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ασύλληπτη η τροϊκανή επίθεση

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Και μέσα στην σκόνη που σηκώθηκε από το αυ-
τονόητο, δηλ. της αναμέτρησης της δημοκρατί-
ας και της νομιμότητας με τον σφετερισμό της κα 
την εγκληματικότητα, συνεχίζεται με ασύλληπτο 
τρόπο η φτωχοποίηση του λαού μας από την δι-
εθνή οργάνωση των δανειστών-κερδοσκόπων-
τοκογλύφων.
Σύμφωνα με τα επίσημα τριμηνιαία στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ για τις ακαθάριστες αμοιβές (μισθούς, 
ημερομίσθια, επιμίσθια, έκτακτες αμοιβές κι 
αμοιβές χωρίς καταβολή εργασίας) το β’ τρίμηνο 
του 2013 σημειώθηκε μία αύξηση 2,8% έναντι 
του α’ τριμήνου, παραμένοντας όμως ο δείκτης 
μισθών 23% χαμηλότερος από τα κορυφαία 
ιστορικά επίπεδα του α’ τριμήνου του 2010. Επί-
σης το β’ τρίμηνο οι μισθοί στην Ελλάδα μειώθη-
καν σε ετήσια βάση 7,5%, δηλαδή περισσότερο 
από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης (Ε.Ε. 27), 
όπου κατά μέσον όρο αυξήθηκαν 1%.
Ο επόμενος στόχος πλέον της Τρόικας, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες που βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας, είναι η ρήτρα μηδενικού ελ-
λείμματος που πρέπει να εφαρμοστεί στα ταμεία 
από το 2014. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, 
όπου θα υπάρχει «μαύρη τρύπα», θα κόβονται 
αυτομάτως επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η μαύρη τρύπα συνίστα-
ται από ένα έλλειμμα στα ταμεία κύριας ασφά-
λισης και στον ΕΟΠΥΥ, γύρω στα 2 δισ. ευρώ, 
συν περίπου 200 εκατ. ευρώ από το έλλειμμα 
στα επικουρικά ταμεία., ενώ στο «κόκκινο» είναι 
και το Ταμείο Πρόνοιας (εφάπαξ) του Δημοσίου.
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το πρόβλημα θα 
μεγιστοποιηθεί το 2014, καθώς η μείωση της 
κρατικής χρηματοδότησης και η υποχώρηση 

των εσόδων θα οδηγήσει σε «μαύρη τρύπα» 1,8 
δισεκατομμυρίου. Χαρακτηριστικό είναι το από-
σπασμα από την ανάλυση από την οικονομική 
- διαδικτυακή πύλη Vox, η οποία έχει συσταθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών Οικονομι-
κής Πολιτικής:
Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική και 
πλέον η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους είναι η 
μόνη λύση επισημαίνει σε ανάλυσή της η ε σκο-
πό να βγει η χώρα από το οικονομικό αδιέξοδο... 
οι πολιτικοί της ΕΕ είχαν εφεύρει «μοναδικές και 
εξαιρετικές λύσεις» για την αντιμετώπιση της 
κρίσης στην Ελλάδα, τις οποίες μάλιστα έσπευ-
δαν να εφαρμόσουν και σε άλλες χώρες με οικο-
νομικά προβλήματα, προσθέτοντας όμως πως 
τα προγράμματα λιτότητας και ανάπτυξης που 
επέβαλαν στην Ελλάδα δεν έχουν αποδώσει... 
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιοφυΐα στα μα-
θηματικά για να παρατηρήσει ότι η οικονομική 
κατάσταση της Ελλάδας έχει επιδεινωθεί δρα-
ματικά από τότε που οι δανειστές της επέβαλαν 
προγράμματα εξυγίανσης... η οικονομική κατά-
σταση της χώρας είναι “φρικτή” γιατί το ΑΕΠ της 
χώρας έχει μειωθεί δραματικά και συνεχίζει να 
μειώνεται κατά 30% τα τελευταία έξι χρόνια της 
κρίσης το ποσοστό ανεργίας στη χώρα ανέρχε-
ται στο 27 %, ενώ στους νέους αγγίζει το 57%.
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ημέρα μνήμης για την κρατική βία και αυθαιρεσία

09/10/2003. Δέκα χρόνια πριν, μια ημέρα σαν 
και τη σημερινή, η τότε κυβέρνηση της χώρας 
επιλέγει το δρόμο της “κρατικής βίας” αποφασί-
ζοντας να διαλύσουν βίαια την ειρηνική εκδήλω-
ση διαμαρτυρίας πυροσβεστών, αστυνομικών 
και λιμενικών, μας στο Υπουργείο Εθνικής Οι-
κονομίας, ενώ διεκδικούσαμε την κατοχύρωση 
του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνου και αν-
θυγιεινού.
«Ημέρα αγώνα κατά της κρατικής αυθαιρεσίας», 
την ονομάσαμε τα επόμενα χρόνια, όταν αναφε-
ρόμαστε στα γεγονότα αυτής της ημέρας.
Κρατική αυθαιρεσία, που τις περισσότερες φο-
ρές, καλείται να στηρίξει άδικες και αντιλαϊκές 
πολιτικές επιλογές των διαχειριστών της εξου-
σίας.
Κρατική αυθαιρεσία που συνθλίβει την αντίθετη 
γνώμη, την δυσάρεστη φωνή, που επιζητεί την 
απόλυτη ταφική σιωπή. Άλλωστε η σκληρή μνη-
μονιακή πολιτική απαιτεί για την επιβολή της, 
την πάταξη των φωνών διαμαρτυρίας, απαιτεί 
την εξαφάνιση των διαφωνούντων.
Κρατική αυθαιρεσία, που οπλίζει τους κατασταλ-
τικούς μηχανισμούς, μετατρέπει τους δημόσιου 
λειτουργούς της ασφάλειας, από υπηρέτες του 
πολίτη σε δυνάστες του. 
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από την 
φετινή κοινή ανακοίνωση των συναδέλφων 
αστυνομικών της ΠΟΑΣΥ - ΠΑΟΞΙΑ, για τα γε-
γονότα της αποφράδας εκείνης ημέρας, που 
εκφράζει την ανησυχία τους για την σημερινή 
κατάσταση στο βασικό μηχανισμό επιβολής του 
νόμου στην χώρα μας:
“Η εκρίζωση φαινομένων κρατικής αυθαιρεσί-
ας και από το χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με 
την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων, αλλά να 
αποτελέσει την απαρχή μιας ουσιαστικής συζή-
τησης για τον εκδημοκρατισμό θεσμών και λει-
τουργιών, με σεβασμό στα συνταγματικά δικαι-
ώματα τόσο των πολιτών όσο και των Ελλήνων 

Αστυνομικών, που για άλλη μια φορά βλέπουν 
τον «πέλεκυ» να πέφτει επί δικαίων και αδίκων.”
Η σημερινή μέρα μνήμης της “σκοτεινής νύχτας” 
της 9ης Οκτωβρίου 2003 στέλνει το μήνυμα για 
την ανάγκη καθημερινής περιφρούρησης των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων, την προάσπιση 
της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών και τον 
περιορισμό της κρατικής αυθαιρεσίας και πολύ 
περισσότερο της τακτικής της βίαιης καταστολής 
των νόμιμων διεκδικητικών διαμαρτυριών του 
συνδικαλιστικού κινήματος.
Με την ευκαιρία της επετείου η ΕΑΠΣ εξέδωσε 
ένα μικρό αφιέρωμα-e-book του Προέδρου της 
ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη για τα γεγονότα εκείνης 
της μέρας - σταθμού για την συνδικαλιστική πο-
ρεία των ένστολών εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας. Έχει ήδη αναρτηθεί στην ηλεκτρο-
νική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ στην ιστοσελίδα της.
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αλλαγές επί του καταστατικού της ΕΑΠΣ

Μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
της 28-02-2013 της ΕΑΠΣ, η καταστατική γενι-
κή συνέλευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
8/12/2013 και μετά από συντριπτικά καθολικά 
ψηφοφορία των μελών εγκρίθηκαν οι προτεινό-
μενες αλλαγές του καταστατικού της και συγκε-
κριμένα:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 η φράση «με έδρα 
την Αθήνα αντικαθίσταται με την φράση «με 
έδρα την Αττική (Περιστέρι)

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται η πρό-
ταση: «Σε μέλος της ένωσης που τίθενται 
υπηρεσιακά σε κατάσταση διαθεσιμότητας 
ή αργίας για οιονδήποτε λόγο, αναστέλλεται 
αυτοδίκαια η ιδιότητα του μέλους για το ίδιο 
χρονικό διάστημα 

3. Στο τέλος του άρθρου 5 αντικαθίσταται τα 
δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο Ταμίας υποχρεούται, με απόφαση του ΔΣ, 
να καταθέτει σε μία από τις αναγνωρισμέ-
νες Ελληνικές Τράπεζες τα χρήματα πέρα 
του ποσού που απαιτείται για τις τρέχουσες 
δράσεις της Ένωσης, δυναμένου αυτού του 
ποσού να αυξάνεται, όχι όμως πλέον του δι-
πλασίου του ισχύοντος ποσού, που ορίζεται 
από την απόφαση του ΔΣ.
Οι τακτικές εισφορές των μελών καθορίζο-
νται με απόφαση του ΔΣ και δύναται να αυ-
ξομειώνεται επίσης με απόφαση του ΔΣ

4. Η τελευταία πρόταση του άρθρου 5 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Το οικονομικό έτος καθορίζεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία για φορολογία φυσι-
κών προσώπων

5. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 «όργανα της 
Ένωσης προστίθεται:
ε) Περιφερειακές Επιτροπές
στ) Επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκό-
ντων

6. Η τελευταία πρόταση του άρθρου 6 αντικαθί-
σταται ως εξής: 
Τα μέλη που θέτουν υποψηφιότητα για το 
(ΔΣ) δεν μπορούν να είναι συγχρόνως υπο-
ψήφιοι για την (ΕΕ) και για τις Περιφερειακές 
Επιτροπές και την Επιτροπή Αξιωματικών 
Ειδικών Καθηκόντων.

7. Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθί-
σταται η πρώτη πρόταση ως εξής: 
Η (ΓΣ) συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το 
χρόνο κατά το μήνα Μάιο ή Ιούνιο

8. Στο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθί-
σταται η τελευταία πρόταση ως εξής::
Η (ΓΣ) αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, 
ποτέ όμως δια βοής. Μυστική είναι η ψηφο-
φορία που αφορά τις εκλογές Διοικητικού 
Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, αντι-
προσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστι-
κή οργάνωση, Εκπροσώπων Περιφερεια-
κών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών 
Ειδικών Καθηκόντων, θέματα εμπιστοσύνης 
προς τη Διοίκηση έγκριση λογοδοσίας και 
προσωπικά ζητήματα.
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9. Στο άρθρο 8 αντικαθίσταται η περίπτωση (β) 
ως εξής:
Εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
του προεδρείου της ΓΣ

10. Στο άρθρο 8 αντικαθίσταται η περίπτωση 
(στ) ως εξής:
Κάθε τρία (3) χρόνια εκλέγει την Εφορευτι-
κή Επιτροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές 
για ανάδειξη των μελών του (ΔΣ) της (ΕΕ) και 
των Εκπροσώπων Περιφερειακών Επιτρο-
πών και Επιτροπής Αξιωματικών Ειδικών 
Καθηκόντων.

11. Στο άρθρο 9 αντικαθίσταται η πρώτη πρότα-
ση ως εξής:
Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο (ΔΣ), το οποίο αποτελείται από επτά 
(7) μέλη, με τριετή θητεία.

12. Στο άρθρο 9 αντικαθίσταται η τέταρτη πρό-
ταση του 2ου εδαφίου ως εξής:
Σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια εκτυπώνονται με 
αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψη-
φίων για την περιφερειακή εκπροσώπηση 
κατά περιφέρεια πλην της Αττικής και για 
την εκπροσώπηση της επιτροπής των Αξιω-
ματικών των Ειδικών Καθηκόντων, για τους 
οποίους τα περί δηλώσεων υποψηφιοτήτων 
ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και για τους 
υποψήφιους για μέλη του ΔΣ

13. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται το πρώτο εδά-
φιο ως εξής:
Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών 
του (ΔΣ), της (ΕΕ), των αντιπροσώπων για 
δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση 
(ομοσπονδία) και των Εκπροσώπων Περι-

φερειακών Επιτροπών και Επιτροπής Αξιω-
ματικών Ειδικών Καθηκόντων διεξάγονται με 
άμεση και μυστική ψηφοφορία την τελευταία 
Κυριακή του Νοεμβρίου του έτους που λήγει 
η θητεία του (ΔΣ) Σε έκτακτες και εξαιρετικές 
περιπτώσεις οι εκλογές μπορούν να γίνουν 
την προηγούμενη ή την επόμενη Κυριακή.

14. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο 
ως εξής:
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει μία 3μελή Εφο-
ρευτική Επιτροπή και ισάριθμο αριθμό ανα-
πληρωματικών μελών, για τη διεξαγωγή των 
εκλογών, επικεφαλής της οποίας ορίζεται με 
ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγέντων. Κατά 
την διαδικασία της αυτοπρόσωπης ψηφο-
φορίας και καταμέτρησης παρίσταται της 
Εφορευτικής Επιτροπής και προεδρεύει δι-
καστικός αντιπρόσωπος, κατά τα ειδικώς 
οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 1264/1982.

15. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται η δεύτερη πρό-
ταση του τέταρτου εδάφιου ως εξής:
Κάθε εκλογέας παίρνει από την Εφορευτική 
Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και αποσύρεται σε 
ειδικό χώρο (παραβάν), όπου σημειώνει δί-
πλα στο όνομα ή ονόματα του υποψηφίου ή 
υποψηφίων που επιθυμεί σταυρό προτίμη-
σης και αφού βάλει το ψηφοδέλτιο μέσα στο 
φάκελο, κλείνει αυτόν.

16. Στο άρθρο 10 αντικαθίσταται το 5ο και 6ο 
εδάφιο ως εξής: 
Για την ψηφοφορία με αλληλογραφία η Εφο-
ρευτική Επιτροπή αποστέλλει στους Διοι-
κητές ή Προϊσταμένους των Υπηρεσιών σε 
κατάλληλο χρόνο, κατάσταση εκλογέων της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας, αριθμό
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ψηφοδελτίων, φακέλους ψηφοφορίας σφρα-
γισμένους με τη σφραγίδα της Εφορευτικής 
Επιτροπής και κοινούς ταχυδρομικούς φα-
κέλους με μέγεθος μεγαλύτερο από τους 
φακέλους ψηφοφορίας που φέρουν την 
υπογραφή του Επικεφαλής της Εφορευτι-
κής Επιτροπής, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό 
των μελών κάθε Υπηρεσίας. Οι Διοικητές ή 
Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών αμέσως μόλις 
παραλάβουν το προαναφερόμενο εκλογικό 
υλικό, παραδίδουν σε κάθε εκλογέα από ένα 
ψηφοδέλτιο, από ένα φάκελο ψηφοφορίας 
χωριστά για ΔΣ και περιφερειακή επιτροπή 
και ένα ειδικό (κοινό) ταχυδρομικό φάκελο 
που φέρει προτυπωμένο το όνομα του εκλο-
γέα, βάσει αντιγράφου των καταστάσεων 
εκλογέων που έχουν κάνοντας ταυτόχρονα 
σχετική σημείωση στο ονοματεπώνυμο του 
παραλαμβάνοντος το υλικό, για την λήψη 
του οποίου υπογράφει κάθε εκλογέας δίπλα 
στο ονοματεπώνυμό του. Κάθε εκλογέας, 
αφού συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο, το το-
ποθετεί στον εκλογικό φάκελο, τον οποίο 
κλείνει και στη συνέχεια τον θέτει στον ειδικό 
(κοινό) ταχυδρομικό φάκελο ψηφοφορίας, 
στον οποίο είναι προτυπωμένα τα στοιχεία 
του ως αποστολέα. 
Οι Διοικητές ή προϊστάμενοι των υπηρε-
σιών συγκεντρώνουν τους ταχυδρομικούς 
φακέλους και τους αποστέλλουν όλους μαζί 
επί αποδείξει στην ταχυδρομική θυρίδα της 
ΕΑΠΣ από την οποία τα παραλαμβάνει το 
εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φα-
κέλων αυτών μέλος της Εφορευτικής Επι-
τροπής το ταχύτερο δυνατό, ώστε να φθά-
σουν έγκαιρα στον παραλήπτη μέχρι την 
καθορισμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της 
ψηφοφoρίας. Οι φάκελοι που θα φθάσουν 

στον παραλήπτη μέλος της Εφορευτικής 
Επιτροπής, που οποιοδήποτε λόγο έστω και 
ανυπαίτιο για τον εκλογέα, μετά τη λήψη της 
ψηφοφορίας και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι 
εμπρόθεσμοι ειδικοί (κοινοί) ταχυδρομικοί 
φάκελοι φυλάσσονται μέχρι την παράδοσή 
τους στην Εφορευτική Επιτροπή, σε ασφα-
λή χώρο, που βρίσκει η Επιτροπή. Η Εφο-
ρευτική Επιτροπή μετά την αποπεράτωση 
της αυτοπρόσωπης ψηφoφορίας και προ-
τού προβεί στη διαλογή των ψήφων:
α) Ανοίγει τους ταχυδρομικούς φακέλους και 
επιβεβαιώνει το ονοματεπώνυμο του απο-
στολέα στη γενική κατάσταση εκλογέων. 
Συγχρόνως καταχωρεί τα ονοματεπώνυμα 
των αποστολέων και στο πρωτόκολλο ψη-
φοφορίας σε ξεχωριστή στήλη με τη μνεία 
ψηφίσαντες με αλληλογραφία. Οι ειδικοί 
φάκελοι ψηφοφορίας μετά το άνοιγμά τους 
καταστρέφονται από τον Πρόεδρο της Eφο-
ρευτικής Επιτροπής.
β) Ελέγχει όλους τους σφραγισμένους φακέ-
λους ψηφοφορίας που περιέχονται στους ει-
δικούς φακέλους. Εφόσον διαπιστωθεί πάνω 
σ αυτούς διακριτικό σημείο που προσδιορί-
ζει τον αποστολέα τους, οι φάκελοι αυτοί θε-
ωρούνται ψήφισαν αυτοπροσώπως. Για τις 
παραπάνω ενέργειες γίνεται σχετική μνεία 
στο βιβλίο των πρακτικών. Οι Διοικητές η οι 
προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποχρεούνται 
να αποστείλουν στην εφορευτική επιτροπή 
το αντίγραφο της κατάστασης εκλογέων, βά-
σει της οποίας προέβησαν στη διανομή του 
εκλογικού υλικού και τα ψηφοδέλτια με τους 
φακέλους ψηφοφορίας και φακέλους ταχυ-
δρομικούς που τυχόν δε χρησιμοποιήθηκαν. 
Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού παραλάβει 
την κατάσταση αυτή προβαίνει σε 
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αντιπαραβολή για τον εντοπισμό ενδεχομέ-
νων διπλοψηφιών. Αν διαπιστώσει διπλο-
ψηφία κάνει μνεία στο πρακτικό, αντίγραφο 
του οποίου παραδίδεται στο νεοκλεγέν ΔΣ 
προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία οριστι-
κής αποβολής του από την Ένωση.
Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος ψηφο-
φορίας, οι σταυροί προτίμησης σημειώνο-
νται με μπλε ή μαύρο μελάνι άλλως υπάρχει 
ακυρότητα. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει 
μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε 
υποψήφιους για το (Δ.Σ), ένα (1) για την (Ε.Ε) 
και τους εκπροσώπους των Περιφερειακών 
Επιτροπών και Επιτροπής Αξιωματικών Ει-
δικών Καθηκόντων, και για αντιπροσώπους 
για δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνω-
ση, όσους σταυρούς απαιτούνται από το κα-
ταστατικό της συγκεκριμένης οργάνωσης.

17. Στο άρθρο 12 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο 
ως εξής: 
Το ΔΣ αποφασίζει κατά πλειοψηφία για τον 
ορισμό των εκπροσώπων της Ένωσης σε 
διάφορα επαγγελματικά συμβούλια και επι-
τροπές όπως ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ και 
ΕΤΥΠΣ), επιτροπές προμηθειών, Ανακριτικά 
Συμβούλια, Συμβούλια Κρίσεων, λογαρια-
σμό αλληλοβοηθείας, υπηρεσιακές επιτρο-
πές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κλπ

18. Στο άρθρο 13 αντικαθίσταται το δεύτερο 
εδάφιο ως εξής:
Για πολύ σοβαρά θέματα που αποφασίζο-
νται από το (ΔΣ) στις συνεδριάσεις με δικαί-
ωμα ψήφου και οι γραμματείς των περιφε-
ρειακών επιτροπών και της επιτροπής των 
Αξιωματικών των Ειδικών Καθηκόντων.

19.  Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθεται στο 
τέλος προστίθεται: 
Ε. Στα μέλη του ΔΣ ανατίθεται με απόφαση 
του ΔΣ η οργάνωση κινητοποιήσεων, η δι-
εξαγωγή δημοσίων σχέσεων και ειδικές για 
κάθε μέλος δράσεις που ορίζονται με από-
φαση του ΔΣ.

20. Αντικαθίσταται το άρθρο 17 ως εξής:
Ταυτόχρονα με τις εκλογές που διενεργού-
νται για την ανάδειξη του (Δ.Σ) και της (ΕΕ) 
εκλέγονται τριμελείς επιτροπές με περιφε-
ρειακούς εκπρόσωπους για τις Περιφερεια-
κές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
πλην της Αττικής και μία τριμελείς επιτροπή 
για Αξιωματικούς των Ειδικών Καθηκόντων 
όλης της χώρας. Για κάθε περιφέρεια καθώς 
και για τους Αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσι-
ών όλων των κλάδων εκλέγεται από τα μέλη 
της Ένωσης μία (1) τριμελής τακτική επιτρο-
πή με εκπρόσωπους της Ένωσης και μία (1) 
τριμελής επιτροπή ως αναπληρωματική. Ο 
πρώτος σε σταυρούς προτίμησης ορίζεται 
ως επικεφαλής γραμματέας αυτής, ο οποίος 
θα συμμετέχει και στα διευρυμένα Διοικητι-
κά Συμβούλια μία φορά κατ΄έτος τακτικά και 
έκτακτα όταν απαιτηθεί μετά από απόφαση 
του ΔΣ. Αν σε κάποια περιφέρεια υπηρετούν 
μόνον δύο μέλη αυτοί χωρίς εκλογές αυτο-
δικαίως αποτελούν τους εκπροσώπους, με 
τακτικό μέλος τον αρχαιότερο Αξιωματικό.
Η διαδικασία που ισχύει για την εκλογή των 
μελών του ΔΣ εφαρμόζεται και για τους περι-
φερειακούς εκπροσώπους.
Ο γραμματέας της περιφερειακής επιτροπής 
και οι εκπρόσωποι, μέσα στην οικεία Περι-
φερειακή Διοίκηση και οι εκπρόσωποι των 
Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων,
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υποβοηθούν το ΔΣ στο έργο του, διαβιβά-
ζουν προς αυτό, αιτήματα και προτάσεις των 
μελών της Ένωσης που εκπροσωπούν και 
δύναται να εκπροσωπούν την Ένωση στις 
δημόσιες εμφανίσεις, έναντι κάθε διοικητι-
κής αρχής και τοπικά μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης για τοπικά ή ειδικά προβλήματα και 
θέματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού 
Σώματος που απασχολούν τα εκπροσωπού-
μενα απ αυτούς μέλη της Ένωσης.

21. Στο τέλος του άρθρου 20 προστίθεται το 
εξής:
Έμβλημα : Το έμβλημα της ΕΑΠΣ είναι εντός 
κιτρινοποτοκαλόχρου διπλού κύκλου φέ-
ρεται η ελληνική σημαία και επ’ αυτής σύ-
μπλεγμα παραδοσιακού κράνους αξιωμα-
τικού Πυροσβεστικού Σώματος και κλάδου 
δάφνης. Εντός του διπλού κύκλου αναγρά-
φεται Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού 
Σώματος - Μέλος της F.E.U. σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
Οι περιφερειακές επιτροπές φέρουν διακρι-
τικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολουθούμενο από το όνο-
μα της οικίας Περιφερειακής Διοίκησης και 
αντίστοιχη σφραγίδα. 
Η επιτροπή Αξιωματικών Ειδικών Καθηκό-
ντων φέρει διακριτικό τίτλο ΕΑΠΣ ακολου-
θούμενο από το όνομα Ε.Κ.

22. Στο άρθρο 21 τροποποιούνται τα τρία πρώ-
τα εδάφια ως εξής:
Τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης 
ή διάλυση της γίνεται μόνον με απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία απο-
φασίζει για το σκοπό αυτό σε έκτακτη κατα-
στατική γενική συνέλευση.Στη συνέλευση 
αυτή πρέπει να συμμετέχει το ½ των οικονο-

μικά τακτοποιημένων μελών της και αποφα-
σίζει με πλειοψηφία των 3/4, των παρόντων 
μελών. Στη συγκεκριμένη καταστατική συ-
νέλευση ακολουθείται παροσαρμοσμένα ως 
προς την χρονική διάρκεια αυτής τον τόπο, 
τον τρόπο, την απαρτία κλπ με δεδομένο 
την συμμετοχή μελών από όλη την χώρα, η 
διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος.

23. Το άρθρο 23 αντικαθίσταται ως εξής:
Οτιδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το πα-
ρόν καταστατικό ή από τον εσωτερικό κανο-
νισμό καθορίζεται από το (ΔΣ) πάντα κατά το 
πνεύμα του παρόντος και τις κείμενες περί 
συνδικαλιστικών σωματείων διατάξεις. Τα 
υφιστάμενα όργανα της Ένωσης ολοκληρώ-
νουν τη θητεία τους όπως ορίζεται από τις 
νέες τροποποιούμενες διατάξεις.
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Τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας του πυροσβε-
στικού προσωπικού, καθορίστηκαν το 1995 με 
σχετική ΚΥΑ. Ο συγκεκριμένος τύπος δελτίου 
υπηρεσιακής ταυτότητας, που είναι και η μόνη 
που διαθέτει το προσωπικό του ΠΣ δεν ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες προδιαγραφές ασφα-
λείας, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν απο-
τελεί ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρίσιμο στις 
εξόδους - εισόδους, τόσο της χώρας μας όσο 
και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. Με αυτό τον 
τρόπο ο Πυροσβεστικό υπάλληλος είναι ο μόνος 

Έλληνας Πολίτης που χρειάζεται διαβατήριο για 
την κίνηση του στις χώρες της ΕΕ. Πέρα από το 
εξωφρενικά άνισο αυτής της κατάστασης, ακόμα 
και για μετακινήσεις υπηρεσιακού χαρακτήρα, 
απαιτείται η έκδοση διαβατηρίου. Με παρέμβα-
σή της η ΕΑΠΣ στις 18 Οκτωβρίου ζήτησε από 
την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία άμεσα να 
προχωρήσουν σε πρόταση θεσμικής ρύθμισης, 
ώστε στο πυροσβεστικό προσωπικό να χορη-
γηθούν σύγχρονα και αποδεκτά ως ταξιδιωτικά 
έγγραφα Υπηρεσιακά Δελτία Ταυτότητας.

Κύριε Υπουργέ
Το πυροσβεστικό προσωπικό και φέτος, με 
υψηλό επαγγελματισμό, συναίσθηση του καθή-
κοντος, έσπευσε το καλοκαίρι στα χιλιάδες πύρι-
να μέτωπα που απείλησαν την πατρίδα μας και 
εγγυήθηκε με αποτελεσματικότητα την ασφάλεια 
τόσο της ζωής και της περιουσίας των συμπολι-
τών μας, όσο και του εθνικού φυσικού πλούτου.
Το ιδιαίτερο της τρίτης αυτής μνημονιακής αντι-
πυρικής περιόδου, ήταν ότι το ΠΣ είχε στη διά-
θεσή του ακόμα πιο πενιχρά μέσα, ακόμα πιο 
γερασμένα και λιγότερα πυροσβεστικά οχήματα 
και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Τα στελέχη του 
ΠΣ είχαν να διαχειριστούν ένα τριχοτομημένο 
πυροσβεστικό προσωπικό με το σχεδόν μισό 
από αυτό να είναι μειωμένης επιχειρησιακής 
αξιοποίησης.
Η ΕΑΠΣ στις 21 Οκτωβρίου προχώρησε σε πα-
ρέμβαση προς τον Υπουργό Δ.Τ.και Π.Π. κ. Δέν-
δια ζητώντας να αναγνωρίσει αυτήν την προ-
σφορά και να ανταμείψει έστω και συμβολικά: 

Κύριε Υπουργέ
Όπως και εσείς έχετε αναγνωρίσει, η αποτε-
λεσματικότητα του ΠΣ φέτος δεν βασίστηκε 
ούτε στα λιγοστά μέσα, ούτε στον περιτετμη-
μένο προϋπολογισμό. Βασίστηκε κυρίως στον 
Πυροσβέστη, που για άλλη μια χρονιά έβγαλε 
«ασπροπρόσωπη» την Πολιτεία και τον κρατικό 
μηχανισμό, μαχόμενο και προσφέροντας άφθο-
νες ώρες επικίνδυνης και ανθυγιεινής «απλήρω-
της υπερεργασίας».
Ως το ελάχιστο αυτής της προσφοράς, που συ-
νείσφερε τα μέγιστα τόσο στην ασφάλεια και 
πολιτική προστασία της χώρας, όσο και της 
ελληνικής οικονομίας, γενικότερα, αναμένουμε 
από εσάς να αποζημιώσετε τουλάχιστον μέρος 
αυτής της υπερεργασίας του πυροσβεστικού 
προσωπικού. Αναμένουμε ως το ελάχιστο της 
«προσφοράς» μας να μας χορηγηθεί ένα τουλά-
χιστον μέρος του καθιερωμένου «δασικού» από 
τις πιστώσεις που εξοικονομήθηκαν λόγω της 
υπερπροσπάθειας του προσωπικού του ΠΣ»..

αναμένουμε το «δασικό»

δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας προσωπικού ΠΣ
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28η Οκτωβρίου 2013, η πατρίδα μας έχει δε-
χτεί την επέλαση των κερδοσκόπων των αγο-
ρών, των τοκογλύφων, των απογόνων του κατα-
κτητών του ΄40. Οι κυβερνώντες είπαν ΝΑΙ στην 
μετατροπή της βούλησης όλων  των παραπό-
νων σε “μνημόνια” όπου συμφωνήθηκε η πλήρη 
φτωχοποίηση των Ελλήνων, το ξεπούλημα της 
δημόσιας περιουσία της πατρίδας μας, ο μηδε-
νισμός των ελπίδων για το αύριο. είπαν ΟΧΙ. Σε 
αυτόν τον πόλεμο δεν έπεσε από μέρους μας 
ούτε μια τουφεκιά. Παραδοθήκαμε στην  τροικα-
νή επιμελητεία και άνευ αντιστάσεως συνεχίζε-
ται η νέα αυτή σκληρή και αιματηρή κατάκτηση 
της πατρίδας μας.

28η Οκτωβρίου 1940, η πατρίδα μας δέκτηκε 
την επέλαση των ιταλικών φασιστικών ορδών. 
Οι κυβερνώντες τότε είπαν ΟΧΙ στην  αρπακτι-
κή βούληση, και ο ελληνικός λαός, όρθωσε το 
ανάστημά του, οπλίστηκε με το φτωχό του οπλι-
σμό και το πλούσιο σθένος, ψυχική ρώμη και 
την συναίσθηση του καθήκοντος και νίκησε την  
φασιστική πολεμική μηχανή. Σε κείνο τον πόλε-
μο η Πατρίδα μας, έγινε θρύλος, φωτεινό σημείο 
της παγκόσμιας ιστορίας, Η ελληνική αντίσταση 
σταμάτησε τα φασιστικά αρπακτικά και ανέδειξε 
την βούληση του λαού μας για ανεξαρτησία και 
ελευθερία. 

η Ελλάδα των ΝΑΙ και των ΟΧΙ

Το ΟΧΙ του 1940  έγινε σύμβολο για την αντίσταση των λαών. Σήμερα  είναι ιδιαίτερα αναγκαίο  
αυτό το ΟΧΙ να φέρει το μήνυμά του στην πατρίδα μας  και στους αγώνες του λαού μας.
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Το ΑΠΣ με το από 17/10/2013 έγγραφο του ανα-
κοίνωσε την λειτουργία της Σχολής Επιμόρφω-
σης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών για τη 21 
ΕΣ και κάλεσε για φοίτηση 50 συναδέλφους από 
όλη τη χώρα. Το καινοτόμο, σύμφωνα με το έγ-
γραφο θα είναι ότι στην εξάμηνη λειτουργία της, 
το μέγιστο του χρόνου εκπαίδευσης θα είναι με 
εκπαίδευση εξ αποστάσεως, ενώ μικρό της μέ-
ρος θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Σαφώς και η συγκεκριμένη καινοτόμος αλλαγή 
του τρόπου λειτουργίας της συγκεκριμένης Σχο-
λής είναι καλοδεχούμενη και κινείται προς θετική 
κατεύθυνση ενσωματώνοντας τις νέες σύγχρο-
νες μεθόδους στην πυροσβεστική εκπαίδευση 
και μετεκπαίδευση. Πέρα όμως από τα παραπά-
νω, η πρώτη αυτή εφαρμογή δεν έλαβε υπόψη 
τα δημιουργούμενα προβλήματα που επιφέρει 
στους συναδέλφους μετέχοντες στην συγκεκρι-
μένη εκπαιδευτική σειρά.
Σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, οι 
μετέχοντες συνάδελφοι κυρίως οι υπηρετού-
ντες εκτός Αθηνών, θα πρέπει ανά 15 ημέρες, 
για μισό χρόνο να ταξιδεύουν προς την Αθή-
να, μπαίνοντας σε μια ιδιαίτερη ταλαιπωρία εν 
μέσω χειμώνα και μάλιστα χωρίς να προβλέπε-
ται η χορήγηση προκαταβολής χρημάτων για 
την πληρωμή εισιτηρίων και διαμονής. 
Το ζήτημα όμως που σαφώς και δεν λήφθηκε 
υπόψη είναι το εργασιακό των συναδέλφων 
καθόσον επί 6 μήνες θα πρέπει να εργάζονται 
συνεχώς άνευ αναπαύσεων, καθότι τα δύο Σαβ-
βατοκύριακα θα φοιτούν στην Σχολή και προ-
φανώς τα άλλα δύο θα εργάζονται στην Υπηρε-
σία που ανήκουν. Το ίδιο προφανώς εργασιακό 
καθεστώς θα ισχύει και για τους αναπληρωτές 

τους, ή όσους αναπληρώνουν οι ίδιοι για να κα-
λύψουν την απουσία τους. Επίσης σαφώς και 
δημιουργούνται ζητήματα που θα πρέπει να κα-
θοριστούν, όπως ο τρόπος χορήγησης αδειών 
και αναπαύσεων, ο τρόπος λήψης των προσθέ-
των, η υπηρεσιακή υπαγωγή, η σύνταξη έκθε-
σης ικανότητας κ.α. Τέλος θα πρέπει να εξετα-
σθεί αν η συγκεκριμένη διαδικασία καλύπτεται 
επαρκώς από το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.
Τα παραπάνω, που ήταν και αιτιάσεις πολλών 
εκ των συναδέλφων που κλήθηκαν να φοιτή-
σουν στην συγκεκριμένη Σχολή μεταφέρθηκαν 
στην ηγεσία του ΠΣ, η οποία και κατανόησε το 
πρόχειρο, της κατά τα άλλα θετικής εκπαιδευ-
τικής πρωτοβουλίας, αναβάλλοντας την ημερο-
μηνία έναρξης προκειμένου να εξεταστούν όλα 
τα παραπάνω ζητήματα.
Στην σχετική ανακοίνωσή της η ΕΑΠΣ εξέφρασε 
την πάγια θέση της, για υποστήριξη καινοτόμων 
προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της πυρο-
σβεστικής εκπαίδευσης, βασιζόμενες όμως σε 
θεσμοθετημένες διαδικασίες και ουσιαστική ορ-
γάνωση.

Επιμόρφωση & Μετεκπαίδευση αξιωματικών ΠΣ



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

14

οι αριθμοί της δυστυχίας στην μνημονιακή Ελλάδα

Ενώ η ταλαίπωρη χώρα μας διανύει τον τρίτο 
χρόνο της μνημονιακής «σωτηρίας», εν μέσω 
μιας σκληρής καθημερινότητας φτώχειας και 
ύφεσης, οι «επίσημοι αριθμοί» δίνουν ακόμα 
περισσότερο γκρίζο στο «προσδόκιμο» της εξό-
δου από αυτήν την απίστευτη κρίση.
Και επειδή οι κατηγορούντες το μνημόνιο τεί-
νουν πλέον να χαρακτηρίζονται ως «άκρα» θα 

αρκεστώ σε μερικά απλά στοιχεία από την τε-
λευταία έκθεση της 06/09/2013, της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, για «τις συνθήκες διαβίωσης 
στην Ελλάδα». Από τα στοιχεία ενδιαφέρον έχει 
η σύγκριση από το 2009, έτος προς της τροικα-
νής έλευσης μέχρι και σήμερα, όπου ξεδιπλώ-
νεται η «επιτυχημένη συνταγή του μνημονίου». 

έτος Μείωση
γεννήσεων

Αύξηση
θανάτων

Μείωση
γάμων

2009 117,933 108,316 59,212
2010 114,766 109,084 56,338
2011 106,428 111,099 55,099
2012 100,371 116,670 49,710

έτος Απασχολούμενοι Άνεργοι Ποσοστό 
ανεργίας

2009 4.508.700 471.100 9,5
2010 4.388.600 628.700 12,5
2011 4.090.700 876.900 17,7
2012 3.763.000 1.203.800 24,2
2013

Α’ 3μηνο 3.595.900 1.355.200 27,4

Η πρώτη επίδραση φαίνεται στην ίδια την 
ουσία της ζωής. Μείωση γεννήσεων με ταυ-
τόχρονη αύξηση θανάτων. Όσο αφορά τις 

οικογενειακές σχέσεις, είναι χαρακτηριστική 
η πτώση των πραγματοποιηθεισών γάμων.

Η «ορθότητα» της οικονομικής πολιτικής 
κυρίως φαίνεται στον τομέα της εργασίας- 

ανεργίας, με χαρακτηριστικό αύξηση της 
ανεργίας και μείωση των απασχολούμενων

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι για το 2012 η 
χώρα μας έρχεται δεύτερη μετά την Ισπανία στα 
ποσοστά ανεργίας στο σύνολο των χωρών και 

εντός και εκτός ευρωζώνης. To ταξίδι της επιτυ-
χίας αργεί ακόμα να ξεκινήσει.... 
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να προστατέψουμε τη δημοκρατία & τον ανθρωπισμό

Μετά τη δολοφονία του παλικαριού στο Κερατσί-
νι, η ΕΑΠΣ στις 19 Σεπτεμβρίου σε ανακοίνωσή 
της επεσήμανε:
«Tην ώρα που ο λαός μας στενάζει από τη βαρ-
βαρότητα των μνημονιακών κατακτητών της 
χώρας, την ώρα που οι άνεργοι, οι απολυμένοι, 
οι εξαθλιωμένοι, συμπολίτες τους δρουν το δικό 
τους ατομικό μα και συνάμα συλλογικό δράμα, 
δολοφονικές πράξεις όπως του παλικαριού στο 
Κερατσίνι πλήττουν ακόμα περισσότερο την τα-
λαιπωρημένη πατρίδα μας. Η δολοφονία του ρί-
χνει το φύλλο συκής από το χώρο εκείνο που 
με προσχήματα προσπαθεί να κρύψει το απο-
κρουστικό ολοκληρωτικό πρόσωπό του. Όταν 
αναγορεύεται κάποιος σε τιμωρό η εκκαθαριστή 
αλλοδαπών μεταναστών, η διαδικασία δεν έχει 

τέλος. Μετά θα έρθει η σειρά των αντιφρονού-
ντων τους, των μη συμπαθούντων, αυτών που 
τους στραβοκοιτούν και ουκ έστι τέλος. 
Οι ώρες είναι κρίσιμες. Εμείς οι Πυροσβέστες 
που δίνουμε καθημερινά τον αγώνα, για την δι-
άσωση της ανθρώπινης ζωής και της εναπομεί-
νασας περιουσίας του φτωχού ελληνικού λαού, 
καταδικάζουμε τη δολοφονία του παλικαριού.
Καλούμε το εργατικό κίνημα της πατρίδας μας, 
να αφυπνιστεί, να περιφρουρήσει τη δημοκρα-
τία μας, να απομονώσει τα ακραία στοιχεία και 
να τα ρίξει στον καιάδα της πολιτικής λήθης. 
Αυτή η χώρα γέννησε τη δημοκρατία και τον 
ανθρωπισμό, είμαστε υποχρεωμένοι να τα προ-
στατέψουμε».

να αφοπλίσουμε τους δολοφόνους στην κοινωνία μας

Λίγες μέρες μετά μια ακόμη φρικιαστική διπλή 
δολοφονία δύο παλικαριών στο Ηράκλειο Ατ-
τικής, έρχεται να στοιχειώσει την νεοελληνική 
πραγματικότητα, εισάγοντας την τυφλή βία. Η 
ΕΑΠΣ με νέα παρέμβασή της στις 2 Νοεμβρίου 
επισημαίνει:
«Πριν λίγες μέρες, μετά την δολοφονία του παλι-
καριού στο Κερατσίνι είχαμε πει ότι «τέτοιες δο-
λοφονικές πράξεις» πλήττουν ακόμα περισσό-
τερο την ταλαιπωρημένη πατρίδα μας, την ώρα 
που ο λαός μας στενάζει από τη βαρβαρότητα 
των μνημονιακών κατακτητών της χώρας, την 
ώρα που οι άνεργοι, οι απολυμένοι, οι εξαθλιω-
μένοι, συμπολίτες τους δρουν το δικό τους ατο-
μικό μα και συνάμα συλλογικό δράμα.
Η νέα φρικιαστική δολοφονία δυο ακόμα παλι-
καριών στο Ηράκλειο Αττικής, δημιουργεί ένα 
εκρηκτικό μείγμα στην ταλαιπωρημένη ελληνική 
κοινωνία. Δημιουργεί κλίμα τρόμου φοβίας και 

σπέρνει σπόρους ενδεχομένου διχασμού.
Ο λαός μας πρέπει να δώσει περισσότερο σή-
μερα, από ποτέ, την δράση του και το αγωνι-
στικό του παρών στην κρίσιμη αυτή στιγμή. Οι 
κοινωνικές δυνάμεις πρέπει να μπουν μπροστά, 
να περιφρουρήσουν την δημοκρατία, την συνο-
χή, τον ανθρωπισμό της καθημερινότητάς μας. 
Η κοινωνία μόνο μπορεί να επιβάλει ασφυξία 
στους τρομοκράτες, τους δολοφόνους και τους 
αρνητές της ανθρώπινης ζωής. Θα επαναλά-
βουμε ότι Εμείς οι Πυροσβέστες που δίνουμε 
καθημερινά τον αγώνα, για την διάσωση της αν-
θρώπινης ζωής και της εναπομείνασας περιου-
σίας του φτωχού ελληνικού λαού, καταδικάζουμε 
τη νέα αυτή δολοφονία των δύο παλικαριών. Συ-
νεχίζουμε τον αγώνα να προστατέψουμε τη δη-
μοκρατία μας και την αξία της ανθρώπινης ζωής 
στον τόπο που γέννησε το σεβασμό σε αυτά».



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

16

η δύναμη που αποκτιέται με βία είναι σφετερισμός

Για τα θλιβερά γεγονότα, χαρακτηριστικό είναι το 
άρθρο του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλη:
«Πάλι η τυφλή βία, η διατύπωση άποψης και 
ιδεών (;) εκφράζεται με τον απεχθή τρόπο των 
δολοφονιών, με τον κύκλο του αίματος. Και μάλι-
στα στην Ελλάδα του 2013, στην γη που γεννή-
θηκε η έννοια της δημοκρατίας, της ελευθερίας, 
της πολιτικής τέχνης και ρητορείας, του διαλό-
γου, του ανθρωπισμού.

Πράξεις τυφλής βίας που ενδύεται δυστυχώς 
πολλές φορές με πολιτικό λόγο και στόχο το “κα-
λύτερο αύριο”, την “προάσπιση του δίκιου του 
λαού, του έθνους”, και ότι άλλο διανόημα χωρά 
στην σκέψη του εκτελεστή... Και οι “κοινωνικές 
αυτές δράσεις” γίνονται πάντα υπό το σκότος 
της ανωνυμίας, της νύχτας, της παραδοχής του 
απόλυτου ορθού, του μονοπρόσωπου “αποφα-
σίζω – δικάζω – καταδικάζω - αποφασίζω την 
ποινή και την εκτελώ. Και αυτά εν ονόματι του 
λαού, του έθνους, της τάξης, της ομάδας και ότι 
άλλο ...
Η εκδήλωση της βίας τελευταία στην πατρίδα 
μας, όταν την είδαμε να χτυπάει τα νέα παλικά-
ρια, τα παιδιά της διπλανής μας πόρτας, πήρε 
αυτόματα τον πιο απεχθή χρωματισμό της. Η 
βίαιη διακοπή των άγουρων χρόνων της ζωής 
τους, εξαφάνισε την οποιαδήποτε ιδεολογική 

απόχρωση. Τα νεκρά παλικάρια ήταν απλά τα 
παιδιά μας και εμείς απλά νιώσαμε τον θρήνο 
των γονέων που ολοφύρονται για την ανατροπή 
της ανθρώπινης αλυσίδας, που θέλει τα παιδιά 
να συνοδεύον τους γονείς στο μνήμα και όχι το 
αντίστροφο.
 Και παρά την φρίκη της μνημονιακής επέλασης, 
που σαρώνει τη χώρα μας, αυτό που δεν μπο-
ρεί να αγγιχτεί είναι η δίψα μας για τη ζωή, την 
ελπίδα, το δικαίωμα στο όνειρο και η σάρκα που 
θα κάνει αυτά όλα εφικτά, που ναι η νέα γενιά 
που μεγαλώνουμε. Και ποιο είναι αλήθεια το πο-
λύτιμο κληροδότημα που πήραμε από την δική 
μας πατρική γενιά που κάνε το ίδιο με εμάς, και 
ζούσε τη δική της φρίκη από την τότε μνημονια-
κή κατοχή, πολέμων – κατοχής – εμφυλίου - δι-
κτατορίας.
Δεν είναι άλλο παρά τους κοινωνικούς αγώνες 
στο φως, με τα λάβαρα των ιδεών και των σκο-
πών γραμμένα με φωτεινά χρώματα, προμετω-
πίδα. Αγώνες που μετέχουμε με το όνομά μας 
και το πρόσωπό μας ακάλυπτο και φωτεινό, φω-
τισμένο από το δίκιο μας, το πάθος μας.
Όλοι οι αγωνιστές σε τούτο τον τόπο έχουν όνο-
μα και πρόσωπο. Υπέγραφαν με αυτά τις αγω-
νιστικές μπροσούρες τους, προσυπέγραφαν τις 
λέξεις των διακηρύξεών τους και τις προκηρύ-
ξεις του αγώνα τους. Οι κοινωνικοί μπροστάρη-
δες στον τόπο μας δρούσαν στο φως της μέρας, 
είχαν όπλο το λόγο τους, τις κοφτερές λέξεις της
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Tην Πέμπτη 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Προεδρείου της ΕΑΠΣ με τον 
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Α. Δαβάκη.
Από την πλευρά μας τέθηκε ότι το Πυροσβε-
στικό Σώμα, έχει ιστορικές καταβολές από την 
ίδρυση του, με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας 
και ότι βρίσκει σε αυτές μέχρι και σήμερα έναν 
ισχυρό αρωγό στην εκπλήρωση της αποστολής 
του. Σύμφωνα με αυτό και σε συνδυασμό ότι 
στην σημερινή δύσκολη κατάσταση της βαθιάς 
οικονομικής κρίσης, το πυροσβεστικό προσωπι-
κό, έχει υποστεί μια ιδιαίτερα μεγάλη περικοπή 
των αποδοχών του, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική 
η υποστήριξή του ώστε και τα στελέχη του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος μετέχουν στις υποστηρι-
κτικές διευκολύνσεις που παρέχονται στα αντί-
στοιχα στελέχη των ΕΔ. 
Ειδικότερα τέθηκαν από την πλευρά της ΕΑΠΣ 
ζητήματα δυνατοτήτων παροχής υποστηρικτι-
κών διευκολύνσεων στα στελέχη του ΠΣ αντί-
στοιχα με αυτά που παρέχονται στα στελέχη των 
ΕΔ και ειδικότερα : 
1. Δυνατότητα οίκησης στους στρατιωτικούς οι-
κισμούς (ΣΟΑ), ενός μικρού αριθμού Αξιωμα-
τικών, κυρίως μετατιθέμενων σε μέρη «δυσμε-
νούς διαβίωσης».

2. Δυνατότητα συμμετοχής αριθμού στελεχών 
στα στρατιωτικά παραθεριστικά θέρετρα (ΚΑΑΥ)
3. Δυνατότητα πρόσβασης στα στρατιωτικά 
πρατήρια και σίτισης στις στρατιωτικές λέσχες.
Τέλος συζητήθηκε η δυνατότητα στέγασης των 
ιατρείων του ΠΣ της Αθήνας στις εγκαταστάσεις 
του ΓΝΑ.
Από την πλευρά του ο κ. Υφυπουργός μας δή-
λωσε την βαθιά του εκτίμηση στο έργο του πυ-
ροσβεστικού προσωπικού και της προσφοράς 
του στην ελληνική κοινωνία, προσθέτοντας ότι 
θα προσπαθήσει στο αμέσως επόμενο διάστη-
μα σε συνεργασία με τις ηγεσίες των δύο φορέ-
ων να προωθήσει τα ζητήματα τα οποία και του 
θέσαμε. 

συνάντηση με τον υφυπουργό εθνικής άμυνας

 αλήθειας τους και άνοιγαν δρόμο με τις εκρήξεις 
των ιδεών τους και της φωνής τους που λύγι-
ζε σιδερόφραχτες τυρρανίες. Η τυφλή σκοτεινή 
δολοφονική βία απλά ρίχνει νερό στο μύλο του 
συλλογικού τρόμου, σπρώχνει τους χειμαζό-
μενους πολίτες αν χωθούν στο καβούκι τους, 
σπρώχνει την κοινωνία στο υπόγειο.
Να μην τους αφήσουμε. Να φωτίσουμε ακόμα 

περισσότερο τους δρόμους της πατρίδας μας, 
να πυκνώσουμε το μαζικό κίνημα των επωνύ-
μων πολιτών , των φωτεινών προσώπων. Στην 
τυφλή βία να αντιτάξουμε τους ενεργούς αγω-
νιζόμενους πολίτες. Να μην πάει χαμένη ούτε 
σταγόνα θλίψης για τον Παύλο, τον Γιώργο, τον 
Μανώλη. Να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία 
την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια μας». 
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Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση των Προέδρων των ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ και 
ΕΑΠΣ με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας κ. Π. Γεωργιάδη.
Από την πλευρά των Προέδρων τέθηκαν ερω-
τήματα για την πορεία του νομοσχέδιου, για την 
αναδιοργάνωση του Π.Σ., την ενίσχυση σε πυ-
ροσβεστικό προσωπικό, κα επαναλήφθηκε το 
αίτημα για την χορήγηση του “δασικού” για την 
θερινή υπερεγασία του πυροσβεστικού προσω-
πικού. Επίσης τέθηκαν τα ιδιαίτερα ζητήματα 
των πυροσβεστικών επικουρικών ταμείων του 
ΤΕΑΠΑΣΑ, αναφορικά με τα προβλήματα από 
την “μονομερή” εποπτεία τους.
Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης μας ενη-
μέρωσε στα παραπάνω και ειδικότερα:
• Για το θέμα του νομοσχεδίου της “αναδιοργά-
νωσης”, ότι βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευ-
σης με τα συναρμόδια υπουργεία. Το κείμενο θα 
μας δοθεί άμεσα μόλις ολοκληρωθεί η τελική του 
μορφή, καθώς κληθούμε να καταθέσουμε τις 
απόψεις μας στην σχετική επιτροπή στη Βουλή, 
μόλις εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση.

• Για το ζήτημα της ενίσχυσης σε πυροσβεστι-
κό προσωπικό, ότι ήδη κατανεμήθηκε από το 
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αριθμός 
225 Δοκίμων Πυροσβεστών, που θα εισαχθούν 
στην Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών προ της εκ-
πνοής του έτους.
Τέλος συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί κοινή 
συνάντηση των ΔΣ των σωματείων με την πυ-
ροσβεστική και πολιτική ηγεσία, τις επόμενες 
ημέρες για την ολοκληρωμένη παρουσίαση των 
προβλημάτων του πυροσβεστικού προσωπικού 
και του ΠΣ.

συνάντηση με τον Γ.Γ. Πολιτκής Προστασίας

Είναι κάτι στιγμές που η ζωή μας παύει να βο-
λεύεται στα ασφυκτικά δεσμά που στήνουν οι 
σφετεριστές των εξουσιών. 
Αυτές τις στιγμές, ο απλός άνθρωπος της τραγι-
κής καθημερινότητας, αποκτά Πρόσωπο, γίνεται 
Πολίτης, ο λαουτζίκος γίνεται Μαχόμενος Κυρί-
αρχος Λαός και κάνει την υπέρβαση που γράφει 
Ιστορία.
Αυτές τις στιγμές για λίγο, το ρεύμα του ποταμού 
της ιστορίας, αλλάζει, προσπερνάει τα φράγμα-
τα και δημιουργεί, τα ρήγματα, τις αναγκαίες 

ανατροπές για να πνίξει τυράννους και τυραν-
νίδες.
Ο σιωπηλός και ανεκτικός λαός μας, εκείνο το 
μακρινό πλέον Νοέμβρη του 73, έγραψε τις 
ιστορικές του στιγμές, κλονίζοντας το επταετή 
μνημόνιο του τρόμου, του φόβου και της ανελευ-
θερίας. Νεολαία και λαός μπροστά στην πύλη 
του Μετσοβίου, άνοιξαν ξανά την πύλη της συμ-
μετοχής, του αγώνα, άνοιξαν την πύλη για την 
Νέα Μεταπολιτευτική Δημοκρατία στην πατρίδα 
που την γέννησε.

ο Νοέμβριος της ζωής μας
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Χρόνια μετά  ένα νέο μνημόνιο φόβου και απί-
στευτης ύφεσης αλυσοδένει την πατρίδα. Το 
ψωμί πλέον  για πολλούς είναι ζητούμενο, και η 
ελευθερία αρχίζει να πνίγεται από τις επιβουλές 
των ξένων δανειστών και των διεθνών τοκογλύ-
φων, ενώ η παιδεία αποστεώνεται από την δη-
μόσια φτώχεια.
Σαράντα χρόνια μετά ο τόπος συνάντησης του 
λαού μας δίνεται πάλι μπροστά στην πύλη, για 
να ορθώσουμε και πάλι το ανάστημά μας και 
να βγούμε από την βαθιά και δολοφονική κρίση 
που μας έριξαν τα μνημόνιά τους.

Είναι η στιγμή του λαού μας. 
Η στιγμή του δικού μας Νοέμβρη.

Σήμερα όσο ποτέ βιώνουμε μια ιδιαίτερη δύσκο-
λη στιγμή για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 
στην πατρίδα μας, με τα από χρόνια κεκτημένα 
να κατεδαφίζονται και το μόνο σίγουρο πλέον, 
να είναι η εργασιακή, ασφαλιστική και εργασια-
κή αβεβαιότητα σε μια καθημερινότητα που φα-
ντάζει πλέον τρομακτική.
Το να απαντήσεις πλέον στον συνάδελφο, ακόμα 
και αυτόν που έχει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι 
στην ενέργεια, είναι πλέον δυσεπίλυτος γρίφος. 
Αντί απαντήσεως έρχονται άλλα ερωτήματα, θα 
πάρεις σύνταξη, πότε, πόσο για πόσο, αλλά και 
πάλι θα έχεις μισθό, πόσο, για πόσο, που κ.ο.κ.
Με αυτό το μικρό αυτό συνοπτικό οδηγό, που 
εξέδωσε η ΕΑΠΣ με επιμέλεια των Γ. Σταμούλη 
και Φ. Παντελεάκου, περιγράφονται συνοπτικά 
τι ακόμα ισχύει μέχρι και σήμερα, γιατί το αύριο 
σε αυτή την μνημονιακή εποχή αλλάζει αιφνιδί-
ως σύμφωνα με τις ορέξεις των δανειστών-προ-
στατών μας.

συνοπτικός οδηγός για το συνταξιοδοτικό
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Αναζητούν ψυχολογική στήριξη ύστερα από 
καταστροφές που μένουν χαραγμένες στην 
ψυχή και στο μυαλό
(Του Διονύση Βυθούλκα Δημοσιεύτηκε στο 
HeliosPlus στις 6 Νοεμβρίου 2013)

Επέλεξαν το διαρκές φλερτ με τον κίνδυνο. Ανά-
μεσα στις παγίδες ωστόσο που κρύβει το επάγ-
γελμα του πυροσβέστη είναι οι ψυχολογικές 
επιπτώσεις από περιστατικά που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν (κυρίως φυσικές καταστροφές 
με θύματα). Αναντίρρητα, σκηνές που μένουν 
βαθιά χαραγμένες στο μυαλό και στην ψυχή. 
Οπως λένε οι ίδιοι, η κατάσταση αυτή επηρεάζει 
ακόμα και την καθημερινότητά τους, γι’ αυτό ζη-
τούν από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής να με-
ριμνήσει για την ψυχολογική υποστήριξη τους, 
όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.
 «Αθωράκιστους» ψυχολογικά κρίνουν τους συ-
ναδέλφους τους ο πρόεδρος της Ενωσης Αξι-
ωματικών Πυροσβεστικού Σώματος κ. Γιάννης 
Σταμούλης και ο υποστράτηγος ε.α. και πολλά 
χρόνια συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των αξιω-
ματικών κ. Νίκος Διαμαντής στο πρόσφατα εκ-
δοθέν βιβλίο «Διαχείριση κρίσεων από μαζικές 
καταστροφές». Σε ένα από τα κεφάλαια, με τίτλο 
«Επαφή με την απώλεια ζωής», αναφέρεται με-
ταξύ άλλων στη διαδικασία αναγγελίας θανάτου 
στην οικογένεια του θύματος. Διοικητές υπηρε-
σιών οι οποίες αναλαμβάνουν συνήθως τη δια-
δικασία αυτή επισημαίνουν ότι δεν έχουν ειδική 
εκπαίδευση - στο βιβλίο σημειώνονται κάποιες 
οδηγίες.
Ανάμεσα στις προτάσεις των συγγραφέων είναι 
τα Σώματα Ασφαλείας να συμπεριλάβουν στον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό τους υπηρεσίες και 
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και μέσω της 
συνεργασίας να γίνει αποτελεσματική χρήση 
των υπηρεσιών τους.

Στη Ρικομέξ και στο Γραμματικό...
Ο κ. Σταμούλης είχε λάβει μέρος στις επιχειρή-
σεις διάσωσης εγκλωβισμένων στο εργοστά-
σιο της Ρικομέξ που κατέρρευσε στον σεισμό 
της Αθήνας τον Σεπτέμβριο του 1999 όπως και 
στην επιχείρηση στο Γραμματικό μετά τη συντρι-
βή του αεροσκάφους της εταιρείας «Ήλιος» τον 
Αύγουστο του 2005.
«Ήμασταν πάνω από τρεις ημέρες στη Ρικο-
μέξ. Διαπίστωσα και στους φαντάρους που βρί-
σκονταν στον χώρο και στους δικούς μου συ-
ναδέλφους την ψυχολογική κόπωση από την 
καταστροφή. Όσα έζησα με ακολουθούσαν για 
πολλές ημέρες και το αντιμετώπισα από μόνος 
μου, όπως κάνουν σχεδόν όλοι μας. Δεν μπο-
ρείς εύκολα να το συζητήσεις» λέει στο «Βήμα». 
«Στην επιχείρηση στο Γραμματικό ήταν εφιαλ-
τικό το στίγμα που μου άφησε. Μέσα σε πολύ 
λίγα τετραγωνικά είδα τα πτώματα τόσο πολλών 
ανθρώπων. Με επηρέασε σημαντικά ειδικά και 
μου έρχονται στο μυαλό οι σκηνές που αντίκρι-
σα όταν πρόκειται να ταξιδέψω με αεροπλάνο» 
συμπληρώνει ο κ. Σταμούλης.

Καταφύγιο στην ασφάλεια
Ο αντιπύραρχος κ. Γιώργος Βιτζηλαίος έχει βρε-
θεί στους σεισμούς το 1992 στην Τουρκία, το 
1995 στο Αίγιο, το 1999 στην Αθήνα κ.α. Επιση-
μαίνει: «όταν συμμετέχεις σε μια επιχείρηση για

πυροσβέστες στο ντιβάνι
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τον απεγκλωβισμό ανθρώπων δεν έχεις χρόνο 
να σκεφτείς επειδή εκείνη τη στιγμή δίνεις μάχη 
με τον χρόνο. Μετά, όταν βλέπεις το αποτέλε-
σμα, αρχίζεις να συνειδητοποιείς τι έχει συμβεί. 
Αρχίζει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη απέναντι 
στις δυνατότητες των ανθρώπων, στις δικές 
σου. Βλέπεις μπροστά σε μια τέτοια καταστρο-
φή πόσο “μικρός” είναι άνθρωπος και πόσα λίγα 
μπορείς να κάνεις, να προσφέρεις».
Ο κ. Βιτζηλαίος τόνισε ότι «όλο αυτό το σκηνικό 
σε επηρεάζει στην καθημερινότητά σου. Αναζη-
τάς πλέον την ασφάλεια για εσένα και την οι-
κογένειά σου. Πιο ασφαλές σπίτι, πιο ασφαλές 
αυτοκίνητο». Πρόσθεσε πάντως ότι «τον φόβο, 
την ψυχολογική επίπτωση που μπορεί να έχου-
με δεν την εκφράζουμε. Για παράδειγμα, δεν 
επιτρέπεται να πεις δεν πάω σε μια επιχείρηση 
μετά από σεισμό έχοντας δει τις συνέπειες σε 
παλαιότερο περιστατικό. Δεν υπάρχουν περιθώ-
ρια να φοβηθείς. Κάποιοι άνθρωποι περιμένουν 
κάτι από εμάς. Και εμείς πρέπει να τους προ-
σφέρουμε τη βοήθειά μας».
Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής λέει στο 
«Βήμα» ότι «συνήθως αυτά τα ζητήματα τα συ-
ζητάμε μεταξύ συναδέλφων και αλληλοβοηθιό-
μαστε, αλλά θα ήταν χρήσιμη μια ψυχολογική 
βοήθεια διότι ένας ειδικός θα μας έδινε καλύτε-
ρες συμβουλές». 

«Βλέπουν εφιάλτες...»
Μιλώντας στο «Βήμα» η κλινική ψυχολόγος - 
ψυχοθεραπεύτρια στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο 
δρ Ιλια Θεοτοκά σημείωσε ότι οι διασώστες εμ-
φανίζουν μετατραυματική διαταραχή άγχους και 
συχνά αναβιώνουν τις αναμνήσεις των τραυμα-
τικών γεγονότων. «Βλέπουν εφιάλτες γύρω από 
τα γεγονότα και παράλληλα βιώνουν άγχος, 
κατάθλιψη, απώλεια ενδιαφέροντος για ευχάρι-

στες δραστηριότητες, αποστασιοποιούνται στις 
σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, παθαίνουν 
πιο συχνά κρίση πανικού και έχουν διαταραχές 
ύπνου» σημειώνει. 
Αναφορικά με τις πιο «ευάλωτες» ομάδες είπε 
ότι μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν όσοι αντιμε-
τώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα πριν επιλέ-
ξουν αυτό το επάγγελμα, τα άτομα που το ξε-
κινούν σε νεαρή ηλικία και όσοι έχουν χαμηλή 
αυτοεκτίμηση. «Οι παράγοντες που μπορούν να 
προστατεύσουν τους ανθρώπους αυτούς είναι 
η ισχυρή κοινωνική στήριξη από το οικογενεια-
κό και επαγγελματικό περιβάλλον και τα άτομα 
αυτά να αναπτύξουν ψυχολογικές στρατηγικές 
αντιμετώπισης κρίσης» τονίζει στο «Βήμα» η 
κυρία Θεοτοκά.
 «Εάν βιώνουν κάποια από τα συμπτώματα που 
προανέφερα, δεν θα πρέπει να διστάσουν να 
ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια και να απευθυν-
θούν σε ψυχολόγο. Γενικά οι υπηρεσίες διάσω-
σης θα πρέπει να είναι στελεχωμένες με προσω-
πικό ψυχολόγων - ψυχιάτρων και θα πρέπει να 
ελέγχονται πολύ πιο συχνά από άλλες ομάδες 
εργαζομένων» επισημαίνει η κυρία Θεοτοκά.
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Το Πυροσβεστικό Σώμα σε όλη τη χώρα κατέ-
θεσε φόρο τιμής στους ήρωες του Πυροσβεστι-
κού Σώματος, που έδωσαν τη ζωή τους κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος. Η κεντρική τελετή 
έγινε στις εγκαταστάσεις του 199 ΣΕΚΥΠΣ, στο 
Χαλάνδρι, παρουσία πολιτικής και πυροσβε-
στικής ηγεσίας των συγγενών των πεσόντων 
καθώς και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων του ΠΣ, των συμβασιούχων και 
εθελοντών πυροσβεστών. Στην τελετή παρέστη 
το Προεδρείο της ΕΑΠΣ και στέφανο τιμής κατέ-
θεσε ο Πρόεδρος του ΔΣ.

Μέρα μνήμης πεσόντων Πυροσβεστών
Η υπόμνηση της θυσίας των Ελλήνων Πυρο-
σβεστών έχει την ιδιαίτερη σημασία της. Σε μια 
Ελλάδα που στενάζει κάτω από μια βάρβαρη 
και άδικη μνημονιακή πολιτική, όπου ισοπεδώ-
νονται και απαξιώνονται οι προσωπικότητες των 
Ελλήνων, κάτω από μια σκληρή λογιστική πο-
λιτική που μόνο οι αριθμοί έχουν δεσπόζουσα 
σημασία.
Σε μια πολιτική που αντιμετωπίζει τα δημόσια 
λειτουργήματα, όπως το πυροσβεστικό επάγ-
γελμα, με ενιαίο και ισοπεδωτικό τρόπο. Πολι-
τική που συνθλίβει οικονομικά και ηθικά τους 
μαχητές του κινδύνου, τους Πυροσβέστες που 

συνεχίζουν όπως ο συνάδελφος Πούλιος να 
ακροβατούν αναμεταξύ της ύπαρξης και της 
απώλειάς της. 
Το επιμύθιο είναι ότι αν αυτή η μικρή χώρα επέ-
ζησε και ευδοκίμησε, δεν είναι από τα τοκογλυ-
φικά δάνεια και τις βοήθειες των κατά καιρών 
Τροικανών συμπασχόντων μας και αλλοδαπών 
ευεργετών. Είναι από τις θυσίες Σημαντικών 
Ελλήνων, Ηρώων της Καθημερινότητας. Σε αυ-
τούς είναι αφιερωμένο αυτό το μικρό αφιέρωμα 
της ΕΑΠΣ με επιμέλεια του Προέδρου του ΔΣ 
Γιάννη Σταμούλη.

ο φόρος τιμής στους ήρωές μας
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Τιμή στον ήρωά Πύραρχο Κώστα Καστρή 
Στην είσοδο της ΠΥ Γυθείου, στις 22 Νοεμβρί-
ου 2013 έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημεί-
ου - του δικού μας ανθρώπου, του Πύραρχου 
Κωνσταντίνου Καστρή, που λίγο καιρό πριν 
προσέθεσε τη θυσία του στο μεγάλο πυροσβε-
στικό μνημείο τιμής, των σύγχρονων ηρώων της 
καθημερινότητας. 
Ο αείμνηστος Κώστας προστέθηκε στην αεικί-
νητη πυροσβεστική έξοδο, που προηγείται πά-
ντα της δικής μας, εδώ στην ταλαιπωρημένη 
πατρίδα μας, και σηματοδοτεί την έννοια του κα-
θήκοντος. Έννοια που γνωρίζουν μόνο οι απλοί 
δημόσιοι λειτουργοί, όλος αυτός ο απλός καθη-
μερινός κόσμος που συγκρατεί και υπερασπίζε-
ται πολλές φορές και με τη ζωή του την συνοχή 
του ιστού αυτού του τόπου.
Ο δικός μας στέφανος τιμής είναι η υπενθύμι-

ση της συναδελφικής μας συνοχής, και η υπό-
μνηση της διαρκής αναγνώρισης της θυσίας του 
Κώστα. Η αθανασία της Πράξης και του Άνδρα, 
αποτελεί την πρέπουσα τιμή. 
Στην τελετή, την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε το Προε-
δρείο της και στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος του 
ΔΣ Γιάννης Σταμούλης.
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Αιφνιδίως, όπως τείνει να καθιερωθεί τα τελευ-
ταία έτη έγινε αλλαγή στην Αρχηγεία του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος. Χαρακτηριστική είναι η 
δήλωση του Προέδρου της ΕΑΠΣ, Γιάννη Στα-
μούλη στο tovima.gr σχετικά με την αλλαγή:
«Η  αλλαγή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος, Αντιστράτηγου Σωτ. Γεωργακόπου-
λου, λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της αντι-
πυρικής περιόδου, σαφώς και αναδεικνύει για 
πολλοστή φορά το ξεπερασμένο του θεσμικού 
πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών των Αξι-
ωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 Η διοικητική ιεραρχία, πλέον του ΠΣ, ενός τόσο  
εξειδικευμένου  επαγγελματικού οργανισμού, 
που αποτελεί την αιχμή του δόρατος της πολι-
τικής προστασίας, οφείλει να εκσυγχρονιστεί και 
να ακολουθεί διαδικασίες ώστε να ενισχύεται η 
αποτελεσματικότητά του. Ο απερχόμενος Αρ-
χηγός, εξασφάλισε πέρα από τα υπόλοιπα, σε 
μεγάλο βαθμό την συναίνεση στο εσωτερικό του 
ΠΣ έχοντας  σε προτεραιότητα την εργασιακή ει-
ρήνη και την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
πυροσβεστικού προσωπικού. Του ευχόμαστε 
μακροημέρευση, δημιουργικό και ευτυχισμένο 
προσωπικό και οικογενειακό προσωπικό βίο.
Στην ίδια δήλωση  ευχήθηκε καλή επιτυχία στο 
νέο Αρχηγό του Σώματος Βασ. Παπαγεωργίου 
και σημείωσε ότι «αναλαμβάνει την ηγεσία του, 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, όπου το Σώμα 
ταλανίζεται από τα μεγάλα και χρόνια προβλή-
ματα, όπως η βαθιά οικονομική ύφεση, η φτώ-
χεια του προσωπικού, η τριχοτόμηση, η ένδεια 
σε πιστώσεις, οι θεσμικές αγκυλώσεις και το 
αναχρονιστικό του θεσμικού πλαισίου. Η πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσια Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, αυτό που πρέπει να 
αλλάξει και να αντικαταστήσει είναι τη μνημονι-
ακή πολιτική  και να ενισχύσει με έργα άμεσα το 
Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προ-

σωπικό».
Στις 28-11-2013 πραγματοποιήθηκε  η τελετή 
παράδοσης - παραλαβής αρχηγίας του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Στην  τελετή παρέστη αντι-
προσωπεία του ΔΣ της ΕΑΠΣ.
Παράλληλα με επιστολή της ΕΑΠΣ προς τον νέο 
Αρχηγό του ΠΣ διατυπώθηκαν ευχές με την ευ-
καιρία της ανάληψης των καθηκόντων του, ζη-
τήθηκε συνάντηση ενώ του επισημάνθηκε ότι: 
“Η στιγμή που αναλαμβάνεται τα νέα σας υψηλά  
καθήκοντά, συμπίπτει   με την ιδιαίτερα δύσκο-
λη στιγμή, όπου το  Πυροσβεστικό Σώμα ταλα-
νίζεται από τα μεγάλα και χρόνια προβλήματα, 
όπως η βαθιά οικονομική ύφεση, η φτώχεια του 
προσωπικού, η τριχοτόμηση, η ένδεια σε πιστώ-
σεις, οι θεσμικές αγκυλώσεις και το αναχρονιστι-
κό του θεσμικού πλαισίου. Προσβλέπουμε στα 
πλαίσια των σαφώς διακριτών θεσμικών μας 
ρόλων, ηγεσίας και σωματείου,  στην βέλτιστη 
συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων 
τόσο του Πυροσβεστικού Σώματος, όσο και του 
πυροσβεστικού προσωπικού, στο επίπεδο της 
διοικητικής σας δυνατότητας. “Αντίστοιχες συγ-
χαρητήριες επιστολές απεστάλησαν στον νέο 
Υπαρχηγό, Αντιστράτηγο Δημ. Καβέτσο, στον 
Γεν. Επιθεωρητή ΠΥ Νοτίου Ελλάδος, Αντιστρά-
τηγο Χ. Αφάλη και στον Προϊστάμενο του Επιτε-
λείου του ΑΠΣ, Υποστράτηγο Στ. Σπανέα. 

αλλαγή ηγεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα
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μια ζωή αγώνα και οράματος

«Έχω στην καρδιά μου το ιδανικό μιας δη-
μοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας στην 
οποία όλοι οι άνθρωποι θα συμβιώνουν αρ-
μονικά με ίσες ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό 
που ελπίζω να ζήσω αρκετά ώστε να το δω 
να υλοποιείται. Αλλά, Θεέ μου, αν χρειαστεί, 
είναι ένα ιδανικό για το οποίο είμαι έτοιμος 
να πεθάνω».
Τα παραπάνω έλεγε τον Απρίλη του 1964, κατά 
τη διάρκεια της δίκης του, ο Νέλσον Μαντέλα, 
αυτή η μεγάλη εμβληματική φυσιογνωμία που 
σφράγισε με τη ζωή του την σύγχρονη πολιτική 
ιστορία.
«Κανείς δεν γεννιέται μισώντας τον πλησί-
ον του εξαιτίας του χρώματος του δέρματος 
του ή του παρελθόντος ή της θρησκείας. Οι 

άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν κι αν 
μάθουν να μισούν, μπορούν να μάθουν και 
πώς να αγαπούν, γιατί η αγάπη έρχεται πιο 
φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά από ότι το 
αντίθετό της».
Ο Νέλσον Μαντέλα, ήταν ο πρώτος μαύρος 
πρόεδρος της Νοτίου Αφρικής, βραβευμένος με 
Νόμπελ Ειρήνης, και πέρασε από το βράδυ της 
5ης Δεκεμβρίου, πλέον στο ιστορικό πεδίο της 
παγκόσμιας ιστορίας. Στα 95 του άφησε την τε-
λευταία του πνοή, πραγματώνοντας αυτό που 
έλεγε: 
«Αυτό που έχει σημασία στη ζωή δεν είναι 
μόνο το γεγονός ότι έχουμε ζήσει. Η διαφορά 
έχουμε κάνει στις ζωές των άλλων είναι που 
καθορίζει τη σημασία της ζωής που ζούμε».
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Η συνολική του διαδρομή ήταν ένας αγώνας 
κατά των φυλετικών διακρίσεων και μια μάχη για 
τη δημιουργία συνθηκών δημοκρατίας και ελευ-
θερίας. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του:
«Πολέμησα κατά της κυριαρχίας των λευκών,  
πολέμησα κατά της κυριαρχίας των μαύρων. 
Ονειρεύομαι το ιδανικό μίας δημοκρατικής 
και ελεύθερης κοινωνίας, όπου όλοι οι άν-
θρωποι θα ζουν μαζί, σε αρμονία και με ίσες 
ευκαιρίες. Είναι ένα ιδανικό, για το οποίο ελ-
πίζω να ζήσω και να πετύχω. Αν όμως αυτό 
χρειάζεται, είναι ένα ιδανικό, για το οποίο εί-
μαι προετοιμασμένος να πεθάνω».
Βασικό στοιχείο της πολιτικής δράσης του ήταν 
ο βαθύς ανθρωπισμός που του επέτρεπε να δι-
ατυπώνει τις προοδευτικές απόψεις:
«Κανείς δεν γεννιέται, μισώντας κάποιον 
για το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή 
ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι πρέπει να 
μάθουν να μισούν κι αν μπορούν να διδα-

χθούν το μίσος, μπορούν να διδαχθούν και 
την αγάπη, γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά 
στην ανθρώπινη καρδιά, παρά το αντίθετο».
Μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν ενεργός πο-
λίτης. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από 
χαιρετισμό του στις 2 Ιουλίου 2005 κατά τη διάρ-
κεια συναυλίας στο Γιοχάνεσμπουργκ: 
«Ζούμε σε ένα κόσμο όπου η γνώση και η 
πληροφόρηση έχουν κάνει τεράστια άλμα-
τα, αλλά εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν την 
ευκαιρία στη μάθηση. Ζούμε σε ένα κόσμο 
όπου η πανδημία του AIDS απειλεί την ίδια 
τη δομή της ύπαρξής μας. Ωστόσο, εμείς ξο-
δεύουμε περισσότερα χρήματα για όπλα και 
όχι για τη θεραπεία και την υποστήριξη εκα-
τομμυρίων ανθρώπων που έχουν μολυνθεί 
από τον ιό του HIV. Είναι ένας κόσμος όπου 
η ελπίδα και οι δυνατότητες μπορούν να θρι-
αμβεύσουν. Είναι επίσης ένας κόσμος γεμά-
τος απελπισία, ασθένειες και πείνα».

Μπορεί ο Πυροσβέστης να κατηγορηθεί για 
εμπρησμό εξ αμελείας όταν επιλαμβάνεται 
της κατάσβεσης πυρκαγιάς;
Μια ιδιαίτερα σημαντική νομική προσέγγιση 
του νομικού συμβούλου της ΕΑΠΣ, Δικηγόρου 
- Συγγραφέα, Βαρελά Δημήτριου, σχετικά με το 
ερώτημα αν «Μπορεί ο Πυροσβέστης να κατη-
γορηθεί για εμπρησμό εξ αμελείας όταν επιλαμ-
βάνεται της κατάσβεσης πυρκαγιάς;» ζήτημα 
που προέκυψε στο ιδιαίτερα δύσκολο εργασια-
κό πλαίσιο που καλούμαστε να δράσουμε:
«Από τη διάταξη του άρθρου 266 του ΠΚ, που 
τιμωρεί με φυλάκιση, τον εμπρησμό από αμέ-
λεια, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 

264 περιπτ. α’ και 28 του αυτού κώδικα, προκύ-
πτει ότι για την θεμελίωση του εγκλήματος του 
εξ αμελείας εμπρησμού, από τον οποίο μπορεί 
να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγμα-
τα, απαιτείται:
α) από ενέργεια του δράστη να προκληθεί πυρ-
καγιά
β) το προαναφερόμενο αποτέλεσμα να οφείλε-
ται σε αμέλεια του υπαιτίου, η οποία συντρέχει 
όταν ο δράστης δεν κατέβαλε, κατ’ αντικειμενι-
κή κρίση, την απαιτουμένη προσοχή, την οποία 
κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρω-
πος οφείλει, κάτω από τις ίδιες πραγματικές πε-
ριστάσεις να καταβάλει, με βάση τους νομικούς

μπορεί ο πυροσβέστης να κατηγορηθεί για εμπρησμό
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κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συ-
ναλλαγές και την κοινή, κατά την συνήθη πορεία 
των πραγμάτων, πείρα και λογική
γ) να είχε την δυνατότητα αυτός, με βάση τις 
προσωπικές ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες 
και κυρίως λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλ-
ματος του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξι-
όποινο αποτέλεσμα
δ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της 
ενεργείας ή παραλείψεως του δράστη και του 
αποτελέσματος και
ε) να διαπιστώνεται ότι από την προξενηθείσα 
πυρκαγιά προκλήθηκε κοινός κίνδυνος σε ξένα 
πράγματα (Βλ. ενδεικτικά: ΑΠ 1091/2011, ΑΠ 
1208/2011 κλπ).
Έχει όμως απασχολήσει σοβαρά τη θεωρία του 
ποινικού δικαίου, και είναι λίαν αμφισβητούμενο 
το κατά πόσον στοιχειοθετείται το αδίκημα του 
εμπρησμού εξ αμελείας στην περίπτωση που 
ως δράστης φέρεται αυτός που έχει την υποχρέ-
ωση κατάσβεσης μίας πυρκαγιάς και μάλιστα, 
με δεδομένη την πρόθεση αποτελεσματικής κα-
ταστολής της, πιθανώς προβαίνει σε αντικειμε-
νικά λαθεμένους χειρισμούς με αποτέλεσμα την 
επέκταση και όχι την κατάσβεση αυτής (βλ. το 
σχετικό προβληματισμό στην Καϊάφα - Γκμπά-
ντι, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, 1999, σελ. 
114 επ., καθώς και Κονταξή, Ποινικός Κώδικας, 
Τόμος Β’, 2000 σελ. 2337). Η νομολογία των δι-
καστηρίων της ουσίας, είναι σπάνια για το θέμα 
αυτό που απασχολεί όλους τους υπηρετούντες 
στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ήδη σε πρόσφα-
τη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών έγινε δεκτή ομόφωνα και με ομόφωνη 
εισαγγελική πρόταση η ως άνω άποψη ότι, δηλα-
δή, Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, 
ο οποίος επιλαμβάνεται ήδη υπάρχουσας πυρ-
καγιάς δεν μπορεί να κατηγορηθεί για εμπρη-

σμό εξ αμελείας. Και τούτο διότι, όταν η πυρκα-
γιά έχει τεθεί από αίτια ανεξάρτητα της δράσης 
του κατηγορούμενου ως υπαιτίου (Αξιωματικού 
του ΠΣ), ενώ ο τελευταίος έχει εξ επαγγέλμα-
τος υποχρέωση κατάσβεσης αυτής και επιλαμ-
βάνεται του έργου του με πρόθεση καταστολής 
της πυρκαγιάς. Ως εκ τούτου ελλείπει η βασική 
προϋπόθεσης της στοιχειοθέτησης της αντικει-
μενικής υπόστασης του εγκλήματος του εμπρη-
σμού εξ αμελείας, που είναι το να βάλει ο δρά-
στης τη φωτιά (με ενέργεια ή και με παράλειψη). 
Στις περιπτώσεις των Αξιωματικών του ΠΣ που 
επιλαμβάνονται της κατάσβεσης ήδη αρξαμέ-
νης πυρκαγιάς δεν μπορεί να κατηγορηθούν ως 
«εμπρηστές» εξ αμελείας. 
Μετά την καθαρογραφή της ως άνω απόφασης 
και την μελέτη του σκεπτικού της, θα επανέλθω 
με εκτενέστερο σχολιασμό της εξαιρετικά ενδια-
φέρουσας απόφασης».
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Στο τεύχος (48/2013), του περιοδικού FOCUS 
υπάρχει (σελ. 51) σχετικό ρεπορτάζ του Βασί-
λη Ασβεστόπουλου, σχετικά με την δασοπρο-
στασία, πυρόσβεση και τον εθελοντισμό στην 
Ελλάδα. Το περιεχόμενο και το ύφος του ρε-
πορτάζ, στρέφεται με σαφής υβριστικούς χα-
ρακτηρισμούς εναντίον τόσο του ελληνικού 
κράτους, όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία και συμπεράσμα-
τα πέρα από την λογική και την αλήθεια. Πέρα 
όμως από την ξεκάθαρη συκοφαντική επίθεση 
του γνωστού ανθελληνικού περιοδικού, ιδιαίτε-
ρη εντύπωση προκαλεί, ότι η χρονική στιγμή 
της αναπαραγωγής του ρεπορτάζ στα ελληνικά 
ΜΜΕ συν έπεσε με την εκδήλωση παραλαβής 4 
πυροσβεστικών οχημάτων- δωρεά από το γερ-
μανικό κράτος.
Άμεσα μόλις το δημοσίευμα ήρθε εις γνώση μας, 
από κοινού ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ απέστειλαν στις 
1 Δεκεμβρίου διαμαρτυρία προς την σύνταξη 
του περιοδικού αναφέροντας: «Ο πυροσβεστι-
κός εθελοντισμός σαφώς και δεν δημιουργήθη-
κε με γερμανική βοήθεια. Θεσμοθετήθηκε από 
την ελληνική πολιτεία το 1992 και ως προς τον 
εξοπλισμό του, στηρίχτηκε είτε από την τοπική 
αυτοδιοίκηση, είτε τους συμπολίτες μας, είτε 
από οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Οι εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστικού 
Σώματος στην Ελλάδα, ανήκουν στο Πυροσβε-
στικό Σώμα και τελούν υπό την διοίκηση της 
ηγεσίας του. Ουδείς ιδιώτης ίδρυσε, ούτε διοικεί 
τους εθελοντές πυροσβέστες του Πυροσβεστι-
κού Σώμα. 
Το Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί τον κεντρικό 
επιχειρησιακό κορμό της πολιτικής προστασί-
ας της χώρας και φέρει σε αποστολή χιλιάδες 

επιχειρήσεις κάθε χρόνο σε όλη της επικρά-
τεια. Ενδεικτικά για το 2012, το Πυροσβεστικό 
Σώμα επιχείρησε σε 62.102 συμβάντα σε όλη 
την χώρα, τόσο πυρόσβεσης όσο και παροχής 
βοηθείας στους συμπολίτες μας. 
Από την επέμβαση των Πυροσβεστών διασώ-
θηκαν περιουσιακά αγαθά που η αξία τους ξεπέ-
ρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το μείζον όμως 
και ανυπολόγιστο είναι ο αριθμός των 11.126 
συνανθρώπων μας στους οποίους παρασχέθη-
κε βοήθεια για την διακινδύνευση της ζωής τους. 
Το κόστος λειτουργίας του σαφώς και συνδεδε-
μένο με την παραπάνω δράση του. Η σύγκριση 
κόστους του κρατικού Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, με οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική οργάνωση 
σαφώς και δεν είναι συγκρίσιμη, αν δεν είναι 
ομοειδής και σαφώς αν δεν είναι επιχειρησι-
ακά ταυτόσημη και υπαρκτή στον τομέα αυτό. 
Τα υπόλοιπα που αποδίδονται σε δηλώσεις συ-
μπατριωτών μας, αν αποδίδονται από εσάς σω-
στά, θα έπρεπε οι ίδιοι να τα έχουν προσκομίσει 
στην Ελληνική Δικαιοσύνη για να αποδειχθούν. 
Από ότι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο 
δεν έχει γίνει, οπότε και οι χαρακτηρισμοί που 
αποδίδονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, είναι κα-
ταφανώς υβριστικοί και συκοφαντικοί. Τέλος, το 
δημοσίευμα μας προκαλεί ιδιαίτερο προβλημα-
τισμό, καθότι έγινε την στιγμή που στην Αθήνα, 
ο Γερμανός Πρέσβης παρέδιδε στο Πυροσβεστι-
κό Σώμα δωρεά 4 πυροσβεστικών οχημάτων, 
δηλώνοντας τον θαυμασμό του για το έργο του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του προσωπικού 
του. Σαφώς το δημοσίευμά σας είναι εχθρικό και 
συκοφαντικό για την προσφορά των Ελλήνων 
Πυροσβεστών που έχουν δώσει μέχρι σήμερα 
και τη ζωή τους για την εκπλήρωση

γερμανικό υβριστικό δημοσίευμα για το ΠΣ
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καθήκοντος. Τέτοιες κινήσεις δυναμιτίζουν το 
κλίμα συνεύρεσης του ελληνικού και γερμανικού 
λαού. Περιμένουμε την αποκατάσταση της αλή-
θειας».
Την ίδια μέρα εστάλη επιστολή διαμαρτυρίας και 
στον Γερμανό Πρέσβη:
«Κύριε Πρέσβη
Στο τελευταίο τεύχος (48/2013), του γνωστού 
γερμανικού περιοδικού FOCUS υπάρχει (σελ. 
51) σχετικό ρεπορτάζ σχετικά με την δασοπρο-
στασία, πυρόσβεση και τον εθελοντισμό στην 
Ελλάδα. Το περιεχόμενο και το ύφος του ρεπορ-
τάζ στρέφεται με σαφής υβριστικούς χαρακτη-
ρισμούς εναντίον τόσο του ελληνικού κράτους, 
όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος, χρησιμο-
ποιώντας στοιχεία και συμπεράσματα πέρα από 
την λογική και την αλήθεια. 
Πέρα όμως από την ξεκάθαρη συκοφαντική επί-
θεση του περιοδικού, ιδιαίτερη εντύπωση προ-
καλεί, ότι η χρονική στιγμή της αναπαραγωγής 
του ρεπορτάζ στα ελληνικά ΜΜΕ συν έπεσε με 
την εκδήλωση παραλαβής 4 πυροσβεστικών 

οχημάτων- δωρεά από το γερμανικό κράτος και 
στην οποία ήσασταν παρών και στην ομιλία σας 
εξήρατε το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος 
και των στελεχών του. 
Κύριε Πρέσβη 
Τέτοια δημοσιεύματα είναι ξεκάθαρο ότι είναι 
κατευθυνόμενα και στρατευμένα από κύκλους 
που επιθυμούν να πλήξουν τον κοινωνικό και 
δημόσιο χαρακτήρα της πυρόσβεσης και της 
πολιτικής προστασίας. Παράλληλα όμως δημι-
ουργούν και περαιτέρω ρήγματα στην σχέση 
των δύο λαών μας. 
Αναμένουμε από εσάς την καταδίκη του συγκε-
κριμένου δημοσιεύματος, καθώς και να διαβι-
βάσετε προς την γερμανική κυβέρνηση την δια-
μαρτυρία του προσωπικού του Πυροσβεστικού 
Σώματος για το συγκεκριμένο δημοσίευμα».
Επίσης, επιστολή διαμαρτυρίας εστάλη και προς 
τον Δήμαρχο Λειψών, ο οποίος εμφαίνετε να κα-
ταγγέλλει το ΠΣ.
«Κύριε Δήμαρχε,
Στο τελευταίο τεύχος (48/2013), του γνωστού 
γερμανικού περιοδικού FOCUS υπάρχει (σελ. 
51) σχετικό ρεπορτάζ σχετικά με την δασοπρο-
στασία, πυρόσβεση και τον εθελοντισμό στην 
Ελλάδα. Το περιεχόμενο και το ύφος του ρεπορ-
τάζ στρέφεται με σαφής υβριστικούς χαρακτη-
ρισμούς εναντίον τόσο του ελληνικού κράτους, 
όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος, χρησιμο-
ποιώντας στοιχεία και συμπεράσματα πέρα από 
την λογική και την αλήθεια.
Στο ρεπορτάζ περιλαμβάνεται και η περιγραφή 
σχετικού περιστατικού δική σας δραστηριότη-
τας, ενώ παράλληλα σας αποδίδει ότι «ενοχο-
ποιείτε για την κλοπή από πυροσβεστικό όχημα 
του δήμου σας, των χαρτιών και της ασφάλειάς 
του από προσωπικό του ΠΣ για το οποίο μάλι-
στα το χαρακτηρίζετε μαφιόζους του Σικάγο»
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πυροσβεστικό γίγνεσθαι

Κύριε Δήμαρχε
Δεν γνωρίζουμε αν τα παραπάνω, που σας 
αποδίδει, το γνωστό για τις ανθελληνικές του 
απόψεις γερμανικό περιοδικό, ανταποκρίνεται 
πράγματι στις απόψεις σας. Σε κάθε περίπτω-
ση περιμένουμε ή να ενώσετε την διαμαρτυρίας 
σας, μαζί με τη δική μας για το συκοφαντικό και 
ψευδές δημοσίευμα του εν λόγω περιοδικού, ή 
αν όντως τα παραπάνω εκφράζουν τις απόψεις 

σας, να δώσετε τα στοιχεία που διαθέτετε στην 
ελληνική δικαιοσύνη για διερεύνηση. Το πυρο-
σβεστικό προσωπικό, κάτω από ιδιαίτερα αντί-
ξοες συνθήκες δίνει τη καθημερινή του μάχη με 
τον κίνδυνο και την καταστροφή, προσφέροντας 
πολλές φορές και την ίδια του τη ζωή.
Σεβόμενοι το μακρόχρονο αυτοδιοικητικό σας 
έργο, από το οποίο σαφώς και γνωρίζεται το 
δικό μας έργο, περιμένουμε την απάντησή σας».

διαρκής
	 έγκυρη
	 	 έγκαιρη
	 	 	 άμεση
	 	 	 	 ενημέρωση

www.eaps.gr
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Η ΕΑΠΣ στο διαδίκτυο
Επίσημη ιστοσελίδα http://www.eaps.gr
blog http://eapsgr.blogspot.com
twitter http://twitter.com/eapsgr
Πυροσβεστικός διάλογος http://eapsdialogos.blogspot.com
Πυροσβεστικά Νέα http://fireservicenews.blogspot.com
Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι http://pirosvestikogignestai.blogspot.com

facebook ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.

Τελευταίοι Προέδροι

http://nikdiamantis.blogspot.com
http://stamoylis.blogspot.com
http://filpanteleakos.blogspot.com

e@ps διαρκής
	 έγκυρη
	 	 έγκαιρη
	 	 	 άμεση
    ενημέρωση
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