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ελληνοτροϊκανός πόλεμος
2010 - 2014

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Μια ανάλυση του τελευταίου “οικονομικού “ 
πολέμου που σαρώνει την πατρίδα μας, τα 
τελευταία 4 χρόνια, υπό το πρίσμα της θεω-
ρίας του Θουκυδίδη.

Όταν πριν τέσσερα χρόνια η πατρίδα μας, οδη-
γήθηκε χωρίς την έγκριση του λαού μας, υπό 
την κηδεμονία της επιτροπίας του οργάνου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου, στην ουσία ξεκίναγε την εμπλοκή της 
σε έναν από τους πλέον, σύγχρονης μορφής, 
πόλεμο.
Από τη μια πλευρά των εμπολέμων, η Τροϊκανή 
συμμαχία των διεθνών και ευρωπαίων δανει-
στών- αγορών και από την άλλη η μικρή μας 
χώρα και λαός της. Ο νέος αυτός πόλεμος, αντι-
κειμενικό σκοπό είχε από τον σύγχρονο «Άξο-
να», να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο η απρόσκο-
πτη και ομαλή εξόφληση του ελληνικού χρέους, 
με την όσο δυνατόν καλύτερη γρηγορότερη και 
μεγαλύτερη κερδοφορία των δανειστών αλλά 
και των διεθνών πωλητών χρήματος και κερδο-
σκόπων των αγορών.
Μήπως η λέξη «πόλεμος» για αυτήν την πρω-
τοφανή κρίση στη χώρα μας είναι «υπερβολή»; 
Σε αυτήν την προσέγγιση θα δανειστούμε, για 
να το διαπιστώσουμε λίγα ψήγματα από την θε-
ωρία του κλασικού μας Θουκυδίδη. Η επέλαση 
των τροϊκανών στην χώρα μας, είναι ο νεότερος 
πόλεμος στην ιστορία μας. Άλλωστε ο «πόλε-
μος γίνεται λιγότερο με όπλα και περισσότερο 
με χρήματα» [1]. Από την έναρξη των εχθρο-
πραξιών με τον ανηλεή βομβαρδισμό των μνη-
μονίων και των εφαρμοστικών νόμων, οι εισβο-
λείς προσπάθησαν ως ισχυροί, να επιβάλλουν 
στην πατρίδα μας ότι τους επιτρέπει η δύναμή 
τους μιας και η κυβέρνησή μας, αισθανόμενη 
αδύνατη, υποχωρεί όσο της επιβάλλει η αδυνα-
μία της. [2]

Παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες να φανεί 
η «επέμβαση» ως πράξη σωτηρίας, τα αποτε-
λέσματα της εξαθλίωσης του λαού μας, δείχνει 
ότι αυτή η τακτική δεν είναι παράλογη, γιατί για 
την Τρόικα που ασκεί ηγεμονία, τίποτα δεν είναι 
παράλογο αν είναι συμφέρον [3]. Για αυτήν από 
τη στιγμή που υπολόγισε ότι το κέρδος είναι 
μεγαλύτερο από τις συμφορές που υπόκειται ο 
λαός μας δεν φείδεται των όποιων κινδύνων [4] 
για να εφαρμόσει την τακτική της. Η τροϊκανή 
επιτροπεία ζητάει και πετυχαίνει όλα αυτά τα 
πέτρινα χρόνια όλο και πιο σκληρά μέτρα που 
γκρεμίζουν κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών 
και οδηγούν σε ανθρωπιστική κρίση μεγάλη 
μάζα του πληθυσμού. Μέτρα που φθάνουν σε 
«τιμωρητικό – εκδικητικό βαθμό». Σαφώς γιατί 
οι Έλληνες «πρέπει να τιμωρηθούν σκληρά και 
να γίνουν παράδειγμα για τους άλλους» [5] λα-
ούς που θα σηκώσουν κεφάλι στην διεθνή κυρι-
αρχία των αγορών και των δανειστών.
Άλλωστε αυτός ο πόλεμος, όπως πολύ καλά ξέ-
ρουν οι νέοι ηγεμόνες μας θα φέρει στη χώρα 
«την καθημερινή στέρηση, θα γίνει δάσκαλος 
της βίας και θα ερεθίσει τα πνεύματα του πλή-
θους» [6]. Και βέβαια ουδένα ενδιαφέρον έχουν 
από την πλευρά τους για την φιλία του ελληνι-
κού λαού, γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι 
η επίδειξη της ισχύος τους « δεν μας βλάπτει 
τόσο η έχθρα σας, όσο η φιλία σας, που θα ερ-
μηνευόταν σαν τεκμήριο αδυναμίας μας, ενώ το 
μίσος σας είναι, για όσους εξουσιάζουμε, από-
δειξη της δύναμής μας» [7].
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Τώρα αν περιμένουμε εύκολα να σταματήσει 
το μνημόνιο και να λήξει αυτός ο πόλεμος, είναι 
λίγο δύσκολο γιατί οι τροϊκανοί δεν θέλουν να 
σταματήσουν τα μνημόνια, απλά γιατί έχουν στο 
νου τους, ότι οι Έλληνες «πριν να επαναστα-
τήσουν, θέλουν να τους προλαμβάνουν, ώστε 
να μην τους περνάει καν η ιδέα ότι μπορούν 
να το επιχειρήσουν» [8]. Σε αυτόν τον πόλεμο 
εναντίον του λαού μας, σαφώς και τίποτα δεν 
έχει κριθεί. Μπορεί οι τροϊκανοί, τα τέσσερα 
αυτά δραματικά χρόνια να προσπάθησαν να 
υποδουλώσουν το παρών και το μέλλον μας, με 
σκληρό φόρο δυστυχίας, αλλά «τα του πολέμου 
είναι άδηλα» [9] και όσο γίνεται μακρύτερος, 
τόσο η έκβασή του καταντάει να εξαρτάται από 
τυχαία περιστατικά [10].
Ο μεγάλος ιστορικός μας, εκεί από το μακρινό 
παρελθόν στέλνει τις κλασικές παρακαταθήκες 
μας για το πώς να αντιμετωπίσουμε τον νέο 
εχθρό μας, που επιβουλεύεται τη χώρα μας. Για 
να γίνει ανάσχεση αυτής της καταστροφής, ο 
νέος αυτός επιβουλεύς σαφώς και δεν πρόκει-
ται να σταματήσει τη βάρβαρη επέλαση προς 
τη χώρα μας, γιατί «είναι στη φύση του ανθρώ-
που να εξουσιάζει όσους δεν αντιστέκονται» 
[11]. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει αν, 
θύματα της επιβουλής, των νέων δυναστών της 
πατρίδας μας, και «για να σωθούμε επιδιώξου-
με συμμαχίες όχι μόνο με Έλληνες, αλλά και με 

βάρβαρους» [12]. Η πολύπλευρη αυτή κρίση 
έχει πλήξει τον καθένα προσωπικά λίγο ή πολύ. 
Η αντίδραση και η αντίσταση όμως πρέπει να εί-
ναι συνολική του λαού μας, συναίσθηση η οποία 
θα αποκρούσει συνολικά την περαιτέρω εξαθλί-
ωση - υποθήκευση της πατρίδας μας: «Αν έχο-
με όμως φρόνηση θα αποκρούουμε κάθε φορά, 
όλοι μαζί τους ξένους που έρχονται να μας επι-
τεθούν, αν καταλάβομε ότι η συμφορά που πα-
θαίνει ο καθένας μας χωριστά είναι κίνδυνος για 
όλους» [13].

  [1] Θουκυδίδη Ιστορία Γ 82
  [2] Θουκυδίδη Ιστορία Ε 89
  [3] Θουκυδίδη Ιστορία Ζ 85
  [4] Θουκυδίδη Ιστορία Δ 59
  [5] Θουκυδίδη Ιστορία Γ 37-39
  [6] Θουκυδίδη Ιστορία Γ 82
  [7] Θουκυδίδη Ιστορία Ε 84 -116
  [8] Θουκυδίδη Ιστορία Γ 46
  [9] Θουκυδίδη Ιστορία Β 11
[10] Θουκυδίδη Ιστορία Α 78
[11] Θουκυδίδη Ιστορία Δ 61
[12] Θουκυδίδη Ιστορία Α 82
[13] Θουκυδίδη Ιστορία Δ 59 -64

“Τα χωρία του Θουκυδίδη προέρχονται από το βι-
βλίο του Αθανάσιου Πλατιά “Διεθνείς Σχέσεις και 
Στρατηγική στον Θουκυδίδη” εκδόσεις ΕΣΤΙΑ
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για τις κρίσεις και προαγωγές στο ΠΣ

Προς τα τέλη Μαρτίου, ολοκληρώθηκαν οι τα-
κτικές κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών 
του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2015.  Η 
διαδικασία, δυστυχώς πραγματοποιήθηκε με το 
ίδιο θεσμικό πλαίσιο, αυτό του 1992, που ενώ 
μονότονα ως ΕΑΠΣ ζητούμε εδώ και χρόνια να 
εκσυγχρονιστεί και να αλλάξει, οι κυβερνήσεις 
που έρχονται και απέρχονται ουδεμία πολιτική 
πρωτοβουλία έλαβαν προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Θεσμικό πλαίσιο που αφήνει μεγάλα περι-
θώρια επιλογών από την ηγεσία, χωρίς όμως 
ξεκάθαρα και διακριτά κριτήρια. 
Εύλογα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κρίσεων και προαγωγών να ακολουθεί η έντο-
νη αμφισβήτηση τους, συνοδευόμενη, δικαίως 
τις περισσότερες φορές, από το αίσθημα της 
αδικίας. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων 
των κρίσεων και προαγωγών με την επακολου-
θούμενη διαδικασία των μεταθέσεων, η οποία 
ειδικά στους βαθμούς από τον Αντιπύραρχο και 
άνω είναι εκτός πεδίου του κανονισμού μεταθέ-
σεων, εντείνει την επιβάρυνση του εργασιακού 
καθεστώτος των ανώτερων και ανώτατων στε-
λεχών του ΠΣ.
Εγκαίρως προ της φετινής διαδικασίας των κρί-
σεων η ΕΑΠΣ είχε αποστείλει στην απελθούσα 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, την από 
30-11-2014 επιστολή θέσεων απόψεων «Για τις 
κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών του 
Πυροσβεστικού Σώματος», στην οποία χαρα-
κτηριστικά σημείωνε:
«Πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών που χρησι-
μοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία 
για την προώθηση των αρεστών της επιλογών 
και σαφώς στη διάβα των έντονων πολιτικών 
παθών επέτρεψε σε «εξω-υπηρεσιακά δεδομέ-
να» να υπεισέλθουν στην υπηρεσιακή ζωή και 
να στρατεύσουν τις επιλογές των προαγωγών 
και κρίσεων σε «χρωματικές επιλογές». Από 
το 1992 που έλκει την γέννησή του το θεσμικό 
πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των αξιωμα-
τικών, υπήρξε το αίτημα του εκσυγχρονισμού 
τους. Από το 1996, που ιδρύθηκε η ΕΑΠΣ κατ’ 
έτος μονότονα καταγγέλλει τη διαδικασία προα-
γωγών. Παράλληλα πολλάκις εκπρόσωποί της 
συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας και επιτροπές 

για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου, χωρίς 
ποτέ να υπάρχει κατάληξη με πολιτική βού-
ληση για αλλαγές. Οι παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ 
όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν, τουλάχιστον να 
είναι κοινοποιήσιμη στον ενδιαφερόμενο η έκ-
θεση αξιολόγησής του και επίσης τουλάχιστον 
να γίνονται σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις 
- δικαιώσεις των συναδέλφων από τα δευτερο-
βάθμια υπηρεσιακά συμβούλια. Έτσι επί πάνω 
από 20 έτη άπασες οι πολιτικές ηγεσίες διατή-
ρησαν το αυτό σύστημα, προφανώς γιατί ήταν 
λειτουργικό γι’ αυτές. Άλλοτε με ευγένεια και 
κρατώντας τα προσχήματα, άλλοτε με εξόφθαλ-
μες παρεμβάσεις και επιλογές, δημιούργησαν 
διοικητικές αρρυθμίες και το χειρότερο απογο-
ήτευση σε δεκάδες στελέχη μας, ειδικά προς το 
τέλος της υπηρεσιακής προσφοράς του. Εξέ-
χως χαρακτηριστικό, που έχει γραφεί στα ιστο-
ρικά μελανά, ήταν η κρυφίως και αιφνιδιαστική 
«νομοθετική ρύθμιση του Π.Δ. 242/2007, όπου 
η τότε πολιτική ηγεσία εξεδόθη πλήρως προ-
σχημάτων και προχώρησε σε κρίσεις και προ-
αγωγές των αξιωματικών του ΠΣ χωρίς καν να 
συνταχθούν γι αυτούς νέες εκθέσεις ικανότητας. 
Στο ίδιο πλαίσιο, περιλαμβάνεται και η επιλογή 
και αντίστοιχα παύση του Αρχηγού, όπου τείνει 
πλέον να γίνει άγραφος κανόνας, μετά από μια 
επιτυχημένη αντιπυρική χρονιά, όπου, μετά τις 
τελετές όπου του δίδονται τα ευχαριστήρια, να 
αποστρατεύεται εξ αιτίας άλλου λόγου και αιτί-
ας, ως ένδειξη προφανώς μιας ιδιότυπης βρά-
βευσής του. ‘Έτσι αισίως φθάσαμε στο 2014 με 
το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων και προαγω-
γών του 1992, όπου επιτρέπει σήμερα να είσαι 
αρεστός και να προάγεσαι, αύριο να είσαι μη 
αρεστός και να μένεις στάσιμος ή να αποστρα-
τεύεσαι.
Κύριε Υπουργέ,
Δεν έχουμε λόγο να μην πιστεύουμε τις «πράγ-
ματι ρηξικέλευθες προθέσεις σας», για να κάνε-
τε τη «διαφορά» και να κάνετε κρίσεις και προ-
αγωγές δίκαιες, χωρίς την ανάγκη «μέσων». 
Παρότι από την ανάληψη των καθηκόντων σας 
περάσαν αρκετοί μήνες και πλέον είμαστε κο-
ντά στη διαδικασία των κρίσεων και προαγω-
γών, χωρίς να έχει γίνει ουδεμία διαβούλευση
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τα ψυχία της εκλογικής αποζημίωσης

Στις βουλευτικές εκλογές του Γενάρη του 2015, 
το πυροσβεστικό προσωπικό, όπως προβλέ-
πεται και από τη σχετική εκλογική νομοθεσία, 
βρέθηκε σε υψηλότατο σημείο επιχειρησιακής 
ετοιμότητας, με αναστολή των αδειών του, ώστε 
να διασφαλίσει την πολιτική προστασία της χώ-
ρας και συνθήκες εσωτερικής ομαλότητας. Αυτή 
η σημαντική μας αποστολή συν έπεσε με μια 
έξαρση του πυροσβεστικού - διασωστικού έρ-
γου του ΠΣ, εξαιτίας των δύσκολων καιρικών 
συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την περίο-
δο σε όλη την χώρα, δημιουργώντας τη «συνή-
θη» κατάσταση υπερεργασίας.
Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας «οικονομικογρα-
φειοκρατικών παραγόντων» χρειάστηκε πα-
ραμονές των εκλογικών διαδικασιών να ανα-
πτύσσει η ΕΑΠΣ με τα συναρμόδια υπουργεία 
παρεμβάσεις - παραστάσεις για το αυτονόητο 
της διαδικασίας χορήγησης, του αριθμού των 
δικαιούχων, του ύψους και του χρόνου χορήγη-
σης της εκλογικής αποζημίωσης. Έτσι στις 8 Ια-
νουαρίου, η ΕΑΠΣ απέστειλε προς τον Υπουρ-
γό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
κ. Β. Κικίλια επιστολή με την οποία του επιση-
μάνθηκε ότι: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή 
τη φορά δεν θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία 
και εγκαίρως θα τακτοποιηθεί το ζήτημα, και θα 
χορηγηθεί η εκλογική αποζημίωση στο σύνο-
λο του προσωπικού του ΠΣ και σε αξιοπρεπή 

ύψος, ανάλογο της προσφοράς του.»
Τελικά στις 21 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε η υπ’ 
αριθ. 1575 από κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 126-τ.Β’/21-01-2015) του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εσω-
τερικών, σχετικά με την εκλογική αποζημίωση 
του προσωπικού των Σ.Α., με την οποία προ-
βλέφθηκε ότι το ποσό της εκλογικής αποζημί-
ωσης, θα ανέλθει στο αστρονομικό ποσό των 
123 ευρώ, αφαιρουμένων των νομίμων κρατή-
σεων και της φορολογίας. Και προφανώς λόγω 
«ισχυρού συμβολισμού», η καταβολή του προ-
βλέφθηκε να γίνει την 14η Φεβρουαρίου 2015. 
Χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος της ανακοίνωσης 
της ΕΑΠΣ, της 23/1, για τις λεπτομέρειες της 
καταβολής της συγκεκριμένης αποζημίωσης: 
«ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ»

και επεξεργασία, το φρέσκο και το δυναμικό της 
πολιτικής σας φυσιογνωμίας, όπως μας είπατε, 
μπορείτε αύριο κόλας να πάρετε την πολιτική 
πρωτοβουλία. Ανοίξτε το διάλογο αύριο και προ 
του τέλους του έτους, να έχουμε νέο, φρέσκο, 
αξιοκρατικό και διαφανή σύστημα κρίσεων και 
προαγωγών αξιωματικών. Οι προτάσεις της 
Ένωσής μας σε αυτή την πρωτοβουλία σας, θα 
είναι άμεσα στη διάθεσή σας, όπως ήταν πά-
ντα σε όλους του διαλόγους που κληθήκαμε να 
συμμετάσχουμε, αν και κατέληξαν άκαρποι.» 
Τις ίδιες θέσεις η ΕΑΠΣ παρουσίασε και στον 
νέο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιω-
άννη Πανούση, στην συνάντησή που είχαμε 
μαζί του, το ΔΣ αρκετές ημέρες προ των φετι-

νών κρίσεων. Τελικά μετά τις κρίσεις, ο κ Ανα-
πληρωτής Υπουργός με έγγραφό του από τις 
16/03/2015 κάλεσε τα σωματεία να του απο-
στείλουν τις απόψεις τους προκειμένου να βελ-
τιωθεί η διαφάνεια και ο έλεγχος των κρίσεων 
στην Πυροσβεστική.
Στην ανακοίνωση της 27 Μαρτίου, η ΕΑΠΣ δια-
τυπώνει την ελπίδα, ότι αυτή τη φορά η πρωτο-
βουλία θα φέρει αποτελέσματα και παράλληλα 
στέλνει τις ευχές της για υγεία και ευτυχία στους 
συναδέλφους που ολοκλήρωσαν ευδόκιμα την 
πυροσβεστική τους υπηρεσία στο ΠΣ, ενώ 
στους νεοπροαγόμενους συναδέλφους εκφρά-
ζει ευχές για καλή επιτυχία και καλή τύχη στα 
νέα τους καθήκοντα
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Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 συνεδρίασε 
από κοινού το Δ.Σ. και οι Περιφερειακοί εκπρό-
σωποι της ΕΑΠΣ. Στην πρώτη κοινή συνεδρία-
ση της χρονιάς, εξετάσθηκε η κατάσταση των 
γενικότερων προβλημάτων που απασχολούν 
το Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό 
προσωπικό. Πέρα από τα γενικότερα προβλή-
ματα έγινε καταγραφή και των ειδικότερων προ-
βλημάτων ανά ΠΕΠΥΔ καθώς και των ειδικών 
υπηρεσιών. Συζητήθηκαν οι γενικοί άξονες της 
δράσης για τη νέα χρονιά και καθορίστηκε το 
πλαίσιο της συνδικαλιστικής τακτικής που θα 
ακολουθηθεί. Ειδικότερα εκφράστηκε ο έντονος 
προβληματισμός για την τύχη των πυροσβεστι-
κών ταμείων, καθώς ακόμα δεν έχει προωθηθεί 
νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του κα-
ταστρεπτικού “220”, όπως και σχετική ρύθμιση 
για την υλοποίηση στο σύνολο της απόφασης 
του ΣτΕ για την επαναφορά των μισθολογικών 
αδικιών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της νέας 
κυβέρνησης.
Στα πλαίσια της συνεδρίασης έγινε συνάντη-
ση με την πυροσβεστική ηγεσία, τον κ. Αρχηγό 
Αντιστράτηγο Β. Παπαγεωργίου, και τους κ.κ. 
Υπαρχηγούς Αντιστράτηγους Χ. Αρφάλη και Δ. 
Κανελλόπουλο, στους οποίους εκτέθηκαν τα ει-
δικότερα επίκαιρα προβλήματα της κατανομής 
της οργανικής δύναμης και των επικείμενων με-
ταθέσεων.
Στο δεύτερο μέρος των εργασιών, πραγμα-
τοποιήθηκε τιμητική τελετή βράβευσης στους 
πρωταγωνιστές- αποταχθέντες από το Π.Σ. 
των γεγονότων της Πυροσβεστικής Σχολής του 
1984 και η κοπή της πίτας. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν ο 
Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Πανούσης, 
ο Βουλευτής της ΝΔ κ. Κατσαφάδος, ο Βου-
λευτής του ΠΟΤΑΜΙ κ. Φωτήλας, ο Βουλευτής 
του ΚΚΕ κ. Κατσιώτης, ο Υπεύθυνος Σωμάτων 
Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαυρόπουλος, ο εκ-
πρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Τσίκας, ενώ χαιρετισμό 
απέστειλε η Βουλευτής των ΑΝΕΛ κ. Ξουλίδου. 
Από το συνδικαλιστικό χώρο παραβρέθηκε 
ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Σταθόπουλος, ο 
Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Φωτόπουλος, ο Πρόε-
δρος της ΠΕΕΠΣ κ Τσουγκρής και ο εκπρόσω-

πος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ζαρμακούπης. Στην εκδή-
λωση παραβρέθηκαν οι ανώτατοι αξιωματικοί 
της ΠΕΠΥΔ Αττικής και ΑΠΣ, ενώ την ευλογία 
της εκκλησίας μετέφερε ο πατήρ Νεκτάριος Γκι-
ούλος.
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης μεταξύ των άλλων 
τόνισε: “Η αλλαγή στην πολιτική διακυβέρνηση 
της χώρας πριν λίγες μέρες και η προσμονή 
για την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύ-
σεων γεννά σαφώς αναπτέρωση της ελπίδας 
από την πλευρά μας και ιδιαίτερα μεγάλη ευ-
θύνη εκ μέρους της κυβέρνησης για να μην τη 
διαψεύσει. Σε προτεραιότητα αναμένουμε μέχρι 
το Σάββατο, την κατάργηση της νομοθετικής 
διάταξης που διαλύει τα επικουρικά μας ταμεία 
και σαφώς σε εύλογο άμεσο χρονικό διάστη-
μα, περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση για 
την υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ για τις 
παράνομες μειώσεις στο μισθό μας. Αυτά είναι 
τα άμεσα, που αναμένει ο ένστολος πολίτης 
της πατρίδας μας, για να αναπτερωθεί το ηθικό 
του, να δει ότι η νέα διακυβέρνηση κομίζει κάτι 
νέο στη διαχείριση των κοινών πραγμάτων, με 
χαρακτηριστικό τη συμφωνία λόγων και έργων. 
Αναφορικά τώρα με τα προβλήματα του πυ-
ροσβεστικού οργανισμού, η ανησυχία μας σα-
φώς και δεν ανασχέθηκε από τις εκλογές, γιατί 
ο χρόνος της επικινδυνότητας από τις φυσικές 
και ανθρωπογενείς καταστροφές που απειλούν 
την πολιτική προστασία της χώρας, και που 
είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε δεν συ-
μπίπτει με τον πολιτικό χρόνο. Και η αντιπυρική 
περίοδος του 2015 πλησιάζει με τις υστερήσεις 
και τα υπερμεγέθη προβλήματά της. Και δυστυ-
χώς δεν νομίζω ότι με τη δεδομένη κατάσταση, 
θα αντικατασταθεί στο επόμενο δίμηνο, ο γηρα-
σμένος και λειψός στόλος των πυροσβεστικών 
αεροσκαφών, ούτε θα αντικατασταθεί ο μεγά-
λος αριθμός των υπέργηρων πυροσβεστικών 
οχημάτων...»
Στον χαιρετισμό του ο Αν. Υπουργός Προστασί-
ας του Πολίτη κ. Πανούσης μεταξύ των άλλων, 
ειδικότερα για το θέμα του ΤΕΑΠΑΣΑ, διαβεβαί-
ωσε ότι άμεσα κατατίθεται νομοθετική ρύθμιση 
για την κατάργηση της.

κοινή συνεδρίαση των οργάνων της ΕΑΠΣ



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

09

Η κεντρική στιγμή της τελετής όμως ήταν η συμ-
βολική βράβευση των τεσσάρων τότε Δοκίμων 
Αξιωματικών που το 1984 αποτάχθηκαν από 
το ΠΣ για τη συμμετοχή τους στην αντίδραση 
που σημειώθηκε τότε στην Πυροσβεστική Σχο-
λή, ενάντια στη σχεδιαζόμενη συγχώνευση του 
ΠΣ στην ΕΛΑΣ. Επρόκειτο για τους τότε Δοκ. 
Ανθυποπυραγούς Απόστολο Γεροκώστα, Ιω-
άννη Ανδρέου, Ιωάννη Ανδρέου, Παναγιώτη 
Τζανέτο, Παύλο Λάππα. Την τιμητική πλακέτα 
επέδωσαν:
- στα παιδιά του εκλιπόντος σήμερα, Ιωάννη 
Ανδρέου, ο Αν. Υπουργός κ. Ι. Πανούσης
- στον Απόστολο Γεροκώστα,  ο Επίτιμος Πρόε-
δρος της ΕΑΠΣ κ. Χ. Μητροπέτρος
- στον Παναγιώτη Τζανέτο,  ο Επίτιμος Πρόε-
δρος της ΕΑΠΣ Ν. Διαμαντής
- την τιμητική πλακέτα του Παύλου Λάππα, ο 
οποίος δεν κατέστη δυνατό να είναι στην εκδή-
λωση, παρέλαβε ο Περιφερειακός Εκπρόσω-
πος της ΕΑΠΣ ΠΕΠΥΔ Στερεάς Ελλάδος.
Στο τέλος κόπηκε η καθιερωμένη πίτα, με τυ-
χερούς τον Περιφερειακό Εκπρόσωπο ΠΕΠΥΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας Χ. Παπαδόπουλο και 
τον Πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ Δ. Σταθόπουλο.
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Το χρονικό για τα γεγονότα της Πυροσβε-
στικής Σχολής του 1984

Τα γεγονότα της Πυροσβεστικής Σχολής ξεκί-
νησαν με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στις 
εφημερίδες ΕΘΝΟΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
της 26-1-1984. Τα γεγονότα στην Πυροσβε-
στική Σχολή και οι διαμαρτυρίες των Δοκίμων 
Αξιωματικών ξεκινούν το επόμενο πρωί τα 27-
1-1984. Μπροστά στις διαμαρτυρίες τους, στο 
κτίριο, της Σχολής φθάνει το μεσημέρι, πρώτα 
Αρχηγός του ΠΣ και στη συνέχεια ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου. Οι διαβεβαι-
ώσεις τους δεν πείθουν τους συναδέλφους 
οι οποίοι ζητούν συνάντηση με τον Υπουρ-
γό Δημόσιας Τάξης. Μπροστά στην επιμονή 
τους, εκλέγεται ολιγομελή επιτροπή η οποία 
αργότερα νωρίς το απόγευμα συναντάται με 
τον Υπουργό, τους διαβεβαιώνει για την μη 
υλοποίηση των σχεδιαζόμενων και τέλος μετά 
την επιστροφή τους, αργά το απόγευμα στη 
Σχολή, ανακοινώνονται οι διαβεβαιώσεις και 
διαλύεται η «συμβολική κατάληψη» της Πυρο-
σβεστικής Σχολής. 
Ο «πολιτικός υπηρεσιακός πολιτισμός» της 
εποχής λειτούργησε ταχύτατα μετά τα γεγονό-
τα: 
4 μέρες αργότερα, στις 31/1/1984 το Υπουρ-
γείο Δημοσίας Τάξης διέταξε την ενέργεια ΕΔΕ 
και τον καταλογισμό τυχόν υπευθύνων για τα 
γεγονότα. 
Αυθημερόν το Αρχηγείο διατάσσει τον Διευθυ-
ντή του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 
να διενεργήσει την ΕΔΕ. 
Μέσα σε 8 ημέρες ολοκληρώνεται η ΕΔΕ με 
εκατοντάδες καταθέσεις και το πόρισμά της εί-
ναι η τιμωρία : 
- Πρόστιμο 5 ημερών άνευ αποδοχών και απο-
μάκρυνση από την Πυροσβεστική Σχολή που 
υπηρετούσαν, του Υποδιοικητή της Δρούγκα 
Σταύρου, του Κοσμήτορα, Πυραγού Ξιφαρά 

Γεώργιου, και των Αξιωματικών Υπηρεσίας, 
Υποπυραγού Τσιούρη Χρήστου και Ανθ/γου 
Κάντσιου Ιωάννη. 
- Πρόστιμο 15 ημερών άνευ αποδοχών στους 
Δόκιμους Ανθυποπυραγούς Παπαγρηγοράκη 
Κων/νο, Φλώρο Ιωάννη, Βορίση Διονύσιο, Δη-
μητρίου Παναγιώτη, Βουνάση Κων/νο, Χρυ-
σανθακόπουλο Χρήστο.
- Πρόστιμο 20 ημερών άνευ αποδοχών στους 
Δόκιμους Ανθυποπυραγούς Ζαρρή Χρήστο, 
Κολιό Λάμπρο, Μπαρμπαρούση Νικόλαο, 
Αποστόλου Παύλο, Γακηλάζο Λάζαρο, Τέγο 
Δημήτριο, Δημόπουλο Γεώργιο, Καουλούρη 
Βασίλειο, Βλάχο Αναστάσιο.
- Πρόστιμο 30 ημερών άνευ αποδοχών στους 
Δόκιμους Ανθυποπυραγούς Μπονάτσο Πανα-
γιώτη, Ντάγγα Γεώργιο, Χωνιανάκη Αντώνιο.
- Αποπομπή από τη Σχολή στους Δόκιμους 
Ανθυποπυραγούς Ζώη Ιωάννη, Βεσύρη Γε-
ώργιο, Μαλακάση Ηρακλή, Βαίτση Δημήτριο, 
Πρέτζα Κων/νο.
Η σκληρότερη ποινή όμως επιβάλλεται στους 
Δόκιμους Ανθυποπυραγούς Λάππα Παύλο, 
Γεροκώστα Απόστολο, Τζανέτο Παναγιώτη & 
Ανδρέου Ιωάννη 
Το πόρισμα γίνεται αποδεκτό από την ηγεσία 
και ταχύτατα στις 9 Μαρτίου οι Δόκιμοι που 
αποπέμπονται από τη Σχολή και αποτάσσο-
νται από το ΠΣ παραπέμπονται στο Πρωτο-
βάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο, το οποίο στις 
30 Μαρτίου συνεδρίασε Παρασκευή Σάββατο 
και Κυριακή και με 3 ψήφους έναντι 2 επικύ-
ρωσε τις αποπομπές και αποτάξεις. Μετά από 
τις προσφυγές των συναδέλφων στο δευτε-
ροβάθμιο Ανακριτικό Συμβούλιο, στις 21 Μα-
ΐου, επικυρώνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
οι ποινές των συναδέλφων όπου και ξεκινάει 
ο προσωπικός του Γολγοθάς, ο οποίο και θα 
διαρκέσει μέχρι το Μάιο του 1986 όπου θα δι-
καιωθούν και θα αποφοιτήσουν τελικά από τη 
Σχολή ως Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστι-
κού Σώματος.

10
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Εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ Γ. Σταμούλη

Η πρώτη συνεδρίαση των οργάνων της ΕΑΠΣ 
για το 2015 γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την 
χώρα πρωτίστως αλλά και για τον πυροσβεστι-
κό οργανισμό. Στη διάρκεια των εργασιών μας 
εξετάσαμε την κατάσταση που επικρατεί στον 
εργασιακό μας χώρο, όπου τα καίρια προβλή-
ματα του συσσωρευμένα σκιάζουν την καθη-
μερινότητά μας. Η πενταετή πολιτική της μνη-
μονιακής καταιγίδας πέρασε ορμητικά, σχεδόν 
ισοπεδωτικά και από το χώρο μας, φτωχοποιώ-
ντας την ζωή του πυροσβεστικού προσωπικού 
από την μία πλευρά και υποβαθμίζοντας τον 
πυροσβεστικό μηχανισμό από την άλλη.
Ο κατάλογος των προβλημάτων μακρύς και 
γνωστός, νομίζω σε όλους πολιτεία, κόμματα 
κοινωνία. Απλά χρόνο με το χρόνο πολλαπλα-
σιάζεται η βαρύτητα τους, με ότι αυτό συνεπά-
γεται στην βέλτιστη αποτελεσματικότητα του 
πυροσβεστικού οργανισμού. Είχαμε την ευκαι-
ρία στην πρώτη συνάντησή μας, να συζητή-
σουμε τα πλέον φλέγοντα προβλήματα και να 
σας δώσουμε ένα υπόμνημα με τις βασικές μας 
θέσεις για όλα αυτά. Η αλλαγή στην πολιτική 
διακυβέρνηση της χώρας πριν λίγες μέρες και 
η προσμονή για την υλοποίηση των προεκλο-
γικών δεσμεύσεων γεννά σαφώς αναπτέρωση 
της ελπίδας από την πλευρά μας και ιδιαίτερα 
μεγάλη ευθύνη εκ μέρους της κυβέρνησης για 
να μην τη διαψεύσει.
Σε προτεραιότητα αναμένουμε την κατάργηση 
της νομοθετικής διάταξης που διαλύει τα επι-
κουρικά μας ταμεία και σαφώς σε εύλογο άμεσο 
χρονικό διάστημα, περιμένουμε την νομοθετική 
ρύθμιση για την υλοποίηση της απόφασης του 
ΣτΕ για τις παράνομες μειώσεις στο μισθό μας. 
Αυτά είναι τα άμεσα, που αναμένει ο ένστολος 

πολίτης της πατρίδας μας, για να αναπτερωθεί 
το ηθικό του, να δει ότι η νέα διακυβέρνηση κο-
μίζει κάτι νέο στη διαχείριση των κοινών πραγ-
μάτων, με χαρακτηριστικό τη συμφωνία λόγων 
και έργων.
Αναφορικά τώρα με τα προβλήματα του πυ-
ροσβεστικού οργανισμού, η ανησυχία μας σα-
φώς και δεν ανασχέθηκε από τις εκλογές, γιατί 
ο χρόνος της επικινδυνότητας από τις φυσικές 
και ανθρωπογενείς καταστροφές που απειλούν 
την πολιτική προστασία της χώρας, και που 
είναι καθήκον μας να αντιμετωπίζουμε δεν συ-
μπίπτει με τον πολιτικό χρόνο. Και η αντιπυρική 
περίοδος του 2015 πλησιάζει με τις υστερήσεις 
και τα υπερμεγέθη προβλήματά της. Και δυστυ-
χώς δεν νομίζω ότι με τη δεδομένη κατάσταση, 
θα αντικατασταθεί στο επόμενο δίμηνο, ο γηρα-
σμένος και λειψός στόλος των πυροσβεστικών 
αεροσκαφών, ούτε θα αντικατασταθεί ο μεγά-
λος αριθμός των υπέργηρων πυροσβεστικών 
οχημάτων. Και βέβαια μπορεί να ξεκινήσει μια 
σοβαρή κουβέντα, σχεδόν μια 20ετία μετά την 
ανάθεσης της ευθύνης της δασοπυρόσβεσης 
στο Πυροσβεστικό Σώμα, για την αποτίμηση, 
τον σχεδιασμό για την επόμενη 20ετία. Με σο-
βαρότητα όμως, πέρα από μικροσυντεχνιακά 
συμφέροντα, που οραματίζονται την επιστροφή 
σε ξεπερασμένα και αποτυχημένα μοντέλα. Γιατί 
«μονομερείς» σκέψεις για την ανασύσταση της 
δασικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, που ακού-
στηκαν προσφάτως, σαφώς και δεν μπορεί να 
ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότη-
τα. Μπορούν όμως να γίνουν πολλά, και άμεσα, 
τόσο άμεσα όσο και η επέμβασή των Ελλήνων 
Πυροσβεστών όταν σπεύδουν στο καθήκον.
• Μπορεί όμως να υπάρξει μέριμνα για να δοθεί 
μια δεύτερη στολή πυρκαγιάς στους εκατοντά-
δες συναδέλφους που έχουν μία μονοφόρι.
• Μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση για να επιλυ-
θεί η εγκληματική επιλογή της τριχοτόμησης του 
πυροσβεστικού προσωπικού, ώστε να είναι ερ-
γασιακά ομογενοποιημένο και να είναι στο σύ-
νολό του, πλήρως επιχειρησιακά αξιοποιήσιμο.
• Μπορεί να επιλυθούν τα εκκρεμή θεσμικά ζη-
τήματα των μεταθέσεων, των συνθηκών υγείας 
& ασφάλειας, της πυροσβεστικής εκπαίδευσης.
• Μπορεί να αποκατασταθούν τα λάθη που θε-
σμοθετήθηκαν με τον τελευταίο Ν.4249, αλλά 
και να υλοποιηθούν οι όποιες θετικές προβλέ-
ψεις του, που παραμένουν ανεφάρμοστες,
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όπως τον συνήγορο του Πυροσβέστη, τα φαρ-
μακεία, το βαθμολόγιο των χαμηλοβάθμων και 
άλλα ακόμα πολλά.
Η προσμονή μας για λύσεις, είναι η αγωνία μας 
για να συνεχίσει ο πυροσβεστικός οργανισμός, 
με ασφαλή το προσωπικό του να συνεχίσει 
να εγγυάται την ασφάλεια της χώρας. Και τα 
χρωστάμε κυρίως στους ήρωές μας, τους συ-
ναδέλφους που έδωσαν τη ζωή τους κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος, σε όλους τους συνα-
δέλφους που επιτέλεσαν ενσυνείδητα την απο-
στολή τους για την διαφύλαξη της ζωής και της 
περιουσίας των πολιτών της χώρας. Γι αυτό και 
καθήκον του συνδικαλιστικού μας κινήματος εί-
ναι και η διαφύλαξη της ιστορικής συλλογικής 
πυροσβεστικής μνήμης, των σελίδων της πυ-
ροσβεστικής ιστορίας που χάραξαν σταθμούς 
στη διάβα της. Μια τέτοια σελίδα ανασύρουμε 
σήμερα με την ευκαιρία της σύναξής μας να τη 
φωτίσουμε και να αποτίσουμε το ελάχιστο της 
αναγνώρισης και τιμής στους συντελεστές της.
Πριν τρεις δεκαετίες, τέτοιες περίπου μέρες, 
η τότε κυβέρνηση, με το γνωστό νεοελληνικό 
σύστημα της γονατογραφίας κάποιων συμβού-
λων, σχεδιάζει ένα από τα δεκάδες νομοθετή-
ματα αναδιοργάνωσης των Σωμάτων Ασφα-
λείας. Σε κείνο το σχεδιασμό έχει προκριθεί η 
ενοποίηση Α.Π. Ε.Χ. και Π.Σ. 
Ένα από αυτά τα κείμενα νομοσχεδίου διαρ-
ρέεται στις 26 Γενάρη του 1984, στον ημερή-
σιο Τύπο, και προβλέπει την κατάργηση της 
ιεραρχικής δομής και αυτονομίας του ΠΣ και 
προβλέπει την Πυροσβεστική Σχολή σε «σε-
μιναριακό φροντιστήριο». Το επόμενο πρωινό 
της 27-1-1984, οι τότε Δόκιμοι Αξιωματικοί της 
Πυροσβεστικής Σχολής, σε μια εποχή που δεν 
υπάρχει συνδικαλισμός στο χώρο, διαβάζοντας 
το νομοσχέδιο, συνεγείρονται και με τον πλέον 
ειρηνικό τρόπο, αυθόρμητα διατυπώνουν την 
συλλογική τους θέση για Πυροσβεστικό Σώμα, 
αυτοδύναμο, αυτοδιοικούμενο, αυτοτελές χωρίς 
υποβάθμιση της Πυροσβεστικής Σχολής. Η δια-
μαρτυρία τους, δημιουργεί αίσθηση, καλύπτεται 
από τον Τύπο της εποχής και η πολιτική ηγεσία 
δέχεται σχετική επιτροπή, όπου ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης, δεσμεύεται ότι δεν θα υλοποι-
ήσει καμία από τις ρυθμίσεις που είδαν το φως 
της δημοσιότητας.
Η πρώτη πρώιμη συνδικαλιστική αυτή κίνηση 
των Δόκιμων Αξιωματικών εκείνη τη μέρα, απέ-

δωσε τα μέγιστα, αφού ενέκοψε τη διαλυτική 
πολιτική πρόθεση και διασφάλισε το Πυροσβε-
στικό Σώμα που γνωρίζουμε σήμερα. Δυστυ-
χώς ο τότε «πολιτικός και υπηρεσιακός πολιτι-
σμός» της εποχής, λειτούργησε με τον δικό του 
«μετεμφυλιακό τρόπο». Για τα γεγονότα ασκή-
θηκαν διώξεις εναντίον των μετεχόντων που 
οδήγησαν στην απόταξη από το Π.Σ. τεσσάρων 
Δοκίμων, την αποπομπή από τη Σχολή πέντε 
Δοκίμων, την επιβολή προστίμων σε 18 Δοκί-
μους και την επιβολή προστίμων και τη μετακί-
νηση από την Πυροσβεστική Σχολή τεσσάρων 
Αξιωματικών.
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οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ΠΣ

Στις 2 Ιανουαρίου, σε ειδική εκδήλωση για τα 
Σώματα Ασφάλειας, το Τμήμα  Ενστόλων του 
ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του 
κυβερνητικού του προγράμματος και για το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα και την  Πολιτική Προστασία. 
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος συνίστα-
νται στα ακόλουθα:
1. Αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα, της ΓΓΠΠ 
ως Σχεδιαστικού – Συντονιστικού και του ΠΣ 
ως επιχειρησιακό βραχίονα της Πολιτικής 
Προστασίας.
Κατάργηση του νόμου 4249/2014 περί αναδι-
άρθρωσης - εκσυγχρονισμού της ΕΛΑΣ και του 
ΠΣ πού τίποτα από τα δύο δεν προάγει, με κα-
τάθεση στη Βουλή νέου Νομοσχεδίου, μετά από 
ουσιαστική διαβούλευση, Επιστημονική μελέτη, 
μέσα από διακομματική επιτροπή της Βουλής 
με τη συμμετοχή Ομοσπονδιών και Ενώσεων 
του ΠΣ.
2. Επανακαθορισμός του ρόλου και ανα-
σχεδιασμός της δομής, οργάνωσης και λει-
τουργίας του ΑΠΣ με τη δημιουργία νέων 
Κλάδων, Διευθύνσεων και Τμημάτων - συγ-
χωνεύσεις υφιστάμενων Διευθύνσεων, 
ώστε να διευκολύνεται η αρχή του συγκε-
ντρωτικού ελέγχου.
Άμεση τροποποίηση του κανονισμού κρίσεων 
και προαγωγών – εισαγωγή συστήματος μορι-
οδότησης με συγκεκριμένα κριτήρια.
Επιλογή του Αρχηγού και Υπαρχηγού του ΠΣ 
από διακομματική Επιτροπή της Βουλής.
Δημιουργία νέου οργανογράμματος και τροπο-

ποίηση του κανονισμού μεταθέσεων κατόπιν 
ουσιαστικού διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς 
φορείς.
3. Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, περί 
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.
Ουσιαστική Αναγνώριση του Επαγγέλματος ως 
Επικίνδυνο και Ανθυγιεινό.
4. Μεταβίβαση ουσιαστικών αρμοδιοτήτων 
στις Περιφερειακές Διοικήσεις ΠΥ με ταυ-
τόχρονη μεταφορά ανάλογων οικονομικών 
πόρων και αύξηση της οργανικής τους δύ-
ναμης ώστε να διευκολύνεται η αρχή της 
αποκεντρωμένης εκτέλεσης.
5. Διακοπή της υποχρηματοδότησης του ΠΣ 
και κάλυψη όλων των απαραίτητων λειτουρ-
γικών του δαπανών.
6. Άμεση Ομογενοποίηση του προσωπι-
κού του ΠΣ με ένταξη των Πυροσβεστών 
Πεναετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ) στο μόνιμο 
προσωπικό και άμεση πρόσληψη των Επι-
λαχόντων πυροσβεστών πενταετούς Υπο-
χρέωσης.
7. Η πρόσληψη των μονίμων Πυροσβεστών 
θα πραγματοποιείται σε ετήσια, συνεχή και 
σταθερή βάση με το σύστημα των πανελλη-
νίων εξετάσεων όπου θα συνυπολογίζονται 
οι πνευματικές και αθλητικές επιδόσεις των 
υποψηφίων.
8. Σύσταση και λειτουργία του Ερευνητικού 
και Επιστημονικού Κέντρου Πολιτικής Προ-
στασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα του νό-
μου 3013/2002.

Μερικά χρόνια αργότερα θα υπάρξει αποκατά-
σταση των αποταχθέντων και των αποπεμφθέ-
ντων Δοκίμων Αξιωματικών, όμως σήμερα 30 
χρόνια μετά, που όλοι τους πλέον οι συντελε-
στές εκείνης της περιόδου βρίσκονται σε αφυ-
πηρέτηση και δυστυχώς κάποιοι και πολύ μα-
κριά, μπορούμε να φωτίσουμε το γεγονός και 
να το παραδώσουμε με όλα τα στοιχεία στην 
πυροσβεστική ιστορία.
Ο σπόρος που ερρίφθη το 1984 στο κτίριο της 
Πυροσβεστικής Σχολής, θα φυτρώσει μια δεκα-
ετία σχεδόν αργότερα το 1995, όπου μια άλλη 
πρωτοβουλία Αξιωματικών και Δοκίμων, στο 

ίδιο κτίριο, θα δημιουργήσει τον πυρήνα που θα 
ιδρύσει την ‘Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστι-
κού Σώματος, τη συνδικαλιστική έκφραση των 
Αξιωματικών του ΠΣ που μέχρι σήμερα δίνει 
τον αγώνα της.
Ο ιστορικός κύκλος πολλές φορές κάνει εκπλή-
ξεις. Σήμερα που προχωράμε στη συμβολική 
βράβευση των τεσσάρων, τότε Δοκίμων Αξιω-
ματικών, που αποτάχθηκαν από το Π.Σ. τότε 
στο τιμόνι της πολιτικής ηγεσίας μας βρίσκεται 
ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης, ο οποίος είχε 
και μάθημα στο 2ο έτος, την ημέρα όμως εκείνη 
δεν είχε πάει.
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Ορισμός του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας στη θέση του Αντιπροέδρου του διοικη-
τικού του συμβουλίου ώστε να εξασφαλισθεί η 
άμεση διασύνδεση των δύο εκπαιδευτικών δο-
μών.
Ουσιαστική Ανωτατοποίηση της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας με νέο Νόμο, κατά αναλογία του 
Ν. 3187/2003 που αφορά τα Ανώτατα Στρατιω-
τικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Διαπίστευση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), 
ανά κατηγορία εκπαιδευτικών δράσεων αρχικά 
και στο σύνολο τους μετέπειτα, ώστε να μετα-
τραπεί ουσιαστικά σε Φορέα Πιστοποίησης 
δράσεων αρμοδιότητας ΠΣ.
9. Αξιολόγηση όλων των επιχειρησιακών 
μονάδων (ΠΥ και ΠΚ) & των Ειδικών Υπηρε-
σιών του ΠΣ με βάση Αναβάθμιση Υποβάθ-
μιση και ΟΧΙ κατάργησή τους, με συγκεκρι-
μένα κριτήρια που θα καθορισθούν από το 
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του ΠΣ.
Άμεση τροποποίηση της δομής και του τρόπου 
λειτουργίας των πεζοπόρων τμημάτων σύμ-
φωνα με τις γνώσεις και εμπειρίες που έχουν 
αποκτηθεί και τα νέα δεδομένα που έχουν προ-
κύψει.
10. Καθιέρωση ετήσιων υγειονομικών εξετά-
σεων για το σύνολο του προσωπικού.
11. Άμεση σύνταξη και ψήφιση του ΠΔ περί 
Διοικητικών Αξιωματικών.
Οι Αξ/κοί αυτοί, εκτός των ειδικών καθηκό-
ντων τους, θα συμμετέχουν ενεργά στην αντι-
μετώπιση σοβαρών συμβάντων με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, 
Πλημμύρες, χιονοπτώσεις, τεχνολογικά ατυχή-
ματα κλπ) και ειδικότερα σε διαδικασίες όπως 
εκτίμηση κινδύνου, ασφάλεια – σχεδιασμός 
επιχειρήσεων, εφαρμογή σχεδίων διοικητικής 
υποστήριξης, προανάκριση, εκτίμηση κόστους 
επιχειρήσεων κ.α., παρέχοντας υπηρεσίες δι-
οικητικής υποστήριξης των επιχειρήσεων ως 
εμπειρογνώμονες.
12. Θέσπιση νέου βαθμολογίου, που δεν 
θα κινείται στην κατεύθυνση της οριζόντιας 
εξοικονόμησης πόρων όπως εντέλλονται 
οι Τρόικες, αλλά θα στοχεύει στον ορθολο-
γισμό και στην πραγματική οικονομική ενί-
σχυση των χαμηλόμισθων πυροσβεστών.
Χορήγηση επιδόματος ενοικίου σε όσους υπη-
ρετούν , με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, εκτός 

της πόλης συμφερόντων τους, αναλόγως της 
οικογενειακής τους κατάστασης και του τόπου 
διαμονής τους.
Ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την 
οικοδόμηση μέτρων οικονομικής ανακούφισης 
των πυροσβεστών, όπως είναι η ένταξη τους 
σε προγράμματα συμμετοχής σε παιδικές κα-
τασκηνώσεις, η δημιουργία – λειτουργία παιδι-
κών σταθμών, η δυνατότητα αγοράς φαρμάκων 
μέσω στρατιωτικών φαρμακείων και η ενίσχυση 
με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και υλικο-
τεχνικό εξοπλισμό των υφιστάμενων υπηρεσια-
κών ιατρείων.
Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος σε 
συνάντηση του Προεδρείου της ΕΑΠΣ με τους 
επικεφαλής του Τμήματος Ενστόλων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τέθηκε επίσης από την πλευρά μας, το 
φλέγον αίτημα της άμεσης κατάργησης της 
διαλυτικής νομοθετικής διάταξης για τα πυρο-
σβεστικά ταμεία, καθώς και η ανάγκη της υλο-
ποίησης πλήρως της απόφασης του ΣτΕ για τα 
μισθολογικά μας ζητήματα. Τέλος δηλώθηκε ότι 
η πλειονότητα των θέσεων του προγράμματος 
κινούνται προς την θετική κατεύθυνση, μιας και 
αποτελούν πάγιες θέσεις του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, με την προϋπόθεση να υλοποι-
ηθούν άμεσα.
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η τρομοκρατία και ο φασισμός της ανωνυμογραφίας

Η ΕΑΠΣ από την ίδρυση της πριν περίπου μια 
εικοσαετία, προσπάθησε με την παρουσία της 
στο πυροσβεστικό γίγνεσθαι, να προωθήσει το 
επαγγελματικά δικαιώματα των Αξιωματικών 
του Πυροσβεστικού Σώματος, με την παράλ-
ληλη συνδικαλιστική δράση για την διεκδίκηση 
λύσεων για τα γενικότερα προβλήματα του Π.Σ. 
Στην διάρκεια αυτών των ετών, τα στελέχη της 
ΕΑΠΣ, συγκρούστηκαν όποτε χρειάστηκε σε 
αυτό το συνδικαλιστικό πεδίο, με πολιτικές και 
πυροσβεστικές ηγεσίες. Πάντα με σοβαρότητα 
και πάντα στο πεδίο της «θεσμικής αντιπαρά-
θεσης». Η δράση μας, σαφώς και ενόχλησε 
πολλά και πολλούς. Μια σοβαρή και υπεύθυνη 
φωνή του συνδικαλιστικού οργάνου των στελε-
χών του Π.Σ., που αναδείχθηκε σε παράγοντα 
διαμόρφωσης θέσεων, προτάσεων και κριτικής, 
με αναγνώριση από την πολιτική, τα ΜΜΕ και 
την κοινωνία. 
Μια τέτοια φωνή αναδυκνείεται αυτόματα και 
εύκολα σε στόχο, που εξειδικεύεται στα πρόσω-
πα των στελεχών της ΕΑΠΣ. Μοναχικοί ανω-
νυμογράφοι, ανώνυμοι λασπολόγοι, πάσχοντες 
προφανώς από κάποια σοβαρή ψυχική ασθέ-
νεια, όλα αυτά τα χρόνια, ανίκανοι να εκθέσουν 
το επώνυμό τους στο φως, διένειμαν τα πρώτα 
χρόνια ταχυδρομικά επιστολές, σε συνεχεία fax, 
και το τελευταίο διάστημα e-mail σε ιστοσελίδες 
και σχόλια σε σχετικές αναρτήσεις. 
Η ΕΑΠΣ ως όφειλε όλα αυτά τα χρόνια, εγκα-
τέλειψε τους ανωνυμογράφους –λασπολόγους 
στα σκοτεινά τους καταγώγια, να απολαμβά-
νουν τον ατομικό τους φασισμό και μηδενισμό 
και να αναπαύονται στην ίδια τους την χολή. 
Ωστόσο το τελευταίο διάστημα, οι ανώνυμοι 
χοληφόροι, ξεπέρασαν τα εσκαμμένα στοχεύο-
ντας με «μαφιόζικο τρόπο» προσωπικά στελέ-
χη της ΕΑΠΣ. Εν όψη των παραπάνω στις 30 
Μαρτίου, η ΕΑΠΣ εξέδωσε σχετική ανακοίνω-
ση, στην οποία μεταξύ των άλλων επισημαίνει:
«Το γεγονός πλέον ξεπερνά την αποδεκτή 
γραμμή της αντιπαράθεσης. Ξέροντας καλά τον 
δρόμο του αγώνα και της προάσπισης των δι-
καιωμάτων, θα το πράξουμε και σε αυτήν την 

περίπτωση, με όλα τα μέσα που παρέχει η ευ-
νομούμενη πολιτεία στους πολίτες που χρη-
σιμοποιούν το επώνυμό τους στη ζωή τους. 
Κλείνοντας παραθέτουμε τα λόγια του Κ. Γεωρ-
γουσόπουλου για το φαινόμενο:
«Η ανωνυμογραφία είναι ένα παλαιό μικροα-
στικό (το τονίζω μικροαστικό) σύνδρομο των 
δειλών και των ύπουλων. Ανωνυμογράφοι δι-
έλυαν στην επαρχία αρραβώνες, κατέστρεφαν 
γάμους, συκοφαντούσαν επαγγελματίες, άφη-
ναν ηθικούς αρνητικούς υπαινιγμούς για δα-
σκάλους. Κρυβόντουσαν πίσω από την ανωνυ-
μία για να ξεράσουν τη χολή τους, την άρρωστη 
μειονεξία τους για κάθε ταλαντούχο, κάθε παρα-
γωγό έργου, κάθε άνθρωπο-πολίτη που είχε το 
θάρρος να αναλάβει την ευθύνη των λόγων του 
δημόσια και με την όποια επωνυμία του. Ναι, 
αυτός είναι ο οικόσιτος φασισμός, αυτός εκτρέ-
φει και τον άλλον, το στρατευμένο φασισμό.
Αλλά τι να περιμένει κανείς από άτομα ευνουχι-
σμένα, στείρα, τροφίμους των σκοτεινών κατα-
γωγίων ενός μηδενισμού χωρίς νόημα. Ανόητα 
ανθρωποειδή, αφιονισμένα από μια οικόσιτη 
νηπιώδη δυσανεξία. Είναι καμιά φορά να θλίβε-
ται κανείς, διότι αυτά τα ανώνυμα οντάρια είναι 
ήδη νεκρά, σεσηπότα και τυμπανιαία πτώματα 
και δεν το έχουν πάρει είδηση. Ζητείται φτυάρι 
και νεκροθάφτης.»
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Tην Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθη-
κε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας 
Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, 
του σωματείου που εκπροσωπεί το καλύτερο 
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, αφού στην πλέ-
ον δύσκολη γενικότερη κατάσταση, συνεχίζουν να 
προσφέρουν εθελοντική εργασία σε ένα από τα 
πιο δύσκολα επαγγέλματα της παροχής υπηρε-
σίας στην πολιτική προστασία της πατρίδας μας. 
Την ΕΑΠΣ εκπροσώπησε στην εκδήλωση, ο Πρό-
εδρος του ΔΣ Γιάννης Σταμούλης, ο οποίος εξέ-
φρασε τον θαυμασμό για την προσφορά τους και 
δήλωσε την αλληλεγγύη της Ένωσης για την επί-
λυση των αυτονόητων αιτημάτων τους. Προς αυτή 
την κατεύθυνση η ΕΑΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση, 
με την οποία καλεί την πολιτική και πυροσβεστική 
ηγεσία να δείξει εμπράκτως την υποστήριξη της 
στον πυροσβεστικό εθελοντισμό και να υλοποιή-
σει άμεσα το ελάχιστο του χρέους της απέναντι σε 
αυτούς τους εξαιρετικούς “ενεργούς πολίτες” που 
αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλη την 
ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα να ικανοποιήσει 
τα αυτονόητα αιτήματα της ΠΕΕΠΣ για: 
- Χορήγηση στολής σε όσους Ε.Π. έχουν αποφοι-
τήσει από την 3η εκπαιδευτική σειρά τον Μάρτιο 
του 2014 και δεν τις έχουν παραλάβει ακόμα, κα-
θώς και στο σύνολο των Ε.Π. της 4ης εκπαιδευτι-

κής σειράς.
- Ολοκλήρωση των διεργασιών της επιτροπής 
του Α.Π.Σ. για την έκδοση της Υπουργικής Από-
φασης, η οποία θα καθορίζει τα είδη και τις προ-
διαγραφές των χορηγούμενων Μ.Α.Π. σύμφωνα 
και με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4029/21011).
- Έκδοση απόφασης από το ΑΠΣ σχετικά με την 
λειτουργία του Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας 
Εθελοντών Πυροσβεστών, η οποία κωλυσιεργεί 
με αποκλειστική ευθύνη του Αρχηγείου.
- Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας στο 
σύνολο του εθελοντικού προσωπικού, όπως αυτό 
ρητά ορίζεται από την νομοθεσία.
- Νομοθετική ρύθμιση για την δημιουργία ειδικής 
κατηγορίας ποσοστιαίας εισαγωγής στις πανελ-
λήνιες εξετάσεις για τις Σχολές της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας.

Στις 19-01-2015 πραγματοποιήθηκε συγκέντρω-
ση των μελών της ΕΑΠΣ στην Κεντρική Μακεδο-
νία με πρωτοβουλία του Περιφερειακού Εκπρο-
σώπου της ΕΑΠΣ των ΠΥ της ΠΕΠΥΔ Κεντρικής 
Μακεδονίας Χ. Παπαδόπουλου. Στις εργασίες, 
όπου συμμετείχε και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ 
Σιμιτσής Δημήτριος, κύριο θέμα αποτέλεσε οι 
επερχόμενες μεταθέσεις των Αξιωματικών.
Μετά το πέρας της συνάντησης ο περιφερειακός 
εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ απέστειλε προς το ΔΣ 
της ΕΑΠΣ τις προτάσεις όπως κωδικοποιήθηκαν 
από τους συναδέλφους:
• Αυστηρή τήρηση του κανονισμού μεταθέσεων.
• Αύξηση μέσω της κατανομής των θέσεων των 
Αξιωματικών, κυρίως στο βαθμό του Επιπυρα-
γού.

• Να υπάρχει ίδιο χρονικό διάστημα μετάθεσης για 
όλους το οποίο να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες.
• Να υπάρχει μεταβατική περίοδος μετά την ανα-
κοίνωση των μεταθέσεων για να προσφύγει κά-
ποιος σε ένδικα μέσα (προτείνεται όλες οι μεταθέ-
σεις να γίνονται Οκτώβριο ώστε να υπάρχει αυτή 
η περίοδος και ταυτόχρονα να υπάρχει η δυνατό-
τητα οικογενειακού και οικονομικού προγραμμα-
τισμού)
• Να εκπονηθεί μελέτη για τις πραγματικές ανά-
γκες του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό την 
δημιουργία νέου οργανογράμματος.
• Να γίνει διαχωρισμός των θέσεων ΠΥ Κιλκίς με 
ΠΥ ΒΙΠΕ Κιλκίς
• Να γίνεται κοινοποίηση του πρακτικού του συμ-
βουλίου μεταθέσεων.

σύσκεψη μελών της ΕΑΠΣ στη Θεσσαλονίκη

στήριξη των αιτημάτων των εθελοντών του ΠΣ



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

17

Η διασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας μας εί-
ναι το χρέος μας στους ήρωες του 1821

Μόνο ένας Έλληνας να μείνει, πάντα θα πο-
λεμούμε και μην ελπίζεις πως την γην μας 
θα την κάνεις δική σου, βγάλ’ ντο από τον 
νου σου.
(επιστολή του Θ.Κολοκοτρώνη στον Ιμπραήμ).

Βαριά παρακαταθήκη κληροδοτήθηκε στη γενιά 
μας από τους προγόνους - αγωνιστές του ξε-
σηκωμού της 25ης Μαρτίου του 1821. Παρακα-
ταθήκη εμπλουτισμένη με αγώνες μακραίωνης 
ιστορίας από Έλληνες που δώσαν τη ζωή τους 
και έχυσαν το αίμα τους. 
Λαός σοφός που συναισθανόταν το χρέος του, 
σεβόταν την ιστορία του και λάτρευε να ανα-
σαίνει λεύτερα, πληρώνοντας το κόστος για το 
πολύτιμο αυτό απόκτημα. Μοναδικό του φλά-
μπουρο στον αγώνα του για τη λευτεριά, η 
“αποκοτιά” του να μην υπολογίζει την διαφορά 
δυνάμεως και ισχύος. Έλεγε χαρακτηριστικά ο 
Γέρος του Μωριά: 
«Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανά-
σταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι εί-
μεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι 
Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πό-
λεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού 
πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάρα-

βα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις 
όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, 
και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί 
και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και 
οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμ-
φωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε 
την Επανάσταση».
Αυτή η περήφανη στάση του λαού μας ήταν το 
όπλο του σε όλες τις εθνικές περιπέτειες. Το δί-

κιο του και η ψυχή του τον ατσάλωνε και έκανε 
το “αδύνατο” δυνατό. Σήμερα ο λαός μας δίνει 
πάλι τη μάχη του, σε ένα σύγχρονο πόλεμο, 
αυτό της επιβίωσης, σε ένα “γνώριμο εχθρικό 
πεδίο φίλων και συμμάχων”. Και σε τούτο τον 
πόλεμο η ευχή του Γέρου του Μωριά δαφνοστε-
φανώνει την πάλη του λαού μας:
«Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώ-
ρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα 
και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοί-
ας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να 
έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. 
Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και 
αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το 
δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Την ημέ-
ρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του 
θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων 
Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυ-
ριανή ήμερα».

25η Μαρτίου 2015
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περιμένοντας τη νύχτα - Β. Δενδροπούλου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Πριν δύο χρόνια είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή 
να παρουσιάσω και το πρώτο βιβλίο της Βά-
σως Δενδροπούλου – μυθιστόρημα και αυτό – 
με τον τίτλο «Μεγάλη διάσωση» που είχε για 
πρωταγωνιστές εμάς τους Πυροσβέστες και 
ήταν, πραγματικά, ένας ύμνος για το λειτούρ-
γημά μας. Είχα, τότε, ευχηθεί να δούμε σύντο-
μα και τη συνέχεια, γιατί έχει ανάγκη από τέτοια 
ζωντανά γραπτά η λογοτεχνία μας. Και να, που 
σήμερα, κρατάμε στα χέρια μας το νέο της λο-
γοτεχνικό εγχείρημα. Το μυθιστόρημα με το με-
λαγχολικό τίτλο «Περιμένοντας τη νύχτα», από 
τις εκδόσεις Γαβριηλίδης.
Στις σελίδες του συναντώνται πρόσωπα και 
γεγονότα που συνθέτουν την κοινωνική τοιχο-
γραφία της μετεμφυλιακής Ελλάδος, ως την 
μεταπολίτευση, που έφθασε ο κουρνιαχτός του 
αδελφοκτόνου εμφυλίου. Όπως είναι γνωστό η 
πατρίδα μας, δυστυχώς, ήταν η μόνη ευρωπα-
ϊκή χώρα, που όχι μόνο δεν αναγνώρισε, αμέ-
σως, την εθνική αντίσταση του λαού της, κατά 
των κατακτητών, αλλά κατέτρεξε άγρια τους 
αγωνιστές. Ακολούθησε η εποχή που οι ήρωες 
έγιναν προδότες και οι προδότες ήρωες. Τότε οι 
μισοί Έλληνες ενεδύθηκαν το μανδύα του «εθνι-
κόφρονα» και οι άλλοι μισοί χαρακτηρίστηκαν 
«μιάσματα». Κάποιοι, κάτω από το μανδύα της 
«εθνικοφροσύνης», έκρυψαν τον ηθικό τους ξε-
πεσμό και τις παραβατικές τους συμπεριφορές. 
Τέτοιοι μισάνθρωποι, με την ανοχή του αστυνο-
μικού κράτους, μεταχειρίζονταν τους γύρω τους 
σαν να ήταν λιγότερο άνθρωποι.
Αυτές τις ανήλιαγες μέρες της ιστορίας μας, στις 
αρχές της δεκαετίας του 50, σ’ ένα νησί του Αι-
γαίου, που φιλοξένησε πολλούς εξόριστους πο-
λίτες, έχει την απαρχή του ο μύθος αυτού του 
βιβλίου – αν και θα ήταν σωστότερο να πούμε 
ιστορία – αφού η συγγραφέας του στηρίζει την 
έμπνευσή της σε πραγματικά γεγονότα.
Ένας μισάνθρωπος, σαν αυτούς που αναφέ-
ραμε προηγουμένως, πρώην συνεργάτης των 

κατακτητών και μαυραγορίτης και τότε αρχαιο-
κάπηλος και τοκογλύφος, βιάζει ένα δεκαπεντά-
χρονο κορίτσι και το εγκαταλείπει στο δάσος. 
Ένας εξόριστος παπουτσής, που περνά τυχαία, 
το συμμαζεύει, λιπόθυμο και πνιγμένο στα αίμα-
τα και το οδηγεί για περίθαλψη. Συνωμοτώντας, 
ο βιαστής της, ο ιερέας πατέρας της και ο αστυ-
νόμος  – γενικός δερβέναγας του νησιού – τον 
θεωρούν υπεύθυνο του βιασμού και τον ανα-
γκάζουν να την παντρευτεί. Εννιά μήνες μετά 
έρχεται στον κόσμο ο καρπός του βιασμού, ένα 
κοριτσάκι, που ο άγιος εκείνος παπουτσής το 
λάτρεψε σαν πραγματικό του παιδί και προστά-
τευσε την ανήλικη μητέρα του, που ζούσε μετα-
ξύ μελαγχολίας και τρέλας. 
Με πρωταγωνίστρια αυτό το κορίτσι, την πολυ-
τάραχη ζωή του, το ρόλο των φίλων της αλλά και 
των τυράννων της η συγγραφέας, ευφάνταστα, 
συνθέτει ένα πραγματικά συγκλονιστικό μυθι-
στόρημα. Η ιστορία, με αφηγήσεις ευαίσθητες 
και συχνά ποιητικές, ξεδιπλώνεται ως την εφη-
βεία της ηρωϊδας στο νησί και μετά στην Αθήνα. 
Την εποχή που η εσωτερική μετανάστευση και 
η συνακόλουθη τσιμεντοποίηση την κατήντη-
σαν τέρας. Το υφάδι της πλοκής ξαναγυρίζει 
για να τελειώσει στο νησί. Απολυτρωτικά για τα 
βάσανα που φόρτωσε η ζωή, στους ήρωες του 
βιβλίου, δίνουν αυτό που αποκαλούμε «θεία 
δίκη» και ο πάντα νικητής έρωτας.
Κατάθεση ζωής και ψυχής αυτό το βιβλίο. Όσοι 
γνωρίζουν την Βάσω Δενδροπούλου εύκολα θα 
διαπιστώσουν, πως έχει βάλει στα χείλη, στους 
χαρακτήρες καις τις συμπεριφορές των ηρώων 
της ψυχικά και βιωματικά της στοιχεία. Κάτι που 
κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ψάχνει στα 
τρίσβαθα των ψυχών τους με την άνεση ψυ-
χαναλυτή και αποκρυπτογραφεί το ρημαγμένο 
εσωτερικό τους κόσμο με την ικανότητα ψυχιά-
τρου. Αν και το μυθιστόρημα κινείται σε παρελ-
θόντα χρόνο, η συγγραφέας, όποτε της δίνεται 
η ευκαιρία, κάνει σαφείς αναφορές και στη σύγ-
χρονη ελληνική τραγωδία. Ακούστε μια φράση

Του επίτιμου Υπαρχηγού Αντιστρατήγου Χρήστου Κων. Μητροπέτρου 



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

της για να καταλάβετε. «Όνειρα κάνουν όσοι 
δεν πεινάνε και δεν κρυώνουν, αφού κανείς απ’ 
όσους γνώρισα δε χόρτασε και δε ζεστάθηκε με 
όνειρα». 
Σε κανένα σημείο του έργου η Βάσω Δενδρο-
πούλου δεν ξεχνά το ρόλο και την ευθύνη του 
πνευματικού ανθρώπου, υπογραμμίζοντας ότι 
σμιλεύει και τελειοποιεί τον άνθρωπο και ότι δί-
νει αληθινό νόημα στη ζωή του. Σε χρόνια κα-
τολίσθησης όλων των αξιών, υμνεί την αληθινή 
φιλία, τον έρωτα που ανεβάζει τη ζωή στο βά-
θρο που της αξίζει. Θυμίζει το σεβασμό και την 
αλληλεγγύη που οφείλουμε στον διπλανό μας, 
την κατανόηση στην οποία διαφορετικότητα και 
καταδικάζει την κάθε μορφή βίας και εκμετάλ-
λευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ακόμα, με 
εντελώς ιδιαίτερο τρόπο, στηλιτεύει το ψέμα, 
την υποκρισία και τους «καθώς πρέπει» με τις 
μαρμάρινες καρδιές και την κάλπικη «ηθική». 
Κοντολογίς, καταθέτει τη συμβολή της στο να 
γίνει η κοινωνία μας πιο όμορφη, πιο αληθινή, 
πιο ειρηνική και πιο ανθρώπινη. 
Βασικότερη αρετή του βιβλίου, βρίσκω πως εί-
ναι η αψεγάδιαστη μαστοριά με την οποία είναι 
γραμμένο. Η συγγραφέας χειρίζεται με εκπλη-
κτική ευστοχία τον απίστευτο πλούτο της ελλη-
νικής γλώσσας που χρησιμοποιεί. Παιχνιδίζο-
ντας με τη γλώσσα, μας δίνει έντονες εικόνες, 
γλαφυρότατες περιγραφές, ρυθμό που κρατούν 
σε μαγικό νήμα την πορεία και την αλληλουχία 
των γεγονότων, τολμηρές μεταφορές, κοφτές 
προτάσεις και έξοχες παρομοιώσεις που κε-
ντούν σχεδόν κάθε φράση. Είναι ολοφάνερο 
πως το βιβλίο απευθύνεται σε διψασμένους 
για καλή λογοτεχνία αναγνώστες. Ένα βιβλίο 
που θα διαβαστεί περισσότερες από μία φορά, 
αφού όταν το τελειώσεις νοιώθεις την ανάγκη 
να το ξαναρχίσεις, αμέσως απ’ την αρχή.
Θέλω να συγχαρώ και πάλι την Βάσω Δενδρο-
πούλου για το εξαιρετικό μυθιστόρημα με το 
οποίο στόλισε τη λογοτεχνία μας. Συγχαρητή-
ρια και στις εκδόσεις Γαβριηλίδη που, σε μια 
εποχή εχθρική για τον πολιτισμό, εκδίδουν τέ-
τοια όμορφα βιβλία, καθώς και για το πολύ καλό 
εκδοτικό αποτέλεσμα. 

ΜΕΡΙΚΑ ΛΟΓΙΑ Του Γιάννη Σταμούλη

Η γραφίδα του έμπειρου χρήστη της, του αγα-
πητού Στρατηγού, παρουσίασε με τον καλύτερο 
τρόπο το βιβλίο της συναδέλφου Βάσω Δεν-
δροπούλου. Το βιβλίο της Βάσω το διάβασα με 
μιας, κινηματογραφώντας το στο μυαλό  μου, 
με τις τόσο ζωντανές του σκηνές.
Η Βάσω με την ευγενική και  ονειρική της γρα-
φή  εμπνευσμένη από “ τις νύχτες που δεν είχα 
όνειρα, ανάμεσα γης και ουρανού  ζούσα”   ζω-
γραφίζει  την πολυτάραχη  ζωή της  Ελευθερίας, 
μιας κοπέλας που διανύει τη ζωή της από το 
νησί ης παιδικής ηλικίας της  μέχρι την πόλη της 
ενηλικίωσης  της.
Οπλισμένη με τις αισθήσεις και την εσωτερική 
της δύναμη, με δυνατή συμμαχία  τους φίλους, 
τον έρωτα, παλεύει με τα γυρίσματα της ζωής  
και ταξιδεύει στο χρόνο μαχόμενη και νικήτρια 
καταλήγοντας  στη “συμμετρία του πεπρωμέ-
νου”.
Να σαι καλά Βάσω
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Το ΔΣ της ΕΑΠΣ, απέστειλε στις 29/1/2015 
επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ι. 
Πανούση με την οποία εξέφρασε ι τις ειλικρινές 
ευχές του για την ανάληψη των καθηκόντων του 
στην ηγεσία του πολιτικού φορέα μας και κάθε 
επιτυχία για το πραγματικά δύσκολο έργο σας. 
Στην επιστολή σημειώνεται:
«Το Πυροσβεστικό Σώμα και το προσωπικό 
του, ως ο κύριος επιχειρησιακός βραχίονας της 
πολιτικής προστασίας της χώρας μας, επιτελεί 
όλα αυτά τα τελευταία «μνημονιακά χρόνια» την 
αποστολή του, με υψηλό επαγγελματισμό, υπό 
το βάρος σοβαρών και φλεγόντων προβλημά-
των, κυρίως με το περίσσευμα της ψυχής του 
και την συναίσθηση του καθήκοντος.
Παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση για να 
σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτά-
σεις μας για τα φλέγοντα προβλήματα που τα-
λανίζουν τον πυροσβεστικό οργανισμό και το 
προσωπικό του.
Κύριε Υπουργέ
Πριν 15 χρόνια, το καλοκαίρι του 2000, στο 
εξώφυλλο του περιοδικού της Ένωσής μας, 
που ήταν αφιερωμένο στη θυσία του Αξιωμα-
τικού μας Ηλία Γκάτσου που έπεσε στο καθή-
κον, δίπλα στη φωτογραφία του, αναγράφαμε 
τη δήλωσή σας ότι «ο Πυροσβέστης γνωρίζει 
καλά ότι η Δικαιοσύνη δεν αρκεί να εγγυηθεί την 
προστασία των ανθρώπων και των αγαθών. 

Χρειάζεται επιπλέον και η θυσία».
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, ότι γνωρίζετε 
καλά το Πυροσβεστικό Σώμα και την προσφορά 
των στελεχών του και γι αυτό και η προσμονή 
μας για την επίλυση των προβλημάτων μας εί-
ναι σαφώς μεγαλύτερη.

νέα πολιτική ηγεσία στο υπουργείο Προ.Πο
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Βασικοί άξονες θέσεων και απόψεων για τα 
κρίσιμα προβλήματα των αξιωματικών και 
του Πυροσβεστικού Σώματος
Εν όψη της συνάντησης με τον νέο Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ιωάννη Πανούση, η ΕΑΠΣ του 
κατέθεσε σχετικό υπόμνημα των θέσεων και 
απόψεων της για τα κρίσιμα προβλήματα του 
Πυροσβεστικού Σώματος:

1. Το πρόβλημα της ομογενοποίησης του 
πυροσβεστικού προσωπικού
Το θέμα της ομογενοποίησης του πυροσβεστι-
κού προσωπικού, αποτελεί ένα από τα μείζονα 
προβλήματα του ΠΣ γιατί πλήττει την ίδια την 
φυσιογνωμία του, προκαλεί ζητήματα επιχειρη-
σιακής υστέρησης και επί της ουσίας υποβαθμί-
ζει την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού 
οργανισμού. Δυστυχώς οι ενστάσεις της Ένω-
σής μας δεν εισακούστηκαν από την τότε κυβέρ-
νηση, όταν επέβαλε στο Πυροσβεστικό Σώμα 
αυτό το «πρωτοφανούς σύλληψης» σύστημα 
απασχόλησης. Για την ιστορία χαρακτηριστικά 
γράφαμε τον Ιούλιο του 2012 (Newsletter ΕΑΠΣ 
υπ. αρ. 2/7-2012):
«Εδώ και μήνες με συνεχείς δημόσιες παρεμ-
βάσεις, η ΕΑΠΣ είχε εκφράσει τον έντονο προ-
βληματισμό μας, για την επιχειρούμενη υπο-
βάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος μετά 
την πολιτική πρωτοβουλία των απερχόμενων 
κυβερνόντων για ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ του πυρο-
σβεστικού προσωπικού (μόνιμοι-πενταετείς- 
συμβασιούχοι). Η «φαστ τρακ» διαδικασία που 
ακολουθήθηκε με απίστευτη προχειρότητα, στο 
όριο της νομιμότητας ολοκληρώθηκε και με την 
χωρίς κριτήρια τοποθέτηση των νέων ΠΠΥ εξ 
ιδιωτών. Καταργήθηκαν οι 4000 χιλιάδες θέσεις 
μονίμων Πυροσβεστών και συστάθηκαν αντί-
στοιχες θέσεις ΠΠΥ με μειωμένες εργασιακές 
δυνατότητες χωρίς όμως να έχει υπάρξει μελέ-
τη για την επιχειρησιακή κατανομή - αξιοποίηση 
αυτού του ανθρώπινου δυναμικού.
Τορπιλίστηκε η πρωτοβουλία αναδιοργάνωσης 
του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν συστάθηκαν 
οι νέες θέσεις των ΠΠΥ ανά ειδικότητα και κα-
τηγορία σε κάθε ΠΥ έστω και στη θέση των κα-

ταργούμενων θέσεων μονίμων Πυροσβεστών. 
Έτσι οι τοποθετήσεις των ΠΠΥ των προερχομέ-
νων εξ συμβασιούχων έγιναν στις ΠΥ που υπη-
ρετούσαν χωρίς την ίδια ειδικότητα και με δια-
φοροποίηση του αριθμού των τοποθετημένων 
και των ΠΠΥ προερχομένων εξ ιδιωτών έγιναν 
σε ΠΚ και ΠΥ με μοναδικό κριτήριο τη βούληση 
της πυροσβεστικής ηγεσίας. Το Πυροσβεστικό 
Σώμα, ειδικά σήμερα στην εποχή της γενικευ-
μένης κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, δεν 
έχει την πολυτέλεια για οργανωτικές υστερή-
σεις, πειραματισμούς και προχειρότητες».
Δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα, παρά ότι 
το σύνολο των προκατόχων σας, έχουν αποδε-
χτεί το μέγεθος του συγκεκριμένου προβλήμα-
τος, ουδεμία λύση δόθηκε, με αποτέλεσμα το 
πρόβλημα να διαιωνίζεται και να μεγεθύνεται. 
Η Ένωσή μας σε όλες τις παρεμβάσεις της για 
τα προβλήματα του ΠΣ θέτει το συγκεκριμένο 
πρόβλημα στην κορυφή της ατζέντας, ζητώντας 
την επίλυσή του. Και η επίλυσή του δεν μπορεί 
να είναι άλλη από αυτή που θα διασφαλίσει και 
το αξιόμαχο του πυροσβεστικού οργανισμού 
και θα διασφαλίσει το εργασιακό μέλλον των 
συναδέλφων ΠΠΥ.
Καταρχήν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το νέο 
δεδομένο, ότι με το Ν.4249/2014 η εισαγωγή 
Πυροσβεστών στο ΠΣ θα γίνεται μέσω των Πα-
νελληνίων και ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις 
οι πρώτοι Δόκιμοι θα εισαχθούν το 2016, και θα 
αποφοιτήσουν το 2018. Άρα σε αυτό το διάστη-
μα, θα πρέπει νε έχει ολοκληρωθεί η υλοποί-
ηση της ενσωμάτωσης των συναδέλφων ΠΠΥ 
ώστε από το 2018 να τεθεί η βάση για την μετε-
ξέλιξη του ΠΣ σε ένα σύγχρονο οργανισμό που 
να έχει επιλύσει τουλάχιστον τις δυσλειτουργίες 
του στο καίριο ζήτημα της φυσιογνωμίας του 
προσωπικού του.
Όπως πάγια η ΕΑΠΣ έχει διατυπώσει, όσοι από 
τους ΠΠΥ έχουν τα τυπικά προσόντα πρόσλη-
ψης στο ΠΣ θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως 
ως πυροσβεστικό προσωπικό με τα ίδια ασφα-
λιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, με κατάρ-
γηση των αντίστοιχων θέσεων ΠΠΥ και την 
αντίστοιχη σύσταση θέσεων Πυροσβεστών ΓΥ.

θέσεις και απόψεις για τα προβλήματα του ΠΣ
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Η διαδικασία σαφώς και σε κάθε περίπτωση 
θα πρέπει να περιλαμβάνει την εισαγωγή τους 
στην Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και την επιτυχή αποφοίτησή της από 
αυτή. Με τη λειτουργία 2 εκπαιδευτικών σειρών 
ανά έτος, αρχόμενη από το 2015, η διαδικασία 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 
2017.
Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχιστεί η ροή μόνιμου 
πυροσβεστικού προσωπικού, μέχρι την πρώτη 
αποφοίτηση των Δοκίμων μέσω πανελληνίων, 
και το συγκεκριμένο προσωπικό των ΠΠΥ θα 
έχει πλήρη εκπαίδευση για την ουσιαστική του 
ενσωμάτωση στο πυροσβεστικό προσωπικό. 
Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα επιμεριστεί και 
η οικονομική επιβάρυνση της όλης διαδικασίας.
Για τους υπόλοιπους συναδέλφους από τους 
ΠΠΥ που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα για 
την εισαγωγή τους στην Σχολή Πυροσβεστών, 
θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μετά την ολοκλή-
ρωση της 5ετους σύμβασης τους, σύμφωνα με 
ότι προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα πρέπει να 
ενταχθούν στο πυροσβεστικό προσωπικό, με 
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για συνορια-
κούς - ειδικούς της ΕΛΑΣ, με προσωποπαγείς 
θέσεις που θα καταργούνται μετά την συνταξι-
οδότησή τους και θα μετατρέπονται αυτομάτως 
σε κενή θέση Πυροσβέστη ΓΥ.
Τέλος άμεσα και προ της έναρξης της παραπά-
νω διαδικασίας θα πρέπει να γίνει απορρόφη-
ση των επιλαχόντων προς συμπλήρωση των 
κενών που υπάρχουν σήμερα στις θέσεις των 
Πενταετών Πυροσβεστών. Αναφορικά επίσης 
για το επί συμβάση προσωπικό, χρειάζεται η 
συνέχιση του θεσμού, για την αντιμετώπιση των 
αυξημένων εποχικών αναγκών της δασοπυρό-
σβεσης, μετά από μια νέα επιχειρησιακή μελέ-
τη που να καθορίζει την αριθμητική και τοπική 
αναγκαιότητα.

2. Η ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων 
του Ν.4249/2014
Όπως είχαμε διατυπώσει και στη δημόσια δια-
βούλευση και στις συναντήσεις μας με την πο-
λιτική ηγεσία η Ένωσή μας είχε σημαντικές δι-
αφωνίες ως προς συγκεκριμένες ρυθμίσεις του 
νέου Νόμου. Συγκεκριμένα:
- Στο χαρακτήρα του πυροσβεστικού προσωπι-
κού θα πρέπει να ληφθεί η σημαντική απόφαση 
και να επιλυθεί η τριχοτόμηση του πυροσβεστι-

κού προσωπικού, καταργώντας την κατηγορία 
των ΠΠΥ και εντάσσοντας στο πυροσβεστικό 
προσωπικό και θα πρέπει να συμπληρωθεί η 
κατηγορία του εποχικού προσωπικού, για τις 
πραγματικά εποχικές επιχειρησιακές ανάγκες 
του ΠΣ.
- Η σύσταση του μοντέλου δύο Υπαρχηγών, 
όπως είχαμε επισημάνει προ της ψήφισης του 
Νόμου, εισήγαγε ένα ιεραρχικό μοντέλο δοκι-
μασμένο στο παρελθόν για λίγο χρόνο και κα-
ταργημένο ως αποτυχημένο. Η διοικητική αυτή 
μορφή επίσης δεν υπάρχει στα έτερα ΣΑ, δεν 
εξυπηρετεί καμία πραγματική ανάγκη, ενώ πε-
ριπλέκει την πορεία της διοικητικής καθημερινό-
τητας. Η πρόταση συνίσταται στην κατάργηση 
του ενός Υπαρχηγού – Αντιστρατήγου.
- Πρέπει να καταργηθεί ο Συντονιστής Υποστή-
ριξης, θεσμός άγνωστος και με αναντιστοιχία 
σε άλλα Σώματα και επανέλθει στη θέση του ο 
θεσμός του Προϊσταμένου του Επιτελείου με το 
βαθμό του Υποστρατήγου. Παράλληλα θα πρέ-
πει να επανασυσταθούν οι δύο Προϊστάμενοι 
των δύο Κλάδων Υποστήριξης και Επιχειρήσε-
ων, με μεταφορά σε αυτές των δύο Αρχιπυράρ-
χων από τους προβλεπόμενους στους Διευθυ-
ντές Διευθύνσεων.
- Από τις 6 υπερδιευθύνσεις, θα πρέπει να απο-
σπαστεί το αντικείμενο της υγείας και ασφάλει-
ας και της πληροφορικής και να συσταθούν σε 
ξεχωριστές διευθύνσεις, αυτές της Διεύθυνσης 
Υγείας και Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών ως απόλυτα εξει-
δικευμένες τόσο σε αντικείμενο όσο και σε προ-
σωπικό.
- Η εισαγωγή του θεσμού των τριών Συντονι-
στών Επιχειρήσεων - Υποστρατήγων, όπως εί-
χαμε επισημάνει προ της ψήφισης του Νόμου 
παραμένει ακόμα άγνωστο από ποια αναγκαι-
ότητα προέκυψε, με έδρα αντίστοιχα Πάτρα, 
Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Η καινοφανής σύλλη-
ψή του, χωρίς προηγούμενο και αντιστοιχία σε 
κανένα άλλο Σώμα, όπως το είχαμε επισημάνει 
προ της ψηφίσεως του Νόμου, επιβεβαιώθηκε 
και στην εφαρμογή του, αφού το συγκεκριμένο 
επίπεδο Διοίκησης, ουδέν προσέφερε. Η πρό-
τασή μας είναι η κατάργηση του θεσμού και η 
επαναφορά του δοκιμασμένου θεσμού των δύο 
Γενικών Επιθεωρητών – Αντιστρατήγων, Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Ελ-
λάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, 
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αντίστοιχα και η επαναφορά του Διοικητή ΠΕ-
ΠΥΔ – Υποστρατήγου στην Κεντρική Μακεδο-
νία και Δυτική Ελλάδα.
- Χωρίς καμία μελέτη και αναγκαιότητα, περικό-
πηκε ο καταληκτικός βαθμός των συναδέλφων 
Αξιωματικών ΕΥ Πλοηγών, Τεχνικών, Υγειονο-
μικών. Η πρόταση είναι να επανέλθει καθότι 
είναι κατάφωρο άδικο για την προσφορά των 
συγκεκριμένων συναδέλφων.
- Παρά την θετική πρόθεση για τον εκσυγχρο-
νισμό της πυροσβεστικής εκπαίδευσης και της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καταρχήν υποβαθ-
μίζεται κατά βαθμό και ο Διοικητής της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας και ο Διοικητής της Σχολής 
Δοκίμων Ανθυποπυραγών, με πλήρη αναντι-
στοιχία με τις υπόλοιπες Σχολές των ΕΔ και ΣΑ. 
Επίσης το όλο εγχείρημα, οπισθοδρομείτε κα-
θώς προβλέπεται στο Νόμο να χρησιμοποιεί-
ται ως δομή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 
ΠΔ 174/1983 που είναι πεπαλαιωμένο και για 
το οποίο έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές 
προκειμένου να το τροποποιήσουν. Οι περισ-
σότερες οργανωτικές ρυθμίσεις του Νόμου εί-
ναι πρόχειρες και αποσπασματικές, γι αυτό στο 
συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να παραμείνει 
μόνο η κεντρική φιλοσοφία της ανωτατικοποίη-
σης και των βασικών δομών της και τα υπόλοι-
πα περί λειτουργίας της Ακαδημίας, θα πρέπει 
να εισαχθεί εξουσιοδοτική διάταξη για να ρυθμι-
στούν με Π.Δ. ή Υ.Α.
- Η εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών μέσω 
των Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, 
αλλά δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλή-
ρωση του προσωπικού και με ποιο τρόπο θα 
προσλαμβάνεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση 
των Πυροσβεστών από το νέο σύστημα. Το ίδιο 
ισχύει και για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυρο-
σβεστών.
- Η πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργίας 
του ΕΣΚΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί από σχε-
τική ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη διαχείρι-
ση περιστατικών πολιτικής προστασίας με ανά-
λογη δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση 
στους αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προστασί-
ας.
- Για τα Περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων που 
ιδρύθηκαν δεν προβλέπεται η ξεκάθαρη δια-
σύνδεσή τους με τα περιφερειακά όργανα πολι-
τικής προστασίας της αυτοδιοίκησης που έχουν 
ξεκάθαρα αυτόνομη διοικητική μορφή και υπα-

γωγή στο ΥΠ.ΕΣ.
- Καθιερώθηκε η Δ/νση. Ελέγχου Επιθεώρησης 
του ΠΣ ως πυροσβεστική αστυνομία για το πυ-
ροσβεστικό προσωπικό, το οποίο όμως ως μέ-
χρι στιγμής ελέγχεται από όλες τις διοικητικές 
δομές ελέγχου, (Εσωτερικές Υποθέσεις ΕΛΑΣ, 
Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, Τακτική Ελληνική 
Δικαιοσύνη) διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ 
πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου. Άρα θα απασχο-
ληθεί μεγάλος αριθμός προσωπικού χωρίς ιδι-
αίτερη αναγκαιότητα, αφού η δικαιοδοσία τους 
βρίσκεται και στις προαναφερόμενες Αρχές.
Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχουν ακόμα και 
μια σειρά ακόμα από προβλήματα που προέ-
κυψαν από την εφαρμογή του νέου Νόμου, που 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά, και 
όπως το πράξατε για τα αντίστοιχα ζητήματα 
της ΕΛΑΣ. θα πρέπει μετά από πρωτοβουλία 
σας, να γίνει μια ευρεία τροποποίηση και για τα 
ζητήματα του ΠΣ.

3. Οι υστερήσεις στην υλοποίηση των δια-
τάξεων του Ν.4249/2014
Πέρα από τις διαφωνίες μας σε ρυθμίσεις του 
Ν.4249/2014, για την αναδιοργάνωση του ΠΣ 
και της ΓΓΠΠ, τα όποια θετικά του, δυστυχώς 
ακόμη, μήνες μετά την ψήφιση του, δεν έχουν 
υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα :
- Δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση 
για τη διαδικασία βεβαίωσης προστίμων ή άλ-
λων διοικητικών ποινών σε όσους επιβαρύνουν 
την Υπηρεσία με την ειδοποίηση και επέμβα-
ση των υπηρεσιών του ΠΣ σε περιστατικά που 
οφείλονται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια ή μη τή-
ρηση των σχετικών διατάξεων ασφαλείας, ιδίως 
για ζητήματα πυροπροστασίας και συντήρησης 
ανελκυστήρων, καθώς και σε όσους για οποιον-
δήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχεραίνουν 
αναίτια το πυροσβεστικό έργο. Επίσης δεν έχει 
εκδοθεί η κοινή απόφαση, δική σας και του 
Υπουργού Οικονομικών, για το ύψος του προ-
στίμου που αναλογεί και εισπράττεται υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου.
- Δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισμό 
του ειδικού παραβόλου υπέρ δημοσίου, που 
εισπράττεται για την πιστοποίηση του προσω-
πικού πυρασφάλειας επιχειρήσεων και άλλων 
φορέων.
- Δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο προεδρικό 
διάταγμα, με το οποίο θα καθορίζεται το
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πυροσβεστικό προσωπικό που μπορεί να φέ-
ρει οπλισμό, το είδος του οπλισμού, οι υποχρε-
ώσεις του προσωπικού που οπλοφορεί, η εκ-
παίδευσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, οι χώροι προσωρινής 
κράτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
- Δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ, με την οποία θα κα-
θορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνερ-
γασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Ειδικής 
Γραμματείας Δασών που αφορούν: α) στις δρά-
σεις πρόληψης και προστασίας των δασικών 
εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκ-
πόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) 
στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση 
άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς 
το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση 
των δασικών πυρκαγιών.
- Δεν έχει εκδοθεί η απόφασή, με την οποία 
ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης, δι-
άρθρωσης, λειτουργίας, στελέχωσης της Μονά-
δας 112
- Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για 
την υλοποίηση του νέου εκπαιδευτικού πυρο-
σβεστικού συστήματος.
Το πλέον όμως σημαντικό, είναι όμως ότι δεν 
έχουν υλοποιηθεί ακόμα, τα θετικά του Νόμου 
και συγκεκριμένα:
- Δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που 
να ρυθμίζει θέματα προστασίας της υγείας και 
ασφάλειας του προσωπικού του Πυροσβεστι-
κού Σώματος.
- Δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα με το 
οποίο θα καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋπο-
θέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα για την εφαρμογή του νέου θεσμού του 
Συνηγόρου του Πυροσβέστη.
- Δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για 
τη λειτουργία του Αστυνομικού Φαρμακείου 
που θα εξυπηρετεί και το πυροσβεστικό προ-
σωπικό, εν ενεργεία και εν συντάξη.

4. Για τις μεταθέσεις του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος
Όπως πάγια και μονότονα η ΕΑΠΣ επισημαίνει 
τα τελευταία χρόνια το βασικό θεσμικό πλαίσιο 
των μεταθέσεων του προσωπικού του 1996 , με 
τις ελάχιστες τροποποιήσεις, του δεν είναι ικανό 
να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη πραγματικότητα, 

τις ανάγκες του προσωπικού, την εξέλιξη της 
υπηρεσίας και σαφώς την δυσχερή οικονομική 
κατάσταση.
Θα πρέπει άμεσα να ανοίξει ο διάλογος που να 
οδηγήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και σε 
κάθε περίπτωση προ των επόμενων μεταθέσε-
ων σε ένα καινούργιο, σύγχρονο σύστημα μετα-
θέσεων που να συνδυάζει την αρμονία μεταξύ 
των υπηρεσιακών αναγκών και της ομαλής και 
με μακρόχρονο προγραμματισμό του προσω-
πικού βίου των συναδέλφων.
Ο υφιστάμενος κανονισμός μεταθέσεων που 
ορίζεται από το ΠΔ 170/1996, υπέστη μικρές 
τροποποιήσεις στη διάβα των ετών μέχρι σήμε-
ρα, χωρίς όμως τις ριζικές ζωτικές και φλέγοντες 
τροποποιήσεις για να συμπεριλάβει τους Πυρο-
σβέστες πρόσληψης μετά την 65η εκπαιδευτική 
σειρά, τους 4000 συναδέλφους της νέας κατη-
γορίας των ΠΠΥ, τους Αξιωματικούς εκ ιδιωτών 
πτυχιούχους, τους Αξιωματικούς από το βαθμό 
του Αντιπυράρχου και άνω. Συγκεκριμένα:
Ο κανονισμός μεταθέσεων αντιμετωπίζει με 
εντελώς διαφορετικό τρόπο το πυροσβεστικό 
προσωπικό, ανάλογα του έτους πρόσληψής 
τους, δίνοντας σε άλλους το προνόμιο της μό-
νιμης παραμονής, σε άλλους τον περιορισμό 
της 8ετούς παραμονής, σε άλλους τη δυνατό-
τητα μετάθεσης και σε άλλους όχι, σε άλλους τη 
δυνατότητα επιλογής τόπου συμφέροντος και 
αλλαγής του και σε άλλους, τους νεότερους όχι.
Ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων Πυροσβε-
στών, έχει εγκλωβιστεί εδώ και χρόνια, κυρίως 
σε υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, καθότι για 
να μετατεθούν στην πόλη συμφέροντος τους, 
θα πρέπει να ισχύσουν συνδυαστικά και να 
προκύψει κενή οργανική θέση εκεί και να προ-
ηγηθεί πρόσληψη στην υπηρεσία που υπηρε-
τούν. Αποτέλεσμα να μπορεί να μετατεθεί στην 
τυχόν κενή θέση συμφέροντός του, νεότερος 
συνάδελφος, νεοκατατασόμενος, και ο ίδιος όχι.
Το μεγάλο τρωτό στην λειτουργία του κανονι-
σμού μεταθέσεων έγινε με την έναρξη της τρι-
χοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού, 
όπου 4.000 οργανικές θέσεις Πυροσβεστών, 
μετατράπηκαν σε ισάριθμες ΠΠΥ χωρίς να κα-
θοριστούν που και πόσοι, σε ένα μοναδικό διοι-
κητικό κατασκεύασμα, όπου καταργήθηκαν δηλ. 
θέσεις που ήταν συγκεκριμένες ανά ειδικότητα 
και πόλη και μετατράπηκαν σε «πανελλαδικής 
εμβέλειας» οριζόμενες, ή όπου υπηρετούσαν οι
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ΠΠΥ ως εποχικοί ή κατά την υπηρεσιακή ή άλλη 
βούληση για τους εξ ιδιωτών. Θεωρητικά τούτο 
θα ήταν προσωρινό, μέχρι την έκδοση νέου θε-
σμικού πλαισίου μεταθέσεων για το συγκεκρι-
μένο προσωπικό. Όμως μέχρι σήμερα ακολου-
θήθηκε η παλαιά και δοκιμασμένη τακτική του 
«ουδέν μονιμότερου του προσωρινού».
Αναφορικά με τους Αξιωματικούς του ΠΣ ο υφι-
στάμενος κανονισμός μεταθέσεων, παρά τις 
κατά καιρούς δεσμεύσεις των πολιτικών ηγεσι-
ών, έχει εξαιρέσει από την προστασία του, τους 
συναδέλφους από το βαθμό του Αντιπυράρχου 
και άνω, αφήνοντάς τους εκτιθέμενους στην 
άνευ όρων και ορίων μεταθετότητα, δυσχεραί-
νοντας την προσωπική τους ζωή και οδηγώ-
ντας τους πολλές φορές σε ανυπέρβλητα οικο-
νομικά αδιέξοδα, ειδικά σήμερα την εποχή της 
γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Εδώ θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι οι ανώτεροι και ανώτατοι 
Αξιωματικοί του Π.Σ. που μετατίθενται, ειδικά σε 
Υπηρεσίες «δυσμενούς διαβίωσης» δεν έχουν 
καμία διευκόλυνση διαμονής, αντίστοιχη των 
συναδέλφων τους των ΕΔ.
Οι συνάδελφοι Αξιωματικοί που προσλαμβά-
νονται εξ ιδιωτών πτυχιούχων, προβλέπεται να 
τοποθετούνται σε Κεντρικές Υπηρεσίες και στις 
έδρες των ΠΕΠΥΔ, χωρίς όμως να καθορίζεται 
ούτε η συγκεκριμένη διαδικασία και το σημαντι-
κότερο, εν συνεχεία η διαδικασία της μεταθετό-
τητάς τους για την υπόλοιπη θητεία τους, Το ίδιο 
ισχύει και για τους υπόλοιπους συναδέλφους 
που θα ενταχθούν, στην κατηγορία των Διοικη-
τικών Αξιωματικών.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα της 
εφαρμογής του κανονισμού αποτελεί η πρόβλε-
ψη ότι η κατανομή των οργανικών θέσεων του 
πυροσβεστικού προσωπικού γίνεται κατ’ έτος 
με μονοπρόσωπη απόφαση της ηγεσίας, αφή-
νοντας σαφώς περιθώρια για «δικαιολογημένη 
κριτική». Η κατανομή δεν εξετάζεται καν από τα 
αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και δεν υπάρ-
χει καμία υποχρέωση αιτιολογίας της συγκεκρι-
μένης απόφασης, η οποία τουλάχιστο θα έπρε-
πε να συζητείται από το Συμβούλιο Επιτελικού 
Σχεδιασμού.
Μια σειρά επίσης από δυσλειτουργίες και ανα-
ντιστοιχίες των πυροσβεστικών εξελίξεων του 
κανονισμού μεταθέσεων, παρότι έχουν εντοπι-
στεί από σχετικές επιτροπές, «φρέναραν» στην 
αναγκαία πολιτική πρωτοβουλία.

Είχαμε ζητήσει λίγες μέρες πριν από την 
απερχόμενη πολιτική ηγεσία να εφαρμόσει 
την τελευταία διάταξη του προ ολίγων μηνών, 
Π.Δ.93/2014 και να διαθέσει όλους τους νεοε-
ξερχόμενους Πυροσβέστες στην ΠΕΠΥΔ Αττι-
κής μέχρι τέλη Μαίου, δηλ.το χρόνο των επό-
μενων τακτικών μεταθέσεων και μέχρι τότε μετά 
από διάλογο να είχαμε ένα νέο σύστημα μετα-
θέσεων, σύγχρονο, δίκαιο, αξιοκρατικό που να 
ενσωματωθούν σε αυτό και οι νέοι αυτοί συνά-
δελφοι, οι οποίοι παράλληλα θα ξεκινήσουν την 
επαγγελματική εμπειρία τους για έξι ακόμα μή-
νες στους μάχιμους πυροσβεστικούς σταθμούς 
της Αττικής.

5. Για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιω-
ματικών του Πυροσβεστικού Σώματος
Ένα από τα καίρια προβλήματα του ΠΣ αποτε-
λεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων 
και προαγωγών των Αξιωματικών του ΠΣ, το 
οποίο και επιτρέπει την αδικία, την αναξιοκρα-
τία, γεγονότα αυταπόδεικτα, μιας και η πλειονό-
τητα των αδικηθέντων συναδέλφων, προσφεύ-
γοντας στην Ελληνική Δικαιοσύνη δικαιώνονται. 
Πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών που χρησιμο-
ποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για 
την προώθηση των αρεστών της επιλογών και 
σαφώς στη διάβα των έντονων πολιτικών πα-
θών επέτρεψε σε «εξωυπηρεσιακά δεδομένα» 
να υπεισέλθουν στην υπηρεσιακή ζωή και να 
στρατεύσουν τις επιλογές των προαγωγών και 
κρίσεων σε «χρωματικές επιλογές».
Από το 1992 που έλκει την γέννησή του το θε-
σμικό πλαίσιο κρίσεων και προαγωγών των 
αξιωματικών, υπήρξε το αίτημα του εκσυγ-
χρονισμού τους. Από το 1996, που ιδρύθηκε 
η ΕΑΠΣ κατ’ έτος μονότονα καταγγέλλει τη δι-
αδικασία προαγωγών. Παράλληλα πολλάκις 
εκπρόσωποί της συμμετείχαν σε ομάδες εργα-
σίας και επιτροπές για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου, χωρίς ποτέ να υπάρχει κατάληξη με 
πολιτική βούληση για αλλαγές. Οι παρεμβάσεις 
της ΕΑΠΣ όλα αυτά τα χρόνια κατάφεραν, του-
λάχιστον να είναι κοινοποιήσιμη στον ενδιαφε-
ρόμενο η έκθεση αξιολόγησής του και επίσης 
τουλάχιστον να γίνονται σεβαστές οι δικαστικές 
αποφάσεις - δικαιώσεις των συναδέλφων από 
τα δευτεροβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια. Έτσι 
επί πάνω από 20 έτη άπασες οι πολιτικές ηγε-
σίες διατήρησαν το αυτό σύστημα, προφανώς
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γιατί ήταν λειτουργικό γι’ αυτές. Άλλοτε με ευ-
γένεια και κρατώντας τα προσχήματα, άλλοτε 
με εξόφθαλμες παρεμβάσεις και επιλογές, δη-
μιούργησαν διοικητικές αρρυθμίες και το χει-
ρότερο απογοήτευση σε δεκάδες στελέχη μας, 
ειδικά προς το τέλος της υπηρεσιακής προ-
σφοράς του. Εξέχως χαρακτηριστικό, που έχει 
γραφεί στα ιστορικά μελανά, ήταν η κρυφίως 
και αιφνιδιαστική «νομοθετική ρύθμιση του ΠΔ 
242/2007, όπου η τότε πολιτική ηγεσία εξεδύθη 
πλήρως προσχημάτων και προχώρησε σε κρί-
σεις και προαγωγές των αξιωματικών του ΠΣ 
χωρίς καν να συνταχθούν γι αυτούς νέες εκθέ-
σεις ικανότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιλαμβάνεται και η επιλογή 
και αντίστοιχα παύση του Αρχηγού, όπου τείνει 
πλέον να γίνει άγραφος κανόνας, μετά από μια 
επιτυχημένη αντιπυρική χρονιά, όπου, μετά τις 
τελετές όπου του δίδονται τα ευχαριστήρια, να 
αποστρατεύεται εξ αιτίας άλλου λόγου και αιτί-
ας, ως ένδειξη προφανώς μιας ιδιότυπης βρά-
βευσής του.
Για όλα τα υπόλοιπα κρίσιμα προβλήματα του 
πυροσβεστικού προσωπικού, όπως η αποκα-
τάσταση των μισθολογικών αδικιών, σύμφωνα 
με την απόφαση του ΣτΕ, αλλά και το ασφαλι-
στικό, πιστεύουμε ότι η νέα κυβέρνηση θα υλο-
ποιήσει άμεσα τις δεσμεύσεις της».

Την ώρα που η συζήτηση για το “χρέος” της πα-
τρίδας μας και τις υποχρεώσεις μας στην απο-
πληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων του, 
μονοπωλούν την πολιτική, χρειάζεται να κάνου-
με μια μικρή περιήγηση στα κλασικά χριστιανι-
κά κείμενα, για να δούμε μια άλλη πλευρά της 
οικονομίας, που ταυτίζεται στις μέρες μας από 
την τρομοκρατία των αριθμών, του χρήματος 
και των αδυσώπητων οικονομικών μεγεθών. 
Χαρακτηριστικά γράφει η Καθηγήτρια Brenda 
Ihssen στο Λουθηρανικό Πανεπιστήμιο τής Τα-
κόμα:
“Η παγκόσμια φτώχεια είναι τόση πού το θέμα 
της τοκογλυφίας είναι σημαντικό για όσους στο-
χάζονται για τίς σύγχρονες οικονομικές κατα-
στροφές τίς οποίες επιφέρουν άδικες πρακτικές 
δανεισμού. Ο καπιταλισμός έχει υποτάξει για 
πάρα πολύ καιρό την ανθρώπινη υγεία και αξι-
οπρέπεια σέ οικονομικούς σκοπούς. Ως θέμα 
η τοκογλυφία δεν προκαλεί συζητήσεις, αλλά η 
φτώχεια προκαλεί. Θα πρέπει να προβληματι-
ζόμαστε βαθιά για το κακό πού επιφέρει ο τό-
κος των δανείων σε άτομα, σε οικογένειες, σε 
κοινότητες, σε χώρες και – αν οι θεολόγοι μας 
έχουν δίκαιο – ακόμη και στη σωτηρία του κα-
θενός μας” (1)
Η ριζοσπαστική και ανθρωποκεντρική χριστια-
νική θρησκεία, μέσα από τα βασικά της λατρευ-
τικά - δογματικά κείμενα διδάσκει την απανθρω-
πιά του δανεισμού με τόκο. Από τα κείμενα της 
Παλαιάς Διαθήκης δίνεται η οδηγία προς τους 

πιστούς “ότι δεν θα πρέπει να δώσεις στον 
αδελφόν σου δάνειο χρημάτων με τόκο, ούτε 
θα ζητήσεις τόκο για τα τρόφιμα ή για οτιδήποτε 
άλλο πράγμα που δάνεισες σ’ αυτόν.”(2)
Στην Καινή Διαθήκη, η διδαχή αυτή εξελίσσεται 
σε προτροπή σε κοινοκτημοσύνη : “και όσοι εί-
χαν πιστέψει ήσαν ομόφρονες και ομόψυχοι και 
κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του 
είναι δικό του, αλλά ήσαν εις αυτούς όλα κοινά). 
“ (3)
Την ουσιαστική όμως άρνηση της Ορθοδοξίας 
στην τοκογλυφία αναδεικνύουν με τις διδαχές 
του οι Μεγάλοι Πατέρες.
Ο Άγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός διδάσκει ότι ο 
τόκος μολύνει τη γη και ότι είναι άξιοι κατάκρι-
σης “οι «σιτοκάπηλοι» και γενικά όσοι έμποροι 
καραδοκούν για οικονομικά δύσκολες εποχές, 
ώστε να αισχροκερδήσουν.” (4)
Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεάς διδάσκει ότι “ο νόμος 
απαγορεύει να δανείζεις τον αδελφό και δεν 
είναι δίκαιο να βάζεις τόκους” Με την έννοια 
αδελφός, δεν νοείται μόνο ο βιολογικός αδερ-
φός, αλλά και οι άνθρωποι της ίδιας φυλής και 
της ίδιας γνώμης.(5)
Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης δίδασκε ότι “η επι-
κόηση της τοκογλυφίας προσομοιάζει με τη λη-
στεία μετά φόνου και χαρακτηριστικά έλεγε: “ 
Τόκος όνομα της ληστείας γίνεται. Ω πονηράς 
συζυγίας, ην η φύσις μεν ουκ εγνώρισεν, η δε 
των φιλοχρηματούντων νόσος εν τοις αψύχοις 
εκαινοτόμησεν!”(6)

οι κερδοσκόποι τοκογλύφοι χωρίς θεό και άνθρωπο
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Ο Μέγας Βασίλειος με τη σειρά του, στρεφόταν 
εναντίον των τοκογλύφων λέγοντάς τους: «Εκα-
τοστολόγοι και δεκατοστολόγοι λέγονται μερι-
κοί, φρικτά και να ακούγονται ονόματα, μηνιαίοι 
απαιτητητές, σαν τους επιληπτικούς κατά τις 
περιόδους της Σελήνης επιτίθενται στους φτω-
χούς, για την πονηρή δόση τους» (7)
Οι σύγχρονοι τοκογλύφοι - κερδοσκόποι των 
αγορών δηλητηριάζουν την ζωή μας, η πώληση 
του ανταλλακτικού μέσου, του χρήματος, τείνει 
αν μετατρέψει τη ζωή μας σε απλό οικονομικό 
μέσο, υποθήκη των νομισματικών μονάδων. 
Η βροντερή φωνή του Μεγάλου Βασιλείου εξα-
κοντίζεται δια μέσου των αιώνων για να αφυ-
νήσει και να συνετίσει την τοκολαγνεία των ιέ-
ρακων των διεθνών αγορών: “σκίσε, άνθρωπε, 
το άδικο γραμμάτιο, ώστε να λυθεί η αμαρτία. 
Εξάλειψε την ομολογία των βαρύτατων τόκων”
1.«Τά κηρύγματα τού Βασιλείου καί τού Γρηγο-
ρίου (Νύσσης) γιά τήν τοκογλυφία».
2. ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ ΚΓ΄ 23.
3.Πράξεις Αποστόλων, 4, 32.

4.Λόγος ιστ’, 18,19.
5. Στρωματείς, 2, 18. 
6. Κατά τοκιζόντων, 3
7. PG 95, 1372B

Συναντήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. της 
Ένωσής μας με τον νέο Αν. Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Ι. Πανούση. 
Η Ένωσή μας αρχικώς του ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στα νέα του καθήκοντα, εκφράζοντας την 
ικανοποίηση της που στην πολιτική ηγεσία του 
φορέα μας τοποθετήθηκε ένας άνθρωπος με 
βαθιά και ουσιαστική γνώση των ζητημάτων 
μας. Στη συζήτηση, αναπτύχθηκαν τα καυτά 
προβλήματα που ταλανίζουν το πυροσβεστι-
κό προσωπικό και το Πυροσβεστικό 
Σώμα. Ειδικά τέθηκαν τα ζητήματα της 
πλήρης αποκατάστασης των μισθολο-
γικών μας, σύμφωνα με την απόφαση 
του ΣτΕ και της κατάργησης του σχετι-
κού νόμου που προέβλεψε τη διάλυση 
του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός, 
μας δήλωσε την πρόθεσή του για ουσι-
αστικές παρεμβάσεις που θα δώσουν 
λύσεις στα προβλήματά μας, μετά από 
ειλικρινή διάλογο και ουσιαστική δια-

βούλευση, με τα σωματεία μας.
Για το ζήτημα της αποκατάστασης των μισθολο-
γικών αδικιών σύμφωνα με τις δικαστικές απο-
φάσεις, μας διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιηθεί η 
κυβερνητική δέσμευση για άμεση υλοποίηση, 
ενώ για το ζήτημα του ΤΕΑΠΑΣΑ, επίσης μας 
διαβεβαίωσε ότι προ του τέλους του τρέχοντος 
μηνός θα γίνει η νομοθετική ρύθμιση για την κα-
τάργηση της σχετικής αντιασφαλιστικής νομο-
θετικής ρύθμισης.

συνάντηση με τον νέο Αν. Υπουργό Προ.Πο
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από τη λατρεία στον Αλλάχ στην τζιχαντική τρομοκρατία

Ιωάννης Σταμούλης - Πύραρχος - Πρόεδρος ΔΣ της ΕΑΠΣ

Πως μετατρέπεται η λατρεία ενός Θεού σε 
μίσος προς τον συνάνθρωπο.
Μετά το τελευταίο τραγικό γεγονός του Παρισί-
ου, με την στυγνή δολοφονική ενέργεια των φα-
νατικών ισλαμιστών, φωτίζεται ξανά το φλέγον 
ζήτημα του θρησκευτικού φονταμενταλισμού 
και στην συγκεκριμένη περίπτωση το φαινό-
μενο της εγκληματικότητας με «θρησκευτικό 
κίνητρο». Και είναι πράγματι τραγικό πως «θε-
όπνευστα κείμενα» που ενέπνευσαν θρησκεί-
ες με εκατομμύρια πιστούς και εκατοντάδων 
ετών διάρκειας, μπορούν να παρερμηνευτούν 
εκουσίως ή ακουσίως και να μετατραπούν σε 
«εμπρηστικά εφαλτήρια» πρωτοφανούς βιαιό-
τητας και φρικαλέας εγκληματικότητας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ισλαμική θρη-
σκεία, μονοθεϊστική στο χαρακτήρα, με μετα-
φυσική προσμονή και γεμάτη συμβολικές ανα-
φορές στο βασικό της «ιερό κοράνιο». Κείμενο 
που στα χέρια και το μυαλό φανατικών μπορεί 
να αποτελέσει το απόλυτο εγχειρίδιο μίσους και 
βίας, ειδικά αν ο πιστός το ερμηνεύσει αυτολεξεί 
και το χειρότερο αν προσπαθήσει να το εφαρ-
μόσει. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά τέτοια 
αποσπάσματα από μια ελληνική έκδοση του 
Κορανίου «Συγκρότημα του Βασιλιά Φαχντ για 
την εκτύπωση του ιερού κορανίου Μέδινα-Σα-
ουδική Αραβία».
Στο κεφάλαιο «Σούρα Άλ Ιμράν Μέρος 4o, 
151» γράφει :
Θα σκορπίσουμε τον τρόμο στις καρδιές των 
απίστων, γιατί ταίριασαν τον ΑΛΛΑΧ μ’ άλλους 
συνεταίρους που δεν έχουν καμιά ένδειξη ότι 
είναι θεοί. Η κατοικία τους θα είναι η Φωτιά. Τι 
αξιοθρήνητη είναι αυτή η διαμονή των κακούρ-
γων!
Στο κεφάλαιο «Σούρα ελ-Νισά Μέρος 5o, 56» 
στο ίδιο πνεύμα προστίθεται:
Όσοι αρνήθηκαν τα σημεία μας, σύντομα θα 
τους κάψουμε με την Φωτιά κι όσες φορές θα 
ψήνονται τα δέρματά τους, θα τ’ αντικαταστούμε 
μ’ άλλα δέρματα, ώστε να δοκιμάζουν συνεχώς 
το βασανισμό. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανίσχυρος, 
Σοφός.

Στο κεφάλαιο «Σούρα ελ-Ενφάλ Μέρος 
9ο,12.38.39» η οδηγία έναντι των αλλοθρή-
σκων συνεχίζεται:
(Θυμηθείτε), όταν ο Κύριός σου είχε εμπνεύσει 
τους αγγέλους (με το μήνυμα): “Εγώ είμαι μαζί 
σας, δώστε σταθερότητα σ’ όσους πιστεύουν, 
θα εγκαταστήσω τον τρόμο στις καρδιές των 
Άπιστων, και πλήξετε πάνω απ’ τον αυχένα 
τους, και κτυπήσετε τις άκρες απ’ τα δάχτυλά 
τους”. Πες στους άπιστους; αν (τώρα) παραι-
τηθούν (απ’ την απιστία), θα συγχωρεθεί σ’ αυ-
τούς ό,τι πέρασε, αν όμως επανέλθουν, τότε η 
τιμωρία που έπαθαν οι προηγούμενοι λαοί (οι 
πριν απ’ αυτούς) είναι έτοιμη. Και πολεμήστε 
τους (σκοτώνοντάς τους) μέχρις ότου να μην 
υπάρχει πειρασμός και να είναι η θρησκεία του 
ΑΛΛΑΧ η μοναδική, κι αν όμως βάλουν τέλος 
(στην απιστία τους), τότε (στ’ αλήθεια) ο ΑΛΛΑΧ 
βλέπει όλα όσα κάνουν. 
Στο κεφάλαιο «Σούρα ελ- Τέομπε Μέρος 
lo,13.14» συνεχίζονται οι οδηγίες:
Μήπως δεν θα πολεμήσετε ένα λαό, που παρα-
βίασε τους όρκους (της Πίστης) του και συνω-
μότησε να διώξει τον Απόστολο, κι αυτοί πρώ-
τοι άρχισαν την επίθεση εναντίον σας; Μήπως 
τους φοβάστε; (Όχι βέβαια)! Τον ΑΛΛΑΧ - είναι 
πιο δίκαιο - να φοβάστε (περισσότερο) αν είστε 
Πιστοί! Πολεμάτε τους, κι ο ΑΛΛΑΧ θα τους τι-
μωρήσει με τα χέρια σας, και θα τους ντροπιά-
σει και (θα σας βοηθήσει) να τους νικήσετε, και 
θα θεραπεύσει την οργή στα στήθη ενός λαού 
που είναι Πιστός.
Στο κεφάλαιο «Σούρα ελ-Ισρά Μέρος 15ο 
58» επίσης δίνεται η σκληρή οδηγία:
Και δεν θα υπάρχει άπιστο χωριό, που (τους 
κατοίκους του) να μη καταστρέψουμε πριν από 
την Ημέρα της Κρίσης, ή να τους βασανίσουμε 
με σκληρά βασανιστήρια. Αυτό είναι καταχωρη-
μένο στο (αιώνιο) Βιβλίο. 
Στο κεφάλαιο «Σούρα ελ-Ζούχρουφ Μέρος 
25ο 69.70.71.» τέλος δίνεται η υπόσχεση της 
«ιερής» ανταμοιβής για τους πιστούς: όσοι 
έχουν πιστέψει στα Σημεία μας (στα εδάφια του 
Κορανίου) κι έχουν υποταχθεί στο Ισλάμ. 
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Εισέλθετε στον Παράδεισο εσείς και οι σύζυγοί 
σας, χαρούμενοι στην (ομορφιά και στην αγαλ-
λίαση). Θα περνούν απ’ αυτούς συνέχεια πιάτα 
και ποτήρια (καμωμένα) από χρυσάφι και θα 
έχουν εκεί, ό,τι ποθούν οι ψυχές κι ό,τι ευχαρι-
στεί στα μάτια. Κι εσείς θα κατοικήσετε σ’ αυτόν 
(για πάντα).
Στο κεφάλαιο «Σούρα ελ- Ντουχάν Μέρος 
25ο 53.54.55» η ανταμοιβή των πιστών εξει-
δικεύεται:
Ντυμένοι με μεταξωτά ρούχα (σούντους και 
στάβρακ) λεπτά και χονδρά και πλούσια κεντη-
μένα, και θα αλληλοκοιτάζονται (ειρηνικά). Έτσι 
λοιπόν. Και θα τους παντρέψουμε με όμορφες 
γυναίκες με μεγάλα και λαμπερά μάτια. Εκεί θα 
μπορούν να ζητήσουν κάθε είδος από φρούτα 
και θα ζουν με ειρήνη και ασφάλεια.
Όπως σημειώθηκε και στην εισαγωγή τα παρα-
πάνω «επιλεκτικά κείμενα» δείχνουν το περι-
θώριο που δημιουργεί το ‘Ιερό βιβλίο» για την 
άσκηση έντονης βίας. Σαφώς και η απλή πα-
ράθεση των παραπάνω εδαφίων δεν μπορεί να 
αποτελέσει κριτική ή έστω και πρόχειρη ανάλυ-
ση των εδαφίων του Κορανίου, ενός ιερού βιβλί-
ου που συγκλονίζει εκατομμύρια πιστών σε όλο 
τον κόσμο. Η προσέγγιση όμως με τα πρωτότυ-
πα κείμενα του Κορανίου μπορεί να μας δώσει 
την δυνατότητα να επισημάνουμε και ανακαλύ-
ψουμε τη στάση ζωής που δημιουργείτε σε ένα 
πιστό μουσουλμάνο. Χαρακτηριστικό είναι αυτό 
που γράφει σε ανάλυσή του ο Δημοσιογράφος- 
Συγγραφέας-Τουρκολόγος - Νίκος Χειλαδάκης:
«Αυτή η υποφαινόμενη βία έχει εμπνεύσει σε 
μεγάλο μέρος και την ισλαμική, πολλές φορές 
τυφλή τρομοκρατία, που είναι ένα τεράστιο σύγ-
χρονο πρόβλημα για πολλές κοινωνίες της Δύ-
σης. Εδώ το Κοράνι ερμηνεύεται με τέτοιο τρό-
πο ώστε να ευνοεί την άμετρη άσκηση βίας από 
αυτούς που έχουν το προνόμιο να το ερμηνεύ-
ουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους ακόμα και 
εναντίον όλων των άλλων πιστών μουσουλμά-
νων Ενδεικτική είναι η ερμηνεία της «Τζιχάντ» 
δηλαδή του ιερού πολέμου κατά των απίστων. 
Ενδεικτικό επίσης είναι εδώ και το παράδειγμα 
της επιβαλλόμενης περιτομής στον γυναικείο 
πληθυσμό ορισμένων μουσουλμανικών χω-
ρών, (Αλγερία Σουδάν), ένα φαινόμενο που 
έχει επικριθεί ακόμα και από τους ίδιους τους 
μουσουλμάνους που έχουν μια πιο ανοιχτή θε-
ώρηση των ιερών κειμένων.»

Για να δούμε την μεγάλη απόκλιση της κατα-
νόησης των θρησκευτικών κειμένων του ισλα-
μισμού, θα δανειστώ ένα απόσπασμα από το 
κείμενο «ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ» του Καθη-
γητή-διδάκτωρ Μαχμούντ Χάμντυ Ζακζούκ, έκ-
δοση της Διεθνής Βιβλιοθήκης «ΑΝΑΤΟΛΗ» και 
σε μετάφραση ΝΙΝΑ Α. ΜΠΟΥΡΣΑΝ που δίνει 
τη δική του άποψη για το τόσο επίκαιρο νόημα 
του ΤΖΙΧΑΝΤ:
«Διαδόθηκε στις δυτικές γλώσσες η μετάφρα-
ση του όρου «Τζιχάντ» (Θεάρεστος, ή Ιερός 
Αγώνας) ως Ιερός Πόλεμος. Η αλήθεια είναι ότι 
το Ισλάμ δεν αναγνωρίζει τον όρο «Ιερό Πόλε-
μο». Το Ισλάμ θεωρεί τους πολέμους άδικους, 
ή δίκαιους. Η λέξη «παράγεται από την λέξη 
«Τζούχντ» που σημαίνει ν’ εξασκεί κάποιος τις 
ύψιστες προσπάθειες του, που διακρίνονται σε 
δυο μορφές, η πρώτη είναι η Πνευματική προ-
σπάθεια, και η δεύτερη είναι η προσπάθεια που 
γίνεται στον αγώνα ενός δίκαιου και ενάρετου 
πολέμου.
Η πρώτη επίμοχθη προσπάθεια, που γίνεται 
ονομάζεται η Μεγάλη Τζιχάντ, με την οποία κά-
ποιος πασχίζει ν’ αποκρούσει όλο το κακό, τον 
πειρασμό, και να εξαγνίσει την ψυχή του από 
τη φαυλότητα, ειδικά απ’ την φαυλότητα της ζή-
λιας, του φθόνου και του μίσους, επομένως ν’ 
αξίζει να πλησιάσει Τον Αλλάχ. Η δεύτερη μορ-
φή της Τζιχάντ είναι η γνωστή ως Μικρότερη 
Τζιχάντ, και σημαίνει ο αγώνας ενός δίκαιου και 
ενάρετου πολέμου. Ένας ενάρετος, δίκαιος πό-
λεμος σύμφωνα με τους νόμους του Ισλάμ είναι 
ένας πόλεμος άμυνας, του οποίου στόχος είναι 
ν’ απωθήσει την επίθεση του εχθρού, και τ’ ακό-
λουθα Κορανικά εδάφια επιτρέπουν στους Μου-
σουλμάνους να πολεμήσουν τον εχθρό, που 
τους επιτίθεται: «Επιτράπηκε σ’ αυτούς, που 
αδικήθηκαν να πολεμήσουν…» [22/39] Επίσης: 
«Πολεμήστε για χάρη Του Αλλάχ, όσους σας 
πολεμάνε και μην κάνετε παραβάσεις γιατί Ο 
Αλλάχ δεν Αγαπάει τους παραβάτες». [2/190] 
Αυτό το Κορανικό εδάφιο αποδεικνύει ότι παρά 
την άδεια να πολεμήσουν σ’ αυτοάμυνα, οι 
Μουσουλμάνοι προειδοποιήθηκαν να μην προ-
χωρήσουν πέραν του σημείου της αυτοάμυνας 
στο σημείο της παράβασης. Η απέχθεια του 
Ισλάμ για τον πόλεμο και την αιματοχυσία θε-
ωρείται δεδομένη, επομένως η εξαίρεση είναι η 
απόκρουση των εισβολέων. «..Σε όποιον σας 
επιτεθεί επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο, που σας
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επιτέθηκε...». [2/194] «Είχε γραφτεί ο πόλεμος 
για σας, έστω κι αν τον αποστρέφεστε (μισεί-
τε)». [2/216] Επομένως, η αρχική επίθεση σε 
άλλους δεν επιτρέπεται στο Ισλάμ.»
Κλείνοντας αυτή τη μικρή περιδιάβαση στα θε-
ωρητικά ισλαμικά κείμενα, θα πρέπει να επι-
σημάνουμε για άλλη μια φορά την διάσταση 
της κατανόησης στην σκληρή πραγματικότη-
τά που διαμορφώθηκε από τους φανατικούς 
ισλαμιστές. Χαρακτηριστικό είναι η σοκαριστική 
μαρτυρία της Σιγκολέν Βινσόν, ρεπόρτερ του 
περιοδικού Charlie Hebdo η οποία επέζησε 
από το φοβερό μακελειό στη Γαλλία. Μιλώντας 
στο γαλλικό ραδιόφωνο η ρεπόρτερ μετέφερε 
την τρομακτική εμπειρία της αλλά και το διάλο-
γο που είχε με έναν από τους δύο εκτελεστές 
την ώρα που σερνόταν στο πάτωμα προσπα-
θώντας να διαφύγει από τα γραφεία. Ο τρομο-
κράτης τη σημάδεψε στο πρόσωπο και της είπε 

«Δεν σε σκοτώνω γιατί είσαι γυναίκα. Δεν σκο-
τώνουμε γυναίκες αρκεί να ασπαστείς το Ισλάμ, 
να διαβάσεις το Κοράνι και να φορέσεις μαντή-
λα μόλις βγεις έξω». Η ρεπόρτερ έφυγε τρέχο-
ντας λέγοντας «Allahou Akbar, Allahou Akbar» 
«Ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

επαγγέλματος και επί σχεδόν 20 χρόνια, συνδυάζουν 
την ισότητα και την διαφορετικότητα των δύο φύλων, 
συνεισφέροντας στην αποτελεσματικότητα του πυρο-
σβεστικού οργανισμού.
Η ΕΑΠΣ από την πρώτη στιγμή της ένταξής τους στο 
ΠΣ προέβαλλε τα προβλήματα της πρώτης εκείνης 
ένταξης, ανέδειξε προτάσεις και πίεσε προς την υλο-
ποίησή τους και συνεχίζει να είναι δίπλα στις συνα-
δέλφους, για να διασφαλίζεται η ισότιμη μετοχή τους 
στο Πυροσβεστικό Σώμα.
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Η 8η Μαρτίου είναι η διεθνής ημέρα 
των δικαιωμάτων των γυναικών, σε 
ανάμνηση της 8ης Μαρτίου 1857, 
όπου οι εργαζόμενες γυναίκες στην 
κλωστοϋφαντουργία στη Νέα Υόρκη 
κατέβηκαν στους δρόμους ζητώντας 
καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, στην πα-
τρίδα μας, συνεχίζεται ο αγώνας της, 
στις σημερινές δύσκολες, αντίξοες 
συνθήκες για να φέρει σε πέρας τον 
πολύτιμο πολύπλευρο ρόλο της, σύ-
ντροφος, μητέρα, εργαζόμενη. 
Η σημερινή ημέρα της Γυναίκας 
βρίσκει τις συναδέλφους στο Πυ-
ροσβεστικό Σώμα, να μετέχουν 
ισότιμα με τους συναδέλφους τους 
στον πυροσβεστικό οργανισμό. Οι 
συναδέλφισες σε όλα τα καθήκοντα 
και υπηρεσίες, από την Εθελόντρια 
Πυροσβέστρια μέχρι και την Πύραρ-
χο, ξεπέρασαν την ιδιαιτερότητα της 
φύσης του πυροσβεστικού

παγκόσμια μέρα της γυναίκας
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Με μια σειρά από ηλεκτρονικά βιβλία συνεχί-
στηκε ο εμπλουτισμός της ψηφιακής βιβλιοθή-
κης της ΕΑΠΣ. που φιλοξενείται στην ιστοσελί-
δα της ΕΑΠΣ www.eaps.gr στο link:
http://www.eaps.gr/?page_id=2337 και στο 
facebook με το όνομα “Ηλεκτρονική βιβλιοθή-
κη ΕΑΠΣ”, με δυνατότητα ανακατεύθυνσης στο 
calameo.com, όπου μπορεί κάποιος να διαβά-
σει ή να κατεβάσει το e-book, που τον ενδιαφέ-
ρει. Τα νέα βιβλία που αναρτήθηκαν είναι:

ΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Μια πρωτοφανή κρίση βιώσαμε τα τελευταία 5 
χρόνια στην πατρίδα μας, μετά την εφαρμογή 
της μνημονιακής πολιτικής που επέλεξαν να πε-
ράσουν ως βρόγχο στο λαιμό της, οι πολιτικοί 
δημιουργοί της ίδιας αυτής κρίσης. Μια πολιτι-
κή που άφησε τους τοκογλύφους των διεθνών 
αγορών, τους κερδοσκόπους του χρήματος και 
τους τροικανούς υπαλλήλους, να υποκαταστή-
σουν την εθνική αυτοδιαχείριση και να εγκαθι-
δρύσουν μια στυγνή αντιλαϊκή ισοπεδωτική και 
φτωχοποιητική πολιτική κυρίως για τους πλέον 
φτωχούς και αδύνατους της κοινωνίας μας. Στα 
πέντε αυτά «πέτρινα» χρόνια, που το ΜΝΗΜΟ-
ΝΙΟ της νέας αυτής κατοχής ισοπέδωσε την 
πατρίδα μας, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε 
το αγωνιστικό πνεύμα, την κριτική μας διάθεση 
στον τυφώνα που σάρωσε τη ζωή μας. Πέρα 
από ιδεολογικές παρακαταθήκες και τοποθετή-
σεις, να αναδείξουμε την νέα αυτή ζοφερή κα-
τάσταση που στόχευσε τη ζωή μας, την υπο-
θήκευσε και κυρίως αφαίρεσε κάθε προοπτική 
ελπίδας για το μέλλον το δικό μας και των παι-

διών μας. 
Η παρούσα έκδοση είναι μια σειρά από κείμενα 
του Προέδρου του ΔΣ της ΕΑΠΣ στο διάστημα 
2010-2015, όπου ο «μνημονικός πόλεμος» εξε-
λίχθηκε στην πατρίδα μας, που δημοσιευτήκαν 
σε διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Μια 
μικρή αναδρομή στο χρονικό της κρίσης που 
έβαλε φωτιά στην πατρίδας μας και έκαψε την 
καθημερινότητά μας. Μια πυροσβεστική συνδι-
καλιστική ματιά και ανάλυση – παρέμβαση για 
τους εμπρηστές των δικαιωμάτων και πολλές 
φορές της ίδιας της ζωής και της ελπίδας μας.
Κείμενα και λέξεις που αποτύπωναν την συλλο-
γική αγωνία και την οργή μας για την κυριαρχία 
της λογιστικής και της αριθμολαγνίας έναντι της 
πολιτικής για τους πολίτες και του ανθρωπι-
σμού για τους ανθρώπους.

Η ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Μια από τις πλέον σύγχρονες απειλές και τις 
πλέον επικίνδυνες είναι το φαινόμενο της κλιμα-
τικής αλλαγής, φαινόμενο που απασχολεί πλέ-
ον σοβαρά το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.
Στο παρόν εγχειρίδιο του Πυράρχου Σταμούλη 
Γιάννη δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του 
φαινομένου, παρουσιάζονται επικεντρωμένα 
δράσεις της παγκόσμιας κοινότητας καθώς και 
οι πλέον σημαντικές προβλέψεις για το φαινόμε-
νο. Σημαντική συνεισφορά στην έκδοση, αποτε-
λεί το κείμενο της εισαγωγής της Βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Χαράς Καφαντάρη, η οποία συμμετείχε 
στην τελευταία διεθνή συνδιάσκεψη για την Κλι-
ματική Αλλαγή στη Λίμα, COP 20, απεσταλμένη 
της Βουλής των Ελλήνων».

νέες εκδόσεις στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ
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Η άνοδος του ISIS – Απειλή για τη Δύση

Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος, συνεχίζει τον εμπλουτισμό της ψηφιακής 
της βιβλιοθήκης, που βρίσκεται αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα της, με εξειδικευμένες εκδόσεις 
στελεχών και της Εθνικής Άμυνας. Μια τέτοια 
έκδοση αποτελεί και η παρούσα, η οποία με-
λετά ένα ιδιαίτερα σύγχρονο παράγοντα απει-
λής της παγκόσμιας ασφάλειας και ειρήνης, την 
ισλαμική τρομοκρατία.
Συγγραφέας της, ένας εξαίρετος συνάδελφος, 
στέλεχος των ΕΔ, ο Νικόλαος Γιαννόπουλος, 
Διδάκτωρ του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών στην τρομοκρατία και τις 
ασύμμετρες απειλές, με πολύπλευρη επαγγελ-
ματική εμπειρία και εξειδικευμένες πανεπιστη-
μιακές σπουδές. Το υλικό της έκδοσης είναι μια 
σπονδυλωτή – σειρά άρθρων που αναλύουν 
την νέα διεθνή απειλή της «τζιχαντικής τρομο-
κρατίας» όπως αυτή εκδηλώθηκε στη Συρία, 
αλλά το κυριότερο, την επικινδυνότητα της 
εξάπλωσης της «απειλής» αυτής στην Δύση 
και κυρίως στο «σπίτι» μας στην Ευρώπη. Το 
κείμενα αποκτούν τραγικά επίκαιρο χαρακτήρα 
μετά την πολύνεκρη δολοφονική επίθεση των 
ισλαμιστών στα στελέχη του περιοδικού Charlie 
Hebdo στη Γαλλία. 
Μετά τις αποκαλύψεις πριν λίγο καιρό για ισλα-
μική τρομοκρατία μέσω δασικών πυρκαγιών 
στην Ευρώπη, το φαινόμενο σαφώς και απα-
σχολεί τα στελέχη του ΠΣ στον διαρκή αγώνα 
για την διασφάλιση της πολιτικής προστασίας 
της χώρας από τις πάση φύσεως απειλές.
Ο συνάδελφος παραχώρησε το πόνημά τους 
στην ΕΑΠΣ, προκειμένου να μετατραπεί σε 
ηλεκτρονική έκδοση και να διατεθεί μέσω των 
επικοινωνιακών κόμβων της, στο διαδίκτυο

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πύραρχος – Δασολόγος, Σπυρίδων Βαρσά-
μης εκπόνησε την συγκεκριμένη εργασία τον 
Μάιο του 2012, στα πλαίσια της εκπαίδευσής 
του στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, 
με αντικείμενο την δομή της Πολιτικής Προστα-
σίας στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι το 2014 
άλλαξε ο νόμος της ΓΓΠΠ, η μελέτη παραμένει 
ιδιαίτερα επίκαιρη αφού περιγράφει το γενικότε-
ρο πλέγμα της διάρθρωσης του συνολικού μη-
χανισμού πολιτικής προστασίας στην πατρίδα 
μας.
Την μελέτη του, ο συνάδελφος, την παραχώρη-
σε στην ΕΑΠΣ, προκειμένου να μετατραπεί σε 
ηλεκτρονική έκδοση και να διατεθεί μέσω των 
επικοινωνιακών κόμβων της, στο διαδίκτυο, 
ώστε να φθάσει σε όλα τα στελέχη του ΠΣ

e@ps
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