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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για ακόµη µια χρονιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αρκετές περιοχές και κάτοικοι της χώρας 
βιώνουν µε τον πιο οδυνηρό τρόπο, τις συνέπειες από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που κατέστρεψαν περιουσίες 
και  αποτέφρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργήσιµων και δασικών εκτάσεων και επέφεραν ως 
τραγικό επακόλουθο την απώλεια ενός πυροσβέστη στην πυρκαγιά της Ελευσίνας και ενός πολίτη σε αντίστοιχη 
περίπτωση στην Αρκαδία.  
Και στην τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, αποκαλύπτονται ξεκάθαρα οι αιτίες που οπλίζουν το χέρι των 
εµπρηστών και οφείλονται στις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων µη εξαιρουµένης και της τωρινής, 
που προκύπτουν από: 
§ Τη διατήρηση σε πλήρη ισχύ του αντιδασικού νοµοθετικού πλαισίου, που δίνει πρόσφορο έδαφος για 

την εµπορευµατοποίηση της καµένης γης προς όφελος οικονοµικών συµφερόντων, που εποφθαλµιούν στον 
αποχαρακτηρισµό της και στη συνέχεια στην εκµετάλλευση της.   

§ Την έλλειψη ενός ενιαίου σχεδιασµού για την αντιπυρική θωράκιση της χώρας, σε συνδυασµό µε την 
απαξίωση της ∆ασικής Υπηρεσίας και των αρµόδιων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τοµέα της 
πρόληψης, που στενάζει από υποχρηµατοδότηση.    

§ Την καταδίκη του Πυροσβεστικού Σώµατος σε έναν στρατιωτικού τύπου αντιλειτουργικό και 
αντιεπιστηµονικό οργανισµό ως κληρονοµιά της δικτατορίας, σε συνδυασµό µε τις τραγικές ελλείψεις 
σε προσωπικό (µε τις πραγµατικές κενές οργανικές θέσεις να ξεπερνούν τις 4.500), σε µηχανολογικό 
εξοπλισµό (µε το µεγαλύτερο µέρος των οχηµάτων του να είναι πεπαλαιωµένος και 
κακοσυντηρηµένος), καθώς και σε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή.  

§ Την ανεπαρκή συµβολή των εναέριων µέσων (αεροσκαφών), µε το ήµισυ µόνο εξ αυτών να βρίσκεται 
σε µάχιµη κατάσταση σε καθηµερινή βάση, καθώς και τη συνεχή διάθεση σηµαντικών κονδυλίων για 
την ενοικίαση ελικοπτέρων από ιδιωτικές εταιρείες. 

Οι όποιες τοποθετήσεις της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας για ελλείψεις στο Π.Σ. είναι απλές 
επισηµάνσεις και δεν συµβάλλουν σε καµιά περίπτωση στη λύση του προβλήµατος, όταν µάλιστα οι 
ίδιοι αγνοώντας προκλητικά τις αλλεπάλληλες χρόνιες εκκλήσεις και προειδοποιήσεις της Ενωτικής 
Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών οι οποίες εκ του αποτελέσµατος κυρίως των καταστροφικών 
πυρκαγιών του 2007 και του 2009 επιβεβαιώθηκαν µε τον πιο τραγικό τρόπο. Ταυτόχρονα και µε αφορµή 
την οικονοµική κρίση: 
§ Προχωρούν σε συνεχείς περικοπές κονδυλίων για τη συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού, την 

αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινών και αργιών των πυροσβεστών πενταετούς θητείας 
και των εποχικών υπαλλήλων. 

§ Προωθούν µια ψευδεπίγραφη αναδιοργάνωση του σώµατος µέσα από την οποία προτείνετε το κλείσιµο 
40 υπηρεσιών και κλιµακίων του Π.Σ. µε ότι αυτό συνεπάγεται για την πυρασφάλεια των περιοχών αυτών. 

§ Παραπέµπουν σε λύσεις αντικατάστασης αρµοδιοτήτων του Π.Σ. από Μ.Κ.Ο. και εθελοντικές 
οργανώσεις (και εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι δεν θέλουµε να θίξουµε σε κα µια περίπτωση την 
προσφορά των εθελοντών).Η εθελοντική προσφορά των πολιτών µπορεί να βοηθήσει, εάν λειτουργήσει 
συµπληρωµατικά αλλά σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις αυξηµένες ανάγκες και τις 
τεράστιες ελλείψεις που έχει αυτή την στιγµή το Πυροσβεστικό σώµα. 

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν τρανταχτή απόδειξη ότι για το υπάρχον κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, δεν 
έχει καµιά αξία η προστασία του δασικού πλούτου, οι περιουσίες των πολιτών και γενικότερα η 
ποιότητα ζωής του Ελληνικού λαού, αλλά το κέρδος και η εξυπηρέτηση των µεγάλων οικονοµικών 
συµφερόντων. 
Οι θυσίες των πυροσβεστών, η διάλυση της εργασιακής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής τους από 
τις άθλιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης που τους έχουν επιβληθεί από όλες τις κυβερνήσεις, δεν 
επαρκούν για να αποσοβήσουν τις καταστροφικές συνέπειες για το λαό και τον δασικό πλούτο της 
χώρας.  
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Η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών κόντρα στο συµβιβασµό, την αδράνεια και την ανοχή που 
επιδεικνύουν οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισµού στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώµατος, συνεχίζει 
τον αγώνα για την ανατροπή της αντιδασικής πολιτικής και καλεί όλους τους εργαζόµενους να εντάξουν στους 
στόχους πάλης και το δικαίωµα του λαού στην πυρασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος και της 
περιουσίας του, που θα επιτευχθεί µε:  
§ Την κατάργηση όλων των αντιδασικών νόµων που ευνοούν την εκδήλωση εµπρησµών στα δάση, 

προς όφελος κυρίως των µεγάλων συµφερόντων της οικονοµικής ολιγαρχίας. 
§ Τη σύσταση Ενιαίου Φορέα ∆ασοπροστασίας µε τη συµµετοχή όλων των αρµόδιων υπηρεσιών και 

τη δηµιουργία ισχυρού εθνικού εναέριου στόλου πυρόσβεσης .   

§§§   Την ριζική και ουσιαστική αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος στα πλαίσια των 
σύγχρονων αναγκών.    

Για την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών τα µέλη  του ∆.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ 
Βλάχος ∆ηµήτριος – Ζαµπάτης Σπυρίδων – Καραγκούνης ∆ηµήτριος     
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