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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ  

   
  Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών μέσα από αλλεπάλληλες διαχρονικές καταγγελίες, έχει 
αναδείξει τις πολιτικές επιλογές των εκάστοτε κυβερνήσεων, σε ότι αφορά τη χρησιμοποίηση του 
Πυροσβεστικού Σώματος ως μηχανισμό καταστολής, ενάντια στις αγωνιστικές διεκδικήσεις των 
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας.  
  Στόχος τους είναι η συνεχόμενη ενίσχυση της γενικότερης κλιμακούμενης κρατικής καταστολής των 
αγώνων του λαού μας, που διεξάγονται ενάντια στην αντιλαϊκή - ταξική πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών, που προασπίζουν τα συμφέροντα 
της τάξης των εκμεταλλευτών. 
  Ιδιαίτερα κατά την τελευταία τριετία, που αποτελεί περίοδο έντασης της συγκεκριμένης αντιδραστικής 
κυβερνητικής επιλογής για το Πυροσβεστικό Σώμα, η παράταξή μας έχει καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, καθώς και όλα τα συνδικαλιστικά όργανα που δραστηριοποιούνται στον 
εργασιακό μας χώρο, να προβούν σε δυναμικές ενέργειες και αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να μπει 
φραγμός στην καταχρηστική χρησιμοποίηση των πυροσβεστικών υπαλλήλων ενάντια στους λαϊκούς 
αγώνες, σε αντίθεση με τα καθήκοντά τους και τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας.  
  Παράλληλα, να απαιτήσουν με όλα τα μέσα και την αναζήτηση ευθυνών για παράβαση καθήκοντος 
κατά παντός υπευθύνου, όπου θα εντοπίζονται, με βάση τα άρθρα 1 και 2 του νόμου 3511/2006, που ορίζουν 
την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος.  
  Με την ανοχή, αλλά και την εσκεμμένη αδράνεια των ηγεσιών των συνδικαλιστικών οργάνων, καθώς 
και των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων, πολλαπλασιάζονται ανάλογα κρούσματα κυβερνητικού 
αυταρχισμού, με πρόσφατο παράδειγμα το γεγονός που έλαβε χώρα στην πόλη της Σπάρτης, με την τοπική 
Πυροσβεστική Υπηρεσία να συμβάλλει στο χτύπημα των αγωνιστικών διεκδικήσεων των μαθητών του 1ου  
ΕΠΑΛ    που παλεύουν για το δικαίωμα στη μόρφωση και τη μόνιμη και σταθερή δουλειά, κόβοντας τα 
λουκέτα για να ανοίξουν οι πόρτες του σχολείου τους και να τερματιστεί βίαια η διεξαγόμενη κατάληψη 
(βλέπε σχετικό δημοσίευμα του τοπικού ηλεκτρονικού τύπου στην ιστοσελίδα της παράταξης). 
   

  Με αφορμή και αυτό το περιστατικό εμπλοκής υπαλλήλων του Π.Σ. σε κατασταλτικές ενέργειες, καλούμε 
όλους τους συναδέλφους να μην δείξουν άλλη ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική και στον κυβερνητικό 
συνδικαλισμό και να αντισταθούν σε παρόμοιες αντιδραστικές εξελίξεις συσπειρωμένοι με την Ενωτική 
Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, ενώ παράλληλα να συμμετέχουν μαζικά και αλληλέγγυα στους αγώνες 
του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, για την ανατροπή της πολιτικής που διαιωνίζει την 
εκμετάλλευση και την εξαθλίωση του λαού. 
  Εξέλιξη που θα επιφέρει και την αποστρατικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, την εξαίρεσή του 
από τα Σώματα Ασφαλείας και την οργανωτική και θεσμική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του, στη 
βάση και μόνο της κοινωνικής του αποστολής. 

 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΣΤΙΣ 23 ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ 

   
Για την Ε.Α.Κ.Π.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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