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Θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν και άλλο τη ΣΩΤΗΡΙΑ 
μας; 

Το  νέο μνημόνιο  είναι μια πραγματικότητα. Τα νέα ληστρικά 
μέτρα που κτυπούν βάναυσα τη ζωή μας και μας οδηγούν στην 
εξαθλίωση, την βαθιά ύφεση και το αδιέξοδο  είναι πλέον νόμος 
της Πολιτείας. Μιας πολιτείας που πλέον είναι ξεκομμένη από τον 
κυρίαρχο λαό της και δίνει πλέον λόγο η κυβέρνησή  της  σε  
υπερκείμενα και αλλοδαπά κέντρα εξουσίας. Δυστυχώς 
διαπιστώσαμε το μέγεθος της κοροϊδίας στο πετσί μας. Η δήθεν 
αναπλήρωση του εισοδήματος των ενστόλων και η προστασία 
από την φιλένστολη κυβερνώσα πλειοψηφία και το αμέριστο 
ενδιαφέρον του κ. Πρωθυπουργού, μετατράπηκε σε ένα ανελέητο 
τσεκούρωμα των  πενιχρών μισθών μας. Το  νέο μνημόνιο  είναι 
μια πραγματικότητα. Τα νέα ληστρικά μέτρα που κτυπούν 
βάναυσα τη ζωή μας και μας οδηγούν στην εξαθλίωση, την βαθιά 
ύφεση και το αδιέξοδο  είναι πλέον νόμος της Πολιτείας. Μιας 
πολιτείας που πλέον είναι ξεκομμένη από τον κυρίαρχο λαό της 
και δίνει πλέον λόγο η κυβέρνησή  της  σε  υπερκείμενα και 
αλλοδαπά κέντρα εξουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια μέρα 
πριν, στις απέλπιδες προσπάθειες αντιπροσωπείας των 
Προέδρων των σωματείων των ένστολων των Σ.Α. σε  επαφές 
στη Βουλή, ο εισηγητής βουλευτής  του μνημονίου, της Ν.Δ. μας  
ενεχείρησε  τα στοιχεία για το  μισθολόγιο μας που βασίστηκαν οι 
νέες περικοπές στην ΑΓΓΛΙΚΗ  γλώσσα. Προφανώς  η γλώσσα 
είναι το λιγότερο.  Εδώ το σύνολο της πολιτικής ασκείται πλέον 
από την ξενόφερτη τυραννία των δανειστών, των τοκογλύφων, 
των μερκελιστών και των κερδοσκόπων των αγορών. Δυστυχώς 
διαπιστώσαμε το μέγεθος της κοροϊδίας στο πετσί μας. Η δήθεν 
αναπλήρωση του εισοδήματος των ενστόλων και η προστασία 
από την φιλένστολη κυβερνώσα πλειοψηφία και το αμέριστο 
ενδιαφέρον του κ. Πρωθυπουργού, μετατράπηκε σε ένα ανελέητο 
τσεκούρωμα των  πενιχρών μισθών μας. Έχουμε ήδη πτωχεύσει 
προσωπικά και  οικογενειακά. Έχουμε φύγει πλέον από τη  ζώνη 
του ευρώ, γιατί δεν έχουμε πλέον ευρώ στην τσέπη μας.  
Αν δεν συνειδητοποιήσουμε το πολιτικό αδιέξοδο της τραγικής 
κατάστασής μας  δεν θα μπορέσουμε  να σηκωθούμε. 
Το μόνο που ίσως έχουμε να  χάσουμε  είναι η αλυσίδα που μας 
δένει με τη  φτώχεια μας.   
Υ.Γ. Η ζημιά που έγινε με τα νέα μέτρα είναι μεγαλύτερη από 
ότι φαίνεται. Εκτός από το  μισθό ισοπεδώθηκε και η 
σύνταξη και το εφάπαξ. Υποθηκεύτηκε και παρόν και μέλλον. 
Θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν και άλλο τη ΣΩΤΗΡΙΑ μας; 
 

                    Γιάννης Σταμούλης Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ 
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Ως εδώ ο Θάνατος της Αξιοπρέπειάς μας. 

 

 
 
Στην δυναμική κινητοποίηση της 1-11-2012 στην Αθήνα οι ένστολοι εργαζόμενοι 
της χώρας, έστειλαν το δυναμικό τους μήνυμα, ότι δεν ξεχνούν και ότι πλέον δεν 
κοροϊδεύονται. 
Οι ένστολοι, κομμάτι της μη προνομιούχας κοινωνίας, έχουν υποστεί την τροικανή 
επίθεση και βλέπουν πλέον χωρίς διέξοδο το τούνελ της κρίσης. 
 Εκ μέρους της ΕΑΠΣ ομιλία εκφώνησε στη συγκέντρωση ο Γεν.Γραμματέας του 
Δ.Σ. της ΕΑΠΣ, Αναστ.Μανιάτης: 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
Η σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας 
στέλνει ηχηρό μήνυμα στους πολιτικούς ηγήτορες αυτής της χώρας 
-ΟΧΙ άλλες περικοπές στο ΦΤΩΧΟΚΑΜΑΤΟ των εργαζομένων στην Π.Υ στο Λ.Σ 
και στην ΕΛ.ΑΣ. 
-Φτάνει η μέχρι τώρα ΛΗΣΤΕΙΑ στο εισόδημά μας. 
-Ως εδώ ο Θάνατος της Αξιοπρέπειάς μας. 
-Τέλος στην ψυχολογική βία που ασκήθηκε εδώ και τρείς μήνες μέσω της μαύρης 
προπαγάνδας των εκβιαστών της κοινής γνώμης από μερίδα κατευθυνόμενων 
Μ.Μ.Ε  
-Τέλος στην εξαθλίωση όλων των εργαζομένων και  του λαού της πολύπαθης 
πατρίδας μας από Ξενόφερτα και εγχώρια οικονομικά συμφέροντα 
συνεπικουρούμενοι από τους Πολιτικούς ταγούς αυτής της Χώρας 
Κύριε Πρωθυπουργέ με τις διαφαινόμενες  προθέσεις σας  αθετείται τι 
προεκλογικές σας δεσμεύσεις, για ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. 
Κύριε Πρωθυπουργέ και Κύριοι βουλευτές θα αποδειχθεί περίτρανα ότι με την 
θετική ψήφο σας στα μέτρα εξαθλίωσης των ένστολων και όλων των εργαζομένων 
ότι καταγράφεστε ως Ψεύτες, ως Δήμιοι του λαού αυτής της χώρας και ότι 
επιδίωξη σας είναι ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ 
ΛΑΟ. 
Το βέβαιο είναι ότι ούτε ΕΣΕΙΣ αλλά και ούτε και οι Βουλευτές πού θα ψηφίσουν 
μέτρα εξαθλίωσης του λαού δεν ζείτε τον πόνο του ,την εξαθλίωση  του, διότι αυτοί 
που σε καθημερινή βάση την αντιμετωπίζουν είναι οι προστάτες της ζωής και της 
Ασφάλειάς τους ( οι ΕΝΣΤΟΛΟΙ στα Σ.Α) πού εσείς επιδιώκεται την εξαθλίωση 
τους. 
Κύριοι Βουλευτές είναι η μοναδική σας ευκαιρία να καταψηφίσετε τα επαχθή μέτρα 
και να αποδείξετε ότι εκπροσωπείται τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού και ΟΧΙ 
τα συμφέροντα των ξένων και εγχώριων συμφερόντων. 
Αγαπητοί συνάδελφοι  
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 
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Κίνδυνοι για την υγεία 
πυροσβεστικών υπαλλήλων 

 
5-11-2012 

 

 
 
 
 
Κύριε Αρχηγέ 
 
Πληροφορηθήκαμε από σχετικό έγγραφο 
της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Αττικής, ότι στο χώρο που 
βρίσκεται το κέντρο κράτησης-διαμονής, 
στην Αμυγδαλέζα,  εκδηλώθηκαν  
κρούσματα μολυσματικής ασθένειας. 
 
Οι συνάδελφοι της παραπάνω Ένωσης 
με το σχετικό έγγραφο τους, εκφράζουν 
την ανησυχία τους, για το γεγονός ότι η 
διαβίωση τόσων εκατοντάδων 
ανθρώπων σε ένα χώρο, εγκυμονεί 
τεραστίους κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία, εφόσον δεν τηρηθούν επακριβώς 
οι υγειονομικοί κανόνες. 
 
Κύριε  Αρχηγέ 
Επειδή στον παραπάνω χώρο, όπως και 
σε άλλα παρόμοια κέντρα σε όλη τη 
χώρα, έχετε τοποθετήσει μόνιμα, 
πυροσβεστικά οχήματα  με 
συναδέλφους, σας εκφράζουμε την  
ανησυχία μας, για την  κατάσταση της 
υγιεινής σε όλους αυτούς τους χώρους 
και ιδιαίτερα του κινδύνους από 
μολυσματικές ασθένειες. 
Περιμένουμε να διασφαλίσετε, ότι θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα, 
προκειμένου να αποτραπούν δυσάρεστα 
περιστατικά που θα θέσουν εν κινδύνω, 
την υγεία των συναδέλφων που 
υπηρετούν σε αυτά  «κέντρα 
φιλοξενίας». 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
ΘΙΟΙΟΟΠΙΠ 

 

  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (F.E.U) 

 
 
Την δεινή οικονομική κατάσταση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και 
την ένδεια των πιστώσεων του ίδιου του επαγγελματικού φορέα, υπό τη σκιά της 
γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα, μετέφεραν στο 2ο 
πανευρωπαϊκό συνέδριο του 2012, των Αξιωματικών της Πυροσβεστικής της Ε.Ε. ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης κα ο Εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ στην 
F.E.U  Αναστ. Παππάς 
Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της F.E.U. η ΕΑΠΣ είχε αναφερθεί στο πρόβλημα, 
ζητώντας το ζήτημα να τεθεί στην ατζέντα του συνεδρίου και να ζητηθεί η έκφραση 
συμπαράστασης.  
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ μεταξύ 1 και 3 /11/2012 και η 
ελληνική αντιπροσωπεία στα πλαίσια του συνεδρίου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει 
το ζήτημα της ελληνικής κρίσης από την πυροσβεστική οπτική. 
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς δράσεις, δομής, 
οργάνωσης, εκπαίδευσης και έρευνας των πυροσβεστικών υπηρεσιών στις 
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ιδιαίτερης σημασίας παρουσιάζει ο σχεδιασμός "με όραμα το 
2020" πάνω στα ευρωπαϊκά πυροσβεστικά δρώμενα. 
.  

 
Στα περιθώρια του συνεδρίου, διεξαγόταν μεγάλη πυροσβεστική έκθεση, ενώ υπήρχαν 
παράλληλα ημερίδες και ομιλίες  για ζητήματα πυρόσβεσης-διάσωσης από στελέχη της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του  Άμστερνταμ. 
 

Επιστολή «αποτροπιασμού» βρετανικών συνδικάτων προς Σαμαρά  
 

 
Την «οργή» και τον «αποτροπιασμό» του για τα νέα μέτρα λιτότητας που «θα πλήξουν 
τους ασθενέστερους και θα δυσχεράνουν περαιτέρω την ήδη δραματική κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα» εκφράζει με επιστολή του προς τον Αντώνη 
Σαμαρά ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων της Βρετανίας 
(TUC).  
Η επιστολή του Μπρένταν Μπάρμπερ, που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος ελληνικών 
συνδικάτων, απεστάλη στην Αθήνα ενόψει της πανευρωπαϊκής Ημέρας Δράσης στις 
14 Νοεμβρίου, ημέρα διαμαρτυρίας κατά της λιτότητας και υπέρ της απασχόλησης και 
της ανάπτυξης. Αφού συνοψίζει τα μέτρα, ο κ. Μπάρμπερ τονίζει ότι θα επηρεάσουν 
όχι μόνο τους Έλληνες πολίτες αλλά και όλους τους Ευρωπαίους εργαζόμενους, 
«δημιουργώντας έναν αρνητικό ανταγωνισμό προς τα κάτω σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο». 

Η ΕΑΠΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
 
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου έγινε 
στην Αθήνα ο 30ος  διεθνής 
Μαραθώνιος, διοργάνωσης ΣΕΓΑΣ. 
 
Χιλιάδες άνθρωποι  αγκάλιασαν την 
σημαντική  αυτή γιορτή του κλασσικού 
μαζικού αθλητισμού. 
 
Πάνω από 9.500  επέλεξαν να πάρουν 
μέρος στον αγώνα.  
 
Την προσπάθεια τους, βοήθησε ο 
καλός καιρός και ακόμη περισσότερο ο 
κόσμος που βρέθηκε κατά μήκος της 
διαδρομής. 
 
Στον σημαντικό αυτό αγώνα αντοχής, 
θέλησης και υψηλού συμβολισμού, 
συμμετείχε ένας δικός μας άνθρωπος.  
 
Ο Πυραγός Γιάννης Αρτοποιός, 
μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. ο οποίος 
με την εξαιρετική του φυσική κατάσταση 
και το υψηλό του φρόνημα αντοχής, 
μας εκπροσώπησε επάξια. 
 
Τερμάτισε με χρόνο 3.33.00, 
βρισκόμενος στην πρώτη εννιακοσάδα 
των αθλητών που τερμάτισαν. 
 
 Ένας ιδιαίτερα καλός χρόνος για μη 
επαγγελματία και αποκλειστικής 
απασχόλησης αθλητή. 
 
 

 
 
Η επιτυχία του Γιάννη, φαίνεται 
ιδιαίτερα, αν συγκριθεί με το χρόνο του 
πρώτου τερματίσαντα, του διάσημου 
μαραθωνοδρόμου Κενυάτη Ράιμον 
Μπετ (2.11.35), αλλά και του πρώτου 
Έλληνα  του Μιχάλη Παρμάκη που 
κατέλαβε την 9η θέση με χρόνο 
τερματισμού 2.21.56 . 
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« Η αγωνία για το σκοτεινό μας μέλλον» 
 

5-11-2012 
 

Προς1) Τον Υπουργό Οικονομικών 
κ. Ιωάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 

2) Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης  
και Προστασίας του Πολίτη 

κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ 
Κοινοποίηση: Πολιτικά Κόμματα 

 

 

Tα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, παρακολουθούν με έκδηλη αγωνία και 
απογοήτευση την «μετρολογία» του τελευταίου διαστήματος, βλέποντας το 
φτωχοκάματό τους να έχει τεθεί εκ νέου στην προκρούστεια κλίνη, αναμένοντας έναν 
ακόμα, αυτή τη φορά, πιο βάρβαρο σφαγιασμό.  
Όλο αυτό το διάστημα, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους των Σ.Α. και των Ε.Δ. 
εκδηλώσαμε μια πολύπλευρη δράση, στέλνοντας προς κάθε κατεύθυνση τη φωνή της 
αγωνίας μας για τον κατήφορο τόσο της προσωπικής μας ζωής όσο και του 
επαγγελματικού μας φορέα, μετά από την ψήφιση τυχόν νέων περικοπών. 
Γνωρίζετε καλά την δεινή οικονομική κατάσταση του πυροσβεστικού προσωπικού, 
όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος και είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε ότι μια εκ 
νέου συρρίκνωση θα θέσει πλέον επιτακτικά το ζήτημα πλέον της 
αποτελεσματικότητας του επαγγελματικού μας φορέα. Παρά ότι έχουμε 
πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα της 
πραγματικής κατάστασης που θα διαμορφωθεί ,αρκούμενοι στον ποταμό των 
διαρροών της πληροφόρησης. 
Λίγες μόλις μέρες μετά τη λήξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, όπου το 
πυροσβεστικό προσωπικό «υπερέβαλε εαυτόν»στα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα, 
θεωρούμε ότι δεν αξίζουμε τέτοιας μεταχείρισης. 
Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Το πυροσβεστικό προσωπικό προσέφερε στο δοκιμαζόμενο 
λαό μας και την πατρίδα μας, χιλιάδες ώρες σκληρής –επικίνδυνης και απλήρωτης 
υπερεργασίας. 
Έστω και την τελευταία ώρα, μπορείτε να μας κοιτάξετε στα μάτια να αναγνωρίσετε και 
έμπρακτα τις δεκάδες διθυραμβικές δηλώσεις, για το έργο μας, τις θυσίες μας, τους 
ήρωες –πυρομαχητές- πεσόντες στο καθήκον. 
Πιθανή ψήφιση μέτρων που παρουσιάζονται από τα Μ.Μ.Ε δεν προκαλούν μόνο την 
εξαθλίωση του Πυροσβεστικού Υπαλλήλου αλλά θέτει σε κίνδυνο τον Πυροσβεστικό 
Θεσμό καθώς την ασφάλεια και την πολιτική προστασία της Χώρας. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι εκείνο που προέχει τώρα, είναι το πάγωμα των περικοπών 
και η άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για ένα νέο μισθολόγιο, δίκαιο και 
εξισορροπημένο. 
Με την ελπίδα ότι την τελευταία έστω στιγμή θα συμμεριστείτε τις αγωνίες μας, 
αναμένουμε συνάντηση μαζί σας, ώστε αφενός να δοθεί τέλος στην 
παραπληροφόρηση και στην αγωνία του Έλληνα Πυροσβέστη, αφετέρου δε, για 
να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματά του. 
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ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΙΑ 
ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗ 
 
 

 
Μέρες Νοέμβρη πριν τέσσερις, κοντά δεκαετίες. 
Στο κέντρο της Αθήνας. Νέοι, φοιτητές 
σπουδαστές, μαθητές, αποφασίζουν ότι δεν 
βολεύονται άλλο πια, κάτω από ένα τυραννικό 
καθεστώς, που χρησιμοποιεί τη βία και την ισχύ 
των όπλων γα να διατηρεί τη νομιμοποίησή του.  
Μια άνοιξη έρχεται στο κέντρο μιας σιδερόφρακτης 
πόλης. Χιλιάδες ψυχές ελεύθερα σκεπτόμενων 
πολιτών, στοιχίζονται στο Ε.Μ.Π. και 
διατρανώνουν την αντίθεσή τους στην τυραννία. 
Ψυχές και θελήσεις που ενώνονται σε  μία και 
ενιαία συλλογικότητα που θέτει πολιτικό στόχο την 
άμεση αλλαγή της τυραννίας, που απαιτεί άμεσα 
δημοκρατία, ελευθερία, σεβασμό στη λαϊκή 
βούληση. Τα αιτήματα συμπυκνώνονται και 
αποτυπώνονται περιεκτικά ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  
Αποτυπώνουν σε  τρεις μόνο λέξεις την βιοθεωρία 
της δημοκρατικής και ουμανιστικής πολιτείας. 
Και το κυριότερο διατυπώνονται στην πόλη που 
ήταν η ίδια η μήτρα που γέννησε στον παγκόσμιο 
πολιτισμό την έννοια της δημοκρατίας και του 
ανθρωπισμού. 
Οι  διαμαρτυρόμενοι Έλληνες εκείνου του 
Νοέμβρη του ΄73 έπραξαν το απολύτως 
δημοκρατικό καθήκον τους. Κορύφωσαν με μια 
συγκλονιστική συλλογικότητα την συμμετοχή τους 
στα κοινά, θέτοντας την αρχή του τέλους των 
σφετεριστών της λαϊκής κυριαρχίας. Αψήφησαν τη 
βαρβαρότητα των δυνάμεων καταστολής της 
εξουσίας και  απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η 
δύναμη είναι ο λαός.  
Η αντιστασιακή δράση του  Πολυτεχνείου του 73 
ήταν  πρωτοφανή, ήταν μια προωθημένη  
έκφραση πολιτικής  άποψης και στάσης ζωής που 
στέλνει διαχρονικό  μήνυμα  ανατροπής των 
μεσαιωνικών πολιτικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων όποτε επανακάμπτουν. Σήμερα ο 
λαός μας έχει να αντιπαλέψει τη  τροικανή κατοχή 
που θέτει μνημόνια στη θέση του συντάγματος και 
των ελληνικών νόμων και  μερκελιστές 
τοποπαρατηρητές στη θέση των διαχειριστών της 
ελληνικής κοινωνίας. 
Τα Πολυτεχνεία της γενιάς μας δείχνουν το 
δρόμο.  
Πήραμε τα ίδια όνειρα από τους αγωνιζόμενους 
φοιτητές του Νοέμβρη του '73.  Συνεχίζουμε να 
ονειρευόμαστε πως ζωή μας δεν μπορεί να είναι 
γαλέρα. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε πως η ζωή 
μας μπορεί να είναι καλύτερη, πως μπορεί να είναι 
δίκαιη και ανθρώπινη, πως μπορεί να μην 
αντιστοιχεί νούμερο-άνθρωπος και λογιστικό 
ισοζύγιο. Έγραφε με συγκλονιστικό τρόπο ο 
Λ.Σεπούλδεβα, χιλιανός συγγραφέας, σε ένα 
κείμενό του για τα θύματα της χιλιανής χούντας 
του Πινοσετ.:"...Ανδρώθηκαν στη χειρότερη εποχή 
και έκαναν ότι μπορούσαν για να την κάνουν 
καλύτερη. Ανακάλυψαν ότι η Ιστορία είναι μια 
απάτη και έγιναν σοφοί για να την ξαναγράψουν με 
την καλλιγραφία της αξιοπρέπειας. Ήταν 
προορισμένοι να θριαμβεύσουν και προτίμησαν να 
είναι μοναχικοί..    

Γιάννης Σταμούλης 
 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΟΥ ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 
 
   Τα νέα μέτρα- πακέτο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος 
για την περίοδο 2013-2016 είναι πραγματικότητα. 
 
 Μέτρα που στάζουν  αίμα  για τους ένστολους και για όλο τον 
λαό, ακρωτηριάζουν μισθούς και συντάξεις, κοινωνικά 
επιδόματα και εργασιακά δικαιώματα, κατεδαφίζουν το δημόσιο 
σύστημα υγείας και κορυφώνουν την κοινωνικά βάρβαρη 
φοροεπιδρομή σε βάρος του ελληνικού λαού, την ίδια στιγμή 
που αφήνουν στο απυρόβλητο τους <<έχοντες και 
κατέχοντες>>.  
 
Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ που βέβαια θα συνεχιστεί και το 2013 με τα 
μέτρα του προϋπολογισμού. 

Η  μνημονιακή συγκυβέρνηση, σε αγαστή συνεργασία με την 
τρόικα, πέταξε στο καλάθι κάθε προεκλογική δέσμευση, πέταξε 
τη μάσκα και έβαλε την κουκούλα του εκτελεστή της ζωής μας.  
 
Η ΕΑΠΣ κάλεσε  τους συναδέλφους   να συμμετάσχουν μαζικά 
στις συγκεντρώσεις της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 6 Νοέμβρη 
ώρα 11:00 στο Πεδίο του Άρεως και την Τετάρτη 7 Νοέμβρη και 
ώρα 17:00 στο Σύνταγμα,\και να παραμείνουν στο Σύνταγμα 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης των μέτρων στη 
Βουλή.  
 
 

 
 

 

 
ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ - ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ 

 
 Το νέο μνημόνιο με τα νέα μέτρα- σφαγείο του φτωχοκάματου 
μας είναι πραγματικότητα. 
Οι δημιουργοί του, υποστήριξαν ότι σκοπό έχει να σώσει τη χώρα 
και να την κρατήσει στην ευρωζώνη. 
Οι παρακάτω υπέγραψαν το μνημόνιο. Αξίζει να τους θυμόμαστε. 
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Δεν θα μας αφανίσουν, θα τους πολεμήσουμε! 
                                       
 

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2012 
Αρ. Πρωτ.: 500/1/19ε 

 
  Συναδέλφωσες και συνάδελφοι, 
 
  Η «επόμενη μέρα» της ψήφισης, με ισχνότατη πλειοψηφία, 
από τη Βουλή των Ελλήνων, του «πακέτου» μέτρων που βιάζει 
όχι μόνο την υπηρεσιακή μας υπόσταση, αλλά και αυτήν ακόμα 
την αξιοπρέπειά μας, ως δημοκρατικά σκεπτόμενων Ελλήνων 
πολιτών, θέτει όλους μας προ των ιστορικών μας ευθυνών για 
αυτά που προηγήθηκαν, γι' αυτά που γίνονται σήμερα και 
κυρίως για αυτά που μέλλονται να γίνουν. 
 
  Εδώ και δυο ολόκληρους μήνες το συνδικαλιστικό μας κίνημα 
έχει τεθεί σε τροχιά έντονης συνδικαλιστικής δράσης με 
διάφορες μορφές αγώνα σε όλη την Ελλάδα, με πρωτόγνωρες 
στην ιστορία του κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, απαιτώντας 
από την Πολιτεία και ειδικότερα από την Κυβέρνηση και τα 
πολιτικά κόμματα που τη στηρίζουν, να μη συνεργήσουν στην 
εφαρμογή της αδιέξοδης και εγκληματικής πολιτικής των 
κυκλωμάτων της διεθνούς τοκογλυφίας και της υποδούλωσης 
του λαού μας. 
 
  Απαιτήσαμε επίσης από το οικονομικό επιτελείο να υπάρξει 
αξιολόγηση των κλάδων του δημοσίου και του ρόλου που ο 
καθένας επιτελεί ώστε να αντιμετωπίσουν τα Σώματα 
Ασφαλείας και τον ένστολο, ως βασικούς θεματοφύλακες της 
νομιμότητας, της ασφάλειας του τόπου και της προστασίας του 
πολίτη. 
  Μέχρι και την τελευταία ώρα επιχειρήσαμε να πείσουμε το 
οικονομικό επιτελείο και τα κόμματα που στηρίζουν την 
κυβέρνηση να αποδεχθούν συγκεκριμένες και κοστολογημένες 
προτάσεις με αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα ώστε να μετριαστούν 
οι απώλειες. Δυστυχώς, αυτές δεν έγιναν αποδεκτές και όπως 
και με τις προηγούμενες περικοπές, τα αποτελέσματα και τις 
επιπτώσεις είναι γνωστές σε όλο το φάσμα της λειτουργίας των 
Οργανισμών μας. 
 
  Η τρικομματική κυβέρνηση, ενεργώντας με το πιστόλι στον 
κρόταφο κατ' ομολογία των βουλευτών που τη στηρίζουν, 
επιστρατεύοντας την παραπληροφόρηση και τα ψεύδη περί 
ειδικής μεταχείρισης των ενστόλων, κατάφερε μόλις με 153 
ψήφους, να περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής την 
οικονομική μας ισοπέδωση, μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που 
ξεθεμελιώνουν κοινωνικό κράτος και εργατικά δικαιώματα, 
οδηγώντας εν τέλει στο μαρασμό ολόκληρη την κοινωνία. 
 
  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
 
  Την κρίσιμη τούτη ώρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
λυγίσουμε, ούτε να μας καταλάβει η ηττοπάθεια, η εσωστρέφεια 
και η μοιρολατρία, όπως ενδεχομένως επιδιώξουν και 
επιθυμούν να επιτύχουν οι αυτόκλητοι σωτήρες μας, αλλά να 
συσπειρωθούμε ακόμα πιο μαζικά στον αγώνα μας, τόσο 
κεντρικά όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
  Οι Ομοσπονδίες μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα 
θα αγωνιστούν με κάθε νόμιμο τρόπο για να καταπέσουν και να 
ακυρωθούν οι ληστρικές διατάξεις που έρχονται καταφανώς σε 
αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας μας, που κάποιοι το 
θεωρούν κατώτερο των εντολών της τρόικας. 
 
  Κρατάμε και πάλι ψηλά τη σημαία, συνεχίζοντας το δρόμο του 
ανειρήνευτου αγώνα, μπροστάρηδες στη μάχη σε όλα τα 
επίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση μέχρι την τελική δικαίωση. 
 

Δεν θα μας αφανίσουν, θα τους πολεμήσουμε! 
 

 

        
 ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ 
       

 
 
Μετά τη παραίτηση του  Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστράτηγου 
κ. Μπονάτσου, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την 
επιλογή του νέου Αρχηγού, αλλά και για την αναπλήρωση 
των κενούμενων θέσεων στην πυροσβεστική ηγεσία. 
Η αλλαγή της πυροσβεστικής ηγεσίας, στην παρούσα 
κρίσιμη "μνημονιακή εποχή" δεν μπορεί να περιοριστεί  
μόνο στην αλλαγή προσώπων.  
Και αυτό κατά μείζονα λόγο είναι η ευθύνη της πολιτικής 
ηγεσίας του Υ.Δ.Τ..ΠΡΟ.ΠΟ.  
Αυτή την στιγμή, η πολιτική ηγεσία, πρέπει να  εφοδιάσει και 
να στηρίξει την νέα πυροσβεστική ηγεσία με όλα τα 
απαραίτητα μέσα, θεσμούς και πολιτικές πρωτοβουλίες για 
να επουλώσει τις μεγάλες παλιές και νέες πληγές που έχουν 
γονατίσει τον πυροσβεστικό οργανισμό. 
Και ειδικά σήμερα δεν υπάρχει περιθώριο για να πει κανείς 
από τους ηγήτορες ότι ήταν "αδιάβαστος" των 
προβλημάτων. 
Η  νέα πυροσβεστική ηγεσία πρέπει να ανασύρει "κάτω από 
το χαλί" και με πολιτικές πρωτοβουλίες του Υ.Δ.Τ..ΠΡΟ.ΠΟ. 
να δώσει άμεσα λύσεις. 
 
Ο κατάλογος μακρύς. 
Εξαθλιωμένο οικονομικά πυροσβεστικό προσωπικό 
απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο σε όλους τους καίριους 
τομείς (κανονισμός μεταθέσεων, κανονισμός προαγωγών, 
εσωτερικός κανονισμός υπηρεσίας) 
 παράνομο ωράριο στις Π.Υ. 
 καθεστώς εκβιαζόμενης παράνομης υπερεργασίας 
ανεφάρμοστοι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί. 
απαρχαιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
 δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας 
 τεράστιες ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό. 
 
Όλα τα παραπάνω  σε συνδυασμό με  την τελευταία "φαστ 
τρακ" τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού, όπου 
φόρτωσε στο Π.Σ. δεκάδες προβλήματα με ευθεία απήχηση 
την αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική του 
υπόσταση, δημιούργησαν τα σημερινά δυσβάσταχτα  βάρη 
της καθημερινότητάς μας. 
Η προάσπιση της "πολιτικής προστασίας της χώρας", ειδικά 
σήμερα που η μνημονική λαίλαπα σαρώνει τη χώρα είναι 
ακόμα πιό σημαντική, γιατί το κόστος αποκαταστάσεων των 
καταστροφών, όπως είναι γνωστό είναι τεράστιο. 
Η αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των δομών του Π.Σ, 
η οικονομική και επαγγελματική στήριξη του πυροσβεστικού 
προσωπικού   μπορούν να ανασχέσουν τον κατηφορικό 
δρόμο των αντιπυροσβεστικών πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν. 
Να ευχηθούμε στον νέο Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο κ 
Σ.Γεωργακόπουλο καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, στο 
τιμόνι του Π.Σ.  Περιμένουμε να σταθεί δίπλα στο 
δοκιμαζόμενο πυροσβεστικό προσωπικό και να  
αποκαταστήσει με θεσμικό τρόπο τις διαδικασίες και τα 
όργανα που θα εξασφαλίζουν εργασιακή ειρήνη, 
δημοκρατική συμμετοχή, διαφάνεια και  αξιοκρατία. 
Τέλος ευχόμαστε στον απερχόμενο Επίτιμο Αρχηγό του Π.Σ. 
κ. Π.Μπονάτσο υγεία, γαλήνη και μακροημέρευση στην μετά 
την "αφυπηρέτηση" περίοδο της ζωής του. 

 
 


