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η γερμανική συμπεριφορά
 έναντι της πατρίδας μας

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Μιά μικρή ανάλυση με τη σκέψη του κλασικού 
Karl von Klausewitz

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας, 
σε κείμενό μου, προσπάθησα μέσα από την 
σκέψη του Θουκυδίδη, προσπάθησα να προ-
σεγγίσω τον «ελληνοτροικανό πόλεμο 2010-
2014» [1], αυτήν την εφιαλτική κατάσταση που 
οδηγήθηκε η πατρίδα μας, χωρίς την έγκριση 
του λαού μας, υπό την κηδεμονία της επιτρο-
πείας του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια κατάστα-
ση που 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 ευρωπαί-
ων δανειστών- αγορών και από την άλλη η μι-
κρή μας χώρα και λαός της. Σε αυτό το κείμενο 
προσπάθησα να προσεγγίσω την κατάσταση 
με λίγα ψήγματα από την θεωρία του κλασικού 
μας Θουκυδίδη. 
Σε αυτό τον πόλεμο, τον σύγχρονο πολιτικο-
οικονομικό πόλεμο, προφανώς και ο βασικός 
αντίπαλος είναι η Γερμανία. Για να αποκωδι-
κοποιήσουμε την αντιπαράθεση, το καλύτερο 
βοήθημα είναι η στρατηγική σκέψη του Γερμα-
νού κλασικού Karl von Klausewitz, με ψήγματα 
από την ανάλυσή του στο περίφημο βιβλίο του 
«Περί Πολέμου» [2]. Μέσα από τη στρατηγική 
σκέψη του κλασικού Γερμανού, μπορούμε να 
αναγνώσουμε την πολιτική επίδειξη ισχύος των 
σημερινών απογόνων του. Γράφει ο Karl von 
Klausewitz «ο πόλεμος είναι μια πράξη βίας 
προορισμένη στο να καταναγκάσει τον αντίπα-
λο να εκτελέσει τη θέλησή μας». 
Αυτή προφανώς είναι και η κορωνίδα της γερ-
μανικής πολιτικής, που χρησιμοποιώντας την 
οικονομική της ισχύ, προσπαθεί να επιβάλλει 
την «ηγεμονική της θέληση» στο ευρωπαϊκό γί-

γνεσθαι, αλλά κυρίως στη χώρα μας. Για την 
επίτευξη του παραπάνω σκοπού, υποστηρίζει 
ο Klausewitz ότι «πρέπει να αφοπλίσουμε τον 
εχθρό και αυτός ο αφοπλισμός είναι εξ ορισμού 
ο ρητός αντικειμενικός στόχος». Έτσι μπορού-
με να αντιληφθούμε γιατί οι μνημονιακές επι-
ταγές πλήττουν όλες τις βασικές πηγές ισχύος 
της χώρας μας και προσπάθησαν να θέσουν 
υπό επιτροπεία όλη την κρατική διοίκηση και 
σαφώς να αποδυναμώσουν κάθε εθνική πολιτι-
κή πρωτοβουλία. 
Σε αυτό τον πόλεμο, όπου τα αποτελέσματά 
του στην χώρα μας ήταν η δημιουργία ανθρω-
πιστικής κρίσης με μεγάλο αριθμό θυμάτων, 
δεν είναι προφανώς παράξενο που η υπερπο-
λιτισμένη Γερμανία δεν συγκινείτο; Μάλλον όχι 
γιατί όπως γράφει ο Klausewitz «Σε μια υπόθε-
ση τόσο επικίνδυνη όσο ο πόλεμος, τα σφάλ-
ματα που οφείλονται την ψυχική καλοσύνη εί-
ναι ακριβώς το χειρότερο των πραγμάτων.» και 
συνεχίζει: «Ακόμα και τα πιο πολιτισμένα έθνη 
μπορούν, να παραφέρονται εξαιτίας ενός θηρι-
ώδους μίσους» Μίσος για τη μικρή Ελλάδα που 
αποτελεί τον «ιστορικό Δαυίδ» που εναντιώνε-
ται στην επεκτατική – αρπακτική διάθεση του 
Γερμανού Γολιάθ. 
Αν τώρα εξετάζουμε την περίπτωση η ισχυρή 
ηγέτιδα να καμφθεί, ο Klausewitz, δίνει μικρές 
πιθανότητες γιατί «πρέπει στην μάχη να επιδι-
ώκεται η νίκη, τόσο όσο υπάρχει και η παραμι-
κρή δυνατότητά της και να υφίσταται παραίτηση 
από αυτήν όχι εξαιτίας της μίας ή της άλλης πε-
ρίστασης, αλλά μόνο τη στιγμή που οι δυνάμεις
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φαίνονται σαφώς ανεπαρκείς γι αυτό το επα-
κόλουθο» Και για να μην μείνει καμία αμφιβο-
λία για αυτή την ανυποχώρητη πολιτική που 
έχει επιλεγεί διαβάζουμε χαρακτηριστικά: «Μια 
ισχυρή σιδερένια θέληση υπερπηδά αυτή την 
τριβή, συντρίβει τα εμπόδια όπως μια μηχανή» 
Επίσης ο Klausewitz μας δίνει μια εύλογη απά-
ντηση γιατί η «ηγέτιδα» δεν βλέπει τους κινδύ-
νους που υπάρχουν από αυτή την πολεμική 
επιχείρηση που δημιουργεί στην ευρωπαϊκή οι-
κογένεια, γιατί επιμένει χωρίς φόβο σε αυτή την 
επιθετική πολιτική. «Χαρά στον στρατό όπου 
η άκαιρη αφοβία είναι συχνή, είναι ‘ένα γόνιμο 
σάρκωμα, που δηλώνει εύφορο έδαφος…σε 
ίσο βαθμό με τη διάνοια, ο φόβος κάνει χίλιες 
φορές μεγαλύτερες ζημιές από την αφοβία.» 
Αυτό που όμως δείχνουν να ξεχνούν οι «ισχυ-
ροί» σε αυτόν το πόλεμο, είναι η επίσης σημα-
ντική αποστροφή του Γερμανού Αξιωματικού 

– Στρατηγιστή: «καμιά ανθρώπινη δραστηριό-
τητα δεν εξαρτάται τόσο απόλυτα και τόσο κα-
θολικά από το τυχαίο όσο ο πόλεμος». Τυχαίο 
που μπορεί να κλονίσει την ισχύ του ισχυρού, 
και που επιπρόσθετα, το θάρρος του αδύνα-
μου μπορεί να ανατρέψει ακόμα περισσότερο 
την τελική έκβαση του πολέμου: «Το στοιχείο 
μέσα στο οποίο κινούνται οι δραστηριότητες 
του πολέμου είναι ο κίνδυνος. Ποια είναι μέσα 
στον κίνδυνο η ανώτερη ψυχική δύναμη; Είναι 
το θάρρος». Αυτός ο πόλεμος επιβίωσης που 
δίνει η πατρίδα μας σήμερα, ακολουθεί την κε-
ντρική φιλοσοφία του Γερμανού Αξιωματικού 
και αυτό φαίνεται να το λησμονούν οι σύγχρο-
νοι απόγονοί του: 
«Το απόλυτο κατά κάποιο μαθηματικό στοιχείο 
του πολέμου δε βρίσκει καμία σταθερή βάση 
πάνω στην οποία να στηρίξει τους σχετικούς 
προς την τέχνη του πολέμου υπολογισμούς, 
αίφνης αναμιγνύεται μ αυτό ένα παιχνίδι δυνα-
τοτήτων και πιθανοτήτων, καλοτυχίας και κα-
κοτυχίας, που ακολουθεί κάθε νήμα, χονδρό ή 
λεπτό, από το οποίο είναι υφασμένο και που 
κάνει τον πόλεμο μια ανθρώπινη δραστηριότη-
τα που μοιάζει περισσότερο από όλες τις άλλες 
με χαρτοπαίγνιο».
===================================
[1] Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι τεύχος 58
[2] «Περί Πολέμου» έκδοση η βιβλιοθήκη της 
Ελευθεροτυπίας Θεσ/κη 1999

Πραγματοποιήθηκε στις 31-03-2015 η συνεδρί-
αση του ανώτερου θεσμικού οργάνου του Π.Σ. 
του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, προ-
κειμένου να ιεραρχηθούν οι ανάγκες και να δι-
αμορφωθεί πρόταση για τον προγραμματισμό 
και την εκτέλεση νέων προμηθειών του Σώμα-
τος για το 2015 και τα επόμενα έτη.
Στη συνεδρίαση οι Πρόεδροι της ΠΟΕΥΠΣ και 
της ΕΑΠΣ στην εισήγηση τους από κοινού, επε-
σήμαναν ότι θα πρέπει πρωτίστως να εξασφα-
λιστεί από τα διατιθέμενα κονδύλια στο σύνο-
λο του πυροσβεστικού προσωπικού, μονίμου, 

5ετών, εποχικών, εθελοντών, το σύνολο των 
προβλεπομένων μέσων ατομικού προστατευτι-
κού εξοπλισμού και κυρίως στολών υπηρεσίας 
– πυρκαγιάς. Επίσης ότι θα πρέπει να εξασφα-
λιστούν ικανοί πόροι προκειμένου να στηριχθεί 
η προβλεπόμενη από το Ν.4249/14 υλοποίηση 
της εφαρμογής μέτρων Υγείας και Ασφάλειας.
Τέλος ενόψει της λειτουργίας της νέας δομής 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των νέων αυ-
τών δομών (ΕΣΠΟΠ – Εισαγωγή ιδιωτών από 
Πανελλήνιες).

προτεραιότητα στα Μέσα Ατομικής Προστασίας
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η κλήση του ΠΣ για πυρκαγιά δεν είναι προαιρετική

Σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιό-
τητας γύρω από την πυρκαγιά στα διυλιστήρια, 
μάλλον είναι αναγκαίο να γίνει μια μικρή πα-
ράθεση των θεσμικών νομοθετικών κειμένων 
που διέπουν την επέμβαση του ΠΣ αλλά και τις 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και 
των ομάδων πυρασφάλειας.
Καταρχήν να αναφέρουμε, πάντα με το 
Ν.4249/2014, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει 
αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικρά-
τεια, εκτός από τους χώρους για τους οποίους 
ειδικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα άλ-
λων Υπηρεσιών (η εγκατάσταση του διυλιστη-
ρίου σαφώς και δεν περιλαμβάνεται στις εξαι-
ρέσεις).
Η αποστολή του ΠΣ μεταξύ των άλλων περιλαμ-
βάνει την ασφάλεια και προστασία της ζωής και 
της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, 
του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δα-
σικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους 
των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών κατα-
στροφών. Για την εκπλήρωση της αποστολής 
του το ΠΣ έχει την ευθύνη και τον επιχειρησια-
κό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών 
και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των 
ατόμων και υλικών αγαθών, που απειλούνται 
από αυτές.
Ως «επιχειρησιακός σχεδιασμός της καταστο-
λής» νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συ-
ντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων 
πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και 
των άλλων μέσων. Ο «επιχειρησιακός σχεδια-
σμός της καταστολής» περιλαμβάνει ενέργει-
ες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, 
αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνε-
ται η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορ-
ρέουν από αυτές.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, για την εκπλήρωση 
της αποστολής του, είναι αρμόδιο, ιδίως, για:
α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις 
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, 
όπως σεισμοί, πλημμύρες, τις χημικές − βιολο-
γικές – ραδιολογικές − πυρηνικές (ΧΒΡΠ) απει-
λές και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, 
που κινδυνεύουν από αυτές.

β. Τη διάσωση και παροχή συνδρομής σε άτομα 
των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η 
ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε 
είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηρο-
δρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες, 
ποταμούς, εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες ή 
άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, αποκλει-
σμούς σε δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπή-
λαια, καθώς και την ειδοποίηση των αρμόδιων 
Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα 
παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.
Ακόμα στην αποστολή του ΠΣ περιλαμβάνεται:
- η διατήρηση και προστασία της κοινωνικής 
ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρ-
θρα 264, 265, 266, 267 ΠΚ)
- η πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων 
πράξεων που εμπίπτουν στα εγκλήματα του 
εμπρησμού
- τον έλεγχο της νομοθεσίας περί πυροπροστα-
σίας
Ο νομοθέτης επίσης στον ίδιο Νόμο 4249/2014 
δίνει την δυνατότητα στο ΠΣ στην επιβολή προ-
στίμων ή άλλων διοικητικών ποινών σε όσους 
για οποιονδήποτε λόγο παρακωλύουν ή δυσχε-
ραίνουν αναίτια το πυροσβεστικό έργο.
Πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικό είναι 
το εδάφιο ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
στην 34458/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: “Κα-
θορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφω-
σης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λει-
τουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων 
διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών
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η Πολιτική Προστασία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Από δημοσιεύματα στον Τύπο, η ΕΑΠΣ πλη-
ροφορήθηκε την πρόθεση της κυβέρνησης για 
«τη θεσμική προετοιμασία για την ένταξη του 
χαρτοφυλακίου της Προστασίας του Πολίτη στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης με κεντρική στόχευση 
την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθε-
ριών και της δημόσιας τάξης».
Άμεσα από κοινού με την ΠΟΕΥΠΣ προχω-
ρήσαμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις και την 
5/4/2015 στάλθηκε κοινή ανοικτή επιστολή 
στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. 
Αλ. Τσίπρα στην οποία επισημαίνονταν:
«Από δημοσιεύματα στον Τύπο πληροφορη-
θήκαμε την πρόθεση της κυβέρνησής σας για 
«τη θεσμική προετοιμασία για την ένταξη του 
χαρτοφυλακίου της Προστασίας του Πολίτη στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης με κεντρική στόχευση 
την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθε-
ριών και της δημόσιας τάξης. Χωρίς να γνω-
ρίζουμε αν το παραπάνω ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα, θα θέλαμε να σας επισημά-
νουμε ότι στο «χαρτοφυλάκιο της Προστασί-
ας του Πολίτη» περιλαμβάνεται και η πολιτική 
καθοδήγηση του Πυροσβεστικού Σώματος και 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασί-
ας, του επιτελικού και επιχειρησιακού βραχίονα 
της πολιτικής προστασίας της χώρας. Όπως 
γνωρίζετε η πολιτική προστασία της χώρας εί-
ναι συνυφασμένη με τις αντίστοιχες δομές που 
υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της αυτοδιοίκη-
σης και βρίσκονται υπό την πολιτική ομπρέλα 

του «χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εσωτερι-
κών». Για την καλύτερη αξιοποίηση και συντονι-
σμό όλων των διατιθέμενων πόρων και μέσων, 
πάγια άποψη μας ήταν να υπάρχει ενιαία πολι-
τική υπαγωγή και για αυτό ήταν ορθή η επιλογή 
σας για την υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και της ΓΓΠΠ στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Η πολιτική προστασία της πατρίδας μας απο-
τελεί την ασπίδα του λαού μας και αποτελεί 
ένα από τους σημαντικούς παράγοντες εθνικής 
ισχύος της. Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγ-
μές της πατρίδα μας, οι όποιες πολιτικές επιλο-
γές στον τομέα αυτό, θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους όλες τις παραμέτρους και να γίνο-
νται με περίσκεψη και ουσιαστική στόχευση, με 
γνώμονα την αποτελεσματικότητα των υπηρε-
σιών μας προς τον Έλληνα Πολίτη».

πετρελαίου. (ΦΕΚ 846/Β/31-12-90) ” όπου και 
αναφέρει ότι το προσωπικό των επιχειρήσεων 
αυτών “πρέπει να εκπαιδεύεται στη λήψη δρά-
σης σε περίπτωση πυρκαγιάς και στη χρήση 
του πυροσβεστικού εξοπλισµού πρώτης βο-
ήθειας. Πρέπει να είναι εξοικειωµένο µε τους 
τύπους των πυροσβεστήρων που µπορεί να 
συναντήσει και στην απαραίτητη σειρά των 
εργασιών. Αυτός ο τοµέας εκπαίδευσής τους 
πρέπει να συµπεριλαµβάνει θεωρία και ειδική 
εξάσκηση στην πρακτική εξάσκηση στην κλή-
ση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, µε ασκήσεις 
ετοιµότητας.

Τέλος αυτό που πρέπει να είναι γνωστό σε 
όλους είναι ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική 
Διάταξη 14/2014, τα μέλη των ομάδων Πυρο-
προστασίας, όπου η συγκρότησή της επιβάλ-
λεται από τη Νομοθεσία, σε περίπτωση πυρκα-
γιάς ή άλλου συναφούς κινδύνου ενεργούν ως 
ακολούθως:
– Προβαίνουν στην άμεση σήμανση συναγερ-
μού
– ενημερώνουν τον Αρχηγό ή Υπαρχηγό της 
Ομάδας Πυροπροστασίας και
– ειδοποιούν την Π.Υ.
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Πατριωτικό καθήκον η προστασία των δασών μας.

Ανοικτή Επιστολή της ΕΑΠΣ
Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2015, 
η ΕΑΠΣ εξέφρασε εγκαίρως κάλεσμα για την 
ανάγκη μιας πανεθνικής κινητοποίησης για την 
προστασία των δασών μας από τις αδηφάγες 
πύρινες φλόγες. Επεσήμανε ότι «Ήδη από την 
αρχή της άνοιξης, οι αγροτοδασικές πυρκαγιές 
που εκδηλώθηκαν σε όλη την χώρα παρουσιά-
ζουν σημαντική αύξηση, σχεδόν στο διπλάσιο, 
από τις αντίστοιχες του περσινού ίδιου διαστή-
ματος, ενώ οι κλιματολογικές συνθήκες που 
επικράτησαν ευνοούν την ανάπτυξη μεγάλης 
καύσιμης μάζας στις αγροτοδασικές εκτάσεις. 
Τα παραπάνω έρχονται να ενισχύσουν την ανη-
συχία μας, αφού προστίθενται στις σημαντικές 
ελλείψεις του συνολικού μηχανισμού δασοπρο-
στασίας- δασοπυρόσβεσης». Στην Παρέμβαση 
– ανοικτή επιστολή της ΕΑΠΣ επισημάνθηκε: 
«το Πυροσβεστικό Σώμα ρίχνεται στην μάχη 
με τις φλόγες υπό το βάρος της πενταετούς 
εμπρηστικής μνημονιακής πολιτικής σε όλους 
τους τομείς δράσεις του:
- Ένα μεγάλο μέρος των πυροσβεστικών οχη-
μάτων του, βρίσκεται απενεργοποιημένο εξαιτί-
ας βλαβών και έλλειψης ελαστικών
- Μεγάλος αριθμός οχημάτων είναι πλέον με-
γάλης ηλικίας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει 
για την ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και για 
την αποτελεσματικότητά του οργανισμού.
- Υπάρχει τεράστια έλλειψη Ατομικού Προστα-
τευτικού Εξοπλισμού του πυροσβεστικού προ-
σωπικού, πολλοί εκ των οποίων επιχειρούν 
πλέον με μια στολή πυρκαγιάς τύπου “πλύνε 
– βάλε”.
- Συνεχίζεται η εγκληματική τριχοτόμηση του 
πυροσβεστικού προσωπικού, με αποτέλεσμα 
πάνω από το 1/3 του, να είναι μειωμένης ερ-

γασιακής δυνατότητας, γεγονός δυσμενέστατο 
για την ίδια την επιχειρησιακή αποτελεσματικό-
τητα του ΠΣ.
Στην καυτή ατζέντα των προβλημάτων θα πρέ-
πει να προστεθεί ότι:
- Η δυνατότητα της αεροπυρόσβεσης από τα 
μέσα της Π.Α. και φέτος παραμένει η πλέον 
“γνωστή” σε όλους: γηρασμένα μέσα και σε πε-
ριορισμένο αριθμό διαθεσιμότητας”
- Οι δασικές υπηρεσίες της χώρας είναι απογυ-
μνωμένες και αδύναμες να εκτελέσουν τα κα-
θήκοντά τους.
Επειδή η πατρίδας μας, “καμένη από την πε-
νταετή φωτιά του μνημονίου” δεν αντέχει και 
άλλες πυρκαγιές να κάψουν τον πολύτιμο φυ-
σικό πλούτο της, εγκαίρως απευθύνουμε ΔΗ-
ΜΟΣΙΆ ΈΚΚΛΗΣΗ:
1. Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, να επι-
σπεύσει όλες τις διαδικασίες για να δοθούν 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, αύριο κι κόλας, τα 
απαραίτητα κονδύλια, που ήδη έχουν διατεθεί 
από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστα-
σίας, για τις εργασίες πρόληψης.
2. Προς όλους τους Περιφερειάρχες και Δημάρ-
χους, να αξιοποιήσουν και το τελευταίο ευρώ, 
από τα παραπάνω κονδύλια, αποκλειστικά και 
μόνο για τις απαραίτητες δράσεις δασοπροστα-
σίας. Επίσης τους καλούμε καθ’ όλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού να βρίσκονται ενεργοί αρω-
γοί των δυνάμεων πυρόσβεσης ότου και όταν 
αυτό, που αν και απευχόμαστε, χρειαστεί.
3. Προς τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πο-
λίτη και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προ-
στασίας, να επιλύσουν όσο το δυνατόν γρηγο-
ρότερα τα φλέγοντα υλικοτεχνικά προβλήματα 
του ΠΣ αλλά και της ομογενοποίησης του πυ-
ροσβεστικού προσωπικού, ώστε να είναι όσο 
το δυνατόν περισσότερο επιχειρησιακά αποτε-
λεσματικότερο.
4. Προς όλους τους πολίτες της πατρίδας μας, 
να βοηθήσουν στην μεγάλη αυτή πατριωτική 
προσπάθεια διασφάλισης του δασικού πλού-
του από τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Οι πλειο-
νότητα των πυρκαγιών έχει ως αιτία το ανθρώ-
πινο χέρι. Μετά από τόσες καταστροφές από 
τις πυρκαγιές ακόμα και η αμέλεια είναι έγκλη-
μα επαχθέστατο.
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Οι Έλληνες Πυροσβέστες και φέτος, υπό το βά-
ρος των προβλημάτων και των ελλείψεων θα 
επιτελέσουν το καθήκον τους. Θα βρίσκονται 
απέναντι όπου η πύρινη λαίλαπα θα εμφανίζε-
ται, και θα την παλεύουν για να διασφαλίσουν 
ζωές, περιουσίες και τον εθνικό φυσικό πλούτο.
Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟ-
ΘΕΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΚΑΜΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Το ελάχιστο του χρέους απέτισε το Πυροσβε-
στικό Σώμα σε ένα από τα ηρωικά παιδιά του, 
τον Πυροσβέστη Μπόσινα Ανδρέα που έχασε 
τη ζωή του, στο καθήκον στις 15 Ιουλίου 1999. 
Αυτός ο φόρος τιμής αποτυπώθηκε με την ονο-
ματοδοσία του αμφιθεάτρου της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας, σε «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ 
ΜΠΟΣΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ».
Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιό-
τατος Μητροπολίτης Κηφισιάς, Αμαρουσίου και 
Ωρωπού κ.κ. Κύριλλος, ενώ στην τελετή παρέ-
στησαν η οικογένεια του ήρωα συναδέλφου, 
ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος 
ΠΣ Ιωάννης Καρατζιάς, ο Διοικητής του ΕΣΚΕ 
Υποστράτηγος ΠΣ Θεοδόσιος Δημακογιάννης, 
ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρ-
χιπύραρχος Κωνσταντίνος Κοροντζής, ο επί-
τιμος Υπαρχηγός του ΠΣ Αντιστράτηγος ε.α. 
Δημοσθένης Καβέτσος, το προσωπικό της Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας, εκπρόσωποι της ΠΟ-
ΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ. 

Στην τελετή εκ μέρους της ΕΑΠΣ παρέστη το 
Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ με την Πυραγό Κυριακή 
Μπόσινα, αδελφή του ήρωα συναδέλφου Πυ-
ροσβέστη Ανδρέα Μπόσινα στο αμφιθέατρο 
που φέρει πλέον το όνομά του

ελάχιστος φόρος τιμής στον πυροσβέστη Α. Μπόσινα
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Στις 7 Μαΐου το ΔΣ της ΕΑΠΣ συναντήθηκε 
με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου. Στη 
συνάντηση η Ένωσή μας έθεσε τα προβλήμα-
τα του πυροσβεστικού οργανισμού ενόψει της 
αντιπυρικής περιόδου, ζητώντας του να δια-
σφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των συ-
ναδέλφων. Επίσης επισημάνθηκε στον κ. Αρ-
χηγό, ότι ενόψει του διαλόγου που εξαγγέλθηκε 
για την αναδιάρθρωση και αλλαγή των βασι-
κών θεσμικών κειμένων (μεταθέσεις, προαγω-
γές, κλπ), προκειμένου ο διάλογος να μην είναι 
προσχηματικός, θα πρέπει πρωτίστως να εξε-
τασθεί και να συζητηθεί η φυσιογνωμία του ΠΣ 
του “αύριο” σε επίπεδο κεντρικής οργάνωσης. 
Ειδικότερα τονίστηκε ότι θα πρέπει να υλοποιη-
θούν οι εκκρεμείς θεσμικές προβλέψεις, για την 
σύσταση των διοικητικών αξιωματικών, την δη-
μιουργία του βαθμολογίου των χαμηλόβαθμων, 
την αναδιοργάνωση της διοικητικής πυραμί-
δας, την τροποποίηση του κανονισμού μετα-
θέσεων και εν συνεχεία την αλλαγή του πλαι-
σίου κρίσεων, προαγωγών και αξιολόγησης 
του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού. 
Στο ίδιο πλαίσιο επισημάνθηκε ότι ο ουσιαστι-
κός διάλογος για τα παραπάνω, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με την αποστολή υπομνημάτων των 
σωματείων που θα αποτελούν απλά, επισυνα-
πτόμενες σελίδες στα πορίσματα των υπηρεσι-
ακών επιτροπών εργασίας.
Τέλος επισημάνθηκε στον κ. Αρχηγό, ότι ενόψει 
της επικείμενης πρόσληψης νέων πενταετών 
συναδέλφων, ότι δεν πρέπει να ακολουθηθεί η 
“εσφαλμένη fast track ” διαδικασία εκπαίδευσής 
τους, που είχε ακολουθηθεί στο παρελθόν και 
είχαμε καταγγείλει τότε, αλλά να προβλεφθεί 
στα πλαίσια της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η 
άρτια εκπαίδευσή τους σε ειδική προς τούτο 
θεσμοθετημένη Σχολή.

Στις 7 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του ΔΣ της ΕΑΠΣ με τον Γενικό Γραμματέα Πο-
λιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιο Μαυρόπου-
λο. Στην συνάντηση η Ένωσή μας, παρουσίασε 
στον κ. Γενικό το σύνολο των σοβαρών και εκ-
κρεμών προβλημάτων που απασχολούν το πυ-
ροσβεστικό προσωπικό και τον πυροσβεστικό 
οργανισμό γενικότερα. Ειδικότερα επισημάνθη-
καν στον κ. Γενικό οι σοβαρές ελλείψεις σε ΜΑΠ 
στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, 
τα προβλήματα στα πυροσβεστικά οχήματα, 
λόγω παλαιότητας, βλαβών και ελαστικών, η 
συνέχιση της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού 
προσωπικού, η ανεπάρκεια εγγεγραμμένων 
πιστώσεων για νυχτερινά, αργίες, υπερωρίες, 
εκτός έδρας του 5ετούς και συμβασιούχων.
Αναφορικά με τα θεσμικά προβλήματα, τονί-
στηκε ότι παραμένουν ακόμα τα προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν από το ν.4249/2014, κα-
θώς για τα μεν θετικά (συνήγορος πυροσβέ-
στη, φαρμακεία, πόροι, βαθμολόγιο), δεν έχουν 
εκδοθεί τα αναγκαία ΠΔ και ΥΑ ενώ για τα αρ-
νητικά δεν έχουν προχωρήσει νομοθετικές πα-
ρεμβάσεις για την τροποποίηση τους. Τέλος 
τονίστηκε ότι για να έχει ουσιαστικό νόημα ο 
διάλογος για την αναθεώρηση και εκσυγχρο-
νισμό των θεσμικών κειμένων της εσωτερικής 
διάρθρωσης του ΠΣ πρέπει να υπάρχει συμμε-
τοχή εκπροσώπων των εργαζομένων στις ορι-
ζόμενες επιτροπές εργασίας.
Από την πλευρά του ο κ. Γενικός, γνωρίζοντας 
σε βάθος τα προβλήματα του ΠΣ όπως διαπι-
στώσαμε, δήλωσε ξεκάθαρα ότι πρόθεση της 
πολιτικής ηγεσίας είναι η υλοποίηση των προ-
εκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης και 
ζήτησε την συνεισφορά των σωματείων με ου-
σιαστικές προτάσεις στην προσπάθεια της επί-
λυσης των προβλημάτων και της ουσιαστικής 
αναδιοργάνωσης του ΠΣ.

10

συναντήσεις με την πολιτική & φυσική ηγεσία
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Κοινή συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού 
Σώματος, της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβε-
στικού Σώματος και της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος πραγμα-
τοποιήθηκε στα νέα γραφεία της ΠΕΕΠΣ την 
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015. Την ΠΟΕΥΠΣ 
εκπροσώπησε ο πρόεδρος του ΔΣ Δημήτρης 
Σταθόπουλος, την ΕΑΠΣ ο Πρόεδρος του ΔΣ 
Γιάννης Σταμούλης ενώ από πλευράς ΠΕΕΠΣ 
συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΔΣ με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο του ΔΣ Μάκη Τσιουγκρή.
Η συνάντηση έγινε σε κλίμα αγαστής συνερ-
γασίας και σκοπό είχε την εξέταση της πορεί-
ας του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και 
των υφιστάμενων προβλημάτων του εθελοντι-
κού πυροσβεστικού προσωπικού καθώς και 
τον σχεδιασμό κοι-
νών δράσεων τόσο 
για την επίλυση τους 
όσο για και την ικανο-
ποίηση των λοιπών 
αιτημάτων του εθελο-
ντικού κλάδου. Κοινή 
ήταν η διαπίστωση 
ότι η καθυστέρηση 
επίλυσης των προ-
βλημάτων του εθε-
λοντικού κλάδου δεν 
συμβάλει στην βελ-
τίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΠΣ 
ενώ η πλήρη αξιοποίησης τους θα μπορούσε 
να συμβάλει στην σημαντική μείωση του ήδη 
βεβαρημένου εργασιακού βίου του μόνιμου πυ-
ροσβεστικού προσωπικού.
Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά:
1) Στις εσωτερικές αγκυλώσεις στο ΠΣ, οι οποί-
ες εμποδίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του 
θεσμού, μειώνουν την αποτελεσματικότητα 
των υπαρχόντων Εθελοντών και λειτουργούν 
ανασταλτικά είτε στην παραμονή αυτών εντός 
ΠΣ, είτε στην προσέλευση συμπολιτών μας να 
ενταχθούν στον Εθελοντικό κλάδο της πυρο-
σβεστικής οικογένειας.
2) Στην αναγκαιότητα να δοθούν άμεσα στο 
εθελοντικό προσωπικό οι προβλεπόμενες στο-

λές και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), 
όπως ρητά το ορίζει ο Ν. 4029/2011.
3) Στην επιχειρησιακή – διοικητική ενίσχυση 
των υφιστάμενων εθελοντικών Πυροσβεστικών 
υπηρεσιών με τοποθέτηση και μόνιμου προ-
σωπικού στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθε-
σίας, διότι ως μοντέλο παρέχει μέγιστο όφελος 
και για της τοπικές κοινωνίας και για το ίδιο το 
ΠΣ, το οποίο θα μπορέσει σχεδόν ανέξοδα να 
επεκτείνει δραστικά την επιχειρησιακή του εμ-
βέλεια.
4) Στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των 
Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά 
την επικράτεια.
Τέλος, στο πλαίσιο της συμπόρευσης για την 
περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 
συνόλου για την πρόληψη των δασικών πυρκα-

γιών αποφασίστηκε 
να ζητηθεί από κοι-
νού συνάντηση με 
την ανώτατη πολι-
τειακή αρχή της πα-
τρίδας μας.
Ιδιαίτερα από την 
πλευρά των εκπρο-
σώπων της ΠΟ-
ΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ 
επισημάνθηκε η 
σπουδαιότητα της 
προσφοράς των 

Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίοι αποτελούν 
πρότυπο του ενεργού πολίτη, το σημαντικό της 
συνεισφοράς τους στο πυροσβεστικό έργο και 
στην προσπάθεια για την αποτελεσματική πα-
ροχή πολιτικής προστασίας.
Πέρα από αυτά εξάρθηκε η συνεισφορά του 
συνδικαλιστικού οργάνου των Εθελοντών Πυ-
ροσβεστών στις αγωνιστικές δράσεις των 
επαγγελματιών συναδέλφων τους όλα αυτά τα 
χρόνια, αλλά και την κοινή θέληση όλων για την 
εξέλιξη του ΠΣ σε ένα σύγχρονο οργανισμό, 
που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης επικινδυνότητας 
που στοχεύει καθημερινά την ομαλή ροή της 
ζωής των Ελλήνων πολιτών.

κοινή συνάντηση ΠΟΕΥΠΣ - ΕΑΠΣ - ΠΕΕΠΣ
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Μέσα Απριλίου στο κέντρο της Αθήνας και σε 
«καθαρή επιχείρηση δημόσιας τάξης» που εκ-
δηλώθηκε στο κτίριο της Πρυτανείας στο κέ-
ντρο της Αθήνας, χρησιμοποιήθηκε πυροσβε-
στικό προσωπικό. Άμεσα η ΕΑΠΣ προχώρησε 
σε δημόσια παρέμβαση προς τον Αν. Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη επισημαίνοντας:
«Το Πυροσβεστικό Σώμα, σύμφωνα με το 
Ν.4249/14, έχει ως αποστολή την ασφάλεια και 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των 
πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περι-
βάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της 
Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, 
θεομηνιών και λοιπών καταστροφών. Αυτή η 
συγκεκριμένη αποστολή του, το έχει θέσει στην 
υπηρεσία του Πολίτη, κάνοντας το ως το κεντρι-
κό πυλώνα της πολιτικής προστασίας.

Κατά καιρούς επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί 
το ΠΣ και σε ξένες αποστολές και συγκεκριμένα 
να εμπλακεί σε «επιχειρήσεις δημόσιας τάξης», 
με το πυροσβεστικό προσωπικό, να δίνει δια-
χρονικά τη μάχη με τα σωματεία του, για πλή-
ρη απεμπλοκή από τέτοιες δράσεις. Αυτός ο 
αγώνας δικαιώθηκε και με θεσμικό τρόπο και 
γι αυτό σε όλα τα νομοθετικά κείμενα της απο-
στολής μας, τα τελευταία χρόνια, όπως και στον 
4249/14, περιγράφεται ότι “το ΠΣ στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, συμμετέχει στην αντιμε-
τώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης, που ανακύπτει 
σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου και σε συνεργα-
σία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, 
συμβάλλει στην εξασφάλιση της Πολιτικής Προ-

στασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας”.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκφράζου-
με τον έντονο προβληματισμό μας για την 

χρήση πυροσβεστικού προσωπικού στην «κα-
θαρή επιχείρηση δημόσιας τάξης» που εκδη-
λώθηκε προχθές το πρωί στο κτίριο της Πρυτα-
νείας στο κέντρο της Αθήνας. Για άλλη μια φορά 
να υπενθυμίσουμε ότι παρόμοιες διαταγές για 
δράσεις του πυροσβεστικού προσωπικού, εί-
ναι ξένες προς την αποστολή του ΠΣ το οποίο 
παρότι συγκατοικεί στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη δεν είναι σώμα καταστολής και επι-
βολής της δημόσιας τάξης. 
«Κύριε Υπουργέ
Το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο σε λίγες μέ-
ρες ρίχνεται στη μάχη του αντιπυρικού αγώνα, 
δε μπορεί να βρίσκεται εν μέσω αντιπαραθέ-
σεων και μαχών, πέρα από αυτές που ξέρει να 
δίνει με επιτυχία, των πύρινων φλογών και των 
κινδύνων που στοχεύουν την πολιτική προστα-
σία της χώρας». Σας καλούμε να διαφυλάξετε 
την λειτουργία του ΠΣ εντός της θεσμοθετημέ-
νης αποστολής του για να συνεχίσει αποτελε-
σματικά, παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματά 
του να πράττει το καθήκον του».

το ΠΣ δεν είναι σώμα επιβολής δημόσιας τάξης
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1η Μάη, μέρα υπόμνησης ότι ο αγώνας ενάντια 
στην εκμετάλλευση, την καταπίεση και την κοι-
νωνική αδικία, είναι διαχρονικός. Οι άνθρωποι 
του μόχθου, που μόνο βιός τους είναι η εργατι-
κή τους δύναμη, σε όλο τον κόσμο βιώνουν την 
άδικη ανισοκατανομή του πλούτου, τον εφιάλτη 
της φτώχειας, του πολέμου, των πιο έντονων 
κοινωνικών αντιθέσεων, ενώ ακόμα και στις 
πιο ανεπτυγμένες χώρες βιώνεται μια πρωτο-
φανή επιχείρηση κατάργησης των θεμελιωδών 
εργατικών δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια.
Οι τζογαδόροι του χρήματος, το άναρχο παγκό-
σμιο κεφάλαιο και τα λόμπι των ισχυρών του 
κεφαλαίου διευθύνουν την αιματηρή επίθεση 
ενάντια στο κράτος πρόνοιας, στο κράτος δι-
καιοσύνης και αλληλεγγύης. Η παγκόσμια αυτή 
τρόικα στοχεύει να επαναφέρει τον εργασιακό 
μεσαίωνα, με μισθούς πείνας, απάνθρωπα 
ωράρια, εργασία χωρίς κανόνες και κατάργηση 
κάθε εργασιακού συλλογικού και κοινωνικού δι-
καιώματος.
Η πρωτομαγιά του 2015 βρίσκει την εργατική 
τάξη της πατρίδας μας πληγωμένη και φτωχο-
ποιημένη, μετά από 5 δραματικά μνημονιακά 
χρόνια. Οι τροικανοί διασώστες μας σε συγχορ-
δία με τους ντόπιους διαχειριστές της κρίσης, 
έδωσαν ρεσιτάλ ισοπέδωσης των εργασιακών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων. Με πρόσχημα 
την κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν, από ένα 
επαχθέστατο χρέος που δημιουργήθηκε για τα 
συμφέροντα των ολιγαρχών εξανέμισαν τους 
μισθούς και τις συντάξεις, περιέκοψαν το κοι-
νωνικό κράτος, δημιούργησαν συνθήκες ερή-
μωσης και φτώχειας στην πατρίδα μας.
Όλα αυτά τα χρόνια, οι εργαζόμενοι και τα σω-
ματεία μας, κράτησαν μια συνεπή αντιμνημονι-
κακή στάση. Πάλεψαν με όλους τους τρόπους 
να κρατήσουν υψηλό το φρόνημα του λαού 
μας, να διατηρήσουν την ελπίδα και τελικά με-
τέτρεψαν το αντιμνημονιακό κίνημα σε πολιτική 
αλλαγή.
Η πάλη δεν τελείωσε όμως. Οι επικυρίαρχοι της 
Ευρώπης, οι δανειστές και οι κερδοσκόποι των 
αγορών συνεχίζουν ακάθεκτοι τον βρώμικο πό-

λεμο ενάντια στην πατρίδα μας. Τους είναι αδι-
ανόητο το ανυπότακτο του λαού μας, τους είναι 
ακατανόητο το ότι απορρίπτουμε τον αποκλει-
σμό, τις απειλές και την τροικανοτρομοκρατία.
Ο δρόμος είναι μακρύς. Οι μνημονιακοί νόμοι 
που είναι βρόγχος στο λαιμό του κόσμου της 
εργασίας είναι ακόμα εν ισχύ. Συνεχίζουμε να 
αγωνιζόμαστε. Η κυβέρνηση που εκλέχθηκε 
από την ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο, 
έχει βαριά ευθύνη και ιστορικό χρέος να μην 
απογοητεύσει τις πλατιές κοινωνικές δυνάμεις 
που την στήριξαν.
Ο λαός μας της έδωσε εντολή να βγάλει τη πα-
τρίδα μας από τα μνημόνια, της έδωσε καθα-
ρή εντολή για παραγωγική ανασυγκρότηση με 
βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι του κέρ-
δους. Ο αγώνας μας είναι σήμερα ακόμα πιο 
δύσκολος. Έχουμε πόλεμο σκληρό, ανελέητο. 
Τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα κατακτώνται.
Πάντα η άνοιξη διαδέχεται τον χειμώνα

πάντα η άνοιξη διαδέχεται το χειμώνα
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Το κόστος του πυροσβεστικού μηχανισμού 
και η ανυπολόγιστη αξία της προστασίας 
της ανθρώπινης ζωής, της ατομικής περιου-
σίας και του φυσικού περιβάλλοντος.
Παρέμβαση των Προέδρων ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ 
Δεν είναι νέα η συζήτηση για την «τιμή» του 
έργου της πυρόσβεσης- δασοπυρόσβεσης» 
και γενικότερα των υπηρεσιών ασφαλείας- πο-
λιτικής προστασίας της χώρας. Ειδικά σήμερα, 
που και το τελευταίο ευρώ που διατίθεται από 
το ελληνικό δημόσιο υπό τα δεσμά της μνημονι-
ακής κατοχής, έχει ανυπολόγιστη αξία. Βασική 
θέση του συνδικαλιστικού μας κινήματος είναι 
ότι χρήζει διαρκής διάλογος και επεξεργασία 
όλων των δημόσιων δεδομένων για την βέλτι-
στη αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων πόρων 
του πυροσβεστικού οργανισμού.
Η απουσία από την κεντρική διακυβέρνηση 
δυνατότητας κοστολόγησης και επαρκούς αξιο-
λόγησης δράσεων και επιχειρήσεων αφήνει τα 
όποια περιθώρια για την πολυεστιακή ανάγνω-
ση των δημόσιων στατιστικών. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που παραδείγματος χάρη, ακούγεται για 
τον μεγάλο στόλο των πυροσβεστικών οχημά-
των, που περιλαμβάνει κάτι λιγότερο από 3000 
οχήματα όλων των τύπων για όλη την Ελλάδα 
(πόλεις - δάση – νησιά). Αυτό που δε λέγεται 
είναι ότι από αυτά το 1/3 περίπου, σε οποιαδή-
ποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα είχαν αποσυρ-
θεί καθότι βρίσκονται στην ηλικία μεταξύ 15 και 
30 και βάλε ετών.
Αντίστοιχο παράδειγμα βρίσκεται και σε ανα-
φορές για τον αριθμό των Πυροσβεστών. Οι 
«μελετητές» παραγνωρίζουν προφανώς το 
ανάγλυφο της ελληνικής επικράτειας, με τα 
νησιά μας και τους ορεινούς όγκους και την 
μεγάλη διασπορά των επαγγελματικών πυρο-
σβεστικών δυνάμεων. Έτσι με ευκολία κάποιος 
«μελετητής» υποστηρίζει ότι στο Πυροσβεστι-
κό Σώμα υπηρετεί ο υπέρογκος αριθμός των 
14.000 ατόμων. Μόνο που αυτό που δεν ανα-
φέρεται είναι ότι οι 1500 από αυτούς είναι ολι-
γόμηνης, αποκλειστικά δασοπυροσβεστικής 
απασχόλησης για τους θερινούς μήνες, οι 4000 

από αυτούς είναι 5ετής θητείας με περιορισμέ-
νες εργασιακές δυνατότητες τόσο σε καθήκο-
ντα όσο και τρόπο απασχόλησης (περιορισμός 
σε νυχτερινή εργασία, αργίες, Κυριακές, εκτός 
έδρας, πέραν του ωραρίου).
Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που ειδικά για 
τις δράσεις του ΠΣ επιχειρήθηκε η ίδια πρόχει-
ρη υπολογιστική διαδικασία που αναλόγως με 
την επιλεγόμενη στόχευση, χρησιμοποιείται η 
πέρα για πέρα αντεπιστημονική μέθοδος του: 
«παίρνεις το σύνολο των δαπανών του ΠΣ κατ 
έτος το διαιρείς δια των συμβάντων που επιλέ-
γεται να στοχευτούν» και το αποτέλεσμα είναι 
το «τεράστιο κόστος», έτοιμο για τετράστηλους 
τίτλους των ΜΜΕ.
Αυτό που οι μελετητές «ξεχνούν» σκοπίμως ή 
ασκόπως, είναι ότι το Πυροσβεστικό Σώμα εί-
ναι το φτηνό πολυεργαλείο που τα κάνει όλα και 
συμφέρει. Διότι όπως είναι γνωστό πλέον τοις 
πάσι, είναι ότι ένα πυροσβεστικό όχημα με 3 
Πυροσβέστες που περιπολεί σε ένα περιαστι-
κό δάσος, εντός της βάρδιας του, ταυτόχρονα, 
μπορεί να εκτελέσει υπηρεσία πρόληψης – πε-
ριπολίας, να κατασβέσει δασική πυρκαγιά, να 
κατασβέσει αστική πυρκαγιά, να επέμβει σε 
απεγκλωβισμό από ανελκυστήρα, να επέμ-
βει σε διάσωση από τροχαίο ατύχημα. Την 
ίδια στιγμή αν το ξαφνικό μπουρίνι προκαλέ-
σει πλημμυρικά φαινόμενα, θα μετατραπεί σε 
συνεργείο άντλησης και βέβαια σε κάθε περί-
πτωση αν απαιτηθεί θα μετατραπεί σε όχημα 
ενίσχυσης που θα ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της 
χώρας για να βοηθήσει σε σοβαρό πυροσβε-
στικό συμβάν.
Παράλληλα ο Αξιωματικός Υπηρεσίας της Βάρ-
διας, της ΠΥ θα μεταβεί στις περισσότερες από 
αυτές τις δράσεις, θα επιληφθεί της προανάκρι-
σης όπου απαιτηθεί, ενώ παράλληλα με τα κύ-
ρια πυροσβεστικά καθήκοντά του, θα εκτελέσει 
καθήκοντα ελεγκτή πυρασφαλείας, ομιλητή σε 
ενημερώσεις μαθητών, ΠΣΕΑ, εκπαιδευτή ομά-
δων πυρασφάλειας, διενεργούντα ΕΔΕ, κα ότι 
άλλο διοικητικό απαιτηθεί, χώρια που τις κρίσι-
μες μέρες και ώρες θα εκτελέσει καθήκοντα

το κόστος του πυροσβεστικού μηχανισμού
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επιχειρησιακού αξιωματικού, πάντα πέρα από 
το ωράριό του.
Τώρα στην καθαρή οικονομική αποτίμηση 
των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, ας επιχει-
ρήσουμε να κάνουμε την ίδια «μελέτη» για να 
δούμε πως φτιάχνεται η «είδηση». Ας πάρουμε 
ως σταθερά το συνολικού του προϋπολογισμού 
του Πυροσβεστικού .Σώματος για το 2014 σύμ-
φωνα με το 67884 Φ514.2/11-12-2013 έγγραφο 
του ΑΠΣ και την ετήσια στατιστική δραστηριό-
τητα του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2014.
Για το σύνολο των δράσεων του πυροσβεστι-
κού οργανισμού, μισθοδοσία, κόστη στέγασης, 
λειτουργίας, εξοπλισμού, για όλη τη χώρα προ-
βλέπονται 340.707.000. ευρώ. Ο «μελετητής» 
που θέλει να βγάλει υψηλό το κόστος των δασι-
κών πυρκαγιών υπολογίζει με απλό τρόπο τον 
συνολικό κόστος με τον αριθμό των δασικών 
πυρκαγιών και βγάζει το δυσθεώρητο ποσό. 
π.χ. για το 2014 διαιρούμε το 340.707.000 με 
τις 6.834 (ήταν και καλή χρονιά) και βγαίνει το 
αστρονομικό ποσό των 49. 855 ευρώ ανά δα-
σική πυρκαγιά.
Την ίδια περίοδο ο πυροσβεστικός μηχανισμός 
με τα ίδια μέσα και τα ίδια ακριβώς χρήματα 
επενέβη και σε άλλες 15.045 αστικές πυρκα-
γιές. Δηλαδή πάλι για το 2014 διαιρούμε το 
340.707.000 με τις 6.834 δασικές πυρκαγιές 
και τις 15.045 αστικές πυρκαγιές, δηλαδή σύνο-
λο 21 979 πυρκαγιές. Τώρα το ποσό μειώνεται 
σε κόστος σε 22 646 ευρώ ανά πυρκαγιά.
Ταυτόχρονα με την κατάσβεση των αστικών και 
δασικών πυρκαγιών, το ΠΣ με τα ίδια χρήμα-
τα κα μέσα στο ίδιο διάστημα επενέβη και σε 
16.404 παροχές βοηθείας. Δηλαδή πάλι για το 
2014 διαιρούμε το 340.707.000 με τις 21.979 
πυρκαγιές κα τις 16.404 παροχές βοηθείας, 
δηλαδή σύνολο 38.383 πυροσβεστικές επιχει-
ρήσεις. Τώρα το ποσό μειώνεται σε κόστος σε 
8.876 ευρώ ανά επιχείρηση.
Ένας τέταρτος ακόμα περισσότερο προσεκτι-
κός μελετητής παρατηρεί ότι ταυτόχρονα με 
την κατάσβεση των αστικών και δασικών πυρ-
καγιών, τις παροχές βοηθείας το ΠΣ με τα ίδια 
χρήματα κα μέσα στο ίδιο διάστημα επενέβη 
και σε 9.966 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατό-
μων από ανελκυστήρες. Δηλαδή πάλι για το 
2014 διαιρούμε το 340.707.000 με τις 38.383 
πυροσβεστικές επιχειρήσεις κα τις 9.966 επι-

χειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων από ανελ-
κυστήρες, δηλαδή σύνολο 48.349 πυροσβεστι-
κές-διασωστικές επιχειρήσεις. Τώρα το ποσό 
μειώνεται σε κόστος σε 7.046 ευρώ ανά επιχεί-
ρηση.
Στο σύνολο αυτών των δράσεων, απουσιάζουν, 
πάλι για το ίδιο έτος, οι 4.626 περιπτώσεις συμ-
βάντων που η πυροσβεστική έξοδος κινητοποι-
ήθηκε έφτασε στο συμβάν, έλεγξε και διαπι-
στώθηκε ότι ήταν ψευδής αναγγελία. Δηλαδή 
πάλι για το 2014 διαιρούμε το 340.707.000 με 
τις 48.349 πυροσβεστικές-διασωστικές επιχει-
ρήσεις κα τις 4.626 επιχειρήσεις σε συμβάν 
ψευδής αναγγελίας, δηλαδή σύνολο 52.985. 
Τώρα το ποσό μειώνεται σε κόστος σε 6.430 
ευρώ ανά επιχείρηση.
Και σε αυτόν όμως τον υπολογισμό απουσιά-
ζουν πάλι για το ίδιο έτος οι 5.606 περιπτώσεις 
συμβάντων που η πυροσβεστική έξοδος κινη-
τοποιήθηκε έφτασε στο συμβάν, και αυτό είχε 
ολοκληρωθεί προ της αφίξεως της. Σε αυτήν 
την περίπτωση αναλόγως της φύσης του, χρει-
άστηκε η περαιτέρω διασφάλιση της σκηνής, 
η επαγρύπνηση, η φύλαξη, η αναζήτηση των 
αιτιών, κ.α. Δηλαδή πάλι για το 2014 διαιρού-
με το 340.707.000 με τα 52.985 συμβάντα που 
επιχείρησε το ΠΣ κα τις 5.606 επιχειρήσεις σε 
συμβάν προ αφίξεως, δηλαδή σύνολο 58.591. 
Τώρα το ποσό μειώνεται σε κόστος σε 5.815 
ευρώ ανά επιχείρηση.
Και στο σύνολο των παραπάνω δράσεων 
απουσιάζουν πάλι για το ίδιο έτος οι 1.555 
ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις που 
ενημέρωσαν - εκπαίδευσαν πάνω από 89.000 
άτομα. Δηλαδή πάλι για το 2014 διαιρούμε το 
340.707.000 με τα 58 .591 συμβάντα που επι-
χείρησε το ΠΣ κα τις 1.555 ενημερωτικές δρά-
σεις, δηλαδή σύνολο 60.146. Τώρα το ποσό 
μειώνεται σε κόστος σε 5.664 ευρώ ανά δράση.
Αλλά και σε αυτή την μελέτη, λείπουν οι 7.604 
έλεγχοι μέσων πυρασφαλείας και οι 405 ελέγχοι 
μετά από καταγγελίες, συνολικά λοιπόν 8.809 
δράσεις ελέγχων μέσων πυρασφάλειας. Δηλα-
δή πάλι για το 2014 διαιρούμε το 340.707.000 
με τις 60.146 δράσεις του ΠΣ κα τις 8.809 δρά-
σεις ελέγχων μέσων πυρασφαλείας, δηλαδή 
σύνολο 68.955 δράσεις. 
Τώρα το ποσό μειώνεται σε κόστος σε 4.941 
ευρώ ανά δράση.
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Όλα τα ανωτέρω είναι απλά παραδείγματα με-
λετών των δημόσιων στοιχείων. Αναλόγως τι 
θέλεις να φωτίσεις και τι θέλεις να προβάλεις. 
Πάντως σε όλα τα παραπάνω θα μπορεί να 
προστεθεί ότι μόνο στις αστικές πυρκαγιές, 
σύμφωνα με τα στατιστικά του 2014 η περιου-
σία που διασώθηκε από την επέμβαση του ΠΣ 
στις αστικές πυρκαγιές είναι σχεδόν τριπλά-
σια από τον συνολικό προϋπολογισμό του ΠΣ 
(816.238.395ευρώ). 
Εν κατακλείδι πέρα από τους ανωτέρω υπολογι-
σμούς, αυτό που όμως είναι σαφή και είναι ανυ-
πολόγιστο είναι ότι οι Έλληνες Πυροσβέστες, 
ειδικά για το 2014, διέσωσαν 42 ανθρώπους 
από αστικές πυρκαγιές, 784 από επιχειρήσεις 
παροχών βοηθείας και 8.088 από ανελκυστή-
ρες. Και αυτό το στοιχείο κανείς δεν μπορεί να 
το κοστολογήσει. Γιατί η προστασία της ζωής 
δεν έχει κόστος, έχει απλά ανυπολόγιστη αξία.

Για πάνω από 4 ημέρες, στις αρχές Ιουνίου 
2015, οι συνάδελφοι των πυροσβεστικών υπη-
ρεσιών της Αττικής, δώσαν μάχη με τις πύρινες 
φλόγες στη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 
στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην περιοχή 
Νέα Ζωής Ασπροπύργου.
Πέρα όμως από τη μάχη με τις φλόγες, οι συ-
νάδελφοι επιχείρησαν όλες αυτές τις μέρες σε 
ένα ιδιαίτερα ανθυγιεινό περιβάλλον, που σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ατ-
τικής, σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιξ της καιγόμε-
νης εγκατάστασης « καταγράφηκαν στιγµιαίες 
τιµές συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων 
κατά πολύ µεγαλύτερες από τιµές που ορίζει ο 
παγκόσµιος οργανισµός υγείας (µέση τιµή 25 
µg/m3 /24h) και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία (µέση 
τιµή 25 µg/m3 /έτος).»
Σε κοινή ανακοίνωση ΕΑΠΣ-ΠΟΕΥΠΣ τονίστη-
κε: «Πέρα από την χρήση των προβλεπόμενων 
και κατάλληλων μέσων ατομικών προστασίας, 
που θεωρούμε ότι από την αρχή ο διευθύνων 
το συμβάν, επέβλεψε για την χρήση τους από 
τους εμπλεκομένους συναδέλφους, φρονούμε 

ότι θα πρέπει να γίνει εν συνεχεία υπεύθυνη 
ενημέρωση στο συγκεκριμένο προσωπικό από 
τις υγειονομικές υπηρεσίες του Π.Σ. και να δο-
θούν τυχόν ιατρικές οδηγίες. Τέλος η ιδιαιτερό-
τητα του συγκεκριμένου συμβάντος, μετά την 
ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να μελετηθεί σε 
βάθος και η αξιολόγησή και τα συμπεράσματά 
του να συμπεριληφθούν στην σχεδίαση παρό-
μοιων πυροσβεστικών επιχειρήσεων, αναφορι-
κά με τα απαιτούμενα μέσα και εξοπλισμό».

διασφάλιση της υγείας των συναδέλφων
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Το Προεδρείο του ΔΣ της ΕΑΠΣ, το διήμερο 
8 και 9 Ιουνίου βρέθηκε στην Δυτική Ελλάδα, 
πραγματοποιώντας μια σειρά από συναντήσεις 
και επαφές
Στις 8 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν συναντή-
σεις με τον Διοικητή της ΠΥ Μεσολογγίου Πύ-
ραρχο Δημήτριο Κοντογιάννη, τον Διοικητή της 
ΠΥ Ναυπάκτου Αντιπύραρχο  Παναγιώτη Δημό-
πουλο και τον Διοικητή της ΠΥ Αμφιλοχίας Αντι-
πύραρχο Βασιλάκη Θεόδωρο. Έγινε ενημέρω-
ση για τα τοπικά προβλήματα των συναδέλφων 
και τα ειδικότερα προβλήματα των υπηρεσιών, 
σε εξοπλισμό και μέσα.
Το πρωί στις 9 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις της ΠΕΠΥΔ Δυτικής Ελλά-
δας, συνάντηση με τον Συντονιστή Επιχειρή-
σεων ΠΥ Νοτίου Ελλάδος Υποστράτηγο κ. Νι-
κολακόπουλο και τον Διοικητή ΠΕΠΥΔ Δυτικής 
Ελλάδος Αρχιπύραρχο κ. Ματθαιόπουλο. Στη  
συνάντηση συζητήθηκαν  τα  συνολικότερα 
προβλήματα των υπηρεσιών και του πυροσβε-
στικού προσωπικού της Δυτικής Ελλάδας.
 Στη συνέχεια το Προεδρείο του ΔΣ της ΕΑΠΣ 
παραβρέθηκε στις εργασίες του τακτικού συ-
νεδρίου της ΠΟΕΥΠΣ που πραγματοποιείται 
στην Πάτρα. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της 
ΕΑΠΣ  διατύπωσε την αγωνία των εργαζομέ-
νων στο Πυροσβεστικό Σώμα για τα χρόνια και 
φλέγοντα προβλήματα που πλήττουν βάναυσα 
την ζωή του πυροσβεστικού προσωπικού και  
μειώνουν την μέγιστη αποτελεσματικότητα του  
ίδιου του πυροσβεστικού οργανισμού.  Τέλος 
επεσήμανε την  αναγκαία όσο ποτέ,  κοινή και 
ενωτική δράση του συνδικαλιστικού  μας κινή-
ματος.
Το μεσημέρι της ίδια μέρας, ο Πρόεδρος του 
ΔΣ της ΕΑΠΣ Γιάννης Σταμούλης και ο  Γενικός 
Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Εθε-
λοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτρης 
Ζέρβας συναντήθηκαν  με τον Περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, σε μια 
γόνιμη και ελικρινή  συζήτηση για την φετινή 
αντιπυρική περίοδο, με έμφαση τα προβλήμα-
τα και τις δυνατότητες στήριξης της περιφέρειας 
στο πυροσβεστικό έργο.
Ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας από την 

πλευρά του τόνισε πως βρίσκεται στο πλευρό 
του  πυροσβεστικού προσωπικού και επεσήμα-
νε την ανάγκη ενίσχυσης τους για την κάλυψη 
της ασφάλειας και της επιχειρησιακής ετοιμό-
τητας, αφού «προσφέρουν προστασία και δια-
σφαλίζουν τις ζωές των πολιτών και την περιου-
σία τους από τους κινδύνους που καθημερινά 
εμφανίζονται, φωτιές, πλημμύρες και άλλες θε-
ομηνίες», ενώ εξήρε την προσφορά του

το προεδρείο της ΕΑΠΣ στην Δυτική Ελλάδα
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η υγεία των πυροσβεστών και πάλι σε κίνδυνο ;;;

Με κοινή ανακοίνωσή τους ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ 
απευθύνθηκαν στις 12 Ιουνίου προς τους συ-
ναρμόδιους υπουργούς και την πυροσβεστική 
ηγεσία, για την υγεία των Πυροσβεστών: «Εδώ 
και πάνω από ένα μήνα (7/5) είναι σε εξέλι-
ξη πυροσβεστική δραστηριότητα στη Λάρισα, 
εξαιτίας πυρκαγιάς που σημειώθηκε σε υπαί-
θριο χώρο λυματολάσπης και εναλλακτικού 
καυσίμου. Στον χώρο του συμβάντος μετά την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς που επετεύχθη την 
μέρα της εκδήλωσής της, μέχρι και σήμερα επι-
τηρεί επιχειρώντας, όταν απαιτείται πυροσβε-
στική δύναμη της ΠΥ Λάρισας, Οι συνθήκες του 
συμβάντος είναι εξαιρετικά ιδιαίτερες, καθότι 
στο εσωτερικό της μάζας του υλικού αναπτύσ-
σονται υψηλές θερμοκρασίες, προκαλώντας 
την εκπομπή καπνών.
Στην προσπάθεια των συναδέλφων να ελέγ-
ξουν πλήρως την κατάσταση, κλήθηκε η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση να συνδράμει με μηχανήμα-
τα, ενέργεια όμως που ακυρώθηκε μετά από 
αντίδραση της ιδιοκτήτριας του χώρου εταιρίας. 
Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του δελ-
τίου τύπου του Δήμου Λαρισαίων: «Ειδικότε-
ρα, ο Δήμος Λαρισαίων προ ημερών και μετά 
από έκκληση της διοίκησης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Λάρισας, για συνδρομή στο έργο 
κατάσβεσης με τη διάθεση χωματουργικών 
μηχανημάτων, ανταποκρίθηκε άμεσα και με 
εντολή του δημάρχου κ. Απ. Καλογιάννη, στο 
σημείο της πυρκαγιάς, έφτασαν την ίδια κιόλας 
ημέρα, τρία χωματουργικά μηχανήματα, που 
συνέδραμαν στο έργο της ΠΥΛ, έως τη στιγμή 
που υπήρξαν αντιδράσεις και αναφορές της ιδι-
οκτησίας της εταιρείας, που ζητούσε, απειλώ-
ντας μάλιστα με μηνύσεις και προσφυγή στον 
εισαγγελέα, την άμεση απομάκρυνση των μη-
χανημάτων του Δήμου. « 
Πέρα όμως από την επιχειρησιακή διάσταση 
της υπόθεσης, μείζον αποτελεί ότι όπως μας 
ενημερώνουν οι τοπικοί εκπρόσωποι των σω-
ματείων μας, ‘ ότι κανείς δεν μπορεί να ενημε-
ρώσει τους πυροσβέστες εάν, αυτή η χωρίς 
αποτέλεσμα κατάσταση, θα διαρκέσει μία εβδο-

μάδα, ένα μήνα ή περισσότερο και το βασικότε-
ρο όμως όλων είναι η άγνοια της επικινδυνότη-
τας και της φύσης του καιόμενου υλικού.
Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουν οι 
πυροσβέστες, σύμφωνα με αναφορές που 
έγιναν, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις έντονου 
βήχα και «φλεγμάτων» από την συνεχόμενη έκ-
θεση στους καπνούς της σωρού της λυματολά-
σπης. Σύμφωνα με την ενημέρωση μας, η ίδια 
η εταιρία με σχετικό έγγραφό της ενημέρωσε 
για την τοξικότητα των αερίων, ενώ στο σχετικό 
έγγραφο-αίτημα της ΔΠΥ Ν. Λάρισας προς τη 
Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Θεσσαλίας 
για γνωστοποίηση κινδύνου από την καύση 
του συγκεκριμένου υλικού δεν έχει δοθεί ακόμα 
σχετική απάντηση.
Η ιδιαιτερότητα του συμβάντος απαιτεί την 
λήψη ουσιαστικής «κεντρικής» πρωτοβουλίας 
από το σύνολο των εμπλεκομένων φορέων 
στο πλέγμα της πολιτικής προστασίας, για να 
αντιμετωπιστεί ολοκληρωμένα το συμβάν. Θα 
πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες μετρή-
σεις και να γίνει ουσιαστική ενημέρωση των συ-
ναδέλφων που ενεπλάκησαν στο συμβάν, αλλά 
και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. για 
την φύση και την επικινδυνότητα των καιόμε-
νων υλικών. Το συγκεκριμένο συμβάν μαζί με 
αυτό της πυρκαγιάς στον χώρο ανακύκλωσης 
του Ασπροπύργου, δείχνουν τα κενά στο συνο-
λικό πλέγμα διαχείρισης παρόμοιων περιστατι-
κών, και βέβαια δείχνουν για άλλη μία φορά το 
επικίνδυνο και ανθυγιεινό του πυροσβεστικού 
επαγγέλματος, που η Πολιτεία ολιγωρεί να θω-
ρακίσει».
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Στην Λάρισα στις 29 Ιουνίου πραγματοποιή-
θηκε το 19ο τακτικό συνέδριο της ΕΑΠΣ. Στις 
εργασίες του συνεδρίου, παρέστησαν και χαι-
ρέτησαν ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος Αντιστράτηγος κ. Β. Παπαγεωργίου, ο 
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. 
Α. Μαυρόπουλος, η βουλευτής Θεσσαλονίκης 
των ΑΝΕΛ κ. Σταυρούλα Ξουλίδου τομεάρχης 
Προστασίας του Πολίτη, ο συντονιστής Βορείου 
Ελλάδος του ΠΣ Υποστράτηγος Δημοσθ. Ανα-
γνωστάκης, ο Διοικητής της ΠΕΠΥΔ Θεσσαλίας, 
Αρχιπύραρχος Νικ. Μιχαλάκης, ο εκπρόσωπος 
του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κων. Αγορα-
στού κ. Α. Μπέμπης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λά-
ρισας κ. Δημ. Παπαδημόπουλος, το μέλος της 
ΚΕ του ΚΚΕ κ. Ε. Μπούτας, ο πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου κ. Τάσος Τσιαπλές, ο δη-
μοτικός σύμβουλος κ. Μάνθος Σαρρής, ο πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος Δημ. Σταθόπουλος, ο 
Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος Δημ. Ζέρ-
βας, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΥΕ, Γ. Καστανίδης, 
ο Γεν. Γραμματέας της ΕΠΠΥΕ Α. Πυργιώτης 
ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΠΥΣΥΠ Καζαντσίδης 
Νικόλαος. Χαιρετιστήρια μηνύματα απέστειλαν 
οι βουλευτές Λάρισας Χ. Κελλάς και Μ. Χαρα-
κόπουλος. Στο δεύτερο μέρος του Συνεδρίου, 
συγκλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 
ΕΑΠΣ. Εκλέχθηκε το Προεδρείο της με Πρό-
εδρο τον Υποστράτηγο Δ. Αναγνωστάκη και 
μέλη και πρακτ/φους, τους Πύραρχους Ι. Ρά-
πτη, Δ. Σακελλαρόπουλο, Χ. Πόζογλου και Ανθ/
γο Α. Αντωνόπουλο.
Παρουσιάστηκε ο Διοικητικός Απολογισμός του 
έτους από τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ της 
ΕΑΠΣ Αν. Μανιάτη και ο αντίστοιχος Οικονο-
μικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός για 
το επόμενο έτος, από τον Ταμία του Δ.Σ. της 
ΕΑΠΣ. Γ. Βιτζηλαίο.
Ακολούθησαν παρεμβάσεις από μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, τους Περιφερειακούς εκ-
προσώπους και μέλη της ΕΑΠΣ.
Ακολούθησε η προβλεπόμενη ψηφοφορία, 
προεδρεύοντάς δικαστικού λειτουργού, όπου 
εγκρίθηκαν ο διοικητικός και οικονομικός απο-

λογισμός, ενώ εκλέχθηκε η Εφορευτική Επι-
τροπή που θα διενεργήσει τις εκλογές για τα 
όργανα της ΕΑΠΣ τον ερχόμενο Νοέμβριο, 
αποτελούμενη από τους Γιαννόπουλο Σωκρά-
τη, Κατσιβέλη Αντώνη και Θεοδωράκο Σταύρο 
ως τακτικά μέλη και τους Κατσινούλα Κων/να. 
Χαβά Ευγενία και Αντωνόπουλο Ανδρέα ως 
αναπληρωματικά μέλη.

το 19ο συνέδριο της ΕΑΠΣ
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Τούτες τις στιγμές που ζούμε ιστοριογραφείται 
μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της πορείας 
του νέου ελληνικού κράτους. 
Σε συνθήκες προσομοιωμένου πολέμου βιώ-
νουμε την δολοφονική αντιπαράθεση του συ-
στήματος των αγορών, των κερδοσκόπων και 
των τοκογλύφων από τη μια και του κόσμου της 
εργασίας, της πραγματικής ζωής από την άλλη. 
Οι αριθμολάγνοι και η οικονομική ελίτ από τη 
μια και οι άνθρωποι του μόχθου από την άλλη. 
Η μικρή πατρίδα μας και ο λαός της από το 2010 
μέχρι και σήμερα βρίσκονται στο έλος μιας τρα-
γωδίας που χαρακτηρίζεται από την βαθιά ύφε-
ση της οικονομικής κρίσης, της ανέχειας και της 
συνεχής περικοπής του κράτους πρόνοιας και 
των κατακτήσεων του εργαζόμενου λαού. 
Οι Πυροσβέστες κομμάτι της εργατικής τάξης, 
όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια βρίσκονται στην 
μέγγενη των περικοπών, σε μισθούς, εργασι-
ακά δικαιώματα, αλλά και σε παροχές επικού-
ρησης και πρόνοιας. Αποτέλεσμα η μετατροπή 
του μισθολογίου σε φτωχολόγιο. Μαζί βέβαια 
και ο πυροσβεστικός οργανισμός που στενά-
ζει από τις ελλείψεις και τα προβλήματα στον 
υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, σε βασικά εφόδια, 
απαραίτητα για την αποτελεσματική του από-
κριση στην άσκηση της αποστολής του. Υπέρ-
γηρα πυροσβεστικά οχήματα, ελλείψεις σε ελα-
στικά, πενιχρά κονδύλια συντήρησης, λιγοστά 
και γηρασμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι 
τα εργαλεία με τα οποία καλούμαστε να κάνου-
με τη δουλειά μας. Εφόδιο μας η νέου τύπου 
στολή «πλύνε – βάλε» ονομασία πικρού χιού-
μορ από τις τραγικές ελλείψεις σε φόρμες εργα-
σίας που εδώ και χρόνια έχουν να χορηγηθούν 
ενώ εκατοντάδες συνάδελφοι, έχουν μόνο μία 
και όχι την προβλεπόμενη. Αλλά και μια σειρά 
από άλλα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δεν 
έχουν δοθεί στους συναδέλφους ή δεν επανα-
χορηγήθηκαν στο χρόνο που προβλεπόταν. 
Και η λίστα των προβλημάτων είναι ατέλειωτη. 
Εξοπλισμός και μέσα, θεσμοί και δομές, κα-
τάσταση προσωπικού. Εκρηκτικό μείγμα που 
θέτει αγκυλώσεις στην ίδια την αποτελεσμα-

τικότητα του οργανισμού και βέβαια προκαλεί 
αναταράξεις στην εργασιακή ειρήνη και ομα-
λότητα. Από πού να αρχίσεις και που να τε-
λειώσεις. Τριχοτομημένο προσωπικό ανόμοιας 
εργασιακής δυνατότητας, διαφορετικών καθη-
κόντων, υποχρεώσεων, μισθού και ασφάλισης, 
προκαλεί δυσεπίλυτους γρίφους στην πυρο-
σβεστική καθημερινότητα, χωρίς μια σειρά από 
κυβερνήσεις και διαφορετικές πολιτικές ηγεσίες 
να μπορούν να μπορούν να το επιλύσουν. Και 
βέβαια χωρίς να επιλυθεί η βάση του διοικητι-
κού μας ιστού, μένουν άλυτα και χρονίζοντα, ο 
επαναπροσδιορισμός των συστημάτων μετάθε-
σης, αξιολόγησης, κρίσης. Παράλληλα η ένδεια 
ουσιαστικού ενδιαφέροντος από τις ηγεσίες, με 
τις διάφορες πρόχειρες θεσμικές πρωτοβουλί-
ες τους, συνήθως περιπλέκουν την κατάσταση 
παρά την επιλύουν.Το βάρος των προβλημά-
των είναι πλέον αβάσταχτο και δυσεπίλυτο αν 
δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις. Μέσα στο 
απόλυτο σκότος της τροικανής επέλασης, προ-
σπαθήσαμε να δούμε λίγο φως στην αλλαγή 
της διακυβέρνησης. Μέχρις στιγμής πάντως το 
μόνο που αντικαθίσταται είναι το τροικανό σκό-
τος, από το σκότος των θεσμών. Το φως εξα-
κολουθεί να αγνοείται μαζί με την υλοποίηση 
υποσχέσεων, που κανείς από εμάς δεν ξεχνά. 
Περιμένουμε ακόμα την θεσμοθέτηση της πλή-
ρης δικαίωσης των μισθών μας, σύμφωνα με 
την απόφαση του ΣΤΕ. 
Περιμένουμε τη διάσωση του ΤΕΑΠΑΣΑ με 
την κατάργηση των μνημονιακών νόμων περί 
ένταξης στο ΕΤΕΑ και των περικοπών μέσω 
ρητρών μηδενικών ελλειμάτων και αξιόμαχου. 
Περιμένουμε την επίλυση της τριχοτόμησης του 
πυροσβεστικού προσωπικού, περιμένουμε την 
θωράκιση του Πυροσβέστη με την εξασφάλιση 
μέσων αλλά και κανόνων υγείας και ασφάλειας. 
Περιμένουμε εκσυγχρονισμό δομών και θεσμι-
κών κειμένων όλης της εσωτερικής ζωής του 
Πυροσβεστικού Σώματος.
Περιμένουμε πραγματικό ενδιαφέρον για τον

για τους ανθρωπους της εργασίας
η πάλη δεν τελειώνει
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Πυροσβέστη, για να μπορεί με τη σειρά του να 
εγγυάται την πολιτική προστασία της χώρας.
Η Ένωσή μας σε αυτόν το δύσκολο εργασια-
κό πεδίο που διαμορφώθηκε προσπάθησε με 
την παρουσία της και κυρίως με τη σοβαρότη-
τα των θέσεων και προτάσεων της να απλώσει 
ομπρέλα προστασίας στους Αξιωματικούς του 
ΠΣ στα πλαίσια των δυνατοτήτων της. 
Στηρίξαμε τους συναδέλφους που ενεπλάκη-
σαν νομικά για την ενάσκηση των καθηκόντων 
τους.
Κάναμε παρεμβάσεις όπου διοικητικές αστοχί-
ες έθιξαν τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Συνεισφέραμε στην ενημέρωση των συναδέλ-
φων αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους 
σύγχρονους διαύλους, μέσω της ιστοσελίδας 
μας, ιστολόγιου και των κοινωνικών δικτύων.
Φτιάξαμε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που εμπλου-
τίζουμε με e-books σχετικά με τα επαγγελματι-
κά και εργασιακά ενδιαφέροντα των των συνα-
δέλφων. 
Παράλληλα με σεβασμό στην ιστορική μνήμη 
του φορέα μας, φωτίσαμε μια ιστορική στιγμή 
πρώιμου συνδικαλισμού στο χώρο, προβάλλο-
ντας τα γεγονότα της Πυροσβεστικής Σχολής 
του 1984 και βραβεύοντας τους πρωταγωνι-
στές.
Φωτίσαμε τα προβλήματα μας με συνεχείς πα-
ρεμβάσεις στα ΜΜΕ, ώστε πολιτεία και κοινω-
νία να είναι «διαβασμένοι» . 
Τέλος πήραμε την πρωτοβουλία και μετά από 
σχεδόν 20 έτη από την δημιουργία της Ένω-
σης, προχωρήσαμε σε καταστατικές αλλαγές, 
δίνοντας μια οργανωτική επανεκκίνηση στον 
συνδικαλιστικό μας φορέα.
Αξιοποιήσαμε όλες τις συνεργασίες των εταί-
ρων μας στο χώρο.
Μαζί με την ΠΟΕΥΠΣ προσπαθήσαμε να δια-
σφαλίσουμε όλα τα σενάρια για την διάσωση 
των Ταμείων μας και προχωρήσαμε σε κοινές 
παρεμβάσεις για τα κοινά προβλήματα του κλά-
δου, κάνοντας απλά πράξη το αυτονόητο.
Μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία των ένστολων, 
συνεχίσαμε την κοινή δράση μας για να δια-
σφαλίσουμε τις αποδοχές μας και τα ασφαλι-
στικά μας δικαιώματα.
Τέλος συνεχίσαμε τη συμπόρευσή μας με την 
ΠΕΕΠΣ το πιο ζωντανό κομμάτι της κοινωνί-
ας και του ΠΣ τους Εθελοντές Πυροσβέστες. 
Ενεργοί πολίτες που τη στιγμή της πιο βαθιάς 

κρίσης συνεχίζουν να θέλουν να προσφέρουν 
υπηρετώντας δίπλα μας το πυροσβεστικό κα-
θήκον, χωρίς όμως εμείς του ΠΣ και η πολιτεία 
να κάνει έστω το ελάχιστο γι αυτούς, να τους 
δώσει έστω μία φόρμα, ένα κράνος και ένα ζευ-
γάρι άρβυλα.
Αυτό είναι το καυτό και πνιγηρό περιβάλλον 
που καλούνται σήμερα τα στελέχη του ΠΣ.να 
διαχειριστούν. Ειδικά οι Αξιωματικοί που πρέ-
πει ταυτόχρονα να διαχειριστούν την κρίση του 
μηχανισμού, την κρίση των επιχειρησιακών και 
διοικητικών απαιτήσεων και ταυτόχρονα την 
δική τους ατομική – οικογενειακή τους κρίση,
Αυτή η πυρκαγιά είναι η πλέον δύσκολη γιατί 
απειλεί την ίδια μας τη ζωή.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι ώριμο 
και έμπειρο από τους «καλούς μας αγώνες».  
Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας, έχουμε την 
κοινωνία με το μέρος μας.
Δεν παλεύουμε μόνο για τα κεκτημένα και τα 
της συντεχνίας μας. Παλεύουμε για ένα Πυρο-
σβεστικό Σώμα, σύγχρονο και αποτελεσματικό, 
που να αποτελεί την ασπίδα της πατρίδας μας 
από τους κίνδυνους που στοχεύουν την πολι-
τική προστασία της. Που θέτουν σε κίνδυνο τη 
ζωή, την περιουσία των πολιτών και τον εθνικό 
φυσικό πλούτο.
Και αυτήν την μάχη πρέπει να την κερδίσουμε.
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Τα τρία χρόνια 2012 – 2015 αποτελούν ορό-
σημο στις κινητοποιήσεις του συνδικαλιστικού 
κινήματος στα ΣΑ και στις ΕΔ.
Το 2012 οι εργαζόμενοι στα ΣΑ και στις ΕΔ δέ-
χθηκαν επίθεση από την μνημονιακή συγκυ-
βέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ με περικοπές 
σε μισθούς και συντάξεις. Οι μεγάλες αυτές 
περικοπές τσαλάκωσαν το ηθικό των εργαζο-
μένων στα Σώματα αυτά και φτωχοποίησαν 
ένα μεγάλο μέρος του, θέτοντας σε κίνδυνο την 
προστασία και την Ασφάλεια των Πολιτών και 
της Πατρίδας. Το ΔΣ της ΕΑΠΣ και οι περιφερει-
ακοί του εκπρόσωποι συμμετείχαν εξουθενωτι-
κά σε όλες καθημερινά τις κινητοποιήσεις, πού 
παρόμοιες δεν έχουν επαναληφθεί.
Στο επόμενο διάστημα 2013, παρόλο ότι οι μνη-
μονιακές πολιτικές έδεναν θηλιά στο λαιμό των 
εργαζομένων, το σ.κ σίγασε ξαφνικά για λόγους 
πού ο καθένας από εσάς μπορεί να υποθέσει, 
κάποιοι βέβαια μιλούσαν για συμβιβασμό συν-
δικαλιστών με την τότε Πολιτική Ηγεσία.
Η ΕΑΠΣ τον Ιούνιο του 2014 βλέποντας τον 
εφησυχασμό και την απραξία του σ.κ παρόλα 
την μεγαλύτερη ληστεία πού επιτελέστηκε στα 
Ασφαλιστικά μας Ταμεία, συγκάλεσε σύσκεψη 
στα γραφεία της με την συμμετοχή Ομοσπονδι-
ών - Ενώσεων των ΣΑ και των ΕΔ με στόχο να 
βρεθεί κοινός τόπος για κινητοποιήσεις. Δυστυ-
χώς όμως εκτός από τις ετήσιες κινητοποιήσεις 
κατά την διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως στην 
Θεσσαλονίκης, οι οποίες ήταν μικρές σε συμ-
μετοχή από τους εργαζόμενους, δεν υπήρχαν 
ουσιαστικές αντιδράσεις στις εφαρμοζόμενες 
πολιτικές.
Με τεκμηριωμένες προτάσεις το ΔΣ της ΕΑΠΣ 
συμμετείχε ενεργά σε επιτροπές και σε συμ-
βούλια Επιτελικού Σχεδιασμού του ΑΠΣ.
Η ΕΑΠΣ συμπαραστάθηκε στο αγώνα των συ-
ναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέ-
ωσης που εμπαίζονται εδώ και Χρόνια από τις 
Πολιτικές Ηγεσίες, με στόχο την ομογενοποίη-
ση του προσωπικού του ΠΣ την πρόσληψη των 
επιλαχόντων ΠΠΥ καθώς και την πρόσληψη 
των τότε (725) επιτυχόντων.

Στάθηκε δίπλα, στους επί συβάσει συναδέλ-
φους Πυροσβέστες και συμπαραστάθηκε στα 
προβλήματά τους.
Στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους Εθελοντές 
του ΠΣ και προωθούσε τα αιτήματα τους. Ανα-
πτύχθηκε συνεργασία σε άριστο επίπεδο με το 
ΔΣ της ΠΟΕΥΠΣ και αντιμετώπισαν από κοινού 
προβλήματα καθώς και συν διαμόρφωσαν κοι-
νές θέσεις σε θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. 
Η ΕΑΠΣ στάθηκε απέναντι στην προσπάθεια 
διάλυσης του ΤΕΑΠΣΑ το 2014 αντιδρώντας 
στις εκβιαστικές λύσεις ΕΤΕΑ η Επαγγελματικά 
Ταμεία. Συμμετείχε ουσιαστικά με τους εκπρο-
σώπους της, στο ΔΣ του Ταμείου και αντέδρασε 
σθεναρά σε πολιτικές νέων περικοπών - μειώ-
σεων συντάξεων και αύξησης των εισφορών.
Η ΕΑΠΣ εκεί που αμφιταλαντεύτηκε ήταν στη 
στάση της σχετικά με το ν.4249/2014 για την 
δήθεν Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμό του 
ΠΣ που δυστυχώς δεν είχε Πολιτικό Προσανα-
τολισμό. 
Στάθηκε δίπλα ηθικά και οικονομικά στους συ-
ναδέλφους Αξ/κούς πού διώχτηκαν ποινικά για 
τα Εναέρια Μέσα και όχι μόνο.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας 
Πολιτικής Ηγεσίας στις αρχές του 2015, του 
Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας 
Διοίκησης κ. Πανούση και του Γ.Γ. Τάσου Μαυ-
ρόπουλου με τις συναντήσεις πού είχε μαζί τους 
και αποδείχτηκε ότι υπάρχει η Πολιτική βούλη-
ση για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε 
να συμμετέχει ενεργά στις επιτροπές για την 
αλλαγή του ΠΔ για τις κρίσεις και προαγωγές 
του ΠΣ με αποκλειστική θεματολογία Κριτήρια 
και Μοριοδότηση, την αλλαγή του ΠΔ για τις με-
ταθέσεις, με εκπόνηση νέου Οργανογράμματος 
του ΠΣ, στην δημιουργία νέου βαθμολογίου για 
τους συναδέλφους Πυροσβέστες.
Η ΕΑΠΣ θα συνεχίσει τον αγώνα:
Για την πρόσληψη όλων των επιλαχόντων συ-
ναδέλφων ΠΠΥ.
Για την Ομογενοποίηση του προσωπικού του 
ΠΣ με την ένταξη στο Μόνιμο προσωπικό των 
συναδέλφων ΠΠΥ.

σταθερά στο δρόμο του αγώνα
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Για την απασχόληση των επί συμβάση συνα-
δέλφων Πυροσβεστών σε ετήσια βάση τόσο 
στο κατασταλτικό έργο όσο και στο τομέα της 
πρόληψης.
Για αξιοκρατικό σύστημα στις κρίσεις και προα-
γωγές των Αξ/κών του ΠΣ.
Για την αναμόρφωση του ΠΔ σχετικά με τον Κα-
νονισμό μεταθέσεων και την διαμόρφωση νέου 
οργανογράμματος του ΠΣ.
Για άμεση εφαρμογή των προσλήψεων στο ΠΣ 
με το δικαιότερο σύστημα των Πανελληνίων.
Για την Ουσιαστική αναβάθμιση της Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας σε Προσωπικό και μέσα, 
καθώς και της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προ-
στασίας με την δημιουργία Ευρωπαϊκού Ερευ-
νητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας.
Για την θωράκιση των Ασφαλιστικών μας Ταμεί-
ων με δημιουργία Ανεξάρτητου Ταμείου του ΠΣ 
με την εγγύηση του δημοσίου.
Την θεσμοθέτηση των Επιτελικών – Διοικητι-
κών Αξ/κών με σκοπό την εξειδίκευση στο ΠΣ.
Την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για την 
πλήρη αποκατάσταση του ένστολου προσωπι-
κού.
Την κατάθεση νέου Νόμου με σκοπό και στόχο 
την ουσιαστική Αναβάθμιση και αναδιοργάνω-
ση της Πολιτικής Προστασίας και του ΠΣ μετά 
από διάλογο και συμμετοχή των αρμόδιων φο-
ρέων.
Νομική θωράκιση των συναδέλφων Αξ/κών.

Εκπόνηση ΠΔ για την Υγιεινή και Ασφάλεια στις 
Πυροσβεστικές επιχειρήσεις.
Η ΕΑΠΣ θα είναι παρόν και θα κρίνει θετικά ότι 
ουσιαστικό προωθείται, θεσμικό – οικονομικό, 
με στόχο την αναβάθμιση των θεσμών στην ΠΠ 
και στο ΠΣ αλλά ταυτόχρονα θα είναι απέναντι 
σε τυχόν Πολιτικές και συμφωνίες με τους δα-
νειστές της Χώρας πού θα έχουν ως αποτέλε-
σμα την μείωση της ασφάλειας και της προστα-
σίας του Πολίτη και του κράτους. 
Ο αγώνας συνεχίζεται.
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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 και στο facebook 
με το όνομα «Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΕΑΠΣ», 
με δυνατότητα ανακατεύθυνσης στο calameo.
com, όπου μπορεί κάποιος να διαβάσει ή να 
κατεβάσει το e-book, που τον ενδιαφέρει.
Τα νέα βιβλία που αναρτήθηκαν είναι τα εξής:

Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO

Η έκδοση αυτή βασίζεται στην εργασία που 
εκπόνησε ο Πύραρχος Χρήστος Λάμπρης, τον 
Μάρτιο του 2012, στα πλαίσια της εκπαίδευσής 
του στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, με αντικείμε-
νο την «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
SEVESO (ΣΕΒΕΖΟ) στην χώρα μας – Καθο-
ρισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε 
εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης 
επικινδύνων ουσιών».
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.

Το Όρος Θεού και Ανθρώπου

Στην πατρίδα μας, ο λαός μας, οι άνθρωποι 
της εργασίας, οι μη προνομιούχοι, περνούν 
την Εβδομάδα των Παθών, εδώ και 5 χρόνια, 
τραβώντας ο καθένας το δικό του σταυρό στον 
δικό του μικρό ή μεγάλο Γολγοθά. Η χριστιανική 
κατάνυξη των ημερών, φέρνει το Θείο Πάθος 
ακόμα πιο κοντά στο ανθρώπινο. Δύο και πλέ-
ον χιλιετίες μετά τον βίο του Ιησού και η φτώ-
χεια, ο πόνος, η αδικία, εξακολουθούν να είναι 
τα καρφιά του μαρτυρίου του βίου μας. Μεταξύ 
αφρόνων πλουσίων, αδίστακτων δανειστών, 
γραμματέων και Φαρισαίων, αλλά και Πιλάτων, 
προσπαθούμε να δούμε το Φως της Ανάστα-
σης, να πάρουμε τη δύναμή του για να σπά-
σουμε τα δεσμά μας. Τέτοιες μέρες 
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φορτισμένες, η καρδιά και η ψυχή μας ψάχνει 
τρόπο να αγαλλιάσει, να «ψυχωφελήσει» να 
φτερουγήσει πάνω από το γκρίζο, να σμίξει με 
τις μυρωδιές και τα χρώματα του Απρίλη. Τι κα-
λύτερο από ένα ταξίδι, στο Περβόλι της Πανα-
γιάς, το θεόπνευστο, Άγιον Όρος. Η Αθωνική 
Πολιτεία, που δίνει άλλη διάσταση στο λόγο και 
το πνεύμα, τη φύση και τον άνθρωπο. Εκεί το 
Πάθος του Ανθρώπου, συναντάει το Θείο Πά-
θος με όλες τις αισθήσεις, εκεί η ψυχή, μπορεί 
να ταξιδέψει, να λουστεί στο ανέσπερο φως.
Στην έκδοση αυτή που επιμελήθηκε ο Πύραρ-
χος Γιάννης Σταμούλης, φωτογραφίες πολλών 

ετών από το 1992 μέχρι και σήμερα, από το 
προσωπικό του αρχείο, από Προσκυνηματικές 
αναβάσεις, έρχονται να ανασάνουν με τον θρη-
σκευτικό Λόγο. Λόγος αιώνιος φλογερός μα και 
συνάμα ξεδιψαστικός και γάργαρος, βάλσαμο 
για τις πληγές μας. Ίαση για την καρδιά μας 
που προσπαθεί εναγωνίως να αγαλλιάσει. Πα-
ρηγοριά για την ψυχή μας που κλαίει, θρηνεί 
με τα θεία πάθη, περιμένοντας να γελάσει, να 
γιορτάσει με την Ανάσταση και το Πάσχα. Γιατί 
στο θείο πάθος, βλέπουμε το δικό μας.Το μικρό 
αυτό αφιέρωμα αποτέλεσε τις ευχές της ΕΑΠΣ 
για τις Άγιες Ημέρες.

Του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη 

Στην ισορροπία του τρόμου της "θεωρίας 
των Παιγνίων" να απαντήσουμε με την πο-
λιτική επιλογή της επιβίωσης του λαού μας

Πόσο έχει άραγε σημασία η χρήση της «Ισορ-
ροπίας Nash», μιας από τις «θεωρίες Παιγνί-
ων», ως οικονομικό εργαλείο στις τόσο κρίσι-
μες διαπραγματεύσεις της πατρίδας μας με 
τους Ευρωπαίους εταίρους και δανειστές μας.
Η θεωρία αυτή του John Nash έδειξε ότι σε 
κάθε παιχνίδι μ’ ένα προκαθορισμένο σύνολο 
στρατηγικών υπάρχει τουλάχιστον μία κατά-
σταση ισορροπίας, που δίνει στους αντιπάλους 
τη δυνατότητα για την καλύτερη απόδοση και 
για τους δύο. Κρατώντας κάθε παίκτης σταθερή 
την στρατηγική του δεν μπορεί να πετύχει κάτι 
καλύτερο αλλάζοντας τη στρατηγική του, καθώς 
η στρατηγική του άλλου παίχτη παραμένει αμε-
τάβλητη. 
Σε αυτή την μάχη αν και οι δύο παίκτες αποφα-
σίσουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους μάλ-
λον θα καταλήξουν στο χειρότερο δυνατό απο-
τέλεσμα και για τους δύο. Επίσης ακόμη και αν 
διαλέξουν μια στρατηγική που αντιστοιχεί σε 
μια "ισορροπία Nash", το αποτέλεσμα ενδέχε-
ται να είναιι η απεμπόληση μια ευνοϊκότερης 
ανταπόδοσης.
Αυτή η νέα πρόκληση εξετάζεται από ένα έτερο 
παίγνιο το «δίλημμα του κρατούμενου», όπου η 

μεγαλύτερη νίκη και στους δύο παίχτες θα έρ-
θει όταν αποφασίσουν να συνεργαστούν. Στις 
σημερινές κρίσιμες διαπραγματεύσεις υπό τη 
νέα ελληνική κυβέρνηση, «την εφαρμογή των 
παραπάνω θεωριών» υπαινίχθηκε η αμερικα-
νική ιστοσελίδα Business Insider, η οποία ανέ-
συρε κι ανέδειξε από το βιογραφικό του νέου 
υπουργού Οικονομικών, Γιάνη Βαρουφάκη την 
εργογραφία του στη Θεωρία Παιγνίων, αποδί-
δοντάς του την πρόθεση να τη χρησιμοποιήσει 
στην προσπάθειά του να κερδίσει τις διαπραγ-
ματεύσεις υπέρ της Ελλάδος. 
Χαρακτηριστικά ο κ. Βαρουφάκης έγραφε στο 
ιστολόγιό του: 
Αναγκάζομαι να ανατρέξω στην παλιά μου τέ-
χνη (την Θεωρία Παιγνίων) για να καταλάβω 
τι γίνεται. Όχι βέβαια ότι υπάρχει κάποια θεω-
ρία μαγική που θα μας δώσει τις απαντήσεις. 
Κανένα μαθηματικό θεώρημα δεν μπορεί να 
εξηγήσει γιατί η τρόικα έβαλε ως όρο για την 
εκταμίευση της επόμενης δόσης την μείωση 
των ελάχιστων (ήδη τρισάθλιων) μισθών του 
ιδιωτικού τομέα. Εκεί όμως που μπορεί να βο-
ηθήσει η παλιά μου τέχνη είναι στο να ξανα-
δούμε την ισχύουσα κατάσταση πιο καθαρά, 
τοποθετώντας τα διάφορα πιόνια-παίκτες στην 
σκακιέρα των εξελίξεων, μελετώντας την θέση 
του καθενός,τον σκοπό και τους περιορισμούς 
του, με την ελπίδα ότι, παρατηρώντας τα έτσι 
διατεταγμένα, θα καταλάβουμε καλύτερα τι 
συμβαίνει...».

ο τρόμος της «θεωρίας των παιγνίων»
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Βέβαια, τη θεωρία την γνωρίζουν όλα τα μέρη 
και ο νέος Έλληνας Υπουργός και ο ομόλογος 
του Γερμανός και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταί-
ροι. Το παίγνιο της ισορροπίας προδιαγράφεται 
καθώς και ο Β. Σόιμπλε εμμένει στην αδιαλλαξία 
του, επιθυμώντας την συνέχιση του σκληρού 
μνημονίου και της αφαιμακτικής οικονομικής 
πολιτικής του λαού μας και η ελληνική πλευρά 
θα εμμείνει στην δημοσιονομική χαλάρωση, 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης 
στην χώρα και την κατάργηση του μνημονίου.
Η Γερμανική πλευρά, εκπροσωπώντας την 
πλέον ακραία μορφή των στυγνών αγορών και 
των δανειστών, προσπαθεί να συνεχίσει την 
απρόσκοπτη είσπραξη των υπέρογκων τοκο-
χρεολυσίων, αδιαφορώντας για την όποια οι-
κονομική κατάσταση του λαού μας και σαφώς 
για την όποια μακρόπνοη πολιτική οικονομικής 
ανάπτυξης στη χώρα μας. Η ψυχρή γερμανι-
κή οπτική ακουμπά στην αριθμολαγνεία της 
άμεσης εξόφλησης με οιονδήποτε τρόπο, αδι-
αφορώντας για την ανθρωπιστική κρίση στην 
χώρα μας, αλλά και για την υποθήκευση του 
μέλλοντος. Ποντάρει στον φόβο της εξόδου της 
χώρας μας από το ευρώ, κίνδυνος που διαφη-
μίστηκε επαρκώς προεκλογικά αλλά και μετε-
κλογικά.
Η χώρα μας από την πλευρά της, προβάλλει 
την αποτυχία του Μνημονίου, καθότι «Φιλοσο-
φικά, μακροοικονομικά και ηθικά το μνημόνιο 
παραμένει τοξικό» καθώς σύμφωνα με τον κ. 
Βαρουφάκη, ο σκελετός του, η βάση του πα-
ραμένει η πυραμιδική λιτότητα «που επέβαλε 
και περιφρουρούσε, με περιοδικές επισκέψεις, 

η τρόικα των απεσταλμένων τε-
χνοκρατών τριών σημαντικών 
οργανισμών - θεσμών στους 
οποίους ανήκουμε και θα ανή-
κουμε και με τους οποίους θα 
συνεργαζόμαστε. Αλλά όχι στη 
βάση της περιφρούρησης και 
της επιβολής από μία ομάδα 
τεχνοκρατών που στέλνουν 
στη χώρα μας με αποικιακά χα-
ρακτηριστικά αυτής της πυρα-
μιδικής λιτότητας».
Με αυτή τη στρατηγική, η ελλη-
νική πλευρά, επιλέγει να επι-
μείνει στη θέση της, λέγοντας 
«το μνημόνιο, η πυραμιδική 
λιτότητα και τα δάνεια που την 

τροφοδοτούσαν υπό τον όρο όλο και μεγαλύ-
τερης συρρίκνωσης της κοινωνίας μας, τελείω-
σαν». Και η ελληνική πλευρά χρησιμοποιεί το 
ίδιο όπλο των Γερμανών, επισημαίνοντας ότι η 
πιθανή εγκατάλειψη της ευρωζώνης, θα σημά-
νει πλήρη κατάρρευση της ευρωζώνης.
Τα ερωτήματα βέβαια που προκύπτουν από 
την πιθανολόγηση της εξέλιξης των παιγνίων 
εντοπίζονται στο σημείο εκείνο που θα επιλε-
γεί η σκληρή γραμμή της αδιαλλαξίας όλων 
των πλευρών. Η προσαρμογή του οιοδήποτε 
παιγνίου στη διαπραγμάτευση είναι εξαιρετικά 
δύσκολη, γιατί όλοι οι παίκτες, που είναι και 
πολλοί και ισχυρότεροι ημών, γνωρίζουν προ-
φανώς εξίσου καλά τη θεωρία και όσο ο χρόνος 
περνά και αυξάνονται οι συμβιβασμοί, μειώνο-
νται οι δυνατότητες ριζοσπαστικών ελιγμών.
Πάντως η θεωρία της ισορροπίας στις διαπραγ-
ματεύσεις φαντάζει ανεφάρμοστη, καθώς όταν 
ξεκινάς διαπραγμάτευση συμπεριλαμβάνεις 
και τη πιθανότητα της «ρήξης». Σε αυτή τη δια-
πραγμάτευση οι συμφωνίες πρέπει να ακολου-
θούν πολιτικό διάλογο και να μην ξεχνούν ότι 
δεν διαπραγματεύονται αριθμοί και νούμερα, 
αλλά άνθρωποι και οι ζωές τους.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Γ. Βαρου-
φάκης στις προγραμματικές δηλώσεις της κυ-
βέρνησης «Αν και πέρασα πολύ χρόνο μελε-
τώντας τη θεωρία των παιγνίων δεν πρόκειται 
να την εφαρμόσω. Δεν παίζεις με το μέλλον της 
Ελλάδας και της Ευρώπης»
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Μια στρατηγική δεκαετιών από το ‘60 μέχρι σή-
μερα

Ερευνώντας το έγκλημα του εμπρησμού στην 
χώρα μας, είναι ανάγκη η πολυεστιακή ανά-
γνωση όλων των περιπτώσεων παρουσίας ως 
απειλή της πολιτικής προστασίας και εθνικής 
ασφάλειας. Ειδικά των περιπτώσεων που ξε-
φεύγουν από την απλή αμέλεια, αλλά και την 
συνήθη εγκληματική πρόθεση.
Ο εμπρησμός από την αρχαιότητα χρησιμοποι-
ήθηκε ποικιλοτρόπως ως μέσο πολιτικής τρο-
μοκρατίας και πολεμικής τακτικής, θεωρούμενο 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό λόγω της ασύμετρης 
αποτελεσματικότητάς του. Στα πλαίσια αυτής 
της ανάγνωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο η βα-
θύτερη ανάλυση και σύνθεση όλων των δεδο-
μένων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
και αφορούν την «εμπρηστική δράση». Μια 
τέτοια ανάγνωση ανοικτών πηγών αφορά τον 
εμπρησμό μουσουλμανικών τεμένων. Το αφή-
γημα ξεκινάει χρόνια πριν.

23 Αυγούστου του 2010 ο Τούρκος απόστρα-
τος Στρατηγός Σαμπρί Γιρμιμπέσογλου, μιλώ-
ντας στο τουρκικό δίκτυο HABERTURK, απο-
καλύπτει ότι το 1964, κατά τις ενδοκοινοτικές 
συγκρούσεις στην Κύπρο, Τούρκοι πυρπόλη-
σαν μουσουλμανικό τέμενος προκειμένου να 
υποδαυλίσουν το μίσος των Τουρκοκυπρίων 
κατά των Ελληνοκυπρίων. Χαρακτηριστικά ο 
στρατηγός παραδέχθηκε ότι : 
«Στις Ειδικές Επιχειρήσεις υπάρχει ένας κανό-
νας: για να ενισχύσεις το αντιστασιακό φρόνημα 
του λαού κάνεις δολιοφθορές σε συμβολικούς 
στόχους δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται 

για έργο του εχθρού. Για παράδειγμα, βάζεις 
φωτιά σε ένα τζαμί. Εμείς κάψαμε τζαμιά στην 
Κύπρο».

Μετά τις δηλώσεις του Στρατηγού ξεσηκώθηκε 
σάλος. Στα κατεχόμενα, ο πρώην ηγέτης των 
Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς ισχυρίστηκε 
πως δεν ευσταθούν οι δηλώσεις του Τούρκου 
στρατηγού, αν και παραδέχτηκε ότι Τούρκοι 
τοποθέτησαν τη βόμβα στο τουρκικό Γραφείο 
Τύπου το 1958 στη Λευκωσία, αλλά δικαιολογή-
θηκε ότι η ενέργεια αυτή δεν κατευθυνόταν από 
την τουρκοκυπριακή κοινότητα, «αλλά ήταν μια 
πράξη δύο νεαρών Τουρκοκυπρίων» και ο ίδιος 
πληροφορήθηκε την αλήθεια για τους δράστες, 
έπειτα από επτά χρόνια. Από την πλευρά του ο 
ηγέτης της εξτρεμιστικής οργάνωσης ΤΜΤ, Χα-
σάν Κεσκίν, δήλωσε: «Αν ο στρατηγός προέβη 
στη δήλωση αυτή, σημαίνει ότι έτσι έχουν τα 
πράγματα».
Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος 
και πρώην πρωθυπουργός στα κατεχόμενα 
Φερντί Σογέρ καυτηρίασε την ομολογία Γιρμι-
μπέσογλου, λέγοντας: «Δυστυχώς αυτή είναι η 
πραγματικότητα στην Κύπρο. Οι προβοκατόρι-
κες ενέργειες της εποχής αποσκοπούσαν στην 
πόλωση κα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα 
των ξένων».
Ο αρχηγός του Κόμματος Κοινωνικής Δικαιοσύ-
νης Μεχμέτ Τσακιτζί δήλωσε ότι βομβαρδίστη-
καν τζαμιά για κλιμάκωση της έντασης μεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και ότι 
αυτό ήταν έργο του τουρκικού βαθέως κράτους, 
το οποίο παρουσίασε ως δράστες τους Ελλη-
νοκυπρίους. 
Από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
το κόμμα της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε: 

εμπρησμοί μουσουλμανικών τεμένων
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«είναι εξόχως αποκαλυπτική, αλλά κυρίως δι-
δακτική η ξετσίπωτη ομολογία του Σαμπρί 
Γιρμιμπέσογλου, απόστρατου στρατηγού των 
τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και πρώην στε-
λέχους της διεύθυνσης ανορθόδοξου πολέμου 
στην Τουρκία, ότι υπήρξε εμπρησμός από τους 
ίδιους τους Τούρκους τζαμιού στην Κύπρο για 
να δημιουργηθούν αισθήματα μίσους κατά των 
Ελλήνων». 
Η είδηση αναπαράγεται και στη χώρα μας, Χα-
ρακτηριστική είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας του 
ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ : «Κάψαμε τζαμιά στην 
Κύπρο, για να ξεσηκώσουμε τους Τούρκους 
κατά των Ελλήνων» μαζί με φωτογραφία του 
στρατηγού με φόντο τζαμί τυλιγμένο σε φλόγες.
Κάτι λιγότερο από μισό αιώνα μετά, άρχισε να 
φωτίζεται αυτή η τραγική περίοδος, με τις «με-
τανοητικές αποκαλύψεις» των τότε αυτουργών 
και πρωταγωνιστών. Μόνο που φαίνεται ότι 
η ιστορία έχει την τάση να ακολουθεί την πο-
ρεία των ιστορικών κύκλων και πολλές φορές 
να επαναλαμβάνεται. Έτσι πέντε χρόνια μετά 
την αποκάλυψη του Τούρκου Στρατηγού στις 
6 Απριλίου 2015, στην εξειδικευμένη σελίδα 
σε θέματα άμυνας www.defencenet.gr, δημο-
σιεύεται ανάρτηση με τον τίτλο «Σχέδιο "Βα-
ριοπούλα" σε εξέλιξη από την Τουρκία; - Στο 
"μικροσκόπιο" οι κινήσεις των Τούρκων στο Β. 
Έβρο». Στο κείμενο χαρακτηριστικά γράφεται:
"To σενάριο της επιχείρησης "Βαριοπούλα" που 
κατέληγε σε επέμβαση στην Α. Θράκη και κα-
τοχή του Βόρειου Έβρου το 2003 επανέρχεται 
σαν εφιάλτης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε 
ό,τι αφορά τα πρώτα τμήματα εκείνου του σχε-
δίου: Tην διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών 
στην Τουρκία και την "ενοχοποίηση" από τον 
τουρκικό Τύπο της Ελλάδας ως υπεύθυνης για 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις, προκειμένου να 
δικαιολογηθεί στρατιωτική ενέργεια της Τουρκί-
ας κατά της Ελλάδας.
Τόσο στα Γενικά Επιτελεία όσο και στο ΥΠΕΞ 
παρακολουθούν ανήσυχα την επιχειρούμενη 
κλιμάκωση από τον τουρκικό Τύπο των παρα-
νοϊκών αναφορών ότι πίσω από τις ακροαρι-
στερές τουρκικές οργανώσεις, που πραγμα-
τοποίησαν αιματηρές επιθέσεις το τελευταίο 
χρονικό διάστημα, βρίσκεται η Ελλάδα. Απα-
ντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετι-
κά με ισχυρισμούς μερίδας τουρκικού Τύπου 
περί δήθεν διασύνδεσης των πρόσφατων τρο-

μοκρατικών κτυπημάτων στην Τουρκία με την 
Ελλάδα, ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξω-
τερικών, Κωνσταντίνος Κούτρας, δήλωσε τα 
εξής: «Ο βαρύτατος φόρος αίματος που έχει 
πληρώσει η Ελλάδα εξαιτίας της τρομοκρατίας 
δεν επιτρέπει ούτε καν το σχολιασμό ανάλογων 
δημοσιευμάτων, τα οποία έχουν ξεπεράσει, 
προ πολλού και κατά πολύ, τα όρια των πλέον 
ευφάνταστων και δυσεξήγητων σεναρίων συ-
νωμοσιολογίας»."
Η "επιχείρηση Βαριοπούλα" χρονολογείται από 
το 2003, πιστεύεται ότι περιελάμβανε σχέδια 
για την τοποθέτηση βομβών σε ιστορικά τεμέ-
νη, την πρόκληση έντασης με την Ελλάδα και 
την αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης του 
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ώστε να επέμβει ο στρα-
τός. Το σχέδιο αρχικά αποκαλύφθηκε το 2010 
με ντοκουμέντα που είχε δημοσιεύσει η τουρκι-
κή εφημερίδα Taraf. Στα ντοκουμέντα αποκαλύ-
πτονταν πως πολλοί αξιωματικοί του τουρκικού 
Στρατού είχαν καταστρώσει σχέδιο συνωμο-
σίας εναντίον της κυβέρνησης Ερντογάν, που 
είχε στόχο την άμεση ανατροπή του με βίαιο 
τρόπο.

Τα ντοκουμέντα αφορούσαν από μια άσκηση 
που είχε πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινού-
πολη και όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου εί-
χαν καταγραφεί. Τα περισσότερα έγγραφα για 
το σχέδιο είχαν βρεθεί σε έφοδο της αστυνο-
μίας στη βάση του τουρκικού Πολεμικού Ναυ-
τικού του Γκιόλτζουκ. Το σχέδιο με την κωδική 
ονομασία «Βαριοπούλα», προέβλεπε την το-
ποθέτηση εκρηκτικών σε τζαμί, την κατάρριψη 
αεροσκάφους της τουρκικής πολεμικής αερο-
πορίας με τον ισχυρισμό πως καταρρίφθηκε 
από την Ελλάδα με τελικό στόχο την πρόκληση 
ελληνοτουρκικής έντασης.
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Λίγες μέρες μετά την ανάρτηση, στις 17 Απρι-
λίου 2015, τα ξημερώματα εκδηλώνεται φωτιά 
στο Γενιτζέ τζαμί πίσω από το κεντρικό πάρ-
κο της Κομοτηνής. Η φωτιά κατέστρεψε τον 
πρόσθετο προθάλαμο του τζαμιού, ενώ η άμε-
ση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
περιόρισε και κατάσβεσε την πυρκαγιά χωρίς 
αυτή να επεκταθεί.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αυθη-
μερόν, εξέδωσε χθες ανακοίνωση, στην οποία 
καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εξετάσει τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρ-
καγιά στο τέμενος, κάνοντας λόγο για υποψίες 
εμπρησμού και βανδαλισμού. Μάλιστα αναφέ-
ρεται και σε δεύτερο περιστατικό που έγινε σε 
τέμενος στην ίδια περιοχή, όπου κάηκαν δέ-
ντρα στον περίβολο. "Περιμένουμε από την Ελ-
λάδα να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια 
της Τουρκικής μειονότητας που ζει στην Δυτι-
κή Θράκη", αναφέρεται στην ανακοίνωση του 
τουρκικού ΥΠΕΞ. Δηλώσεις για το θέμα έκανε 
και ο μουφτής Ιμπραήμ Σαρίφ, αναφέροντας 
στο πρακτορείο ειδήσεων της Ανατολής ότι πα-

ραμένει άγνωστο έως τώρα πώς προκλήθηκε 
η πυρκαγιά στο τέμενος, αλλά υπάρχει υποψία 
ότι τα περιστατικά συνδέονται και είναι ενέρ-
γειες δολιοφθοράς. “Αυτά τα δύο περιστατικά 
δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Προσωπικά πι-
στεύω ότι πρόκειται για δολιοφθορά”, δήλωσε 
ο μουφτής.
Ο Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, 
Κωνσταντίνος Κούτρας, απαντώντας σε ερω-
τήσεις δημοσιογράφων, με αφορμή την ανα-
κοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, σχετικά με την 
πυρκαγιά, δήλωσε τα εξής: «Η πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 
17 Απριλίου στον προαύλιο χώρο του τεμένους 
Μαχμούντ Αγά στην Κομοτηνή, οφείλεται, σύμ-
φωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της πυροσβε-
στικής υπηρεσίας, σε βραχυκύκλωμα. Η έρευνα 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί 
άμεσα (αρχές επόμενης εβδομάδος) οπότε και 
θα δημοσιοποιηθεί το πόρισμα της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων που έχει συσταθεί για το 
σκοπό αυτό αλλά και για τα δένδρα του μικρού 
τεμένους Αλάνκουγιου. Θα αναμέναμε, βέβαια, 
οι τουρκικές αρχές, που σπεύδουν να προε-
ξοφλήσουν το αποτέλεσμα της υπό διενέργεια 
έρευνας, να επιδείκνυαν αντίστοιχη σπουδή 
στη διερεύνηση των κατά καιρούς περιστατι-
κών καταστροφής ελληνορθόδοξων μνημεί-
ων στην Τουρκία. Τέλος και σε ό,τι αφορά στη 
Συνθήκη της Λοζάνης που διέπει το καθεστώς 
της μουσουλμανικής μειονότητας της Ελλάδας 
και της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, η 
Ιστορία και οι αριθμοί αποτελούν μία καθοριστι-
κή μαρτυρία για το ποιό κράτος την εφάρμοσε 
με συνέπεια και σεβασμό ως προς τους πολίτες 
του, και ποιό την καταπάτησε μεθοδικά και συ-
στηματικά επί δεκαετίες, παραβιάζοντας τόσο 
το πνεύμα όσο και το γράμμα της».
Η συγκεκριμένη πυρκαγιά πέρα από την "επί-
σημη" ένταση που προξένησε στην χώρα μας 
και την γείτονα Τουρκία προκάλεσε και μια σει-
ρά "τοπικές αντιπαραθέσεις" ταχύτατα και στοι-
χισμένα με την τουρκική πλευρά. Λίγες ώρες 
μετά την πυρκαγιά, στην μειονοτική ιστοσελί-
δα www.trakyaninsesi.com ο Abdülhalim Dede 
γράφει: "Η παρέμβαση της πυροσβεστικής 
ήταν άμεση αλλά το τζαμί καταστράφηκε.Κά-
ποιοι ξύνουν και προσπαθούν να ανακατέψουν 
την Θράκη. Το Πάσχα, στον Εχίνο της Ξάνθης 
έκαναν περιφορά επιταφίου στους δρόμους
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του αμιγώς Μουσουλμανικού χωριού. Πριν πε-
ράσει ούτε μια εβδομάδα, απόψε έκαψαν ένα 
τζαμί στην Κομοτηνή. Παρά τα γεγονότα από 
κανέναν δεν ακούσαμε τσιμουδιά. Και αναρω-
τιέσαι: οι ηγέτες μας τους οποίους επιλέγουμε 
με την ψήφο μας, τι κάνουν άραγε μπροστά σε 
αυτές τις καταστάσεις; Με μία λέξη: Σφυρίζουν 
αδιάφορα !!!»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει την ίδια ημέ-
ρα η ανάλυση που αναρτάται σε μια θρακιώτικη 
ιστοσελίδα την antifonitis.gr, όπου στο κείμενο 
με τίτλο «Κλασική τούρκικη προβοκάτσια» ση-
μειώνεται: "Πόρισμα ακόμη δεν δόθηκε από την 
Πυροσβεστική αλλά αν είναι εμπρησμός, φαίνε-
ται κραυγαλέα περίπτωση προβοκάτσιας. Δεν 
είναι μόνο που δεν υπάρχει κανένας χριστιανός 
στην περιοχή που θα ήθελε ή θα τολμούσε να 
βλάψει ένα τζαμί. Είναι κι ότι οι δράστες λίγο 
παραπέρα κατέστρεψαν τα μικρά κυπαρίσσια 
που είχαν φυτευτεί πίσω από το μετζίτ επί της 
οδού Αδριανουπόλεως, πριν το Αλάν Κογιού. 
Σε έναν χώρο που κανείς άσχετος δεν θα μπο-
ρούσε να γνωρίζει ότι ανήκει στην βακουφική 
επιτροπή. Αυτή η κίνηση δείχνει πιθανώς ότι η 
φωτιά στο τζαμί είναι αφενός ηθελημένη ενέρ-
γεια (κι όχι ατύχημα) και αφετέρου προβοκά-
τσια. Καθώς μάλιστα πλησιάζει το συνέδριο 
της FUEN (Ομοσπονδία Εθνικών Μειονοτήτων 
Ευρώπης) που θα το φιλοξενήσουν οι επαγγελ-
ματίες Τούρκοι στην Κομοτηνή (13-17 Μαΐου 
2015), κάτι τέτοιο το χρειάζονταν επειγόντως – 
τι θα λέγαν στους ανθρώπους; Για ποιο πράγ-
μα να μας κατηγορούσαν; Τώρα λοιπόν έχουν 
και μάλιστα πρόσφατο! Θυμίζουμε την ανάλογη 
περίπτωση με τον εμπρησμό του τεμένους της 
Γλαύκης το 1999, που είχε “συμπέσει” με την 
άφιξη δύο απεσταλμένων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στη Θράκη. Ευτυχώς σε εκείνην την 
περίπτωση βρέθηκε ο δράστης (Αζίζ Αχμέτ) 
και αποκαλύφθηκε η μεθόδευση των τουρκο-
πρακτόρων. Άραγε θα συλληφθούν οι δράστες 
αυτή τη φορά;
Εξίσου χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της ανάρ-
τησης της εξειδικευμένης ιστοσελίδας on alert: 
"Η Τουρκία "ψάχνεται" για φασαρία στη Θρά-
κη! Κόντρα Αθήνας -Άγκυρας για ένα τζαμί", 
ενώ στο κείμενο επισημαίνεται: "Ψάχνεται” για 
φασαρία στα ελληνοτουρκικά η Άγκυρα. Μια 
φωτιά σε τζαμί της Κομοτηνής η αφορμή για να 
δημιουργήσουν ένταση οι ακραίοι μουσουλμά-

νοι της Θράκης που την απέδωσαν αμέσως σε 
εμπρησμό. Το τουρκικό ΥΠΕΞ έβγαλε και σχετι-
κή ανακοίνωση η οποία δεν έμεινε αναπάντητη 
από την Αθήνα."

ΠΗΓΕΣ
http://www.haberturk.com
http://www.protothema.gr/world/article/82598/
kapsame- tzamia -s thn -kyp ro_ -g ia -na -
kseshkosoyme-toys-toyrkoys-kata-ton-ellhnon/
ht tp: / /www.onaler t .gr /s tor ies/ i - tourk ia-
psaxnetai-gia-fasaria-sti-thraki/41990
http://www.defencenet.gr
http://www.trakyaninsesi.com/kose-yazisi/337/.
html
http://antifonitis.gr/online/3667
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