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ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σήμερα, 09 Σεπτεμβρίου 2016, λίγο πριν από τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο των εγκαινίων της 81ης Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, με τη δυναμική μας συμμετοχή στην πανελλαδική ένστολη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία έδωσαν το «παρών» και συνάδελφοί μας
στην ενέργεια και στην αποστρατεία από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες
Δυνάμεις, εμείς οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λιμενικοί, στέλνουμε
από κάθε γωνιά της Ελλάδας ένα ηχηρό μήνυμα στους Κυβερνώντες και
συνολικά στο πολιτικό σύστημα της Χώρας:
τους!

Φυλάττουμε Θερμοπύλες με κάθε τίμημα, αλλά όλα έχουν και τα όριά

Η αξιοπρέπειά μας είναι αδιαπραγμάτευτη αξία και ουδείς δικαιούται να
τη θυσιάζει στο όνομα δήθεν της σωτηρίας της χώρας, συνεχίζοντας την
ανελέητη οικονομική μας αφαίμαξη, την υποχρηματοδότηση της λειτουργίας
των Υπηρεσιών και την υποτίμηση της ζωής και της υπόστασής μας.
Γι’ αυτό ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ενάντια στα ψέματα και στα
μνημόνια της εξαθλίωσης, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι η σύγκρουση
με αυτά, θα είναι μετωπική και δυναμική.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
επίσης, ότι η διαρκής και ατέρμονη συνέχεια του
συνδικαλιστικού μας κινήματος, σηματοδοτεί μια πορεία δίχως τέλος έως την
οριστική επικράτηση και δικαίωση του σκοπού του. Αυτή η προσπάθεια, θα
ευοδωθεί μέσα από την σκληρή και επίμοχθη διαδικασία ενάντια σε κάθε τι
που επιβουλεύεται τον Ιερό μας Αγώνα και την μεγάλη Εθνική προσπάθεια που
καταβάλλουμε όλοι μας, για την Ανόρθωση της Χώρας και της αξιοπρέπειας
των Ελλήνων Πολιτών.
Η ανακολουθία λόγων και έργων της Κυβέρνησης, μας οδηγεί όλους στην
κοινή συστράτευση για την ανατροπή των πιο αντιλαϊκών μέτρων που
επεβλήθησαν στην Κοινωνία και μάλιστα από μια συγκυβέρνηση που
ενστερνίζεται τις αξίες και τη φιλοσοφία της Αριστεράς.

Ειδικότερα, διεκδικούμε και απαιτούμε:
 Άρση των μισθολογικών μας περικοπών και πλήρη συμμόρφωση της
Κυβέρνησης σε όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 Διασφάλιση των ασφαλιστικών
αυτοτέλειας αυτών.
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της

 Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες προσλήψεις, με
τον εκσυγχρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και
έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους Κυβερνώντες.
 Tην αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε ως επικίνδυνου και
ανθυγιεινού και την καθιέρωση ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την
εργατική νομοθεσία.
 Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικουρικών συντάξεων σε
ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.
 Την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους και των παρεχόμενων αγαθών
και υπηρεσιών στον τομέα της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.
Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους ενεργούς συμπολίτες μας και
χαιρετίζουμε τις ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους. Ως πολίτες αυτής της
Χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε τις ίδιες αγωνίες για το
μέλλον. Γι' αυτό επιζητούμε έναν άλλο ρόλο, του κοινωνικά χρήσιμου ένστολου
συνειδητοποιημένου πολίτη, που υποφέρει από τις συνέπειες της κρίσης το ίδιο
όπως και οι συμπολίτες μας.
Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν και πρέπει να αποτελούν παράγοντα
ομαλότητας στο πλαίσιο των δημοκρατικών λειτουργιών του πολιτεύματος.
Ως θεσμικοί φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρνει
αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά να
υπηρετεί το κράτος δικαίου που πρεσβεύεται και όχι λογικές, καταδικασμένες
στη συνείδηση ακόμα και των πολιτών που την στήριξαν με τη ψήφο τους.
Σεβαστείτε Τους Ένστολους!
Σύγκρουση με τα ψέματά τους!!!

Θεσσαλονίκη, 09 Σεπτεμβρίου 2016

