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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών καταγγέλλει τις αντιδραστικές πολιτικές επιλογές της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, που επιτάσσουν την εμπλοκή των
πυροσβεστικών υπαλλήλων σε ενέργειες καταστολής των λαϊκών αντιδράσεων, με τη χρησιμοποίησή τους
ως συνεπίκουρη δύναμη των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους.
Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η συμμετοχή των πυροσβεστών προς ενίσχυση των
αστυνομικών δυνάμεων, με στόχο την κατάπνιξη της κινητοποίησης των κατοίκων και φορέων της περιοχής
της Δεσκάτης Γρεβενών, που αντιδρούν στα σχέδια μεταφοράς της ομώνυμης Εφορίας. (βλέπε σχετικό βίντεο
στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.)
Η συγκεκριμένη ενέργεια που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο και την αποστολή του
Πυροσβεστικού Σώματος, όπως και την ισχύουσα νομοθεσία (νόμος 3511/2006 άρθρο 2 παράγραφος 1),
οφείλεται στη συνεχή και εντεινόμενη στρατικοποίηση του, που στοχεύει σταδιακά στην έμμεση και
συγκαλυμμένη αριθμητική ενίσχυση των δυνάμεων καταστολής των αγώνων των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων, που διεξάγονται ενάντια στην αντεργατική – αντιλαϊκή – ταξική πολιτική των εκάστοτε
κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον οι πρακτικές αυτές, εκθέτουν ανεπανόρθωτα και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που
δίνουν αντίστοιχες εντολές εφαρμογής τους, που συνιστούν παράβαση καθήκοντος.
Ανάλογα φαινόμενα έλαβαν χώρα και το Φθινόπωρο του 2010, με τη συμβολή των πυροσβεστών στο
κόψιμο των λουκέτων στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των
συμβασιούχων εργαζομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως και στην περιοχή της Φλώρινας, προκειμένου
να σπάσει η κατάληψη και να σταματήσει ο αγώνας των μαθητών των Γενικών Λυκείων Φλώρινας, γεγονός
που είχε καταγγελθεί από την παράταξή μας με αντίστοιχο Δελτίο Τύπου, στις 14 – 10 – 2010. (βλέπε στην
ιστοσελίδα της Ε.Α.Κ.Π.)
Συνέχεια αυτών των ενεργειών αποτέλεσε και η εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, στις 24 – 9 – 2012, για την απόσπαση τριών οχημάτων από τη δύναμη των οχημάτων του Π.Σ. και
την ένταξή τους στη δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, προς ενίσχυση της κατασταλτικής δραστηριότητας.
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών με αφορμή και αυτό το περιστατικό εμπλοκής
πυροσβεστών σε κατασταλτικές ενέργειες καλεί:

Την Πανελλήνια Ομοσπονδία να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για να μπει φραγμός στην
καταχρηστική χρησιμοποίηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων, σε αντίθεση με τις αρμοδιότητες του
Π.Σ. και τα καθήκοντα τους και την αναζήτηση ευθυνών όπου αυτές εντοπίζονται.

Τους συναδέλφους σε συσπείρωση και δράση μέσα από τις γραμμές της, για την
αποστρατικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος και την εξαίρεσή του από τα Σώματα Ασφαλείας,
προκειμένου να εκλείψουν οριστικά ανάλογα φαινόμενα, καθώς και για την πραγματική οργανωτική και
θεσμική του αναβάθμιση, στη βάση της κοινωνικής του αποστολής, προς όφελος του λαού.
Η Ε.Α.Κ.Π. κόντρα στην τρομοκρατία που επιχειρεί να επιβάλλει η τρικομματική κυβέρνηση, συνεχίζει τον
αγώνα στη βάση των αρχών και των θέσεων του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, εκφράζοντας την
αλληλεγγύη της στους αγώνες του Λαού μας και καλεί όλα τα συνδικαλιστικά όργανα του Πυροσβεστικού
Σώματος, να επιδείξουν την ανάλογη απαιτούμενη στάση.

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