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∆ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 

 

              Με αφορµή το συµβάν που έλαβε χώρα στο επιβατηγό οχηµαταγωγό πλοίο «Κρήτη ΙΙ»,  η Ενωτική Αγωνιστική 

Κίνηση Πυροσβεστών δηλώνει τα εξής: 

• Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στο πλοίο που βρίσκονταν εν πλω εκδηλώθηκε το βράδυ της ∆ευτέρας , πυρκαγιά 

κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες  σε γκαράζ του, 3,5 ναυτικά µίλια από το λιµάνι της Πάτρας, χωρίς ευτυχώς να 

αναφερθούν τραυµατισµοί, αφού σ’ αυτό επέβαιναν 113 επιβάτες, 87 άτοµα πλήρωµα, 18 ΙΧ και 92 φορτηγά, κατά την 

πραγµατοποίηση δροµολογίου  Βενετία- Ηγουµενίτσα- Πάτρα. Στο δύσκολο  έργο της κατάσβεσης πέραν από τις ισχυρές 

επίγειες δυνάµεις πυρόσβεσης και το αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης του πλοίου, πήρε ενεργά µέρος και το 

πυροσβεστικό πλοιάριο Πετράκης, µε ρίψη νερού  από τις µπουκαπόρτες.  

• Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τον πρόσφατο παροπλισµό τριών πυροσβεστικών πλοιαρίων που έλαβε 

χώρα µέσω της υπ. αρ. πρωτ. 65576 Φ.Π/Π 2/11/2012 διαταγής του Α.Π.Σ. και συγκεκριµένα των Π/Π 

«ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ», «ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» & «ΜΕΖΙΝΗΣ»,  εκ' των οποίων το «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ» αποτελεί το µοναδικό 

πυροσβεστικό πλοιάριο της Π.Υ. Λιµένα Καβάλας, έρχεται να επιβεβαιώσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τις  ανησυχίες 

της παράταξης µας σχετικά µε τον προγραµµατισµένο σχεδιασµό της πολιτείας για την κατάργηση της  Π.Υ. του Λιµένα 

Καβαλάς και γενικότερα την κατάργηση  Π.Υ. και Π.Κ.  και την µεταφορά αρµοδιοτήτων πυρασφάλειας στους ∆ήµους.    

• Η ενέργεια αυτή αποτελεί συνέχεια των καταστρεπτικών πολιτικών που επί σειρά ετών εφαρµόζονται στην 

πυρασφάλεια της χώρας και οδηγούν το Π.Σ. σε ολοένα και µεγαλύτερη αποσάθρωση των δοµών του. Πολιτικές επιλογές 

που υλοποιούνται µέσα από τις ψευδεπίγραφες «αναδιοργανώσεις» του Π.Σ. που κατά καιρούς εκπονούνται και οδηγούν 

µαθηµατικά στην ολοένα και µεγαλύτερη διάλυση της πυρασφάλειας, όπως και αυτή που εξάγγειλε µέσα από την 

πρόσφατη τοποθέτησή του στη βουλή και ο σηµερινός Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.  

• Είναι σαφής ο προσανατολισµός για την συρρίκνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος όπως προκύπτει και µέσα 

από το Πρακτικό της Επιτροπής, 53100 οικ Φ.100.4/16-11-2011, που συστάθηκε µε απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. 

σύµφωνα µε το οποίο προωθείται το κλείσιµο 40 και πλέον Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  και Πυροσβεστικών Κλιµακίων. 
 

                   Για τους παραπάνω λόγους και εκφράζοντας για ακόµη µία φορά την έντονη ανησυχία µας, καλούµε την 

Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αλλά και κάθε εµπλεκόµενο φορέα, να αναλογιστούν τις τραγικές επιπτώσεις που θα επέφερε 

σε ανθρώπινες ζωές και περιούσιες η εκδήλωση ενός αντίστοιχου συµβάντος όπως το αρχικά περιγραφόµενο, σε πλοίο 

το οποίο θα επιβάλλονταν να ελλιµενισθεί στο Λιµένα Καβαλάς ή θα έπλεε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, από την 

στιγµή που η Π.Υ. του Λιµένα Καβάλας τελεί υπό ουσιαστική κατάργηση, αφού έχει αποµακρυνθεί από την  περιοχή του 

Λιµένα και έχει χάσει το µοναδικό πυροσβεστικό πλοιάριο που υπήρχε σε αυτήν.  

                  Το περιστατικό στο επιβατηγό οχηµαταγωγό πλοίο «Κρήτη ΙΙ» αποτελεί ισχυρό ντοκουµέντο για τους κινδύνους 

που απειλούν την ασφαλή πλεύση των πλοίων στις θάλασσες και το µεγάλο νησιωτικό σύµπλεγµα της χώρα µας, εάν δεν 

υπάρχει ένα αναβαθµισµένο, άρτια εξοπλισµένο και επανδρωµένο δίκτυο λιµενικών πυροσβεστικών σταθµών.  

                  Επίσης καταδεικνύει ποιες επιπτώσεις θα µπορούσε να προκαλέσει σε ένα παρόµοιο περιστατικό η οριστική 

κατάργηση όπως προβλέπει το πρακτικό της επιτροπής του Α.Π.Σ. της  Π.Υ. Λιµένα Καβάλας. 

                  Για πολλοστή φορά εκφράζουµε την έντονη αντίθεση µας στην καταφανέστατη πλέον γενικευµένη υποβάθµιση 

και απαξίωση του δικτύου πυρασφάλειας της χώρας µας και την περαιτέρω συρρίκνωση του Πυροσβεστικού Σώµατος και 

προειδοποιούµε για τις τραγικές της συνέπειες. 

                  Θέτουµε την πολιτεία προ των ευθυνών της για τα αποτελέσµατα που θα επιφέρουν οι ενέργειες της από την   

πιθανή κατάργηση της Π.Υ. Λιµένα Καβάλας, ή από τον προωθούµενο παροπλισµό των Πυροσβεστικών Πλοιαρίων.  

                   Καλούµε σε άµεση ενεργοποίηση όλους τους φορείς που εκφράζουν τα συµφέροντα του Ελληνικού Λαού, να 

βάλουν από κοινού µε τους εργαζόµενους στο Π.Σ. εµπόδια στην εφαρµογή αυτών των καταστροφικών πολιτικών για την 

πυρασφάλεια της πατρίδας µας και να απαιτήσουν άµεσες λύσεις  για την ουσιαστική αναβάθµισης  της.  
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