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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών έχει καταγγείλει αλλεπάλληλες φορές, τη διαχρονική 
πρόθεση των κυβερνήσεων να χρησιμοποιήσουν το πυροσβεστικό σώμα ως κατασταλτικό μηχανισμό. 
Το φαινόμενο αυτό είχε πάρει μεγάλη διάσταση τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά αμβλύνθηκε, ύστερα από 
αγώνες των εργαζόμενων. Διαπιστώνεται όμως, ότι η εμπλοκή των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε ενέργειες 
καταστολής των αγώνων του εργατικού – λαϊκού κινήματος, με τη χρησιμοποίησή τους ως συνεπίκουρη 
δύναμη των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους, έχει ενταθεί ιδιαίτερα κατά την τελευταία τριετία (βλέπε 
Δελτία Τύπου 14–10–2010, 17–1–2013 και 16–2–2013, στην ιστοσελίδα της παράταξης).   
  Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται  και η εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
στις 24–9–2012, (την οποία κατήγγειλε η Ε.Α.Κ.Π.) για την απόσπαση τριών οχημάτων από τη δύναμη του 
Πυροσβεστικού Σώματος και την ένταξή τους στη δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση της 
κατασταλτικής δραστηριότητας.    
  Στις 9–7–2013, στην κινητοποίηση φοιτητών και σπουδαστών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ενάντια στην 
εφαρμογή του νόμου – πλαισίου, που κατεστάλη από δυνάμεις των Μ.Α.Τ. με επακόλουθο 31 
προσαγωγές διαδηλωτών, υπήρξε άμεση εμπλοκή πυροσβεστικού υπαλλήλου σε κατασταλτικό ρόλο, 
προς ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων.  
  Και η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια της 
κλιμακούμενης κρατικής καταστολής των κινητοποιήσεων του λαού μας, που διεξάγονται ενάντια στην 
αντιλαϊκή – ταξική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων 
ιμπεριαλιστικών οργανισμών, προς όφελος των συμφερόντων των μονοπωλίων και γενικότερα της τάξης 
των εκμεταλλευτών των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας. 
  Η έμμεση και συγκαλυμμένη εμπλοκή πυροσβεστικών υπαλλήλων σε ενέργειες καταστολής, απορρέει 
και από τη διαχρονική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, που ενίσχυσαν θεσμικά τη στρατικοποίηση 
του Πυροσβεστικού Σώματος και την καθιέρωσή του στα Σώματα Ασφαλείας.  
   Την πολιτική αυτή ενισχύει περεταίρω και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη για την «υποτιθέμενη αναδιοργάνωση» του Πυροσβεστικού Σώματος που προωθεί 
η τωρινή κυβέρνηση, επιχειρώντας την πλήρη ένταξη του Πυροσβεστικού Σώματος στους μηχανισμούς 
καταστολής των εργατικών – λαϊκών αγώνων, που αναπόφευκτα προκαλεί η εφαρμογή της πολιτικής της.   
    Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει για πολλοστή φορά την κυβερνητική αντιλαϊκή 
πολιτική, αφού και η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί εκτός των άλλων αντιδραστικών επιπτώσεων και 
παραβίαση των διατάξεων του νόμου 3511/2006, σε σχέση με το ρόλο των πυροσβεστών και την 
αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.  
  Καλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία, να προβεί άμεσα σε δυναμικές ενέργειες και πρωτοβουλίες, για 
να μπει φραγμός στην καταχρηστική χρησιμοποίηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων ενάντια στους 
λαϊκούς αγώνες, σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους, καθώς και στην αναζήτηση 
ευθυνών για παράβαση καθήκοντος, κατά παντός υπευθύνου.   
 Καλούμε επίσης τους συναδέλφους να μην σκύψουν το κεφάλι, να μην δείξουν καμιά ανοχή στην 
αντιλαϊκή πολιτική και να συμμετέχουν μαζικά και αλληλέγγυα στους αγώνες του Ελληνικού Λαού και 
του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που σχεδιάζουν Ν.Δ. – 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. προς όφελος των πάσης φύσεως μεγαλοεπιχειρηματιών. 
  Κόντρα στον κυβερνητικό συνδικαλισμό, που διαρκώς εξελίσσεται στα νέα πλαίσια που επιβάλλουν τα 
κόμματα της πλουτοκρατίας στη λογική του διαφορετικού μείγματος διαχείρισης της κρίσης, 
συνεχίζοντας να προβάλλει την «ενότητα» της «κοινής περιχαρακωμένης κλαδικής συμπόρευσης των 
ενστόλων» ξεκομμένων από το λαϊκό κίνημα, η παράταξή μας συνεχίζει την προσπάθεια για διεξαγωγή 
κοινών αγώνων με συνδικάτα και φορείς του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, με προοπτική τη 
συνολική ανατροπή της πολιτικής που ευθύνεται για την εξαθλίωση που βιώνουμε και τη δυνατότητα 
στους εργαζόμενους και το λαό, για να διεκδικήσουν ότι τους ανήκει.   
                                                   

Για την Ε.Α.Κ.Π. 
η Εκτελεστική Γραμματεία 
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