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  ΑΘΗΝΑ 9 ∆εκεµβρίου 2012 

∆ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
Ένοχοι είναι όσοι εκπονούν τις καταστροφικές πολιτικές για την πυρασφάλεια της χώρας και όχι όσοι 
υποχρεώνονται να παλεύουν για την προάσπιση της µε αντίπαλο τις συνέπειες αυτών των πολιτικών. 

 

   Έπειτα από τη γνωστοποίηση της καταδικαστικής απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου του 
Πύργου Ηλείας και τις ποινές που επιβλήθηκαν στους εκπροσώπους της Τοπικής ∆ιοίκησης, στην 
ηλικιωµένη γυναίκα και στους δύο συναδέλφους µας, για τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές της αντιπυρικής 
περιόδου του 2007, η παράταξή µας θεωρεί ως βασική υποχρέωση να τοποθετηθεί για τη συγκεκριµένη 
εξέλιξη, επισηµαίνοντας τα κάτωθι:  
   Το ∆ικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του και δεν κρίνουµε το περιεχόµενό της. Ωστόσο δεν µπορούµε να 
µείνουµε απαθείς στο γεγονός ότι η ανακοίνωση της απόφασης πυροδότησε δηλώσεις  πολιτικών παραγόντων 
για «ηχηρό µήνυµα κατά της αδιαφορίας και της ανευθυνότητας των αρµοδίων και υπευθύνων για την 
προστασία των πολιτών» και «Καθώς και για όσους διαχειρίζονται ανθρώπινες ζωές πρέπει να σέβονται 
τους κανόνες».  
   Οι άδικες και εξοντωτικές ποινές σύµφωνα µε τους συνηγόρους υπεράσπισης σε βάρος των κατηγορουµένων, 
δεν µπορούν να αποκρύψουν τις τεράστιες διαχρονικές πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων του δικοµµατισµού.  
   Για την Ε.Α.Κ.Π. οι σηµερινές καταδίκες ήταν αναµενόµενη εξέλιξη γιατί είχε έγκαιρα διαπιστώσει και 
καταγγείλει από την έναρξη των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 και µετέπειτα, την συστηµατική 
προσπάθεια για µετατροπή των πολιτικών ευθυνών σε εξατοµικευµένες καταδίκες υπηρεσιακών ή άλλων 
παραγόντων και είχε εκφράσει την ανησυχία της για την εξέλιξη αυτή έτσι όπως καταγράφηκε µέσα από µία 
σειρά ανακοινώσεις της: 
 

• Ανακοίνωση της 13 Ιουλίου 2007 µε αφορµή την πυρκαγιά στην Κρήτη όπου χάθηκαν τρείς 
συµβασιούχοι συνάδελφοι µας: « Είναι φαρισαϊσµός να υποκρύπτεται η ουσία του προβλήµατος που είναι 

καθαρά πολιτική και να µεταφέρεται σε λογικές καλύτερης η χειρότερης επιχειρησιακής διαχείρισης και µόνο των 
πυρκαγιών από το Π.Σ., χωρίς να εξετάζονται τα µέτρα πρόληψης και τα εκδοθέντα η προκαλούµενα 
νοµοθετήµατα αποχαρακτηρισµού του χαρακτήρα της δασικής γης και ιδιωτικοποίηση αυτής µε διάφορες 

µορφές». (βλ.site  Ε.Α.Κ.Π.)  
 

• Εγγραφη παρέµβαση στις 9 Αυγούστου 2007 προς τον τότε Πρωθυπουργό της χώρας για τις 
άθλιες εργασιακές συνθήκες των πυροσβεστών: « Να σταµατήσει άµεσα η προσπάθεια µετατόπισης των 

ευθυνών για τις εκτεταµένες καταστροφές στους Πυροσβέστες και στα κατώτερα όργανα του Π.Σ που στόχο έχουν 

την κάλυψη των πολιτικών ευθυνών» . ( βλέπε site της Ε.Α.Κ.Π.) 
 

• Ανακοίνωση µε αφορµή την µεγάλη πυρκαγιά στην Ρόδο 30 Ιουλίου 2008 : «Εάν πραγµατικά λοιπόν 

η δικαιοσύνη θέλει να βρει τους ενόχους και να επιρρίψει ευθύνες και όχι για συµβάλει στην µετατόπιση των ευθυνών 
από την κυβερνητική αντιδασική πολιτική που εφαρµόζεται χρόνια τώρα στα όργανα που καλούνται να την εφαρµόσουν 

τότε οι έρευνές της είναι σε λάθος δρόµο » (εξηγώντας εκτενώς το γιατί βλ. site  Ε.Α.Κ.Π.) 
 

• Ανακοίνωση µε αφορµή τις µεγάλες πυρκαγιές στην Αττική 28 Αυγούστου 2009 :    « Η  Ενωτική 

Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από θέση ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό και έχοντας δώσει µάχες χρόνια τώρα 
για να αποτραπούν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα, είναι υποχρεωµένη να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ τα νέα πολιτικά σχέδια που µε 
την βοήθεια ……………… επιχειρείται διερεύνηση ευθυνών µέσα από κατά παραγγελία έρευνες, µε σκοπό την 

µετατροπή τους από πολιτικές σε υπηρεσιακές και µόνο…….». ( βλέπε site της Ε.Α.Κ.Π.) 

 

   Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από το 1998 χρονιά ανάληψης της δασοπυρόσβεσης από 
το Πυροσβεστικό Σώµα µέχρι και λίγες ηµέρες πριν τη µεγάλη καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές 
τον Αύγουστο του 2007, στην Πελοπόννησο, την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα, ενηµέρωνε και 
προειδοποιούσε ανελλιπώς και µε αδιάσειστα στοιχεία τους αρµόδιους υπουργούς των εκάστοτε 
κυβερνήσεων, για τους κινδύνους που εγκυµονούσε για τον Ελληνικό Λαό, η σαθρή κατάσταση που έχει 
διαµορφωθεί από τις πολιτικές τους στο Πυροσβεστικό Σώµα, µε: 

§ Την απουσία έστω και της στοιχειώδους χρηµατοδότησης για την πρόληψη, καθώς και την 
ενίσχυση της επιστηµονικής γνώσης στην αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών, σε συνδυασµό µε την 
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απαξίωση της ∆ασικής Υπηρεσίας, που αποτελούσε τον καθ’ ύλη αρµόδιο φορέα για την προστασία 
των δασών. 

§ Τη διατήρηση του ισχύοντος αντιδασικού νοµοθετικού πλαισίου, που ευνοεί τους 
αποχαρακτηρισµούς και την καταπάτηση εκατοµµυρίων στρεµµάτων δασικών εκτάσεων, από τα 
µεγάλα συµφέροντα των κάθε λογής καταπατητών. 

§ Τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό που ανερχόταν σε 4.000 κενές οργανικές θέσεις και 
αποτελούσαν το 1/3 της συνολικής οργανικής δύναµης του Πυροσβεστικού Σώµατος, σε συνάρτηση µε 
την έλλειψη σύγχρονου ατοµικού και µηχανολογικού εξοπλισµού όπως και ανάλογης 
υλικοτεχνικής υποδοµής, καθώς και την περεταίρω ενίσχυση της στρατιωτικοποίησης του µε τον 
νόµο 3511/2006. 

   Χαρακτηριστικό είναι το συγκεκριµένο απόσπασµα που εµπεριέχεται στο ψήφισµα διαµαρτυρίας που 
παραδόθηκε προς την τότε κυβέρνηση από την παράταξη µας ένα χρόνο πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές στις 
27 Ιουλίου του 2006, κατά τη διάρκεια παράστασης διαµαρτυρίας στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, που 
βασιζόταν σε τεκµηριωµένες εκτιµήσεις κυρίως για τις πυρόπληκτες περιοχές : 
   «Προειδοποιούµε λοιπόν την Κυβέρνηση ότι η κατάσταση στο Π.Σ. έχει φθάσει στο απροχώρητο και εάν 
υπάρξει µία θερµή αντιπυρική περίοδος µε ευνοϊκές συνθήκες για εκδήλωση µεγάλων δασικών πυρκαγιών είναι 
πολύ πιθανό να θρηνήσουµε θύµατα και να έχουµε καταστροφικές συνέπειες για τον δασικό µας πλούτο». 

   Για να εισπράξει την απάντηση «γνωρίζουµε τα προβλήµατα είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης αλλά 

λόγω των δηµοσιονοµικών προβληµάτων δεν είναι εφικτή η ικανοποίηση τους στην παρούσα φάση ». 
   Το σύνολο των παρεµβάσεων και των ενεργειών της παράταξης, που δυστυχώς επιβεβαιώθηκε 
περίτρανα από τις τραγικές συνέπειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του 2007, αποσιωπήθηκε από την 
πλειοψηφία των Μ.Μ.Ε. κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να µην εισακουστεί η κραυγή αγωνίας 
από µεγάλα τµήµατα του Ελληνικού Λαού, ώστε να υπάρξουν οι απαιτούµενες αντιδράσεις από τους 
µαζικούς του φορείς.  
   Γνώριζαν λοιπόν οι υπεύθυνοι και οι συνυπεύθυνοι, τι θα µπορούσε να προκύψει στις πυρόπληκτες 
κυρίως περιοχές και δεν έκαναν τίποτε για να το αποτρέψουν για τον λόγο ότι οι συγκεκριµένες 
πολιτικές επιλογές εδράζονται σε αποφάσεις και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
επιβάλλουν την απαξίωση των υπηρεσιών δηµόσιων κοινωνικών παροχών, µε στόχο την ιδιωτικοποίηση και 
την ανταποδοτική λειτουργία τους προς όφελος της στρατηγικής του κεφαλαίου και ενάντια στα 
συµφέροντα των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων.  
   Οι παραπάνω διαχρονικές εκτιµήσεις µας επιβεβαιώνονται πανηγυρικά και από το πρόσφατο εισηγητικό 
πόρισµα της επιτροπής του Αρχηγείου Π.Σ. για την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, που προτάσσει την κατάργηση 40 και πλέον υπηρεσιών και κλιµακίων, καθώς 
και την εκχώρηση αρµοδιοτήτων στην Τοπική ∆ιοίκηση µέσω του εθελοντισµού, µε ότι αυτό συνεπάγεται 
για την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών τους και χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα φετινά 
στατιστικά στοιχεία για το µέγεθος των δασικών πυρκαγιών, από τα οποία προκύπτει ότι µόνο τον 
Αύγουστο του 2012, κάηκαν περισσότερες εκτάσεις από όσες κάηκαν συνολικά το 2011.  
   Συµπερασµατικά η τραγική απώλεια των ζωών και των περιουσιών των Ελλήνων πολιτών και των 
τεράστιων εκτάσεων του δασικού πλούτου της χώρας, επήλθαν από την συγκεκριµένη πολιτική 
απαξίωσης της πυρασφάλειας που εφαρµόστηκε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και ευνοούσε ανέκαθεν 
την ανάπτυξη οργανωµένων εµπρηστικών σχεδίων από όλα αυτά τα «αθέατα» οικονοµικά συµφέροντα 
που επενδύουν στην µελλοντική εκµετάλλευση της γης. 
 

   Η  Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκτιµώντας την µέχρι τώρα στάση των κυβερνήσεων και 
πιστεύοντας ότι θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική στον συγκεκριµένο τοµέα µε ακόµη χειρότερες συνέπειες 
για τον Ελληνικό Λαό ( άλλωστε αυτό υποδηλώνει και οι κατά 44,6 εκατ. ευρώ µειωµένες πιστώσεις του 
προϋπολογισµού για το Π.Σ. ), τονίζει µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι θα συνεχίσει να αποκαλύπτει τις 
πραγµατικές αιτίες που βάζουν σε κίνδυνο την πυρασφάλεια της χώρας και συµβάλλουν στην εδραίωση 
εργασιακού µεσαίωνα στις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων στο Π.Σ. κόντρα στις ισοπεδωτικές αλλά και 
τις διαχειριστικές λογικές, που κατά καιρούς εκφράζουν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού - εργοδοτικού 
συνδικαλισµού.  
   Στη βάση αυτή εκφράζει την αγανάκτηση της για την µετατόπιση των ευθυνών για τους αδικοχαµένους 
συµπολίτες µας και τις εκτεταµένες καταστροφές στους πυροσβέστες, µε αποτέλεσµα να µένουν στο 
απυρόβλητο οι πολιτικές ευθύνες. Επαναλαµβάνει το κάλεσµα προς όλους τους µαζικούς 
συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, για αγωνιστικές αντιδράσεις, µε σκοπό να αλλάξει ριζικά η 



πολιτική που αφήνει πίσω της µόνο στάχτες και να κατακτηθεί πλήρως το δικαίωµα του λαού στην 
πυρασφάλεια.         
  

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