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Το μήνυμα εστάλη   _

Κύριοι,
Με την παρούσα, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την πολιτική που εφαρμόζει 
η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, κατ’ απαίτηση 
της Τρόικας και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας για αλλαγή πορείας.
Εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής οδηγούμαστε 
στην εξαθλίωση, χωρίς καμιά προοπτική για μας και τα παιδιά μας.
Η χώρα φτωχοποιείται, οι δημόσιες υπηρεσίες ιδιωτικοποιούνται, τα Σώματα Ασφαλείας δοκιμάζονται και οι ένστολοι διαρκώς απαξιώνονται.Καλούμε τους κυβερνώντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αφουγκραστούν επιτέλους τις αγωνιώδεις προσπάθειές μας για να 

επιβιώσουμε, ως άνθρωποι με πλήρη δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, σε μια ευνομούμενη πολιτεία.Οι ένστολοι δεν επαιτούν!Απαιτούν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης, σεβασμό στις αποφάσεις της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης και επαγγελματική προοπτική για να αισθάνεται ασφαλής και ο πολίτης.Με τιμή   
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Φίλες και φίλοι

Το συνδικαλιστικό κίνημα των Σωμάτων Ασφαλείας, γνωρίζετε 
ότι τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σταθερά για την αντιμετώπι-
ση των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τα Μνημό-
νια και η Τρόικα στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική 
Ακτοφυλακή.

Δεν μας έφταναν τα συσσωρευμένα μεγάλα και σοβαρά προ-
βλήματα που μας απασχολούσαν τα προηγούμενα χρόνια και για 
την επίλυση των οποίων επιζητούσαμε τον εκσυγχρονισμό των 
Υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, ήρθαν 
μετά και οι μνημονιακές «επιταγές» για να αποτελειώσουν ό,τι 
με κόπους και θυσίες είχαμε οικοδομήσει ως τότε.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση έθεσε ως πρώτη προτεραιότητά της 
όχι τις δικές μας ανάγκες, αλλά τις απαιτήσεις των δανειστών 
της χώρας. Στο όνομα της διάσωσης της οικονομίας, προτίμησε 
την εσωτερική υποτίμηση της ζωής μας, βυθίζοντας τη χώρα σε 
βαθιά ύφεση, γκρεμίζοντας το κοινωνικό κράτος, διαλύοντας 
δημόσιες υπηρεσίες, αδιαφορώντας ακόμα και για το αγαθό της 
ασφάλειας. 

Οι περικοπές λειτουργικών και μισθολογικών δαπανών έχουν 
οδηγήσει τον Ελληνα αστυνομικό, πυροσβέστη και λιμενικό, στο 
να βάζει διαρκώς το χέρι του στην τσέπη για να καλύψει υπη-
ρεσιακά ελλείμματα, ενώ συνολικά διαμορφώνεται ένα ανασφα-
λές περιβάλλον με άμεσο αντίκτυπο στο επίπεδο εσωτερικής 
ασφαλείας της χώρας μας. Η Κυβέρνηση παραβλέπει ακόμα και 
το γεγονός ότι χωρίς ασφάλεια, ουδεμία προοπτική οικονομικής 
ανάπτυξης υπάρχει.

Τις διαπιστώσεις μας αυτές, τις μεταφέραμε μέσω προσφυγών 
μας στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία με σχετικές αποφάσεις 
καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να λάβει υπόψη του τις ιδιαι-
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τερότητες του λειτουργήματός μας και να αποκαταστήσει τις μι-
σθολογικές αδικίες που έχουν υποστεί όλοι οι ένστολοι.

Αυτήν την ξεκάθαρη «εντολή», η Κυβέρνηση αρνείται να την 
αποδεχθεί, επικαλούμενη διάφορα προσχήματα. Μάλιστα, χρη-
σιμοποιώντας τους ένστολους κατά το δοκούν, επιχειρεί να στρέ-
ψει εναντίον μας την κοινωνία, χωρίς ωστόσο να το πετυχαίνει. 
Η κοινωνία γνωρίζει ότι αγωνιζόμαστε για υψηλού επιπέδου πα-
ροχή υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων της δίωξης του εγκλήματος και της πάταξης της δι-
αφθοράς.

Φίλες και Φίλοι

Είμαστε μέρος της ελληνικής κοινωνίας κι εμείς, έχουμε πα-
τεράδες, μανάδες, αδέρφια και παιδιά που βιώνουν με τον χει-
ρότερο τρόπο τα Μνημόνια και τις επιπτώσεις τους. Γνωρίζουμε 
πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να τα βγάλει κα-
νείς πέρα, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον γνώριμο σε 
όλους δρόμο του αγώνα για την ανατροπή των δυσβάστακτων 
μέτρων τους.

Σε αυτόν τον δρόμο, ενώνουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας, μα-
κριά από «κανιβαλισμούς», διχαστικές λογικές και διασπαστικές 
πρακτικές.

Σ’ αυτήν την φάση της τιτάνιας μάχης που δίνουμε, ζητάμε και 
τη δική σας συμπαράσταση  στον αγώνα μας, εκδηλώνοντας με 
κάθε τρόπο τη διαμαρτυρία σας στην ασκούμενη σε βάρος και 
των ενστόλων πολιτική.

Στείλτε μήνυμα αγανάκτησης και διαμαρτυρίας με αποδέκτες 
τους Κυβερνώντες και την Τρόικα. 

Ο αγώνας μας είναι κοινός 
Δεν είναι αήττητοι, μπορούμε να τους νικήσουμε!
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Φίλες και Φίλοι

Εξαιτίας της κυβερνητικής ανακολουθίας

• Κλονίζεται η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς

• Κινδυνεύει η εύρυθμη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας

• Υπονομεύεται κάθε προοπτική εξόδου από την κρίση

Εμείς οι εργαζόμενοι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί δι-
εκδικούμε αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Η Κυβέρνηση κωφεύει. Μην επιτρέψεις να χαθεί και το αγαθό 
της ασφάλειας στο βωμό των συμφερόντων της Τρόικας.

Εκδηλώστε την αγανάκτησή σας και απαιτήστε από την Κυβέρ-
νηση να σεβαστεί το λειτούργημά μας.
Η ανασφάλεια των ενστόλων τροφοδοτεί την ανασφάλεια της 
κοινωνίας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Αρση των μισθολογικών αδικιών

• Πλήρη συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣτΕ

• Διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων και επιστροφή 
   των «αποθεματικών»

• Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας
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