματεία των ενστόλων στα Σώματα Ασφαλείας εντατικοποιούν τον αγώνα ενάντια στις νέες περικοπές των
αποδοχών μας. Το πρωί στις 30 Αυγούστου τα προεδρεία και των τριών Σωμάτων, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ, χωρίς να υπάρξουν, από την πλευρά του, συγκεκριμένες απαντήσεις για την αποτροπή των
νέων περικοπών. Στις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας δόθηκε στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στο Σύνταγμα, κοινή συνέντευξη τύπου, όπου
αναλύθηκαν στους εκπροσώπους των ΜΜΕ στην Αθήνα ότι αν δεν αποτραπούν οι όποιες νέες περικοπές τώρα, θα δημιουργηθεί
κατάσταση που θα οδηγήσουν τελικά τον ένστολο και τα Σώματα Ασφαλείας στην ακινητοποίηση και γι’ αυτήν την αρνητική κατάσταση
δεν θα φταίνε οι ένστολοι που διαμαρτύρονται. Ειδικότερα έγινε αναφορά στο ότι δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από τους
αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας για τα περιβόητα «ισοδύναμα μέτρα». Παρά το ότι έχουμε
ζητήσει συναντήσεις για το καυτό αυτό ζήτημα με τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων που συμμετέχουν στην Κυβέρνηση και με τον
Υπουργό Οικονομικών, αυτές μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει. Αντιθέτως, εισπράττουμε μια προσπάθεια απόσεισης ευθυνών μέσω
επικοινωνιακών τεχνασμάτων με απώτερο στόχο τη σύγχυση και το διχασμό των ενστόλων, διαχωρίζοντάς μας τεχνηέντως σε μάχιμους
και μη μάχιμους. Στις 13.30 την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προεδρείων με τον Υπεύθυνο του Τομέα Δημόσιας Τάξης
των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Καπερνάρο, στα γραφεία του κόμματος στη βουλή, όπου του αναλύθηκαν οι θέσεις μας και του ζητήθηκε η
στήριξη του κόμματός του. Στις 15.30 την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ συνάντηση των Προεδρείων με
αντιπροσωπεία βουλευτών και στελεχών του κόμματος, όπου έγινε εκτενή αναφορά του μέγέθους των προβλημάτων των ενστόλων και
των οργανισμών τους.Και στις δύο παραπάνω συναντήσεις μας δηλώθηκε η στήριξη των κομμάτων τα οποία αναγνωρίζουν το δίκαιο
των αιτημάτων μας, δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι θα καταψηφίσουν στη βουλή τυχόν νέες περικοπές του πενιχρού ήδη εισοδήματός μας.

«Ξεκινήσαμε»

Στις
31/8/2012 στις 11.30 το πρωί, τα προεδρεία των
σωματείων Π.Σ.-ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ. βρεθήκαν
στην πλατεία
Συντάγματος και κατευθύνθηκαν στην είσοδο του Υπουργείου
Οικονομικών. Μαζί βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και την
Χρυσή Αυγή, που δηλώσαν τη συμπαράσταση τους στον αγώνα
των ενστόλων για επιβίωση. Ακολούθησαν δηλώσεις στα
Μ.Μ.Ε για την κοινή απόφασή για πάλη για να ανατραπεί η
νέα σφαγή στο φτωχοκάματο του ενστόλου. Στις 12.30
ακολούθησε πορεία
προς τη Βουλή των Ελλήνων. Η
συγκέντρωση στην είσοδο, έκανε αισθητή την παρουσία στους
κ.κ. Υπουργούς που εξέρχονταν από το υπουργικό συμβούλιο
που μόλις είχε τελειώσει.

Στις 14.00 έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής
των Ελλήνων κ. Μειμαράκη και τους κ. Νάκο και κ. Τραγάκη.
Τους παρουσιάστηκαν εκτενώς τα προβλήματα των ενστόλων
και τους ζητήθηκε η ενεργή παρέμβασή τους.

Στις 15.00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα
Γενικό Γραμματέα της Ν.Δ. κ Ε. Κεφαλογιάννη στα κεντρικά
γραφεία της Ν.Δ. στη Συγγρού, όπου και του αναλύθηκε η δεινή
θέση των ενστόλων και του ζητήθηκε η παρέμβαση του
κόμματος του, για την απόκρουση νέων περικοπών.
Στις 16.15 πραγματοποιήθηκε η επιδιωκόμενη από μέρες
συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ, Στουρνάρα, ο
οποίος στην ολιγόλεπτη συνάντηση του έδωσε με κυνικό τρόπο
το μήνυμα ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εξαίρεσης των ενστόλων
από μισθολογικές μειώσεις. Η συνάντηση προφανώς δείχνει ότι
κυβερνητικές συνιστώσες, κερδίζουν πολιτικό χώρο, με δήθεν
φιλικές προς εμάς δηλώσεις, την ώρα που τα εκτελεστικά
όργανα του Μνημονίου, έχουν έτοιμο το πετσόκομα των
αποδοχών μας.

Στις 13.30 οι Πρόεδροι των Σωματείων συναντήθηκαν με τον
Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή. Ο
κ. Κουβέλης δήλωσε την πλήρη γνώση των οικτρών
οικονομικών των ενστόλων και δήλωσε τη συμπαράσταση του
στο αίτημα της μη περικοπής εκ νέου του εισοδήματος τους.

Στις 13.30 οι Πρόεδροι των Σωματείων συναντήθηκαν με τον

Συνάντηση των Σ.Α. με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Στις 5/9/2012 έγινε συνάντηση των Προεδρείων των Σωματείων των Σ.Α. με τον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγγελο Βενιζέλο όπου και του ζητήθηκε να παρέμβει
προσωπικά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας ώστε να τηρηθούν οι
προεκλογικές τους δεσμεύσεις και να αποτραπεί ο εμπαιγμός των ένστολων.

Ο κ. Βενιζέλος σημείωσε από την πλευρά του ότι αναγνωρίζει το δίκαιο των
αιτημάτων μας όσο και τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος των ενστόλων, αλλά
συμπλήρωσε ότι ήταν ιδιαίτερα προσεχτικός στις δηλώσεις του όλο το
προηγούμενο διάστημα, όταν εξέφραζε τον προβληματισμό του για τα ειδικά
μισθολόγια και το πακέτο των 11,5 δισεκ. ευρώ που αναζητούσε το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης.
Υποσχέθηκε δε ότι θα προσπαθήσει να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, μεταφέροντας
την εικόνα που του παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό, προκειμένου να
συνεκτιμηθούν όλα αυτά στις τελικές αποφάσεις για τη δέσμη των δημοσιονομικών
μέτρων, τα οποία όπως είπε, πρέπει να έχουν εσωτερική ισορροπία και
δικαιοσύνη.
Στη συνάντηση μετείχαν και ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης
και το μέλος της Οργανωτικής Γραμματείας Δημήτρης Καρύδης

Συνάντηση των Σ.Α. με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ
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Συνάντηση των Σ.Α. με
τον πρόεδρο των
Ανεξάρτητων Ελλήνων

Στις 6-9-2012, στα γραφεία των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων στη Βουλή
έγινε συνάντηση των Προεδρείων
των Σωματείων των Σ.Α. με τον
Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Καμμένο.
Στη συνάντηση ο κ.Καμμένος τόνισε
από την πλευρά του ότι είναι
αυτονόητη η καταψήφιση από τους
βουλευτές του κόμματός του των
μέτρων στην Βουλή, αν έρθουν,
όπως είναι αυτονόητη και η
παρουσία του ίδιου και όλης της
κοινοβουλευτικής
ομάδας
στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Προέτρεψε δε τα προεδρεία των
σωματείων
των
ενστόλων
να
επικοινωνήσουν προσωπικά είτε
τηλεφωνικώς
με
όλους
τους
βουλευτές του Κοινοβουλίου σε όλη
την Ελλάδα και να ζητήσουν
ξεκάθαρα τη θέση τους αν θα
ψηφίσουν ή όχι τα μέτρα.

Συμβολική διαμαρτυρία
στο Μαξίμου

Στις 6-9-2012, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή έγινε συνάντηση των
Προεδρείων των Σωματείων των Σ.Α. με τον Πρόεδρο του κ. Αλέξη Τσίπρα,
σχετικά με τη δεινή οικονομική θέση των ένστολων και τον κίνδυνο για την
ολοκληρωτική εξαθλίωση στην ενδεχόμενη νέα περικοπή των αποδοχών τους.
Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι οι ένστολοι εργαζόμενοι είναι κομμάτι του λαού μας που
βρίσκονται απέναντι σε μια πρωτοφανή επίθεση, την επίθεση των νέων μέτρων
λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατ' εντολή της τρόικας και γι' αυτό
επιβάλλεται να αποκρουστεί με τους ενωτικούς αγώνες του λαού.
Επίσης εξέφρασε τη στήριξη του κόμματός του στις κινητοποιήσεις μας,
δηλώνοντας ότι θα είναι παρούσα στη σημερινή συγκέντρωσή μας αντιπροσωπεία
του κόμματός του και τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις των ένστολων μπορεί να
είναι το κρίσιμο εφαλτήριο για την αφύπνιση του λαϊκού κινήματος και να
αποτελέσουν και την αρχή του τέλους αυτού του πέπλου της σιωπής που έχει
επικαθίσει πάνω στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
Πρόσθεσε δε ότι η δημόσια ασφάλεια και η πολιτική προστασία είναι ένα δημόσιο
αγαθό και οι ένστολοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά δεν μπορεί να
αμείβονται με 540 ευρώ. Υπάρχουν ειδικά μισθολόγια γι' αυτόν ακριβώς το λόγο,
γιατί υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες εργαζομένων με κοινωνική υπεραξία.

ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ

Με μια συμβολική δράση, το
απόγευμα
στις
5-9-20112,
τα
Προεδρεία των Σωματείων των
ενστόλων
ανήρτησαν
πανό
διαμαρτυρίας,
έξω
από
το
πρωθυπουργικό
γραφείο,
διεκδικώντας συνάντηση με τον
κ.Πρωθυπουργό.
Μετά
από
δίωρη
παραμονή
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το
Διευθυντή του πρωθυπουργικού
γραφείου, όπου του παραδόθηκε
ψήφισμα διαμαρτυρίας και του
ζητήθηκε
συνάντηση
με
τον
κ.Πρωθυπουργό.
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Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΑΓΩΝΑΣ
Με πρωτοφανή μαζικότητα και παλμό χιλιάδες ένστολοι πυροσβέστες, αστυνομικοί και λιμενικοί έδωσαν το παρών στην πανελλαδική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα.
Τη συμπαράστασή τους, έδωσαν στον Αγώνα των ενστόλων, δεκάδες βουλευτές, από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Χρυσή Αυγή και ο
βουλευτής της Ν.Δ. Δημ.Κυριαζίδης.

Εκ μέρους της ΕΑΠΣ και της ΠΟΕΥΠΣ, τον χαιρετισμό έκανε ένας μαχητής του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως τον παρουσίασε ο
Πρόεδρος της ΕΑΠΣ " ο Επιπυραγός Άγγελος Μπαρμπαγιάννης, ο Πυροσβέστης, που έβαλε το κορμί του μπροστά στις φλόγες,
αποτελώντας το ζωντανό παράδειγμα της επικινδυνότητας του πυροσβεστικού επαγγέλματος.
Ο Άγγελος Μπαρμπαγιάννης, καταχειροκροτούμενος, σε μια μεστή ομιλία, έδωσε το στίγμα της δεινής κατάστασης των ενστόλων,
που οι πιο φτωχοί του δημοσίου, παρέμειναν αμέτοχοι στο φαγοπότι που έφερε τη χώρα στο σημείο που βρίσκεται, επωμιζ όμενοι
τώρα όμως το κόστος που δεν τους αναλογεί."..όλοι εμείς εδώ συνάδελφοι, ούτε φοροφυγάδες είμαστε, ούτε και τα λεφτά μας βγάλαμε
στο εξωτερικό, γιατί λεφτά δεν είχαμε ποτέ"

Μετά την εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό συγκέντρωση ακολούθησε πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή των
Ελλήνων, όπου και επιδόθηκε ψήφισμα στον Αντιπρόεδρό της κ.Τραγάκη. Τέλος ακολούθησε συμβολική περικύκλωση με
ανθρώπινη αλυσίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8-9-2012

Ο αγωνιστικός παλμός των αγανακτισμένων ενστόλων μεταφέρθηκε στη
Θεσσαλονίκη σε ένστολη συγκέντρωση-διαμαρτυρίας με την ευκαιρία των
εγκαινίων της ΔΕΘ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
Δ.Σ. Ε.Α.Π.Σ. ΜΕ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ κ.ΝΙΚΟ
ΔΕΝΔΙΑ

Την Τρίτη 11/9/2012 συναντήθηκε το
Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ με τον
Υπουργό
Δημόσιας
Τάξης
και
Προστασίας του Πολίτη κ. Ν. Δένδια.
Στη συνάντηση, του παρουσιάστηκε η
δεινή οικονομική κατάσταση που έχει
περιέλθει το πυροσβεστικό προσωπικό
με τις μέχρι και σήμερα μειώσεις και του
δηλώθηκε ότι οι τυχόν ενδεχόμενες νέες
περικοπές θα το οδηγήσουν στην πλήρη
εξαθλίωση.

Με μαζικότητα και μαχητικότητα διατρανώθηκε η δεινή οικονομική θέση τους
και ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο για άλλες μειώσεις.
Το ίδιο δυναμικό παρών δόθηκε στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ.

Επίσης αναφέρθηκε ότι παρόμοια
κατάσταση
παρουσιάζει
και
ο
πυροσβεστικός οργανισμός, με τις
περικοπές στο σύνολο των δράσεων του,
η οποία και δυσχεραίνεται
από την
πλήρη
απραγία σε θεσμικές αλλαγές
από το Α.Π.Σ.
Τέλος
του επισημάνθηκε η φετινή
πρωτοφανής
υπερεργασία
του
πυροσβεστικού προσωπικού, η οποία
βασίστηκε στο παρωχημένο “FTOURS”
και μη αποτελεσματικό δόγμα, όπου
μεγάλος
όγκος
πυροσβεστικών
δυνάμεων από όλη τη χώρα περιοδεύει
«δίκην νομάδων» σε εκδηλούμενες
πυρκαγιές
χωρίς
επιχειρησιακό
σχεδιασμό, με ουσιαστική καταπόνηση
μέσων και προσωπικού και μειωμένο
αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό ότι σε καμία
από
τις
μεγάλες
αυτές
φετινές
επιχειρήσεις
δεν
συγκλήθηκε
το
Συμβούλιο
Αντιμετώπισης
Κρίσεων.
Επίσης του ζητήθηκε η επαναχορήγηση
του «δασικού».
Ο κ. Υπουργός μας δήλωσε ότι γνωρίζει
πλήρως την δεινή οικονομική κατάσταση
του προσωπικού και όπως και δημόσια
έχει δηλώσει, γνωρίζει πλήρως τα
πολλαπλά
προβλήματα
του
πυροσβεστικού οργανισμού.

Διαχείριση μετανάστευσης –Πυρόσβεση
ΚΟΙΝΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ
ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
σημειώσατε
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ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στις 12 Σεπτεμβρίου, οι ένστολοι συνάδελφοι των Ενόπλων Δυνάμεων, δυναμικά, ήρθαν να
μεγαλώσουν και να ισχυροποιήσουν την αγωνιζόμενη φωνή των ένστολων των Σωμάτων
Ασφαλείας με μια πρωτοφανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας. Η
κινητοποίηση τους ήρθε να ενισχύσει τις συνεχιζόμενες δράσεις που έχουμε ξεκινήσει στα
Σώματα Ασφαλείας, στέλνοντας την κραυγή αγωνίας μας για τις επερχόμενες νέες περικοπές
στο πενιχρό και ήδη τσεκουρωμένο εισόδημά μας.

ΑΘΗΝΑ 7-8-2012
Προς: Aρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Κον.: 1.Γραφείο Υπουργού Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
2.Πολιτικά κόμματα
3.Μ.Μ.Ε.
Κύριε Αρχηγέ
Στην εποχή της γενικευμένης κρίσης και των τεραστίων ελλείψεων στο συνολικό
πλέγμα της πυροπροστασίας της χώρας, ζητήματα για τα οποία επανειλημμένα
έχουμε εκφράσει τη βαθιά ανησυχία μας, πληροφορηθήκαμε ότι το Π.Σ. για άλλη
μια φορά κλήθηκε να συνδράμει και στην «διευθέτηση του μεταναστευτικού».
Συγκεκριμένα «εν μέσω αντιπυρικής περιόδου», με προφορική εντολή σας,(;)
διατέθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με το προσωπικό τους, επί 24ωρου βάσεως
για να φυλάξουν (;) τους χώρους συγκέντρωσης των μεταναστών, ένα στην Αθήνα,
ένα στην Κομοτηνή και ένα στην Ξάνθη. Προφανώς τελικά δεν ζούμε στη χώρα του
μνημονίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο έχει και την πολυτέλεια εν μέσω του
«καυτού θέρους» να διαθέτει 24 ώρες του 24ωρου, δυνάμεις για να φυλάττουν τους
χώρους διαμονής των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών. Μας είναι άγνωστοι οι
επιχειρησιακοί λόγοι που επιβάλουν τη συγκεκριμένη «υπεργολαβία», ιδιαίτερα την
ώρα που ερευνάται από τους «επιτελείς» η απεμπλοκή του πυροσβεστικού
προσωπικού» από αλλότρια έργα και μάλιστα με «οικονομικολογιστικά κριτήρια»
Στα παραπάνω θα προσθέσουμε και την αφαίρεση από τις ΕΜΑΚ «διασωστικών
λέμβων», από δε την ΕΜΑΚ Κομοτηνής και των δύο, και την άτυπη παραχώρηση
Το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ συμμετείχε στη συγκέντρωση και πορεία τους μέχρι το Υπουργείο
τους στην ΕΛ.ΑΣ. Με αυτή την συνεισφορά στερείται το Π.Σ. από τα ικανά
Οικονομικών.
εργαλεία για διασώσεις συμπολιτών μας από λίμνες και ποτάμια, βορά και αυτά στην
«επικοινωνιακή» εκτέλεση της «αδιάβαστης» μεταναστευτικής πολιτικής.
Για ακόμη μία φορά και επί της δικής σας ηγεσίας, όπως και του προκατόχου σας,
διαπιστώνουμε «αστυνομικό καπέλο» σε επιλογές, όπως τα παραπάνω και προφανώς
σε μη θεσμοθετημένες δράσεις και ενέργειες αρμοδιοτήτων του Π.Σ.
Βέβαια όταν η επιλογή είναι ¨στο κρεβάτι του αστυνομικού να αναπαύεται ο
«παρανόμως εισερχόμενος μετανάστης» ¨, γιατί να μην φυλάσσεται από ένα
πυροσβεστικό όχημα και ο κάθε χώρος διαμονής του.
Tέλος επειδή ο παραλογισμός δεν διαθέτει όριο, άραγε το κόστος σίτισης των
πυροσβεστικών υπαλλήλων που εκτελούν καθήκοντα πυρασφαλείας στους
συγκεκριμένους χώρους φιλοξενίας αναλαμβάνεται από την Πολιτεία όπως και των
6
φιλοξενουμένων;.
Κύριε Αρχηγέ
Περιμένουμε μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που έχει δεχθεί ο πυροσβεστικός
υπάλληλος και ο πυροσβεστικός οργανισμός, ως το «αποπαίδι» του Υπουργείο μας,
να προασπίσετε στο ελάχιστο τη νομιμότητα και την αξιοπρέπεια μας, άλλωστε
αυτός είναι ο ρόλος του «φυσικού ηγέτη».
Η χθεσινή «Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» ας δώσει φώτιση για λύσεις τώρα και όχι
Στην είσοδο του Υπουργείου Οικονομικών και ενώ τα προεδρεία Πυροσβεστών Αστυνομικών
την αναμενόμενη
τους χριστιανούς
τουλάχιστον,που
«Έλευση
του Σωτήρ-ος».
και μετά
Λιμενικών,
ανάμεναν τηναπό
αντιπροσωπεία
των στρατιωτικών
είχαν μεταβεί
στο γραφείο

ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ

του Υπουργού Οικονομικών, σημειώθηκε "αιφνίδια" συνάντηση με τον ΤΡΟΙΚΑΝΟ Πόλ
Τόμσεν.
Ως το ελάχιστο, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΠΛΣ κ. Δριβάκος, ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. Σταμούλης
και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΑΠΣ κ. Μανιάτης του απευθύνθηκαν λέγοντας του:

"ΕΚΤΟΣ

ΑΠΟ ΝΟΥΜΕΡΑ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, ΜΑΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΑΤΕ, Η
ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΤΟ ΣΒΗΣΕΤΕ."
Η είδηση αναδημοσιεύτηκε στο σύνολο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ
Δ.Σ. Ε.Α.Π.Σ. ΜΕ
ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
κ.ΠΑΤ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Πολύωρη συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στις 24/9/2012 μεταξύ του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας κ. Γεωργιάδη.
Στη συνάντηση εκ μέρους της ΕΑΠΣ,
παρουσιάστηκαν
στο
πραγματικά
δραματικό τους μέγεθος, τα φλέγοντα
προβλήματα του Π.Σ., οι μεγάλες θεσμικές
υστερήσεις καθώς και συνοπτικά οι
προτάσεις για τη δημιουργία ενός διεξόδου
από τα σημερινά αδιέξοδα που έχουν
οδηγήσει οι απαξιωτικές πολιτικές των
τελευταίων ετών.
Επίσης επισημάνθηκε η δεινή οικονομική
θέση των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι
οποίοι σε ενδεχόμενη νέα μείωση των
αποδοχών τους, θα αναγκαστούν να
μετατραπούν σε υπαλλήλους “σφικτού
ωραρίου”. Εξαθλιωμένοι Πυροσβέστες με
πενιχρά μέσα, είναι σίγουρο ότι δεν θα
μπορέσουν
να
επιτύχουν
την
χρειαζούμενη αποτελεσματικότητα για να
διασφαλιστεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ στη
χώρα.
Από την πλευρά του, ο κ. Γενικός, μας
δήλωσε την πλήρη κατανόηση της αγωνίας
μας γιά τα μισθολογικά μας, δηλώνοντάς
ότι η πολιτική ηγεσία δίνει τη δική της
προσπάθεια γιά τον περιορισμό των
απωλειών για το ένστολο προσωπικό του
Υ.Δ.Τ.-Προ.Πο. Επίσης στα πλαίσια των
διευρυμένων αρμοδιοτήτων του, σχετικά με
το Π.Σ. εξέφρασε την πρόθεσή του για
ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις γιά τον
εκσυγχρονισμό του Π.Σ. με πρώτη
πρωτοβουλία την αναμόρφωση του
θεσμικού πλαισίου της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, συστήνοντας προς τούτο
σχετική επιτροπή με τη συμμετοχή και
εκπροσώπων των εργαζομένων.
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ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
Η Ε.Α.Π.Σ. στα πλαίσια των διαρκών κινητοποιήσεων για να ανατραπεί το νέο μνημονικό έγκλημα απέναντι στο πενι χρό εισόδημα των ενστόλων,
πέρα των κοινών και κλαδικών δράσεων, προχώρησε σε ανάρτηση πανό σε όλη τη χώρα, στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα της αγανάκτησης τ ων
Αξιωματικών του Π.Σ, Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΑΠΣ κατά την πρώτη συμβολική δράση στο κτίρι ο της Δ.Π.Υ. Αθηνών: "Δεν
αποδεχόμαστε καμία απολύτως περικοπή στις αμοιβές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, αρνούμενοι
να συνηγορήσουμε, μέσω της κλοπής του ιδρώτα μας, στη λύση του δημοσιοοικονομικού προβλήματος, σε βάρος μας. Πιστεύουμε ότι
για τη δημιουργία του δεν ευθυνόμαστε εμείς και απαιτούμε να πληρώσουν αυτοί που δεκαετίες ολόκληρες ξεζούμισαν τον Ελληνικό
λαό»

Δ.Π.Υ.ΑΘΗΝΩΝ
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ

Με το λαό η πάλη είναι μία

Ο κοινός αγώνας των ένστολων από την Αθήνα μεταφέρθηκε σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας. Από τις 17 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου εκδηλώθηκαν
ένστολες διαμαρτυρίες έξω από τις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων
και των Διοικήσεων του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος,
αναρτώντας πανό με κεντρικό σύνθημα «ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ» και μαύρες σημαίες.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ μαζί με τα υπόλοιπα της
ΕΛ.ΑΣ και του Λ.Σ. τέθηκαν στην κεφαλή της πορείας της
ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στην μεγάλη συγκέντρωση της 26-09-2012.

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Οι ένστολοι, αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης της
πατρίδας μας, ενώνει την οργή και την αγανάκτηση τους,
κάνοντας τα αγώνα για το δίκιο και την αξιοπρεπή διαβίωση.

Αίαντας και λευκά Αιαντάκια

25-9-2012 Κύριε Υπουργέ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
Πληροφορηθήκαμε την εντολή σας για παραχώρηση τριών (3) υδροφόρων Πυροσβεστικών οχημάτων Α΄τύπου πρώτης και άμεσης επέμβασης,
από το Πυροσβεστικό Σώμα στην Ελληνική Αστυνομία. Πιθανόν μετά από απαίτηση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. για εφαρμογή νέων μεθόδων στους
μηχανισμούς καταστολής των κοινωνικών διεκδικήσεων.
Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι τέτοιες ενέργειες δυναμιτίζουν την εργασιακή και κοινωνική ειρήνη και κινούνται εκτός των ορίων της νομιμότητας.
Ο Ν. 3511/2006 (αρθ.1παρ.1β) καθορίζει ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα έχει την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής
των πάσης φύσεως πυρκαγιών και την παροχή κάθε είδους δυνατής συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και υλικών αγαθών, που
απειλούνται από αυτές». Η χρήση των υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων από την ΕΛ.ΑΣ. θέτει σε κίνδυνο τόσο τα αποτελέσματα της
όποιας επιχείρησης κατάσβεσης, όσο και την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων σε αυτά. Οι λόγοι είναι προφανείς.
Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι ή χρήση των «ΛΕΥΚΩΝ ή ΜΠΛΕ» πυροσβεστικών οχημάτων δεν θα γίνεται από
εργαζομένους του Πυροσβεστικού Σώματος.
Επίσης πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η όποια καταστροφή περιουσίας του κράτους (ακόμη και των ίδιων των οχημάτων), των πολιτών,
τραυματισμός ή απώλεια ανθρώπινης ζωής προκληθεί εξ αιτίας της παραχώρησης – χρήσης των οχημάτων αυτών, από μη πιστοποιημένο και
εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς την διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής των επιχειρήσεων κατάσβεσης πυρκαγιών σε αστικό
περιβάλλον, θα έχει ως υπεύθυνο αυτόν που υλοποίησε την παραχώρηση, χωρίς κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο όπως προβλέπεται για μια
συντεταγμένη πολιτεία.
Για μια ακόμη φορά το «Αστυνομικό καπέλο» με πολιτική κάλυψη ενεργεί με «πραξικοπηματικό» τρόπο, παραμονή εργατικών κινητοποιήσεων,
θυμίζοντας «άλλες εποχές».
Καλούμε την πολιτική ηγεσία να αποκαταστήσει την νομιμότητα, αλλά και την φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων και να διασφαλίσει τον σκοπό της χρήσης των Πυροσβεστικών οχημάτων όπως ορίζεται από το νόμο.
Διαβεβαιώνουμε τους συμπολίτες μας ότι θα είμαστε παρόντες στους κοινωνικούς αγώνες και αρνούμεθα να ενταχθούμε σε μηχανισμούς
κατασταλτικής νοοτροπίας.

