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μια διαφορετική διαχείριση
της διαχείρισης κρίσεων

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ : "Επιβάλλονται πλέον εκείνες 
οι μεταρρυθμίσεις που χωρίς δημοσιονομικό 
κόστος θα βάλουν τέλος σε αυτόν τον φαύλο 
κύκλο των προδιαγεγραμμένων καταστρο-
φών, είτε πρόκειται για τη θαλάσσια ρύπανση 
είτε για τις πυρκαγιές". 
Πριν ακριβώς τρεις μέρες για την τραγική επέ-
τειο της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, σημεί-
ωνα σε σχετική ανακοίνωση της ΕΑΠΣ, "ότι 
μπροστά στις νέες απειλές, της ασφάλειας 
και πολιτικής προστασίας, το σημερινό εθνικό 
θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων, απαιτεί 
μια αντίστοιχη δομή ώστε να καθίσταται επαρ-
κώς αποτελεσματικός ο συντονισμός και η 
διαχείριση των διατιθέμενων πόρων. Τόσο οι 
επιχειρησιακοί φορείς, παροχής υπηρεσιών, 
άμυνας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, 
όσο και οι κεντρικοί φορείς διακυβέρνησης, 
χρειάζεται να υπερβούν τα στενά όρια των επι-
μέρους αποστολών, κάνοντας γοργά βήματα 
προς την κατεύθυνση της διαφορετικότητας, 
της διακλαδικότητας και το σημαντικό της κοι-
νής επιτελικής και επιχειρησιακής γλώσσας.
Η κοινή γλώσσα, ο κοινός σχεδιασμός και η 
κοινή επιχειρησιακή αντιμετώπιση των απει-
λών, φαίνεται ως ο επιχειρησιακός μονόδρο-
μος. Τα αγαθά της άμυνας, ασφάλειας και πο-
λιτικής προστασίας, πρέπει να διαθέτουν ένα 
ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο, προστασίας, του 
έθνους, της πατρίδας και του πολίτη, ώστε το 
Κράτος – Πρόνοιας να είναι ένα βήμα μπρο-
στά από τους εχθρούς του και τις δυνητικές 
επιθέσεις τους."
Τα παραπάνω, εύκολα θα μπορούσαν να δια-
πιστωθούν και στις φετινές δασικές πυρκαγιές, 
όπου η επανάληψη της μη υλοποίησης των 
παραπάνω, αποτέλεσε για μια ακόμη φορά 
την επιβεβαίωση του κανόνα.
Και ενώ σημειώναμε τις παραπάνω σκέψεις, 
μια άλλη μεγάλη κρίση έπληξε την ευρύτερη 
περιοχή της Αττικής με την μόλυνση της θά-
λασσας μας από την πετρελαιοκηλίδα του 
πλοίου στη Σαλαμίνα.
Μια καταστροφή με πολύπλευρες απώλειες 

που πέρα από τον επαγγελματισμό των συ-
ναδέλφων του Λ.Σ. έθεσε σε πρώτο πλάνο για 
άλλη μια φορά τον τρόπο που η Ελληνική Πο-
λιτεία διαχειρίζεται μεγάλες κρίσεις.
Ταυτόσημες με τις δικές μου φτωχές διαπιστώ-
σεις, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διάβασα την το-
ποθέτηση της Περιφερειάρχη Αττικής της Ρέ-
νας Δούρου, η οποία επικέντρωσε πέρα από 
τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου συμβά-
ντος στην ουσία του προβλήματος που λέγεται 
διαχείριση κρίσεων στην πατρίδα μας. Συγκε-
κριμένα σημειώνει:
"Σήμερα, στην περίπτωση της οικολογικής 
καταστροφής του Σαρωνικού, όπως και στο 
άμεσο παρελθόν, στις περιπτώσεις αντιμε-
τώπισης των πυρκαγιών ή του προσφυγικού 
/ μεταναστευτικού φαινομένου, οι αιρετοί της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι και 
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με επικοινωνιακό τρόπο φωτιές δεν σβήνονυαι

περιφερειάρχες, βρίσκονται στην πρώτη γραμ-
μή. Χωρίς μέσα, με προβληματικές υποδομές 
και με ένα ελλιπές θεσμικό πλαίσιο, δρουν 
μέσα σε αντίξοες συνθήκες για να προστατεύ-
σουν τους πολίτες και το περιβάλλον. Επιβάλ-
λονται πλέον εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που 
χωρίς δημοσιονομικό κόστος θα βάλουν τέλος 
σε αυτόν τον φαύλο κύκλο των προδιαγεγραμ-
μένων καταστροφών, είτε πρόκειται για τη θα-
λάσσια ρύπανση είτε για τις πυρκαγιές».
Το περιστατικό και κυρίως οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες προκλήθηκε μεγάλη ρύπαν-
ση σε μεγάλο μήκος των ακτών της Αττικής 

επιβάλλει σε όλους να επανασχεδιάσουν τα 
σχέδια πρόληψης, διαχείρισης και αποκατά-
στασης ανάλογων περιβαλλοντικών ατυχημά-
των....»
Και πράγματι εκεί βρίσκεται η ουσία του προ-
βλήματος, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσμα-
τικοί στις απειλές που στοχεύουν την ασφάλεια 
και της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Δυστυχώς η προίκα της εμπειρίας της διακλα-
δικότητας, συνέργειας, συνευθύνης και συνερ-
γασίας των ημερών των Ο.Α. του 2004 είναι 
καταχωνιασμένα στα μυαλά όσων τα έζησαν 
τότε και στα σκονισμένα αρχεία ....

Το πρώτο “κολασμένο τριήμερο” αυτού του 
καλοκαιριού, έφερε στο προσκήνιο με δρα-
ματικό τρόπο τα ζητήματα των καυτών προ-
βλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και 
του μηχανισμού δασοπροστασίας. Η αξιότιμη 
πολιτική ηγεσία, όπως έγκαιρα η ΕΑΠΣ είχε 
προειδοποιήσει σε ανακοίνωσή της από αρ-
χές Μαΐου, παρέμεινε συνεπής στη πολιτική 
της διαπίστωσης των καυτών προβλημάτων, 
της αναβλητικότητας της εύρεσης λύσεων, της 
στοχοποίησης και των διώξεων εναντίων των 
“κακών συνδικαλιστών”, νομίζοντας ότι η βρο-
χερή έναρξη του φετινού θέρους θα διατηρηθεί 
μέχρι τα σεπτεμβριανά πρωτοβρόχια.
Την Πέμπτη 29 Ιουνίου η επικοινωνιακή διαχεί-
ριση της αντιπυρικής προετοιμασίας κορυφώ-
θηκε με την ανάρτηση ως κεντρικής είδησης 
(http://www.fireservice.gr) την επίσκεψη του 

Αξιότιμου Αν. Υπουργού κ. Τόσκα στο Ενιαίο 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ), 
όπου όπως αναφέρει : “ενημερώθηκε για τον 
σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος σε 
ό,τι αφορά τη διασπορά εναέριων και επίγειων 
μέσων καθώς και τους σχεδιασμούς εν μέσω 
καύσωνα, ενώ παράλληλα, ενημερώθηκε για 
επιχειρησιακά θέματα και για την εφαρμογή 
του νέου έργου «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποί-
ησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς» το οποίο 
υλοποιείται σε συνεργασία του Πυροσβεστικού 
Σώματος με την Κοινωνία της Πληροφορίας 
(Κ.τ.Π. ΑΕ), μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 
– 2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Στην σχετική 
ανακοίνωσή της η ΕΑΠΣ στις 3 Ιουλίου, ανα-
φέροντας τα παραπάνω σημειώνει:
«Δηλαδή, ανάγεται σε κεντρική είδηση η αυτο-
νόητη παρουσία του αξιότιμου Υπουργού στο 
συντονιστικό κέντρο και η αυτονόητη συνεργα-
σία του με τον Αξιότιμο Αρχηγό του ΠΣ, στις 29 
Ιουνίου, δύο μήνες μετά την έναρξη της
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αντιπυρικής περιόδου ενημερώνεται ο Αξιότι-
μος Υπουργός για τη διασπορά εναερίων και 
επίγειων μέσων και για τα επιχειρησιακά θέ-
ματα (;). Αν τα παραπάνω δεν είναι απλά μια 
επικοινωνιακή αστοχία, τότε τα πράγματα είναι 
πράγματι ανησυχητικά:
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το τριήμερο που 
ακολούθησε, της μετά φωτογραφιών επίσκε-
ψης του Αξιότιμου κ. Τόσκα στο ΕΣΚΕ, ο Αξι-
ότιμος κ. Υπουργός, κατανόησε με την πολύ-
ωρη παραμονή του σε πραγματικές συνθήκες 
επιχειρήσεων, το πραγματικό των προβλημά-
των του Πυροσβεστικού Σώματος, που και ό 
ίδιος δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να επιλύσει.
Επειδή ακόμα είναι νωρίς και το καλοκαίρι εί-
ναι μπροστά, πιστεύουμε ότι η επαφή με την 
σκληρή πραγματικότητα να εγείρει ευρείας 
κλίμακας αντανακλαστικά για να θωρακιστεί 
ο πυροσβεστικός μηχανισμός και να καταστεί 
στο μέγιστο αποτελεσματικός για χάρη της πα-
τρίδας.
Επίσης ο Αξιότιμος κ. Υπουργός φρονούμε να 
είδε στην πράξη ότι σαφώς και τα αποκτήματα 
της νέας τεχνολογίας είναι καλοδεχούμενα και 
χρήσιμα, αλλά πρωτεύοντα ρόλο στις επιχει-
ρήσεις κατάσβεσης έχουν οι διατιθέμενοι επι-
χειρησιακοί πόροι του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος.
Είναι καλοδεχούμενο το ηλεκτρονικό σύστημα 
παρακολούθησης των πυροσβεστικών οχημά-
των, αλλά πρωτεύον ρόλο έχει τα οχήματα να 
είναι αξιόπιστα, επισκευασμένα από βλάβες, 
με καινούργια ελαστικά, ώστε να κινούνται και 
να επιχειρούν.
Είναι εξαιρετικό για το συντονισμό η διαχεί-
ριση από οθόνη της θέσης των πυροσβεστι-
κών οχημάτων, αλλά πρωτεύον ρόλο έχει να 
υπάρχει αξιόπιστο σύστημα ασύρματης επι-

κοινωνίας για να μπορούν να συνεννοούνται 
στην πραγματική πραγματικότητα του πεδίου 
επιχειρήσεων.
Είναι εξαιρετικό η επιτήρηση από μη επαν-
δρωμένα αεροπλανάκια και εξαιρετικής επικοι-
νωνιακής αξίας και τα εικονολαμβανόμενα από 
αυτά αρχειάκια εικόνας, αλλά πρωτεύον είναι 
να υπάρχουν επαρκή σε αριθμό και κατασβε-
στική ικανότητα εναέρια μέσα πυρόσβεσης για 
να υποστηρίζουν τις δύσκολες επιχειρήσεις 
δασοπυρόσβεσης.
Είναι ιδιαίτερης σημασίας για τον Έλληνα πο-
λίτη, οι αεροδιακομιδές ασθενών με τα εναέρια 
μέσα του ΠΣ, (οι οποίες και διαφημίζονται καθ 
εκάστη μετά την ολοκλήρωσή της), αλλά θα 
πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη μέριμνα για 
τον μαχόμενο πυροσβεστικό υπάλληλο, όταν 
χρειάζεται υγειονομική περίθαλψη και διακομι-
δή.
Επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί, και ο υπη-
ρεσιακός χρόνος είναι διαφορετικός του πολι-
τικού, όπως και η υπηρεσιακή ευθύνη, είναι 
διάφορη της αντίστοιχης πολιτικής.
Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί σε αυτό που συντε-
λείται. Και επίσης τα στελέχη της ΕΑΠΣ δεν 
πτοούνται ούτε από απειλές ούτε από διώξεις. 
Και αυτό το εργάκι το έχουμε δει και δεν μας 
φοβίζει.
Επίσης σήμερα που σε όλη τη χώρα, υπάρχει 
μέγιστη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκα-
γιών, καλούμε τους Έλληνες Πολίτες να συν-
δράμουν στην πατριωτική προσπάθεια για την 
αντιπυρική προστασία, τόσο με την αποφυγή 
χρήση πυρός όσο και με την έγκαιρη ειδοποίη-
ση του 199 για τυχόν εστίες πυρκαγιών.
Τέλος επειδή η εκ πολιτικής ηγεσίας συνδρομή 
στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναμένεται, απευθύ-
νουμε την παράκλησή μας, προς τους Αγίους 
Τρείς Παίδες εν καμίνω, προστάτες του ΠΣ και 
τους εορτάζοντες τη σήμερον Αγίους Θεοδότο, 
Δολινδου Διομήδη Ευλάμπιο και Ασκληπιάδη, 
να τεθούν άφλεκτη αιγίδα στους μαχόμενους 
Πυροσβέστες και την πατρίδα μας».
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Μετά την ηχηρή και προφανώς ενοχλητική 
παρέμβαση της ΕΑΠΣ για τα φλέγοντα προ-
βλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος και την 
«επικοινωνιακή προσπάθεια» κατευνασμού 
τους, επαναλήφθηκε η αναχρονιστική και «όχι 
για πρώτη φορά» στράτευση των ομιλούντων 
ανωνύμων κύκλων και συνεργατών. Έτσι σε 
λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΕΑΠΣ, 
διακινήθηκε στα ΜΜΕ, ότι συνεργάτες του κ. 
Τόσκα δήλωναν:

«Οι συνδικαλιστές της ΕΑΠΣ κατηγορούν τον 
υπουργό επειδή επισκέφθηκε και ενημερώθη-
κε την περασμένη Πέμπτη το Συντονιστικό Κέ-
ντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής. Τους 
πληροφορούμε ότι αυτό έγινε και χθες επειδή 
οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Εάν θέ-
λουν να αδρανοποιηθεί η πολιτική ηγεσία από 
τον έλεγχο και τον εντοπισμό των προβλημά-
των, δεν θα τα καταφέρουν. Το Πυροσβεστι-
κό Σώμα θα ελέγχεται και θα αποδίδει προς 
όφελος των πολιτών. Βέβαια οι συγκεκριμένοι 
συνδικαλιστές που περιφέρονται στα κανάλια 
αντί να βρίσκονται στο μέτωπο των επιχειρή-
σεων επιδεικνύουν προσβλητική συμπεριφο-
ρά απέναντι στους μάχιμους συναδέλφους 
τους που πολεμούν με τις φλόγες».
Σε αυτό το «σκοτεινό τρόπο» της ανώνυμης 
διασποράς των απόψεων του Υπουργού, δό-
θηκε άμεσα απάντηση από την ΕΑΠΣ. Ο Πρό-
εδρος της ΕΑΠΣ έδωσε σε δηλώσεις του στα 
ΜΜΕ, επώνυμα επανέλαβε την αγωνία των 
Αξιωματικών του Π.Σ. για τις τεράστιες ελ-

λείψεις του Σώματος και ότι δεν φθάνουν τα 
επικοινωνιακά τρικ για να αντιμετωπιστούν οι 
πυρκαγιές.  Χαρακτηριστική η δήλωσή του: 

«Αυτά έχει η Δημοκρατία. Ανθρώπους που 
μιλάνε, συνδικαλιστές που καταγγέλλουν 
προβλήματα, ΜΜΕ που παρουσιάζουν τα 
παραπάνω.. Απλά και αυτονόητα πράγματα. 
Δυστυχώς κάποιοι με κάπως διαφορετικά βιώ-
ματα δεν μπορούν να το συνηθίσουν, θα προ-
τιμούσαν την πολιτική των κανονιοφόρων και 
την απόλυτη σιγή»
Σε επιστολή της η ΕΑΠΣ προς τον κ. Τόσκα, με 
τίτλο «Η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας 
για τα προβλήματα του ΠΣ δεν μεταφράζεται 
ως «κόντρα με την πολιτική Ηγεσία» στις 4 
Ιουλίου αναφέρεται:
Με την υπ. αριθ. 4297/03-07-2017 ανακοί-
νωσή μας, επαναδιατυπώσαμε για πολλοστή 
φορά απόψεις μας για τα προβλήματα του Πυ-
ροσβεστικού οργανισμού και του μηχανισμού 
δασοπροστασίας. Απόψεις που μονότονα στα-
θερά και με ένταση εκφράζουμε συνεχώς, ιδι-
αίτερα όταν η πύρινη λαίλαπα επιτίθεται στην
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ο διάλογος των σκοτεινών κύκλων
και της επώνυμης αλήθειας
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πατρίδα μας. Ειδικά τις στιγμές αυτές είναι που 
χρειάζεται η φωνή μας, για να υπερασπιστού-
με τη δουλειά των συναδέλφων που εκπροσω-
πούμε και οι οποίοι εκτός από το επίπονο πυ-
ροσβεστικό έργο έχουν να διαχειριστούν και 
άλλους τύπους επιθέσεων για το έργο τους.
Το αυτονόητο δικαίωμα του λόγου και της συν-
δικαλιστικής έκφρασης, που θεωρούμε ότι και 
το σέβεστε και θα το προστατεύετε ως Υπουρ-
γός της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας, σε καμία περίπτωση δεν έχει χαρακτηριστι-
κά προσωπικής αντιπαράθεσης ή «κόντρας» 
όπως παρουσιάστηκε. Σε κάθε περίπτωση 
γνωρίζετε ότι επιθυμούμε το διάλογο με εσάς, 
όχι βέβαια για εθιμοτυπικούς λόγους, αλλά 
για την εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων για 
τα φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού 
οργανισμού, την οποία πρόσκληση για συνά-
ντηση την επαναλαμβάνουμε με την ευκαιρία 
της παρούσας.
Τέλος θα θέλαμε να διερευνήσετε την από 
χθες κυκλοφορούμενη στα ΜΜΕ αποδιδόμε-
νη σε «συνεργάτες» ή «κύκλους» κοντά σε 
σας, δήλωση που απαντά στην ανακοίνω-
σή μας. Είμαστε σίγουροι ότι «η στρατιωτική 
σας τιμή» της πολυετούς επαγγελματικής σας 
σταδιοδρομίας, δεν θα επέτρεπε να δώσετε 
απάντηση που δεν θα υπογράφατε ή δεν θα 
εκφράζατε προσωπικά ή έστω με υπηρεσιακό 
τρόπο από τα αρμόδια και επώνυμα όργανα 
του Υπουργείου μας.
Το γεγονός το επιβεβαιώνει και το άστοχο πε-
ριεχόμενο της φερόμενης ως δήλωσης συνερ-
γατών σας, τόσο όσο προς τις απαντήσεις όσο 
και ως προς τις αιχμές με προσωπικό περιεχό-
μενο αναφορικά με τα μέλη του ΔΣ της Ένω-
σης μας. Ειδικά για το τελευταίο, όπως καλά 
γνωρίζουμε και υμείς και ημείς, για το που υπη-
ρετούμε είναι απολύτως γνωστό σε εσάς…… 
και δεν συνεχίζουμε δημοσίως περαιτέρω για 

το θέμα.
Τέλος πιστεύουμε έστω και τώρα να προχω-
ρήσετε με γοργά βήματα στην επίλυση ή έστω 
δρομολόγηση των καίριων και φλεγόντων 
προβλημάτων και σε αυτό θα έχετε κάθε δυ-
νατή συνδρομή στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
μας».

Η πλέον επιβεβαίωση των θέσεων της ΕΑΠΣ

Την ίδια μέρα της ανακοίνωσης της ΕΑΠΣ, ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας επιβεβαίω-
σε την κραυγή της αγωνίας των Αξιωματικών 
του Π.Σ. Ο κ. Τσίπρας συγκεκριμένα μεταξύ 
άλλων δήλωσε: "Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε 
πίσω από το δάχτυλο μας, η δημοσιονομική 
προσαρμογή, οι στερήσεις, η λιτότητα των 
προηγούμενων χρόνων -να πούμε τα πράγμα-
τα καθαρά- μείωσε τις δαπάνες που η πολιτεία 
προβλέπει στον προϋπολογισμό της, μείωσε 
παντού, μείωσε και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες 
για τη βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτε-
χνικής υποδομής."
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ο ένστολος συνδικαλισμός στο στόχαστρο

Αναχρονιστικές τακτικές και σαφώς ξένες με 
μια κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται στην 
αριστερή πλευρά της πολιτικής, παρατηρού-
νται στους εργασιακούς χώρους που πολιτικά 
διαχειρίζεται το υψηλό κτίριο της οδού Κατε-
χάκη.
Μια πρωτοφανή αντίληψη για την κριτική και 
την διατύπωση της αλήθειας, ακολουθείται, 
βασιζόμενη στην τρομοκράτηση των συνδικα-
λιστικών στελεχών. Ειδικά στο χώρο του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, η τακτική αυτή πήρε 
συγκεκριμένη μορφή, αρχικά με επιθέσεις μη 
επωνύμων κύκλων, συνεχίστηκε με «υπηρεσι-
ακό τρόπο» με μετακινήσεις στελεχών, με τις 
παραλείψεις τους στις κρίσεις και προαγωγές 
και με την αποφυγή διαλόγου για τα μείζονα 
προβλήματα του φορέα.

Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο με τον χαρα-
κτηριστικό τίτλο «Οργανωμένο σχέδιο απαξί-
ωσης και δίωξης του ένστολου συνδικαλισμού 
από Κατεχάκη και Κουμουνδούρου;» που δη-

μοσιεύεται στο bloko.gr στις 6 Ιουλίου όπου 
σημειώνει:
«Κι ενώ οι πληροφορίες του bloko.gr σημει-
ώνουν ότι η υπόθεση του διαφαινόμενου πει-
θαρχικού ελέγχου του προέδρου των φρου-
ρών οδεύει προς σιωπηρή παρασιώπηση, 
άλλα δύο άγνωστα στο ευρύ αστυνομικό και 
πυροσβεστικό κοινό κρούσματα, έρχονται να 
συνθέσουν ένα πλέγμα ενδείξεων για οργα-
νωμένο σχέδιο από πλευράς Κατεχάκη και 
Κουμουνδούρου. Καλά ενημερωμένες πηγές 
σημειώνουν ότι τις τελευταίες ημέρες, για δι-
αφορετικούς λόγους ο καθένας μπήκαν στο 
μάτι των απαράτσικ του κομματικού σωλήνα. 
Η πρώτη περίπτωση έχει διαχρονικά στοιχεία. 
Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ Γρη-
γόρη Γερακαράκο, ο οποίος αποτελεί persona 
non grata για την γραφειοκρατική νομενκλα-
τούρα των ένστολων της Κουμουνδούρου, 
από εποχής εφόδου στα γραφεία του κόμμα-
τος. Η δε στάση του τελευταία στο ζήτημα των 
συστημένων με ροζ χαρτάκια μεταθέσεων, 
όξυνε τα πνεύματα και κατέστησε τον πρό-
εδρο της ομοσπονδίας ορκισμένο άσπονδο 
φίλο. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε διατυπώ-
θηκε η αιχμή πως από τα γραφεία της ΠΟΑΣΥ 
γίνονται κλήσεις σε αστυνομικούς μέλη, προς 
όφελος των συμερόντων ιδιωτικής εταιρείας. 
Εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ή έστω ενδεί-
ξεις, μονόδρομος είναι οι επιλογές. Εσωτερι-
κές υποθέσεις. 
Η δεύτερη περίπτωση κάνει focus στο πρό-
σωπο του προέδρου της ΕΑΠΣ, ο οποίος στη-
λιτεύει σε κάθε περίπτωση και ευκαιρεία την 
κατάπτωση του αξιόμαχου του πυροσβεστικού 
προσωπικού, με ευθείες βολές στο πρόσωπο 
του κ. υπουργού, ο οποίος (ο κ. Τόσκας) εδώ 
και μήνες αρνείται ανεξήγητα να δεχτεί τα μέλη 
του δ.σ. για να συζητήσουν τα προβλήματα και 
τις προτεινόμενες λύσεις. Και λέμε ανεξήγητα, 
γιατί οποιεσδήποτε διαφορές και να υπάρχουν 
ή έχουν ανακύψει, όλα παραμερίζονται μπρο-
στά στο διακύβευμα που συνιστά το δημόσιο 
συμφέρον.
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Για τον κ. Σταμούλη οι πληροφορίες σημειώ-
νουν ότι έγινε ντετεκτιβιστική έρευνα για να 
διαπιστωθεί που βρισκόταν όταν συντάχθηκε 
η καταγγελτική ανακοίνωση της ΕΑΠΣ για τη 
διοικητική ανεπάρκεια και τις δραματικές ελ-
λείψεις στην αναζωπυρωμένη φωτιά της Μά-
νης, καθώς και για επικοινωνιακά παιχνίδια. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην απάντηση 
συνεργατών του κ. υπουργού, υπάρχει ως 
καταληκτική η εξής αναφορά: “Βέβαια οι συ-
γκεκριμένοι συνδικαλιστές που περιφέρονται 
στα κανάλια αντί να βρίσκονται στο μέτωπο 
των επιχειρήσεων επιδεικνύουν προσβλητική 
συμπεριφορά απέναντι στους μάχιμους συνα-
δέλφους τους που πολεμούν με τις φλόγες”. 
Μόνο που ως αποδείχθει, ο κ. Σταμούλης ήταν 
κανονικά στη θέση του, εκτελώντας τα καθήκο-
ντα του σε περιπολία στη Πάρνηθα.
Και τα δύο άγνωστα περιστατικά, αθροιζόμενα 
με την υφεσιακή δίωξη (:) του κ. Ντούμα, συ-
νιστούν ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Την από-
πειρα φίμωσης, λογοκρισίας κι ελέγχου του 
ένστολου συνδικαλισμού.

Στο ίδιο πνεύμα στις 7 Ιουλίου δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα www.bordernews.gr, δημοσι-
εύεται άρθρο με τον τίτλο «Στο στόχαστρο όλοι 
οι συνδικαλιστές των ενστόλων» όπου αναφέ-
ρει:
«Η πειθαρχική δίωξη εναντίον του προέδρου 
των Ειδικών Φρουρών ΝΤΟΥΜΑ Βασίλη , για 
δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
σχετικά με το άβατο της περιοχής των Εξαρ-
χείων , δεν ξάφνιασε κανέναν από όσους γνω-
ρίζουν τον υπουργό προστασίας του πολίτη.

Ο κος Τόσκας περνάει πλέον στο χρονοντούλα-
πο της ιστορίας όντας ο μοναδικός υπουργός 
που κατόρθωσε να συγκρουστεί με ΟΛΟΥΣ 
τους συνδικαλιστές που δρουν στο υπουργείο 
του. Το στοιχείο αυτό δεν είναι απαραίτητα 
κακό για τον κύριο υπουργό, έχει διαφορετική 
αντίληψη από τους συνδικαλιστές και καλά κά-
νει ως ένα σημείο να έρχεται σε συγκρούσεις 
με αυτούς. Το κακό για τον κύριο Τόσκα είναι ο 
τρόπος με τον οποίο επιλέγει να συγκρουστεί 
. Όταν λοιπόν ο κος υπουργός στριμώχνεται 
από τους συνδικαλιστές, δεν διστάζει να «δια-
τάξει» την πειθαρχική δίωξη αυτών.
Η αρχή των διώξεων σε συνδικαλιστές έγινε 
πέρυσι - παρόλο που δεν δημοσιεύτηκε και 
εκκρεμεί ακόμη η απόφαση της ποινής - με 
τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συνοριακών Φυλάκων Χαρέλα Παναγιώτη, 
επειδή δήλωσε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες , ενδέχεται να 
διέρχονται ακραία εγκληματικά στοιχεία (το 
τρομοκρατικό χτύπημα στη Γαλλία και η δημό-
σια παραδοχή από υπουργούς της Κυβέρνη-
σης ότι διήλθαν από την Χώρα τρομοκράτες, 
επιβεβαίωσε πανηγυρικά τον συνδικαλιστή) 
. Το αμέσως επόμενο σοβαρό επεισόδιο πα-
ρεμβατισμού στη συνδικαλιστική δράση των 
ενστόλων έρχεται με την απαγόρευση της συ-
γκέντρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων στα Εξάρχεια στο 
πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών για ανοιχτές 
πόλεις. Μόλις προχθές ο υπουργός επιτίθεται 
φραστικά στον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωμα-
τικών της Πυροσβεστικής κατηγορώντας τον 
για ανυπόστατες δηλώσεις στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης σχετικά με την κρατούσα κατά-
σταση στο Πυροσβεστικό Σώμα, για να κατα-
λήξουμε χθες στην τελευταία χρονικά δίωξη 
του προέδρου των Ειδικών Φρουρών.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό ο κος υπουρ-
γός αντιδρά σπασμωδικά όταν οι συνδικαλι-
στές τολμούν να μιλήσουν στον Τύπο για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους 
αλλά και η κοινωνία. Ίσως ακόμα να είναι επη-
ρεασμένος από την θητεία του ως αξιωματικός 
στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας, εκεί που οι 
διαταγές του -ορθώς- απαγορεύονταν να αμ-
φισβητούνταν. Ο υπουργός όμως οφείλει να 
προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας καριέ-
ρας που επέλεξε να ακολουθήσει, καθώς
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ο πολιτικός επιβάλλεται να αφουγκράζεται τα 
προβλήματα των πολιτών και ιδιαίτερα των 
εκλεγμένων.
Ο θυμόσοφος λαός μας έχει μία παροιμία η 
οποία πρέπει να προβληματίσει τον κο υπουρ-
γό και να αναρωτηθεί αν είναι στραβά ο γιαλός 
ή στραβά αρμενίζει…» 
Η ΕΑΠΣ μπροστά σε αυτή την διαμορφωθείσα 
κατάσταση στις 6 Ιουλίου, εκδίδει ανακοίνωση 
τόσο για την πειθαρχική δίωξη του Πρόεδρου 
του ΣΕΦΕΕΑ Β. Ντούμα, όσο και για την προ-
σπάθεια φίμωσης του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας.
Η Ένωσή μας εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία 
της για τον πειθαρχικό έλεγχο που ασκήθηκε 
στον πρόεδρο του ΣΕΦΕΕΑ κ. Ντούμα Βασι-
λείου, για το «τρομερόν έγκλημα του» της έκ-
φρασης συνδικαλιστικού λόγου. Εν έτη 2017 
στην Ελληνική Δημοκρατία, τέτοια περιστατι-
κά, απλά είναι εκτός χρόνου και τόπου.
Καλούμε τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα να δώσει 
εντολή για την παύση της πειθαρχικής έρευνας 
του προέδρου του ΣΕΦΕΑΑ και να διασφαλίσει 
την δέσμευση από το ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ:
«Η διαμόρφωση περιβάλλοντος δημοκρατί-
ας και εγγυημένων εργασιακών δικαιωμάτων 
στους χώρους εργασίας καθώς και η αποκατά-
σταση και αναβάθμιση της εργατικής νομοθε-
σίας και των κοινωνικών πολιτικών αποτελούν 
βασικές προγραμματικές προτεραιότητες του 
ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια του σχεδίου του για πα-
ραγωγική - αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της 
χώρας».
Τέλος, τέτοια περιστατικά δεν πτοούν το φρό-
νημά μας και βέβαια δεν θα φιμώσουν την 
υπεύθυνη και μαχητική μας φωνή.
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άδειες ανώτατων αξιωματικών

Στις 27 Ιουλίου η ΕΑΠΣ απέστειλε σχετική πα-
ρέμβαση στον Αρχηγό του ΠΣ αναφέροντάς :
«Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ
Με το υπ. αριθ. 2347 Φ.204.1 // 12-07-2017 
έγγραφό σας δίνεται την διαταγή προς όλες τις 
Υπηρεσίες του Π.Σ. για την άμεση ενημέρωση 
του Γραφείου σας, για τη χορήγηση των πά-
σης φύσεως αδειών του ΠΣ στους Ανώτατους 
Αξιωματικούς του ΠΣ.
Με την παραπάνω αυτή διαταγή, πλέον θα 
έχετε άμεση και συνολική εικόνα για την πιστή 
και απαράκλητη εφαρμογή του ΠΔ 3/2014 και 
ειδικότερα για τα αναφερόμενα στην παρ.3 του 
άρθρου 107, το οποίο και επιβάλλει την χορή-
γηση 15νθήμερης κανονικής άδειας κατά τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 
και στους Ανώτατους Αξιωματικούς του ΠΣ.
Αναμένουμε πλέον με την συγκεκριμένη δια-

ταγή που σας καθιστά ενήμερο για την εφαρ-
μογή των παραπάνω, να εγγυηθείτε την απρό-
σκοπτη άσκηση του εν λόγω δικαιώματος για 
του Ανώτατους Αξιωματικούς, οι οποίοι με την 
διάνυση της εν λόγω άδειας θα εξασφαλίσουν 
με τον καλύτερο τρόπο τη «διατήρηση της 
σωματικής και πνευματικής δύναμης (ηρεμία, 
ξεκάθαρη σκέψη),» σύμφωνα και με την εξαί-
ρετη πραγματεία περί «αποτελεσματικότητας 
επιχειρήσεων και ασφάλειας προσωπικού» 
που εκδόθηκε προσφάτως από το Τμήμα Επι-
χειρήσεων Δασοπυρόσβεσης του ΑΠΣ.
Το παρών έγγραφο το κοινοποιούμε και στον 
Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Τόσκα για την εγ-
γύηση της άσκησης του ίδιου δικαιώματος της 
χορήγησης της προβλεπόμενης αδείας και σε 
σας, για τους ίδιους ακριβώς λόγους».
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Στις 12 Ιουλίου συναντήθηκαν οι Πρόεδροι 
των σωματείων αστυνομικών, λιμενικών και 
πυροσβεστών προκειμένου να συντονίσουν 
τις ενέργειές τους με στόχο την άσκηση πίεσης 
προς την Κυβέρνηση, με μοναδικό κριτήριο 
και στόχο την επίλυση των χρονιζόντων προ-
βλημάτων, αλλά και αυτών που προκαλούνται 
από τις αποφάσεις των υπουργών της.
Κατά τη συνάντηση υπήρξε έντονος προβλη-
ματισμός για το περιεχόμενο της τελευταίας 
ανακοίνωσης του Τμήματος Σωμάτων Ασφα-
λείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ενώ πρόκειται για 
κομματικό όργανο και αναφέρεται εν γνώσει 
του σε εκ του νόμου μη πολιτικοποιημένα Σώ-
ματα Ασφαλείας, ούτε λίγο ούτε πολύ, με όσα 
αναφέρει, καθίστανται υπεύθυνοι για τα προ-
βλήματά μας όχι οι κυβερνώντες, αλλά το συν-
δικαλιστικό μας κίνημα». Χαρακτηριστικά στην 
κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε σημειώνεται 
«...Αντί άλλης απάντησης, ως συνδικαλιστές 
οφείλουμε να μην αποπροσανατολιστούμε 
από τον αγώνα μας για την επίλυση των προ-
βλημάτων που εκείνοι δημιουργούν, και να 
εργαστούμε για την ενότητα του χώρου μας, 
απορρίπτοντας νουθεσίες χειραφέτησης. Όσοι 
επιχειρούν να ενσπείρουν την εσωστρέφεια 
και τη διάσπαση του αρραγούς μετώπου των 
Ομοσπονδιών με διώξεις, ανακοινώσεις περί 
δήθεν κομματισμού και υποκινούμενων κινη-
τοποιήσεων, ματαιοπονούν. Ας γνωρίζουν ότι 
καμιά πειθαρχική δίωξη δεν έκαμψε τον αγώ-
να μας στο παρελθόν, καμιά δεν θα τον  στα-
ματήσει ούτε σήμερα, που οι πολιτικές μιας 
ακόμα μνημονιακής Κυβέρνησης ευθύνεται 
στο ακέραιο για όλα αυτά που συμβαίνουν στα 
Σώματα Ασφαλείας.
Ο όγκος και το εύρος των προβλημάτων εί-
ναι γνωστός και αποτυπώθηκε ανάγλυφα στο 
Ψήφισμα της μεγαλειώδους συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας μας στην Αθήνα, στις 17 Μαΐου 
2017, αλλά και στα δεκάδες κοινά ή ξεχωριστά 
έγγραφά μας τόσο προς τα κυβερνώντα δυο 
κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ όσο και προς τα 
αρμόδια Υπουργεία.
Τονίζουμε, προς κάθε κατεύθυνση ότι ούτε δε-

δομένοι είμαστε, ούτε φοβόμαστε και θα σας 
το αποδείξουμε μέσα από τις πρωτοβουλίες 
που άμεσα θα πάρουμε. Τέλος, να γνωρίζετε 
ότι τα κομματικά τερτίπια, η λάσπη και οι προ-
βοκάτσιες δεν μας ακουμπούν όσο:
• Δεν εξαλείφονται οι μισθολογικές αδικίες και 
οι ανισότητες που προκλήθηκαν από το νέο μι-
σθολόγιο και δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
• Δεν αποζημιώνονται για τα οδοιπορικά οι 
συνάδελφοι που τα δικαιούνται και δεν λήγει 
μια εκκρεμότητα που συντηρεί την ανισότητα 
μεταξύ των λειτουργών του Κράτους και που 
μόνο ως εκδικητική συμπεριφορά προς τους 
σκληρά εργαζόμενους ένστολους λειτουργούς 
και συναδέλφους μας αστυνομικούς, λιμενι-
κούς και πυροσβέστες, μπορεί να ερμηνευτεί.
• Δεν διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά μας Τα-
μεία και δεν κατοχυρώνεται η αυτοτέλεια αυ-
τών.
• Δεν ενισχύεται το αξιόμαχο των Σωμάτων 
Ασφαλείας με νέες προσλήψεις, με τον εκσυγ-
χρονισμό υποδομών και μέσων, αλλά και με 
την καθολική και έμπρακτη αναγνώριση του 
έργου μας από τους Κυβερνώντες.
• Δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμά μας ως επι-
κίνδυνο και ανθυγιεινό και δεν προσλαμβάνο-
νται ιατροί εργασίας, σύμφωνα με την εργατική 
νομοθεσία.
• Δεν...
• Δεν...

ηχηρή απάντηση
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Στο πένθος βυθίστηκε η πυροσβεστική οικο-
γένεια από τον θάνατο του Δόκιμου Ανθυπο-
πυραγού Μουζακίτη Αριστείδη. Ο Δόκιμος 
Αξιωματικός κατέληξε στις 17 Ιουλίου και περί 
Ω/07:40 στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπο-
ρίας, στο οποίο νοσηλευόταν από τις 13 Ιου-
λίου 2017 λόγω σοβαρού τραυματισμού που 
υπέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής 
πυρκαγιάς στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι στο 
Ζευγολατιό Κορινθίας.
Το παλικάρι μας, γεννήθηκε το 1984 στην Κέρ-
κυρα, κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα 
το 2014 ως μόνιμος Πυροσβέστης, ενώ από 
το 2012 υπηρετούσε ως Πυροσβέστης Πεντα-
ετούς Υποχρέωσης. Εισήχθη στη Σχολή Ανθυ-
ποπυραγών τον Σεπτέμβριο του 2015 και ήταν 
άγαμος.
Η νεκρώσιμος ακολουθία του νεώτερου ήρωα 
του Πυροσβεστικού Σώματος, πραγματοποιή-
θηκε στις 19 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτό-
κου Ελεούσας στην περιοχή Ποταμός Κέρκυ-
ρας, με τις προβλεπόμενες τιμές. Οι σημαίες 
σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος την 19 

Ιουλίου 2017 ημέρα ταφής του θανόντος, κυ-
μάτιζαν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους.
Η ΕΑΠΣ απέστειλε στέφανο τιμής στην επική-
δειο τελετή, ενώ παρέστησαν εκ μέρους της 
οι συνάδελφοι της Π.Ε.ΕΑΠΣ Ιονίων νήσων. 
Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του Προ-
έδρου της ΕΑΠΣ στα ΜΜΕ όπου μεταξύ των 
άλλων επεσήμανε:
«Έχουν παραμείνει μερικοί κρατικοί υπάλλη-
λοι, Πυροσβέστες, ακόμη μετά από τα 7 χρό-
νια του εφιαλτικού μνημονίου, που συνεχίζουν 
να λειτουργούν κόντρα στις αριθμολογικές και 
χρηματοοικονομικές μετρήσεις, που βάζουν 
μέχρι τη ζωούλα τους για να προφυλάξουν 
ζωές και φυσικό πλούτο».
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Επειδή είναι αναρίθμητος ο κατάλογος των 
«Δεν» και περαιωμένη η υπομονή των συ-
ναδέλφων μας, ενημερώνουμε κάθε αρμόδιο 
αξιωματούχο - Φυσικές Ηγεσίες των Σωμάτων 
Ασφαλείας, τον Πρωθυπουργό της Χώρας, 
τους Υπουργούς της Κυβέρνησης και τους 
Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων- ότι οι 
Ομοσπονδίες μας θα εκδηλώσουν σειρά ενη-
μερωτικών πρωτοβουλιών, προειδοποιώντας 
ταυτόχρονα ότι δεν απομένει άλλος δρόμος 

από το δρόμο του αγώνα με πανελλαδικές 
κινητοποιήσεις ενόψει και των εγκαινίων της 
82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον 
προσεχή Σεπτέμβριο.
Οι Ομοσπονδίες δηλώνουν την αποφασιστικό-
τητά τους για δυναμική παρουσία και συμμε-
τοχή.
Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλη-
νικής κοινωνίας και έχουμε την εμπιστοσύ-
νη της!!!  ΕΣΕΙΣ;;;»

για ακόμα μια φορά στο πένθος το ΠΣ
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πενθήμερα - νυχτερινά δοκίμων

Η αδικία για τους συναδέλφους των Σχολών 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας συνεχίζεται. Το 
ζήτημα πλέον είναι ηθικής τάξης.

Από τις αρχές Ιουλίου, η ΕΑΠΣ, απέστειλε 
προς τον κ. Αρχηγό του ΠΣ κοινοποιώντας και 
στο γραφείο του κ. Τόσκα, επιστολή - παρέμ-
βασή, με τίτλο «Ειδική αποζημίωση πέραν του 
πενθημέρου εργασίας και ειδικής αποζημίω-
σης νυχτερινής εργασίας για τους Δόκιμους 
των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.», 
με την οποία επισημαίνονταν ότι με τις νομοθε-
τικές διατάξεις τους 4ου μνημονίου, αντιμετω-
πίζεται με καινοφανή τρόπο η μισθοδοσία των 
Δοκίμων των Σχολών των Σωμάτων Ασφα-
λείας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας με την πρόβλεψη ότι 
δεν καταβάλλονται στους μαθητές των σχολών 
των Σωμάτων Ασφαλείας, η ειδική αποζημίω-
ση για την πέραν του πενθημέρου εργασία και 
η ειδική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία.
Στην παρέμβαση αυτή επισημαίνονταν ότι η 
συγκεκριμένη ρύθμιση, στα πλαίσια της γενι-
κότερης περικοπτικής φιλοσοφίας του νέου μι-
σθολογίου, δεν έλαβε υπόψη της και σε αυτή 
την περίπτωση τις ιδιαιτερότητες εργασίας 
του πυροσβεστικού έργου και την πραγματική 

πραγματικότητα των εργασιακών δεδομένων 
του ΠΣ, αφού κυρίως οι Δόκιμοι Ανθυποπυ-
ραγοί, ασκούν πλήρως πυροσβεστικά καθή-
κοντα κατά την θερινή περίοδο, αλλά και κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επίσης 
ιδιαίτερης επισήμανσης είναι ότι δεν ασκούν 
απλά κυρίως πυροσβεστικά καθήκοντα, αλλά 
λόγω νομοθετικής ρύθμισης που τους καθιστά 
αρχαιότερους και από τους Πυρονόμους, σε 
πολλές περιπτώσεις ασκούν και πραγματική 
διοίκηση, ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας ή επικε-
φαλής.
Η παρέμβασή τελείωνε με την επισήμανση ότι 
«σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινιστεί 
αν δικαιούνται οι Δόκιμοι τις ως άνω αποζημι-
ώσεις και αυτονόητο είναι ότι αν όχι, θα πρέπει 
να μην εκτελούν πρόσθετη και νυχτερινή εργα-
σία. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμε-
σα να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που να 
δώσει στο σύνολο των Δοκίμων των Σχολών 
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας την δυνατότητα 
αποζημίωσης προσθέτων και νυχτερινών κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής- πραγματικής τους 
υπηρεσίας».
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, 
μετά από δεκαήμερη, ενδελεχή, εξαντλητική 
και σε βάθος επεξεργασία της παρέμβασής 
μας, εξέδωσε στις 17/07/2017, διαταγή με την 
οποία ενημερώνει καταρχήν το αυτονόητο, ότι 
οι Δόκιμοι θα πρέπει να εργάζονται το επιτρε-
πόμενο χρόνο απασχόλησης που εργάζεται 
όλο το πυροσβεστικό προσωπικό και επανέ-
λαβε την επιταγή του νέου μνημονιακού νόμου 
ότι οι Δόκιμοι δεν δικαιούνται πέραν του πεν-
θημέρου αποζημιώσεις και νυχτερινά. Κατόπιν 
των παραπάνω οι Δόκιμοι θα πρέπει να εργά-
ζονται Δευτέρα ως Παρασκευή, Α ή Β φυλακή.
Το τραγικότερο της σύμπτωσης, είναι ότι η πα-
ραπάνω διευκρίνιση εκδόθηκε την ίδια στιγμή 
που ένα παλικάρι του ΠΣ Δόκιμος Ανθυποπυ-
ραγός, έχανε τη ζωή του πάνω στο πυροσβε-
στικό καθήκον.
Το παραπάνω από μόνο του, μετατρέπει τη
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Τιμούμε τους Ηρωικούς πιλότους των πυρο-
σβεστικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αερο-
πορίας

23 Ιούυλίου 2007, δύο Αξιωματικοί της Πολε-
μικής Αεροπορίας, χειριστές πυροσβεστικού 
αεροσκάφους, έχασαν την ζωή τους, κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος κατά την επιχείρηση 
κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Εύβοια. Ο Σμη-
ναγός Δημήτριος Στοϊλίδης και ο Υποσμηναγός 
Ιωάννης Χατζούδης, προστέθηκαν στο Ηρώον 
των μαχητών, που έδωσαν εν καιρώ ειρήνης, 
την ίδια τους την ζωή για να αντιμετωπίσουν 
τις αδηφάγες φλόγες που τα καλοκαίρια σαρώ-
νουν τη χώρα μας.
Η μνήμη της θυσίας τους, για μας είναι ταυτό-
σημη με τη μνήμη των δικών μας Πυροσβε-

στών που όλοι μαζί αποτελούν την ασπίδα 
της πατρίδας απέναντι στην πύρινη λαίλαπα. 
Με την θλιβερή ανάμνηση της απώλειας των 
δύο παλικαριών, ενθυμούμαστε και την θυσία 
όλων των άλλων πιλότων πυροσβεστικών αε-
ροσκαφών της Π.Α που δώσαν τη ζωή τους 
στον κοινό αυτό αγώνα.
Η ΕΑΠΣ ως το ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι 
στα στελέχη της Π.Α. που δώσαν τη ζωή τους 
στο κοινό καθήκον της πυρόσβεσης, κατέθεσε 
πρόταση προς το Αρχηγό του Πυροσβεστικού 
Σώματος και τον Αν. Υπουργό κ. Ν. Τόσκα, 
για την ανέγερση τιμητικού μνημείου ΠΕΣΟ-
ΝΤΩΝ ΠΙΛΟΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ-
ΚΑΦΩΝ, δίπλα στο Πυροσβεστικό Ηρώον στο 
Χαλάνδρι.

τιμή στους ηρωικούς πιλότους της Π.Α.
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διόρθωση της παραπάνω στρέβλωσης από 
οικονομετεχνικό ζήτημα σε ΗΘΙΚΟ.cΧαρα-
κτηριστικά στην παρέμβαση σημειώνονταν : 
«Απλά αναμένουμε τις επόμενες στιγμές την 
νομοθέτηση από ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 
της αναγκαίας τροποποίησης για την δυνατό-
τητα λήψης πρόσθετων αμοιβών και νυχτε-
ρινών από τους Δόκιμους όλων των Σχολών 
που εκτελούν πυροσβεστικά καθήκοντα. Εν-
νοείται ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
για την αναδρομική καταβολή των συγκεκρι-
μένων αποζημιώσεων που εκτελέστηκαν από 
τους συναδέλφους Δοκίμους, μέχρι να εκδοθεί 

η σχετική διαταγή του ΑΠΣ. Κάθε άλλος λόγος 
για το συγκεκριμένο θέμα είναι περιττό».
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άδεια ανατροφής τέκνων πυροσβεστικών υπαλλήλων

Το λάθος διορθώθηκε με λάθος
Στις 3 Αυγούστου η ΕΑΠΣ προχώρησε σε πα-
ρέμβαση προς την πυροσβεστική και πολιτική 
για το ζήτημα της της άδειας ανατροφής τέ-
κνου στους δικαιούμενους συναδέλφους. Ένα 
χρόνο ακριβώς πριν, με νομοθετική ρύθμιση, 
που προωθήθηκε, καθιερώθηκε η καινοφανή, 
αλλά σημαντικά άδικη κατάσταση, την περίοδο 
της αντιπυρικής περιόδου να αναστέλλεται η 
χορήγηση της άδειας ανατροφής τέκνου στους 
δικαιούμενους συναδέλφους. Μια άδεια, που 
είχε μόλις προ δύο ετών, μετά από συνεχείς 
παρεμβάσεις, καθιερωθεί και στο πυροσβεστι-
κό προσωπικό, που μόνο αυτό από το υπόλοι-
πο δημόσιο, δεν δικαιούταν.
Αμέσως μετά την δημοσίευση αυτής της απα-
ράδεκτης ρύθμισης, με ανακοίνωσή από κοι-
νού με την ΠΟΕΥΠΣ σας επισημαίνονταν: «Η 
συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται επί της ουσίας 
να ακυρώσει την αρχική πρόθεση του νομο-
θέτη, δίνοντας μας με πολλά χρόνια καθυστέ-
ρηση το συγκεκριμένο δικαίωμα και στους πυ-
ροσβεστικούς υπαλλήλους, ανατρέποντας τον 
οικογενειακό τους σχεδιασμό. Πολύ δε περισ-
σότερο εάν γίνει εφαρμογή της συγκεκριμένης 
ρύθμισης άμεσα και ανακληθούν οι ήδη χορη-
γούμενες άδειες. Σε κάθε περίπτωση επειδή 
οι αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του ΠΣ 
«είναι πάγιες και διαρκείς», περιμένουμε από 
εσάς να καταργήσετε την εν λόγω διάταξη 
αίροντας τον χρονικό περιορισμό, διασφαλί-
ζοντας παράλληλα ότι μέχρι τότε δεν θα γίνει 
αναδρομική εφαρμογή του διατάγματος, ανα-
καλώντας τις ήδη χορηγούμενες άδειες».
Δυστυχώς για άλλη μια φορά διαπιστώθηκε ότι 
το δεδομένο δεν είναι αυτονόητο και ο λόγος 
απέχει από το έργο. Με το ΠΔ 72/2017 αντί 
της κατάργησης της άδικης ρύθμισης, ήλθε 
μια νέα εξίσου άδικη που θέτει νέους, τουλά-
χιστον απαράδεκτους, διαχωρισμούς στους 
δικαιούχους συναδέλφους της άδειας ανατρο-
φής. Συγκεκριμένα παραμένει ο γενικός περι-
ορισμός της λήψης της συγκεκριμένης αδείας 
για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου έως 
15 Σεπτεμβρίου, εκτός από τις συναδέλφισσες 

«γαλουχούσες μητέρες» και μάλιστα μετά από 
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ότι γαλου-
χούν».
Στην παρέμβαση της ΕΑΠΣ επισημαίνονταν: 
«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη 
ρύθμιση, αποτελεί τυπογραφικό λάθος, για το 
οποίο θα ακολουθήσει «διόρθωση ημαρτημέ-
νων», γιατί σαφώς και δεν μπορούμε να δια-
νοηθούμε ότι εισήχθην στον δίκαιον της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας, τέσσερις μόλις ημέρες, 
προς της επετείου της, ρύθμιση στην οποία 
διαχωρίζονται οι δικαιούχοι της άδειας ανα-
τροφής τέκνου, όχι μόνο από το φύλλο, αφού 
αποκλείονται οι άντρες συνάδελφοι, αλλά και 
οι συναδέλφισες γυναίκες που για λόγους ανε-
ξάρτητους της θελήσεως του δεν δύνανται να 
γαλουχήσουν.
Επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικά λεπτό, δεν 
επεκτεινόμεθα περαιτέρω. Απλά διορθώστε 
τα λάθος με το ορθό, δηλαδή της καταργείστε 
άμεσα το ΠΔ 72/2017 και την παρ. 7 του ΠΔ 
82/2016.
Τέλος θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας 
γνωρίσετε τον αριθμό των συναδελφισσών 
μη εχόντων τη δυνατότητα γαλουχίας και τον 
αριθμό των συναδέλφων που κάνουν χρήση 
του δικαιώματος ανατροφής τέκνων, για να κα-
τανοήσουμε την εξοικονόμηση προσωπικού, 
την οποία είχε στο μυαλό του ο εμπνευστής 
των συγκεκριμένων διατάξεων.»
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η θεωρία των ενστίκτων

Η θεωρία των ενστίκτων εισάγεται στην Πυρο-
σβεστική Τέχνη, σύμφωνα με διαταγή του ΑΠΣ
Δαρβίνος και Φρόιντ συνεισφέρουν για την 
ασφάλεια των Πυροσβεστών.

Εν μέσω μιας δύσκολης αντιπυρικής περιό-
δου, με τους συναδέλφους να δίνουν την μάχη 
με τις φλόγες σε όλα τα πύρινα μέτωπα, εξο-
πλισμένοι με τα σημαντικά προβλήματα σε 
προσωπικό και μέσα, με βαρύ το πένθος από 
την θυσία του Δόκιμου Ανθυποπυραγού και με 
πολλούς τραυματισμούς συναδέλφων, πάνω 
στην εκτέλεση του καθήκοντος, εκδόθηκε η 
47355Φ.702.15/20-7-2017 διαταγή του Α.Π.Σ. 
με τον εξαιρετικό τίτλο «Αποτελεσματικότητα 
Επιχειρήσεων και Ασφάλεια Προσωπικού».
Στην παρέμβασή της ΕΑΠΣ προς τον Αρχηγό 
του ΠΣ αμέσως μετά την έκδοση της παρα-
πάνω διαταγής σημειώνονταν: «… Ένα εξαι-
ρετικό κείμενο υψηλής συγγραφικής τέχνης 
ως «πραγματεία για το αγαθό της υγείας και 
ασφάλειας των Πυροσβεστών», το οποίο με 
την άδειά σας, θα συμπεριλάβουμε ως προ-
οίμιο στις επόμενες παρεμβάσεις μας για την 
διεκδίκηση της θεσμοθέτησης πραγματικών 
κανόνων υγείας και ασφάλειας στο Πυροσβε-
στικό Σώμα.
Όμως επί του πρακτέου, το κείμενο που εκ-
δόθηκε από το τμήμα επιχειρήσεων και δα-
σοπυρόσβεσης και όχι από το αρμόδιο υγείας 
και ασφάλειας, το μόνο καινοφανή που προ-
σέθεσε ήταν ή ευχητική προτροπή προς τους 
συναδέλφους να ακολουθούν πέρα από την 
πυροσβεστική εμπειρία και το ένστικτό τους. 
Ακολουθώντας την προτροπή σας, ως προς 
το συγκεκριμένο, προτείνουμε στους συναδέλ-
φους, τον όποιο ελεύθερο χρόνο τους, να ανα-
ζητήσουν σχετικά συγγράμματα του Δαρβίνου 
και του Φρόιντ, για τη θεωρία των ενστίκτων 
μέχρις ολοκληρωθεί η σχετική συγγραφή υπη-
ρεσιακών εγχειριδίων από τις αρμόδιες υπηρε-
σίας του Αρχηγείου και στην οποία ως Ένωση 
μπορούμε να συνεισφέρουν. Για τα υπόλοιπα 
δε της διαταγής, αποτελεί σημαντικό
– για τα αναγραφόμενα στην παρ.4α, η εξα-

σφάλιση κατάλληλων πυροσβεστικών οχημά-
των
– για τα αναγραφόμενα στην παρ. 4β, η εύρε-
ση του τρόπου, θεσμοθετημένα της μετάδοσης 
από το ΕΣΚΕ σε τακτικό χρόνο ενημέρωσης 
επικρατουσών μετεωρολογικών συνθηκών 
στο χώρο της πυρκαγιάς.
– για τα αναγραφόμενα στην παρ. 4ε , η προ-
μήθεια νέου αξιόπιστου συστήματος ασύρμα-
της επικοινωνίας για την εξασφάλιση των επι-
κοινωνιών.
– για τα αναγραφόμενα στην παρ. 4στ, η χο-
ρήγηση σε όλο το προσωπικό των ΜΑΠ που 
προβλέπονται και με συνέπεια ως προς το 
χρόνο χορήγησής τους.
– για τα αναγραφόμενα στην παρ.4ζ, ο σεβα-
σμός στο χρόνος εργασίας, στο χρόνο αλλαγής 
δυνάμεων στα συμβάντα αλλά και η επίβλεψη 
της χορήγησης των δικαιούμενων αδειών και 
αναπαύσεων για να εξασφαλίζεται η ηρεμία 
και η ξεκάθαρη σκέψη.
Κύριε Αρχηγέ
Η Ένωσή μας, χωρίς να συμπεριλάβει σχετικά 
εγχειρίδια περί ενστίκτων, εξέδωσε e-book, με 
όλα τα σχετικά αποσπάσματα, από την πυρο-
σβεστική βιβλιογραφία, για την ασφαλή δασο-
πυρόσβεση, περιλαμβάνοντας και τις βασικές 
διαταγές του ΑΠΣ περί ασφαλούς πυρόσβε-
σης σε επιχειρήσεις δασικών πυρκαγιών. Το 
e-book είναι αναρτημένο στους επικοινωνια-
κούς κόμβους της EAΠΣ, ώστε να είναι διαθέ-
σιμο σε όλους τους συναδέλφους.
Κύριε Αρχηγέ
Πέρα από την έκδοση από εσάς της εξαίρε-
της πραγματείας για το αγαθό της υγείας και 
ασφάλειας των Πυροσβεστών, περιμένουμε 
από εσάς, να προωθήσετε άμεσα προς επί-
λυση:
– την έλλειψης εφαρμογής της νομοθεσίας 
περί υγείας και ασφάλειας στις συνήθεις δρα-
στηριότητες του ΠΣ
– την παντελή απουσία θεσμοθετημένων κα-
νόνων υγείας και ασφάλειας στις πυροσβεστι-
κές δραστηριότητες που παρουσιάζουν εγγε-
νείς κινδύνους.
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οι κίνδυνοι στις δασικές πυρκαγιές

Η Ένωσή μας, αλλά και το σύνολο των σω-
ματείων του χώρου, έχουν κατ επανάληψη 
θέσει τα παραπάνω, δυστυχώς χωρίς αντα-
πόκριση. Συνήθως το ζήτημα αντιμετωπίζεται 
με έκφραση καλών προθέσεων, ή με ενάρξεις 
διαλόγου και επιτροπών όπως η τελευταία της 
23/10/2015 όπου και ζητούνται για άλλη μια 
φορά προτάσεις για το αυτονόητο.
Κύριε Αρχηγέ
Η ασφάλεια του πυροσβεστικού προσωπικού 
είναι αγαθό που θέλει εκτός από ευχητικούς 
λόγους, πόρους και θεσμούς, ώστε να εφαρ-
μοστούν οι υποχρεώσεις που ορίζονται από 
τον Ν.3850/2010 δηλαδή:
– Να παρέχονται στους εργαζομένους του Π.Σ. 
οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) 
και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε) όπως η νομοθεσία 
προβλέπει.
– Να τηρούνται υπάρχουν θεωρημένα βιβλία 
Τ.Α. και Ι.Ε. στα οποία καταχωρούνται οι υπο-
δείξεις τους και να γνωστοποιούνται στο Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας η παροχή υπηρεσιών 
Τ.Α. και Ι.Ε. καθώς και το πρόγραμμα επισκέ-
ψεων τους.
– Να υπάρχει μέριμνα για τη σύνταξη γραπτής 
εκτίμησης του Επαγγελματικού κινδύνου.
- Να τηρούνται ανά “Εγκατάσταση” βιβλίο 

ατυχημάτων, κατάλογος των εργατικών ατυ-
χημάτων, ατομικός ιατρικός φάκελος για κάθε 
εργαζόμενο, βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται 
τα συλλογικά και ανώνυμα αποτελέσματα των 
βιολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις που 
αυτές προβλέπονται, βιβλίο συντήρησης κ.α.
– Να αναγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες 
τα εργατικά ατυχήματα.
- Να συσταθούν οι Επιτροπές Υγείας και Ασφά-
λειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα των άρθρων 4 έως 7 του ν. 
3850/10.
– Να συσταθεί ΕΣ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στις παρ 9 και 10 του άρθρου 9 του ν. 
3850/10.
- Να υλοποιηθεί άμεσα η σαφέστατη πρόβλε-
ψη του Νόμου και να εκδοθεί το απαραίτη-
το ΠΔ για την εφαρμογή κανόνων υγείας και 
ασφάλειας για τις δραστηριότητες του ένστο-
λου προσωπικού του ΠΣ που παρουσιάζουν 
εγγενείς ιδιαιτερότητες.
Κλείνοντας, για να είμαστε στο πνεύμα της 
διαταγής, συνάδερφος, μας υπενθύμισε την 
ρήση του Ένγκελς, ο οποίος κριτικάροντας ση-
μεία της Δαρβινικής θεωρίας περί ενστίκτων 
σημείωνε: «Αγώνας για τη ζωή: […] Η αλληλε-
πίδραση των σωμάτων στην άζωη φύση, πε-
ριλαμβάνει και την αρμονία και τη σύγκριση. 
Η αλληλεπίδραση των έμβιων όντων περιλαμ-
βάνει τη συνειδητή και ασυνείδητη συνεργα-
σία καθώς και τον συνειδητό και ασυνείδητο 
αγώνα. […] Είναι εντελώς παιδαριώδες να 
θέλουμε να συγκεφαλαιώσουμε ολόκληρη την 
πολλαπλή ποικιλία της ιστορικής εξέλιξης και 
περιπλοκότητας στη φτωχή και μονόπλευρη 
φράση: «αγώνας για την ύπαρξη».

Επιχειρώντας με ασφάλεια στις επιχειρή-
σεις δασοπυρόσβεσης. 
Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών απο-
τελεί για το Πυροσβεστικό Σώμα μια σημαντι-
κή δραστηριότητα που θέτει σε δοκιμασία κάθε 
καλοκαίρι τα σύνολο του έμψυχου δυναμικού 
του. Από το 1998 που ανατέθηκε στο Πυρο-
σβεστικό Σώμα εξ ολοκλήρου η ευθύνης της 
δασοπυρόσβεσης, δυστυχώς, πολλοί Συνά-

δελφοι έχασαν την ζωή τους κατά την εκτέλεση 
του ιδιαίτερα αυτού επικίνδυνου καθήκοντος, 
ενώ ακόμα περισσότεροι τραυματίστηκαν. 
Πέρα από τους αυτούς καθαυτούς κινδύνους 
των δασικών πυρκαγιών, η πολυετής υστέ-
ρηση της Ελληνικής Πολιτείας να επιλύσει τα 
προβλήματα του ΠΣ σε προσωπικό & μέσα, 
αλλά και η αδιαφορία της να θεσπίσει όπως 
έχει υποχρέωση κανόνες υγείας και ασφάλειας
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Ο Πυροσβέστης κάνει το καθήκον του, κά-
ποιοι άλλοι όχι.

Παρεμβάσεις του Πρόεδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη 
Σταμούλη μετά την καταστρεπτική πυρκαγιά 
στα Κύθηρα στις 10-11 Αυγούστου 2017

Εκπομπή ΣΚΑΙ : «Ζητάμε συγγνώμη στους 
συμπολίτες μας για το δέντρο που δε σώσαμε, 
για την πυρκαγιά που αργήσαμε να νικήσου-

με. Κοιτάμε στα μάτια τους συμπολίτες μας και 
κάνουμε αυτό που δεν κάνει η Πολιτεία. Μόνο 
που αυτή έχει καθήκον να ζητήσει διπλό συγ-
γνώμη, και για αυτό και γιατί ολιγώρησε να μας 
εξοπλίσει αξιόπιστα για να μπορούμε να είμα-
στε αποτελεσματικοί στο 100% όταν χρειάζε-
ται η παρουσία μας».
Δελτίο ειδήσεων ΑΝΤ1 : «Μέσα στις αντε-
γκλήσεις πάνω στα καμένα, το μόνο σταθερό 
και μόνο του είναι ο μαχόμενος Πυροσβέστης 
με εξοπλισμό του τα προβλήματα και τον γη-
ρασμένο εξοπλισμό».
Ραδιόφωνο ΣΚΑΙ : «Υπερασπιζόμαστε τη 
δουλειά μας, Οι Πυροσβέστες, οι ίδιοι αυτοί 
Πυροσβέστες είναι οι Ήρωες τη μία μέρα, την 
επόμενη οι Ανεκπαίδευτοι, για τους οποίους 
θα μας φέρουν να μας εκπαιδεύσουν από την 
Βενεζουέλα, ή λάθος από κάποια άλλη χώρα. 
Ας σιωπήσουν αυτοί που έπρεπε να ενεργούν 
και να κάνουν το καθήκον τους».

για τις «πυροσβεστικές επιχειρήσεις» δυσχε-
ραίνει ακόμη περισσότερη την δύσκολη επικίν-
δυνη και ανθυγιεινή πυροσβεστική εργασία.
Δυστυχώς και φέτος, η αντιπυρική περίοδο, 
εξελίχθηκε υπό το βάρος όλων των παραπά-
νω, και υπό τη βαριά σκιά της απώλειας ενός 
νεαρού στελέχους του ΠΣ του Δόκιμου Ανθυ-
ποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη, πάνω στο 
καθήκον, αλλά και πολλών τραυματισμών 
Πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα σε όλη τη 
χώρα. Οι δασικές πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνες και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
τους συναδέλφους να έχουν διαρκώς στο νου 
τους, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν και τις βασικές 
οδηγίες ασφαλείας που έχουν εκδοθεί. 
Στο μικρό αυτό εγχειρίδιο, της ΕΑΠΣ συγκε-
ντρώθηκαν οι βασικές και απαραίτητες γνώ-
σεις για τους κινδύνους των δασικών πυρκα-
γιών και τις οδηγίες για την όσο το δυνατόν 
ασφαλέστερη επέμβαση των πυροσβεστικών 
δυνάμεων για την κατάσβεσή τους. Βέβαια για 
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από τις επεμ-
βάσεις γενικά στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις 
θα πρέπει να συνυπάρχουν αρμονικά, ο επαγ-

γελματισμός των συναδέλφων, η γνώση των 
συναδέλφων πάνω στα ζητήματα πυροσβεστι-
κής τέχνης, η άψογη διοικητική υποστήριξη, η 
διάθεση όλων των απαιτούμενων Μέσων Ατο-
μικής Προστασίας και φυσικά η καθιέρωση με 
θεσμικό τρόπο κανόνων υγείας και ασφάλειας. 
Χρόνια τώρα η ΕΑΠΣ στέλνει την κραυγή της 
ανησυχίας της για τα παραπάνω σε μια Πο-
λιτεία που τα ακούει μεταξύ Ιουνίου με Οκτώ-
βριο κάθε έτος και στη συνέχεια τα λησμονεί.
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ενημερώνουμε την κοινωνία



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

20

δασικές πυρκαγιές στα χρόνια των μνημονίων

Του Τάσου Μαυρόπουλου, τ.Γ.Γ.Π.Π. - ΛΑ.Ε.

Η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών είναι 
εξαρτημένη από τα μνημόνια που απαγορεύ-
ουν την αντιμετώπιση των αιτιών οι οποίες 
προκαλούν τα καταστροφικά αποτελέσματα σε 
περιβάλλον, ζωές και περιουσίες.
Με τις δραματικές περικοπές δαπανών, έχουν 
ελαχιστοποιηθεί οι δυνατότητες των εμπλεκο-
μένων φορέων για τις προληπτικές δράσεις 
και το Πυροσβεστικό Σώμα καλείται ν’ αντιμε-
τωπίσει τις πυρκαγιές χωρίς τα απαραίτητα 
μέσα και εξοπλισμό που απαιτούνται σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις αντιμετωπίζοντας έτσι αυξη-
μένους κινδύνους.

Η μικροκομματική πολιτική αντιπαράθεση των 
μνημονιακών κομμάτων, αποσκοπεί στη με-
τάθεση των δικών τους ευθυνών για τα κατα-
στροφικά αποτελέσματα. Όταν ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ  έχουν επιλέξει με τα μνημόνια 
να δίνουν τα λεφτά του Ελληνικού λαού και την 
περιουσία της χώρας στους δανειστές για την 
αποπληρωμή ενός παράνομου χρέους, όταν 
απαξιώνουν τη δασική υπηρεσία αντί να ανα-
βαθμίσουν την λειτουργία της για ουσιαστική 
και αποτελεσματική διαχείριση του δάσους, 
όταν επιχειρησιακά αποψιλώνουν το ΠΣ και 
δεν εγγυώνται ούτε την υποστήριξη και λει-
τουργία των ήδη υπαρχόντων μέτρων, όταν 
δημιουργούν επιχειρησιακό κενό 500 πυρο-
σβεστών νέας και παραγωγικής ηλικίας για να 
εξυπηρετήσουν τη FRAPORT, όταν η επιλογή 
της ηγεσίας δεν έχει την έγκριση, τον έλεγχο 
και την υποστήριξη του κοινοβουλίου, όταν η 
Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας έχει πα-
ραπεμφθεί στις καλένδες, όταν η Γενική Γραμ-
ματεία Πολιτικής Προστασίας δεν αναβαθμίζε-
ται.
Τότε κάθε χρόνο θα αυξάνονται οι πιθανότητες 
να έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα από 
τις πυρκαγιές. Δασικές πυρκαγιές θα έχουμε 
κάθε χρόνο, τα αποτελέσματά τους όμως είναι

τέτοιους πυροσβέστες αγαπάμε και θέλουμε

Πυροσβέστες που αγωνίζονται με αυταπάρ-
νηση τόσο για τις ανθρώπινες όσο και για τις 
τετράποδες ζωές! Ευχαριστούμε τους Κώστα 
Γκουτζά, Κώστα Σκράπαλη, Τόλη Πλατή, Λά-
ζαρο Ιορδάνη Ιορδανίδη κ Γιάννη Ιωαννίδη για 
τη διάσωση του σκυλάκου. Σας ευχαριστούμε 
πολύ».
Από ανάρτηση στο Facebook.
To τετράποδο σώθηκε από τους Πυροσβέστες 
στην Κατερίνη από βόθρο λυμάτων βάθους 
5’ μέτρων περίπου. Η έγκαιρη επέμβαση των 
Πυροσβεστών υπήρξε σωτήρια για το συμπα-
θέστατο τετράποδο.
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Την Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Προεδρείου της ΕΑΠΣ με τον 
Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Ν. Τόσκα προκει-
μένου να του εκτεθούν δια ζώσης τα φλέγοντα 
προβλήματα τόσο των στελεχών όσο και του 
πυροσβεστικού οργανισμού.
Εισαγωγικά διαπιστώθηκε η κοινή ανησυχία 
για τα χρονίζοντα προβλήματα του πυροσβε-
στικού εξοπλισμού και μέσων, των οποίων η 
πολύχρονη μνημονιακή πολιτική έχει δημιουρ-
γήσει απαγορευτικές συνθήκες για την ανανέ-
ωσή τους, κυρίως σε πυροσβεστικά οχήματα 
και πυροσβεστικό εναέριο στόλο. Από την 
πλευρά μας, επαναλάβαμε την άποψη και που 
δημόσια προς όλες τις κατευθύνσεις έχουμε 
διατυπώσει, για τις σοβαρές υστερήσεις με τις 
οποίες ρίχτηκε στον αντιπυρικό αγώνα το Πυ-
ροσβεστικό Σώμα, επικεντρώνοντας σε αυτά 
που έστω και τώρα, στο και δέκα, μπορούν να 
γίνουν:
- αποπληρωμή των οφειλόμενων δαπανών 
για την επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων 
και εύρεση διαδικασίας για άμεση διαδικασία 
αποκατάστασης ζημιών.
- άμεση ενίσχυση των κωδικών, για καύσιμα 
και εκτός έδρας του πυροσβεστικού προσωπι-
κού, καθότι και οι δύο ευρίσκονται στα υψηλά 
ερυθρά.
Αναφορικά με τα εναέρια μέσα επισημάναμε 
την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση τόσο των 
πυροσβεστικών αεροσκαφών, (μικρός αριθμός 
και παλαιότητα), την καθυστέρηση της άφιξης 
όλων των μισθωμένων ελικοπτέρων καθώς 
και την πολύμηνη καθυστέρηση της επισκευής 

του ενός από τα δύο, ιδιόκτητου S/P, το οποίο 
έχει τη δυνατότητα αεροπυρόσβεσης.  Επίσης 
ζητήθηκε από τον κ. Υπουργό η διευκρίνηση 
της δήλωσή του περί “σαμποτάζ”, στον τομέα 
των εναερίων και τη σοβαρή διαλεύκανση με 
τον ορθό τρόπο της παραπάνω καταγγελίας 
του.
Επίσης επικροτήσαμε την διατήρηση στην 
Θεσσαλονίκη, ενός κλιμακίου με πυροσβεστι-
κό ελικόπτερο για αεροδιακομιδές ασθενών, 
με την προϋπόθεση όμως το πυροσβεστικό 
προσωπικό να μην πληρώνει την διαμονή του 
από την τσέπη του (εδώ και δίμηνο) και με την 
εξασφάλιση της μετάβασής τους και επιστρο-
φής τους κάθε εβδομάδα με ασφαλή τρόπο.
Για τον τομέα της αεροπυρόσβεσης, ζητήθηκε 
από τον κ. Υπουργό η ολοκληρωμένη οικονο-
μοτεχνική μελέτη για την εξεύρεση της βέλτι-
στης λύσης, αποτιμώντας την εικοσαετή χρή-
ση της από το Πυροσβεστικό Σώμα και φυσικά 
να μην ξεχαστεί το θέμα στα τέλη Οκτωβρίου, 
μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου.
Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσης 
πολιτικής απόφασης για τον εκσυγχρονισμό 
του συστήματος ασύρματης επικοινωνίας, 
αλλά και του πυροσβεστικού εξοπλισμού άμε-
σης απόκρισης, καθότι εκθέτουν σε κίνδυνο 
τόσο το πυροσβεστικό προσωπικό όσο και τις 
πυροσβεστικές επιχειρήσεις.
Επισημάναμε στον κ. Υπουργό ότι αποτελού-
σε πρόταση της ΕΑΠΣ εδώ και πολλά χρόνια, 
τόσο η ηλεκτρονική παρακολούθηση - διαχεί-
ριση των πυροσβεστικών οχημάτων και η επι-
τήρηση με μη επανδρωμένα μέσα, αλλά οι 

ανάλογα με τις πολιτικές που ασκούνται. Απο-
τελεσματική πρόληψη και καταστολή με μνη-
μόνια δεν γίνεται και υπόλογοι στον Ελληνικό 
λαό είναι τα κόμματα που τα ψήφισαν και τα 
εφαρμόζουν.
Οι Πυροσβέστες για άλλη μια χρονιά καλούνται 
να μπουν στη φωτιά για να σώσουν ζωές, φυ-
σικό περιβάλλον, περιουσίες χωρίς τα απαραί-
τητα και προβλεπόμενα επιχειρησιακά μέσα 
αλλά και μέσα ατομικής προστασίας, αυξάνο-
ντας έτσι τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. 

Εκατοντάδες οι πυροσβέστες που έχασαν τη 
ζωή τους για να σώσουν άλλες ζωές, εκατο-
ντάδες και οι τραυματίες τους. Η αναγνώριση 
της αυτοθυσίας τους, είναι άλλο ένα μνημόνιο 
στην πλάτη τους που κάνει ακόμα πιο δύσκο-
λο το έργο τους. Είμαστε μαζί τους, τους στη-
ρίζουμε. Μαζί θα πρέπει να είμαστε και στο 
πεζοδρόμιο στον ταξικό αγώνα για να ακυρώ-
σουμε τα μνημόνια που έχουν καταδικάσει τη 
ζωή όλων μας».

συνάντηση με τον αναπλ. υπουργό Εσωτερικών
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τεχνολογίες αιχμής, απαιτούν για την εφαρμο-
γή του, πρώτιστα πυροσβεστικά οχήματα που 
να κινούνται και κατά δεύτερον ασύρματες επι-
κοινωνίες για να επικοινωνούν τόσο με το συ-
ντονιστικό κέντρο όσο και μεταξύ τους.
Επίσης επισημάνθηκε ο “οριοδρομικός” τρόπος 
διαχείρισης του πυροσβεστικού προσωπικού, 
τόσο σε επίπεδο μεταθέσεων - μετακινήσεων, 
όσο και στην επιχειρησιακή καθημερινότητα, 
με αποτέλεσμα την διασάλευση της εργασια-
κής σταθερότητας.

Το παραπάνω περιέπλεξαν οι πρόσφατες κρί-
σεις και προαγωγές που έθεσαν εν αμφιβόλω 
σε μεγάλη κλίμακα την ιεραρχική συνέχεια του 
διοικητικού μοντέλου του Σώματος. Σε αυτό 
το σημείο, μεταφέρθηκε στον κ. Υπουργό η 
πληροφόρηση μας για την εκπόνηση σχετι-
κού νομοθετήματος για την τροποποίηση του 
κανονισμού κρίσεων και προαγωγών των Αξι-
ωματικών, από το ΑΠΣ το οποίο μέχρι στιγμή 
δεν έχει τεθεί σε διαβούλευση. Ο κ. Υπουργός 
δεσμεύτηκε ότι σε κάθε περίπτωση θα δοθεί 
στα σωματεία για επεξεργασία και θα προη-
γηθεί διαβούλευσης στο Υπουργείο προ της 
νομοθέτησης του
Τονίστηκε στον κ. Υπουργό το μεγάλο χτύ-
πημα στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότη-
τα του ΠΣ στην φετινή αντιπυρική περίοδο, η 
στελέχωση αρχές καλοκαιριού των νέων Π.Υ 
των αεροδρομίων με 500 Πυροσβέστες, που 
ξεγύμνωσαν άλλες υπηρεσίες του Σώματος. 
Σε αυτό το ΄θέμα επισημάνθηκε η απορία για 
το πέπλο μυστικότητας που διαφαίνεται ότι 
υπάρχει στην συμφωνία του ελληνικού δημο-
σίου για την πυροπροστασία των παραπάνω 
εγκαταστάσεων, καθότι εδώ και μήνες έχουμε 
ζητήσει τη δημοσιοποίηση της σύμβασης, χω-
ρίς τούτο να έχει γίνει γνωστό. Επίσης ζητήθη-
κε από τον κ. Υπουργό η άμεση αναπλήρω-

ση των οργανικών κενών σε προσωπικό, που 
προέκυψαν μετά την στελέχωση των νέων 
αυτών υπηρεσιών, ενώ τέθηκαν και μια σει-
ρά από άλλα προβλήματα που συνιστούν την 
καυτή λίστα των προβλημάτων του ΠΣ και του 
πυροσβεστικού προσωπικού.
Τέλος από την πλευρά της ΕΑΠΣ, διατυπώθη-
κε ότι τα στελέχη της, διαχρονικά στα πλαίσια 
της συνδικαλιστικής τους δράσης, εκφράζουν 
και θα συνεχίζουν να εκφράζουν δημόσιο λόγο 
για τα προβλήματα του Σώματος και των Αξι-
ωματικών που εκπροσωπούν με συνέπεια, 
ευθύνη αλλά και μαχητικότητα.  Όποτε δια-
χρονικά επιχειρήθηκε να μεταφραστεί από 
“πολιτικές ηγεσίες” με άλλο τρόπο απέτυχαν 
οι προσπάθειες, γιατί τα γεγονότα και οι εξε-
λίξεις έχουν μονοσήμαντη ανάγνωση. Υπό το 
πρίσμα αυτής της σταθερής αρχής, δηλώθηκε 
στον κ. Υπουργό, ότι η όποια κριτική δεν έχει 
οιαδήποτε προσωπική αντιπαράθεση και ως 
προς αυτή την κατεύθυνση δεν δόθηκε συνέ-
χεια από την πλευρά της ΕΑΠΣ, ακόμα και σε 
προσωπικές αιχμές απέναντι σε στελέχη μας.

Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός, μας 
ενημέρωσε αναλυτικά για τις ενέργειες που 
δρομολογεί για τους βασικούς τομείς του ΠΣ 
αποδεχόμενος τον σημαντικό ρόλο των σωμα-
τείων στην εξεύρεση των καλύτερων λύσεων, 
αλλά και στον φωτισμό ζητημάτων που είναι 
δύσκολα ανιχνεύσιμα από την πολιτική ηγεσία. 
Κατανόησε την αγωνία μας και πρόσθεσε την 
δική του για τα φλέγοντα προβλήματα του Π.Σ. 
δηλώνoτας την πρόθεσή του για την συνέχιση 
μιας διαλεκτικής συμπόρευσης με τους φορείς 
του ΠΣ ώστε να γίνεται στο τραπέζι του διαλό-
γου και όχι στα ΜΜΕ θέση που αποτελεί και 
θέση της ΕΑΠΣ.
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Άρθρο του Κ. Κωστελέτου αναδημοσιευμένο 
από https://www.thinknews.gr.

Με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές που 
άνοιξαν την φετινή αντιπυρική περίοδο, μεγά-
λα ερωτηματικά έρχονται και πάλι στην επι-
καιρότητα σχετικά με τις χρόνιες ελλείψεις του 
Πυροσβεστικού σώματος σε μέσα, προσωπι-
κό και ικανότητα πρόληψης.
1. Τα γερασμένα CANADAIR CL-215 δεν 
έχουν αντικατασταθεί
Το γράφουν επί πολλά χρόνια ο έντυπος και 
ηλεκτρονικός τύπος. Οι διαθεσιμότητες τους 
ποικίλουν για κάθε μέρα ξεχωριστά γιατί τα 
παλαιά αεροσκάφη βγάζουν βλάβες ή καθηλώ-
νονται λόγω της αδυναμίας των εμβολοφόρων 
κινητήρων τους να απογειωθούν στις υψηλές 
θερμοκρασίες του καλοκαιριού (πάνω από 38-
39 βαθμούς Κελσίου). Έτσι συμβαίνει συχνά, 
η πυροσβεστική επιχειρησιακά να ξεκινά με 
μια μικτή δύναμη Canadair CL-215 / CL-415 
και μέσα στην ημέρα να έχουν αποχωρήσει 
τα περισσότερα των Canadair CL-215, λόγω 
βλάβης. Οπότε κάθε φορά το επιχειρησιακό 
κέντρο αντιμετωπίζει μια “δυναμική” κατάστα-
ση διαθεσιμότητας που δυσχεραίνει αισθητά 
το σχεδιασμό πυρόσβεσης.
Φυσικά και οι πιλότοι πετάνε σε αεροσκάφη 
που συντηρούνται σύμφωνα με τις προδια-
γραφές αλλά τα ατυχήματα με CL-215, λόγω 
παλαιότητας υλικού, είναι πλέον αρκετά. Το 
κόστος ανά ώρα πτήσης είναι σαφέστατα αυ-
ξημένο σε σχέση με τα νεότερα CL-415 αλλά 
αυτό δεν φαίνεται να ενοχλεί αυτούς που κό-
βουν λίγα υπερ-πολύτιμα ευρώ από χαμηλο-

συνταξιούχους στα πλαίσια των γνωστών μνη-
μονιακών περικοπών. Δεν ενοχλεί επίσης την 
πολιτική ηγεσία, το γεγονός ότι οι πιλότοι των 
CL-215 που στερούνται κλιματισμού, πετάνε 
μέσα σε απίστευτα θερμικά φορτία. Στις θωρα-
κισμένες λιμουζίνες των υπουργείων υπάρχει 
ηλεκτρονικός κλιματισμός, και αυτό είναι αρκε-
τό.
2. Πολλές οι καταγγελίες για παλιό και 
φθαρμένο τροχαίο υλικό
Μόνο το 17% αφορά πυροσβεστικά οχήματα 
πενταετίας, ενώ ακόμη υπάρχουν οχήματα 
30ετίας. Τα ελαστικά των οχημάτων προξε-
νούν εφιάλτες στους χρήστες τους, που έχουν 
να δουν αγορά νέων ελαστικών από το 2008. 
Οι ευγενικές χορηγίες είναι σταγόνα στον ωκε-
ανό, για οχήματα που ένεκα της φύσης της 
αποστολής τους καταπονούν τόσο πολύ τα 
ελαστικά τους. Ο εξοπλισμός προστασίας δεν 
βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, ειδικά για 
τους εποχιακούς πυροσβέστες. Πότε ήταν η 
τελευταία φορά που αντικρίσατε 2-3 πληρώ-
ματα πυροσβεστικών οχημάτων να δίνουν 
την μάχη με τις φλόγες φορώντας σύγχρονες 
μάσκες με ειδικά φίλτρα απορρόφησης των 
τοξικών υλικών μιας δασικής πυρκαγιάς, πυ-
ρίμαχες στολές, ειδικά κράνη πυρόσβεσης και 
προστατευτικά γυαλιά;
3. Αρωγή προσωπικού και μέσων των ενό-
πλων δυνάμεων
Και φέτος οι ΕΔ θα δώσουν το παρόν με αυ-
ταπάρνηση για να καλύψουν τις διαχρονικές 
ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού. Πάλι θα 
δούμε τα Chinook με τους κόκκινους κάδους, 
να συνδράμουν το έργο της πυρόσβεσης. Και 
φυσικά, πολύτιμες ώρες πτήσεις που θα έπρε-
πε να μπουν σε εκπαιδευτικά σενάρια, θα αφι-
ερωθούν σε κατάσβεση πυρκαγιών, καταπο-
νώντας ήδη τα παλαιά ελικόπτερα. Ευτυχώς, 
τα υπερσύγχρονα NH-90 την γλίτωσαν και δεν 
θα φορέσουν τον κόκκινο κάδο, καθώς η κατα-
σκευάστρια εταιρεία έδωσε αρνητικές εισηγή-
σεις. Φυσικά, τίποτα δεν αποκλείει στο μέλλον 
να επανέλθουμε δριμύτεροι και να ζητηθεί πι-
στοποίηση κάδου και στα NH-90.
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Του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλη

Στιγμιαία ήρθαν στο μυαλό μου
Η ΕΙΚΟΝΑ των προσώπων των συναδέλφων 
όταν η φωτιά μας ξεπερνούσε,
Η ΕΙΚΟΝΑ την στιγμή που η φωτιά μου από-
κλεισε την επικοινωνία από ένα πυροσβεστικό 
και την καρδιά που πέταξε μακριά μέχρι να το 
ξαναδούμε με σώους όλους τους συναδέλ-
φους, 
Η ΕΙΚΟΝΑ των συναδέλφων που τραβούσαν 
σωλήνα μέσα στο πύρινο μέτωπο, 
Η ΕΙΚΟΝΑ από την κατάσβεση στο σπίτι μαζί 
με εθελοντές με την βοήθεια του ηλικιωμένου 
ιδιοκτήτη του, 
Η ΕΙΚΟΝΑ με το πεζοπόρο της ΕΜΑΚ όπου 
στην ανάπαυλα μιας κατάσβεσης ξάπλα σε μια 
γωνιά, φάγαμε το σάντουιτς με εξαιρετική διά-
θεση, 
Η ΕΙΚΟΝΑ του συναδέλφου που μέσα στα κα-
μένα μας έσταξε μερικές σταγόνες στα καμένα 
μάτια,
Η ΕΙΚΟΝΑ των κουρασμένων πυρομαχητών, 
την εικόνα του συναδέλφου που κοίταγε τις κα-
τεστραμμένες μπότες του, 
Η ΕΙΚΟΝΑ των 8 συναδέλφων που κατεβήκα-

με αυτοκτονικά, νύχτα στο πουθενά να στή-
σουμε μια εγκατάσταση και η πικρή διάθεση 
του χιούμορ, την στιγμή που οι φλόγες μας 
πλησίασαν,
Η ΕΙΚΟΝΑ πολιτών που λέγαν μπράβο και με-
ταφέραν νερό, πρόχειρο φαγητό, ένα χαμόγε-
λο, αλλά και Η ΕΙΚΟΝΑ των συμπολιτών μας 
νεοελλήνων, λίγων, που θέλαν ένα ή δύο πυ-
ροσβεστικά έξω από το πολυτελή κτίσμα τους, 
που βρέθηκε κάπως μέσα στο δάσος, 
Η ΕΙΚΟΝΑ του καμένου που μας μαχαιρώνει 
την καρδιά, αλλά και Η ΕΙΚΟΝΑ του διασω-
σμένου ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ που μας γεμίζει 
αισιοδοξία και ικανοποίηση ότι κάναμε τη δου-
λειά μας, 
Η ΕΙΚΟΝΑ του Άρη που δεν είναι μαζί μας.
Η αξία της αναγνώρισης του έργου τελικά μπο-
ρεί να μετριέται με νόμισμα ψυχής που μάλλον 
δεν υπάρχει στο χρηματιστήριο αξιών.
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περί της αξίας αναγνώρισης του έργου μας

Με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Αθήνας, επι-
κεφαλή της πρωτοβουλίας «Η Αθήνα είμαστε 
εμείς» Χρήστο Τεντόμα Chris Tentomas και 
μέλη της πρωτοβουλίας, συναντήθηκε ο Πρό-
εδρος της ΕΑΠΣ στις 9 Αυγούστου. Στην συ-
νάντηση έγινε ενημέρωση για τα προβλήματα 
του πυροσβεστικού προσωπικού και των υπη-
ρεσιών της Αθήνας. Ο Χ. Τεντόμας εξέφρασε 
τον θαυμασμό για τις προσπάθειες και τον 
αγώνα που δίνουν οι Πυροσβέστες ειδικά στην 
Αθήνα αλλά και σε όλη τη χώρα, παλεύοντας 
με τις φλόγες αλλά και όλες τις καταστροφές, 

παρά τα βαριά προβλήματα του ΠΣ.

συνάντηση με «η Αθήνα είμαστε εμείς»
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Αρχές καλοκαιριού, μετά από μια από τις συ-
νεχείς, σταθερές και διαχρονικές παρεμβάσεις 
της ΕΑΠΣ, για τα προβλήματα του ΠΣ άνοιξε 
ένας επικοινωνιακός κύκλος αντιπαράθεσης 
με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Τόσκα. Στη 
διάρκεια αυτής της επικοινωνιακής αντι-
παράθεσης χρησιμοποιήθηκε και η γνω-
στή αλλά όχι και τόσο συμμετρική τακτική, 
της μεταφοράς απόψεων από ¨κύκλους” ή 
“στελέχη” της Κατεχάκη, τα οποία προφα-
νώς μεταφέρουν ή έστω αποδίδουν από-
ψεις του κ. Υπουργού.
Σε μια τέτοια, σε δημοσίευμα της εφημερίδας 
Βήματος, μεταφέρθηκε άποψη στελεχών του, 
που έθεταν με “απαξιωτικό τρόπο” ακόμα και 
το βιβλίο για τις ‘πυρκαγιές του 2007” που συ-
νέγραψε ο Πρόεδρος και ο Επίτιμος Πρόεδρος 
της ΕΑΠΣ. Στο δημοσίευμα αναφερόταν χαρα-
κτηριστικά :
«Επιπλέον άλλα στελέχη του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης σημείωναν ότι «σημαντι-
κά μέλη της Ένωσης Αξιωματικών Πυρο-
σβεστικής συμμετείχαν προσφάτως στην 
συγγραφή του αμφιλεγόμενου βιβλίου 
που συνέδεε τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του 2007 με σχέδιο υπονόμευσης του τότε 
Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Σε 
μία τυφλή συνωμοσιολογικού τύπου θεω-
ρία».
Βέβαια το πιο πιθανό, ότι κανείς από τα στελέ-
χη αυτά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης δεν 
είχε παρευρεθεί στην παρουσίαση του βιβλίου, 
που είχε συνδιοργανώσει η ΕΑΠΣ, και μάλλον 
ουδείς από αυτούς μπήκε στον κόπο να το δια-
βάσει, έστω για να γνωρίζει τι ακριβώς θέλει 
να αποδομήσει.
Γιατί προφανώς αν το διάβαζε, θα ήξερε ότι 
το βιβλίο παρουσιάζει από ανοικτές δημόσιες 
πηγές τα στοιχεία εκείνα που συγκρότησαν το 
έγκλημα του 2007 και καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ότι: «Η προσπάθεια προσέγγισης 
της ανεύρεσης των αιτιών και υπαίτιων 
των πυρκαγιών στη χώρα μας σαφώς και 
δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Οι μεγάλες 
και καταστρεπτικές πυρκαγιές που έχουν 

σημειωθεί στη χώρα μας και το γεγονός 
ότι ο μεγαλύτερος αριθμός τους είναι «ορ-
φανός» υπαιτίων, γεννά την ανάγκη μιας 
πολύπλευρης αντιεμπρηστικής πολιτικής. 
Αυτή θα περιλαμβάνει στη σφαίρα της το 
σύνολο των εγκληματολογικών πιθανοτή-
των, θα εκτιμά κοινωνικές εκφάνσεις και 
μορφές κοινωνικών συγκρούσεων, θα με-
λετά ιστορικές συγκυρίες και θα λαμβάνει 
υπόψη γενικότερες εθνικές, πολιτικές και 
οικονομικές εξελίξεις».
Ένα μήνα μετά, από την αυξημένη πυροσβε-
στική δραστηριότητα σε συνέντευξή του κ. Τό-
σκα στο ράδιο 24/7 στις 11-8-2017 δηλώνεται:
«Δημοσιογράφος: Το καταλαβαίνω. Να περά-
σουμε στις φωτιές που έχουμε εδώ στην Ελλά-
δα. Σας έχει προκαλέσει έτσι έναν προβλημα-
τισμό κάποια πυρκαγιά, ότι κάτι δεν πάει καλά, 
ότι υπάρχουν προσπάθειες από εμπρηστές 
και για κάποιους λόγους;
Αν. Υπουργός Προ.Πο.: Ναι, ναι και δεν κρύ-
βω τα λόγια μου. Οι δύο πυρκαγιές στο άλσος 
Βεΐκου μέσα σε δέκα μέρες, πολύ κοντά στη 
δασωμένη, κατά κάποιο τρόπο, αστική περιο-
χή της Φιλοθέης και του Ψυχικού και η χθεσινή 
πυρκαγιά. Χθες αντίστοιχη πυρκαγιά στην Και-
σαριανή πολύ κοντά στα σπίτια και κατεύθυν-
ση τέτοια που οδηγούσε στην Κατεχάκη: Είναι 
πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν και 
μια τρίτη βέβαια περίπτωση στο ρέμα της Χελι-
δονούς. Αυτές οι πυρκαγιές γύρω από αστικές 
περιοχές μας προβληματίζουν για αυτό αυτές 
τις μέρες με εντολή δική μου έχουν απλωθεί 
περίπολοι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστι-
κής αλλά έχει εμπλακεί ακόμη και η Αντιτρομο-
κρατική για να βρει τυχόν στοιχεία…
Δημοσιογράφος : Η αντιτρομοκρατική στην 
προσπάθεια αυτή;
Αν. Υπουργός Προ.Πο.: Ό,τι δυνατότητες 
έχουμε εμπλέκονται κύριε Βούλγαρη γιατί δεν 
πρέπει να αφήσουμε καμία δυνατότητα και 
κανένα περιθώριο σε αυτούς, οι οποίοι δεν 
προσπαθούν να πλήξουν ίσως την Κυβέρνη-
ση αλλά προσπαθούν να πλήξουν την Χώρα, 
τον κόσμο. Ανεύθυνα άτομα, μπορεί και τρελοί 

οι φωτιές δεν είναι απλό φαινόμενο
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- δεν ξέρω - σαν και αυτόν που πιάσαμε τις 
προηγούμενες μέρες… (η υπογράμμιση είναι 
δική μας)».
Σε επιστολή της ΕΑΠΣ προς τον κ. Τόσκα στις 
11 Αυγούστου μεταξύ των άλλων σημειώνεται:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Προφανώς ο πολιτικός ρεαλισμός και η εντρύ-
φηση σας με την πραγματική πυροσβεστική 
πραγματικότητα, σας έδειξε ότι οι εκτιμήσεις 
των στελεχών σας, όπως διατυπώθηκαν, 
αποτέλεσαν απλά μια άκομψη επικοινωνιακή 
επιλογή, αφού το έγκλημα του εμπρησμού εί-
ναι πολύπλευρο και σαφώς μπορεί εύκολα να 
καταστεί σε ασύμμετρη απειλή λόγω των επι-
πτώσεων του στην Πατρίδα και τους Πολίτες 
της.
Επιπροσθέτως αν τα προαναφερόμενα στε-
λέχη σας, που χαρακτήρισαν “αμελετήτως” 
με τον προαναφερόμενο τρόπο το βιβλίο των 
επιτίμου και νυν Προέδρου της ΕΑΠΣ, επιθυ-

μούν, μπορούμε να τους αποστείλουμε μερικά 
αντίτυπα “τιμής ένεκεν” για να εμπλουτίσουν 
με συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία την πυ-
ροσβεστική τους ενημέρωση».

Το κείμενο είναι του Υπoστρατήγου ΠΣ Δ. Ανα-
γνωστάκη και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  
http://www.nantiareport.gr

Οι φυσικές πυρκαγιές δεν ξεπερνούν το 3% 
(κεραυνοί κλπ) Το υπόλοιπο λοιπόν τεράστιο 
ποσοστό του 97% οφείλεται σε «ανθρώπινη 
βούληση η αδιαφορία !!!»
Είναι πολύ εύκολη η άσκηση κριτικής ανεξαρ-
τήτου εφαλτηρίου η σκοπού. Η λειτουργία του 
κρατικού μηχανισμού, ιδιαίτερα σε θέματα πο-
λιτικής προστασίας συμπορεύεται με τις δρά-
σεις των ΟΤΑ, με πολλές από αυτές να χρημα-
τοδοτούνται από τον οικονομικό επιτελείο του 
κρατικού μηχανισμού!! Εδώ όμως παρατηρεί-
ται η διαφορά ισχύος μεταξύ των φορέων και 
οργανισμών του κρατικού μηχανισμού και της 
ΤΑ.
– Οι φορείς του κρατικού μηχανισμού είναι ευ-
άλωτοι στην κριτική είτε αυτή είναι καλόπιστη, 
είτε όπως συμβαίνει μερικές φορές, (λίγες ευ-
τυχώς) κακόπιστη, οποιασδήποτε σκοπιμότη-
τας τυχόν να υπηρετεί.
– Η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσμός έχει το 

πλεονέκτημα έναντι του κρατικών φορέων, να 
μπορεί να κινητοποιεί τις κατά τόπου κοινωνί-
ες για την συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις, 
καθώς επίσης έχει αντίστοιχα το πλεονέκτημα 
αλλά και την υποχρέωση για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων των δράσεων της.
– Οι δράσεις των ΟΤΑ εκτός των πολιτιστικών 
και άλλων θεμάτων θα πρέπει να περιλαμβά-
νουν και δράσεις που είναι απαραίτητες για 
την αντιμετώπιση ενός πολυπαραμετρικού πε-
ριβαντολογικού προβλήματος όπως οι ¨Δασι-
κές Πυρκαγιές».
- Οι ΟΤΑ και τα στελέχη αυτών πρέπει να 
προβαίνουν σε δράσεις κεντρικής δημοσιότη-
τας για την ευαισθητοποίηση αλλά και οργα-
νωμένη κινητοποίηση των πολιτών και όχι να 
ασκούν εύκολη και άσκοπη κριτική λόγω της 
εύκολης πρόσβασης στα ΜΜΕ.
Αφού γίνουν όλα αυτά, τα στελέχη των ΟΤΑ 
θα πρέπει όπως προανέφερα να συμπορεύ-
ονται με τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού 
τα οποία είναι υποχρεωμένα να είναι πάντα 
διαθέσιμα ιδιαίτερα για θέματα πολιτικής προ-
στασίας!!

ΠυροΛαγνεία
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– Τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού έχουν 
υποχρέωση να διαθέτουν περισσότερο χρό-
νο για κοινές δράσεις με τους ΟΤΑ πέραν της 
τυπικής επαγγελματικής τους υποχρέωσης 
ακόμη και εάν απαιτείται να κάνουν εκπτώσεις 
στις ατομικές τους ενασχολήσεις.
Έχω συνεργαστεί με πολλά στελέχη των ΟΤΑ 
που πολλούς από αυτούς τους θεωρώ συνα-
δέλφους μου, καθότι έχω ζήσει την αγωνία 
τους και παρεχόμενη στήριξη με την φυσική 
παρουσία τους στις κρίσιμες στιγμές.
Οι παρακάτω φώτο είναι από δράση του κρα-
τικού μηχανισμού με την συμμετοχή στελεχών 
και εξοπλισμού ΟΤΑ στο Τσεκούρι - Άνω Σκα-

φιδωτή της Π.Ε Πρέβεζας την 08/08/2017!

το πυθαγόρειο θεώρημα δίνει απαντήσεις

27

Με την βοήθεια της πυθαγόρειας θεώρησης 
η εξήγηση των μετακινήσεων πυροσβεστικού 
προσωπικού στην Σάμο

Και ενώ η αντιπυρική περίοδο εξελίσσεται με 
ισχυρή δραστηριότητα την πατρίδα μας, πέρα 
από τα γενικότερα καυτά προβλήματα του πυ-
ροσβεστικού οργανισμού, κατά περιοχή αυτά 
εξειδικεύονται με ποικιλόμορφη ένταση και μέ-
γεθος. 
Με κοινό παρανομαστή πάντα τις διοικητικές 
οριοβασίες στη διαχείριση του προσωπικού, 
όπως αυτά εκκίνησαν από τις κρίσεις και προα-
γωγές και συνεχίσθηκαν στις μεταθέσεις, πολ-
λές φορές χρειάζεται υπερβατική φιλοσοφική 
σκέψη για να αποκωδικοποιηθεί το βαθύτερο 
νόημα, γεγονός που δυσχεραίνει τον απλό κοι-
νό νού μας. Το επόμενο πεδίο εφαρμογής της 
παραπάνω πολιτικής εφαρμογής της διαχεί-
ρισης προσωπικού βρίσκεται στο πολύπαθο 
από τις δοκιμασίες της πύρινης επέλασης νησί 
της Σάμου.
Η αρχή ευρίσκεται όταν από τις αρχές του 
έτους, η ΠΥ Σάμου βρίσκεται χωρίς Υποδιοι-
κητή, καθότι ο Αντιπύραρχος που αποφάσισε 
να μεταθέσει η ηγεσία στις έκτακτες μεταθέ-
σεις αρχές του χρόνου, ουδέποτε μετέβηκε 
στο νησί, καθότι ουδέποτε του χορηγήθηκε 
ΦΠ. Να σημειωθεί ότι και ή ίδια αυτή η μετά-
θεση ήταν εκτός των διατάξεων του κανονι-

σμού μεταθέσεων, όπως είχε καταγγείλει τότε 
η Ένωσή μας.
Η επόμενη πράξη, ευρίσκεται λίγο καιρό πριν 
όταν για να στελεχωθεί η νεοιδρυθείσα Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου της Σά-
μου, αποψιλώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
του νησιού, καθότι μετακινήθηκαν από αυτή 
24 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων 
οι 15 μόνιμοι.
Διοικητής της νέας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
του αεροδρομίου της Σάμου, στέλνεται Αξιω-
ματικός πάλι από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
της Σάμου.
Υποδιοικητής της νέας υπηρεσίας, ορίζεται 
Αξιωματικός που μετακινείται από το ΠΚ Ικα-
ρίας, ενώ είχε κάνει αίτηση μετάθεσης για την 
ΠΥ αεροδρομίου της Ρόδου.
Πριν επίσης λίγο καιρό ο Διοικητής της ΠΥ 
Σάμου, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα 
υγείας, ενημερώνει για το γεγονός την ηγεσία, 
προκειμένου να υπάρξει πρόβλεψη για την 
αναπλήρωσή του στην ερχόμενη αντιπυρική 
περίοδο.
Η απάντηση είναι η «υποδειγματική» μη ικα-
νοποίηση της αίτησης μετάθεσής του και η 
απόφαση παραμονής του για ένα ακόμα χρό-
νο στο νησί, γεγονός που δεν συνηθίζεται κάτα 
πάγια τακτική των μεταθέσεων.
Το νέο κενό τώρα Διοικητή και Υποδιοικητή, 
καλείται να καλύψει με μετάθεση στα μέσα
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της ΕΑΠΣ για τα 
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
πυροσβεστικό προσωπικό και οι πυροσβεστι-
κές υπηρεσίες στη Σάμο, η ΕΑΠΣ προχώρησε 
με την παρουσία του Προέδρου του ΔΣ σε μια 
σειρά από επαφές – συναντήσεις στο νησί.
Μετά από συναντήσεις με τους συναδέλφους 
Αξιωματικούς στην ΠΥ Σάμου, την ΠΥ Α/Δ Σά-
μου και το ΠΚ Καρλοβασίου, επιβεβαιώθηκε η 
ανησυχία της ΕΑΠΣ για τα δυσμενή αποτελέ-
σματα των διοικητικών οριοβασιών στη διαχεί-
ριση του προσωπικού, όπως αυτά καταγγέλ-
θηκαν με την τελευταία ανακοίνωση.

Με τον Αντιπερειφερειάρχη Σάμου κ. Κατρακάζο
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παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ στη Σάμο

Ιουνίου, εν πλήρη αναπτύξει της αντιπυρικής 
περιόδου, Αντιπύραρχος από την ΠΥ Ελευσί-
νας. Μετάθεση που η Ένωσή μας κατήγγειλε 
ως δίωξη, μιας και ο συνάδελφος χαίρει της 
προστασίας του κανονισμού μεταθέσεων ως 
αιρετό μέλος των Συμβουλίων Μεταθέσεων.
Δυστυχώς η «διοικητική άσκηση τετραγωνι-
σμού του κύκλου» συνεχίζεται.
Ενώ εισερχόμαστε στο κεντρικότερο τμήμα 
της αντιπυρικής περιόδου, συνεχίζονται οι με-
τακινήσεις στο νησί.
- Μετακινείται ο Υποδιοικητής της νέας Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας αεροδρομίου της Σά-
μου, πίσω στο Π.Κ. Ικαρίας,
- ο μέχρι σήμερα Διοικητής της συγκεκριμένης 
υπηρεσίας, αναλαμβάνει καθήκοντα υποδιοι-
κητή,
- και μετακινείται έτερη συνάδελφος, που εκτε-
λούσε χρέη υποδιοικητή από την Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Σάμου για να αναλάβει την διοί-
κηση της Υπηρεσίας του αεροδρομίου.
Αποτέλεσμα ο προ ολίγων ημερών, νεοαφι-
χθείς Αντιπύραρχος στην ΠΥ Σάμου, που εκτε-
λεί χρέη Διοικητή, να προσπαθεί να εφαρμόσει 
τον αντιπυρικό σχεδιασμό με δύο νέους Ανθυ-
ποπυραγούς, 13 μόνιμους πυροσβεστικούς 
υπαλλήλους, και 35 συναδέλφους ΠΠΥ εκ των 
οποίων τελευταίων μόνο 5 είναι (3της) δηλ. 
έχουν πλήρη πυροσβεστικά καθήκοντα.
Στις τελευταίες τακτικές μεταθέσεις, παρά την 
ύπαρξη τόσων κενών θέσεων, δεν μετακινή-

θηκε προς την ΠΥ ουδείς μόνιμος πυροσβε-
στικός υπάλληλος, ενώ η Υπηρεσία έχει μείνει 
πλέον και χωρίς Υπαξιωματικούς-Ανακριτι-
κούς υπαλλήλους
Δυστυχώς διαφαίνεται ότι για να κατανοήσουμε 
την διοικητική σκέψη διαχείρισης προσωπικού 
στη Σάμο, όπως καταλήγει η σχετική καταγ-
γελία της ΕΑΠΣ, θα πρέπει να εντρυφήσουμε 
στην σκέψη του Σάμιου Πυθαγόρα, χρησιμο-
ποιώντας υψηλά φιλοσοφικά βοηθήματα.
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Προβλήματα που καθιστούν εξαιρετικά δύσκο-
λη τόσο την διαχείριση της καθημερινότητας 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σάμου, όσο 
και στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
παροχή πυροπροστασίας στο καταπράσινο, 
αλλά πολύπαθο από τη δοκιμασία της φωτιάς, 
ακριτικό νησί μας. Προς αυτή την κατεύθυνση 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Αντιπε-
ρειφερειάρχη κ. Ν. Κατρακάζο όπου διαπιστώ-
θηκε η κοινή ανησυχία για την πυρασφάλεια 
του νησιού συνεπεία των επιλογών διαχείρι-
σης του πυροσβεστικού προσωπικού του νη-
σιού, αλλά και των προβλημάτων των μέσων 
και εξοπλισμού, τόσο του ΠΣ όσο και των εθε-
λοντικών οργανώσεων. 

Με τον Σεβασμιότατο κ.κ. Ευσέβιο

Σημαντική επίσης ήταν η πραγματοποίηση 
συνάντησης με τον Μητροπολίτη Σάμου, σε-
βασμιότατο κ.κ. Ευσέβιο, ο οποίος, από τη μα-
κρά του θητεία ως επικεφαλής της Θρησκευ-
τικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, δείχνει 
ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα της 
πυροπροστασίας και του πυροσβεστικού εθε-
λοντισμού στο νησί.
Σημαντικά επίσης προβλήματα αντιμετω-
πίζουν οι συνάδελφοι στη νέα ΠΥ του αερο-
δρομίου στο Πυθαγόρειο, τόσο σε κτιριακές 
υποδομές, όσο και σε θέματα πυροσβεστικού 
εξοπλισμού. Παραμένει ως ζήτημα αιχμής σα-
φώς και η μη δημοσιοποίηση της σύμβασης 
μεταξύ Υπουργείου και Εταιρείας για τα ζητή-
ματα πυροπροστασίας. Στα πλαίσια προώθη-

σης λύσεων των παραπάνω προβλημάτων 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διευ-
θυντή του Αεροδρομίου κ. Γ. Καραδήμο, από 
τον οποίο ζητήθηκε σε προτεραιότητα η άμε-
ση εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων 
για να μπορεί η Υπηρεσία μας να εκτελεί με 
ασφάλεια για το πυροσβεστικό προσωπικό το 
επιχειρησιακό έργο. Επίσης ζητήθηκε η άμεση 
εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθη-
κών για την διαβίωση των συναδέλφων της 
νέας αυτής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Με τους συναδέλφους του ΠΚ Καρλοβασίου

Εξίσου σημαντικά προβλήματα είναι και αυτά 
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο ΠΚ 
Καρλοβασίου. Το μείζον βέβαια αποτελεί η ίδια 
η κτιριακή εγκατάσταση η οποία είναι υπόδειγ-
μα προς αποφυγήν και για το οποίο η μόνη 
λύση είναι η άμεση, από εχθές, μετεγκατάστα-
ση του ΠΚ. Προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε 
συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Καρλοβασί-
ου κ. Καλαντζή, ο οποίος δεσμεύτηκε για την 
εξεύρεση άμεσης λύσης, θέτοντας το ζήτημα 
στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου. Επίσης δεσμεύτηκε για την άμεση 
παρέμβασή του για τον καθαρισμό της εγκα-
τάστασης, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται από 
τους συναδέλφους του ΠΚ.
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όταν επιχειρούμε, σιωπούμε ...

Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη 
Σταμούλη

Στην χώρα της ακατάσχετης ανάλυσης και κρι-
τικής από αρμοδίους και μη, γνωρίζοντες και 
μη, στη χώρα της απραξίας από τους αρμοδί-
ους και γνωρίζοντες.
Η πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής ήταν η επα-
νάληψη του έργου, τραγική ειρωνεία, 10 χρό-
νια μετά την καταστροφή του πύρινου 2007. 
Οι πράξεις του έργου πανομοιότυπες, την ώρα 
της επιχείρησης κατάσβεσης, πήραν φωτιά τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάμερες και η 
πολεμική μηχανή της θέσης-αντίθεσης, δήλω-
σης - αντιδήλωσης.
Την ώρα μιας δύσκολης επιχείρησης, από αυ-
τές που κάνεις το σταυρό σου, γιατί δεν είναι 
απλά μια δασική πυρκαγιά, είναι μια δασική 
που τα σπίτια είναι στο δάσος και το δάσος 
έχει σπίτια. Είναι κυρίως μια επιχείρηση διά-
σωσης, όπου έπρεπε να εκκενώσεις με ασφά-
λεια κατασκηνώσεις με εκατοντάδες παιδιά, να 
διασφαλίσεις την ζωή χιλιάδων πολιτών, ενώ 
παράλληλα να επιχειρείς στο κύριο μέτωπο 
της πυρκαγιάς. Ήταν συνειδητή απόφαση των 
στελεχών της ΕΑΠΣ, παρά την πολιορκία από 
τα ΜΜΕ, να δηλώνουμε απλά λακωνικά όλες 
αυτές τις μέρες ότι: ¨Τώρα έχουμε πόλεμο, ότι 
είχαμε να πούμε, το είπαμε αρχές Μαΐου, τώρα 
η σιγή ασυρμάτου υπερισχύει μέχρι να σβήσει 
και το τελευταίο κούτσουρο. 
Στην ίδια γραμμή με μας, βρήκαμε συνταυτι-
σμένη την Περιφερειάρχη Αττικής, τη Ρένα 
Δούρου, που παρότι βαθιά πολιτικό ον, ξεπέ-
ρασε την “πολιτική” και την ώρα της πολιτικής 
πυρκαγιάς, απεύθυνε από τον τόπο των επι-
χειρήσεων δραματική έκκληση με πολλαπλούς 
αποδέκτες: “Σταματήστε τα δελτία τύπου, τα 
τιτιβίσματα, σεβαστείτε τους πολίτες που έχα-
σαν περιουσίες και τους Πυροσβέστες που 
είναι άυπνοι”. Παράλληλα χρησιμοποίησε την 
φράση “κινδύνου μας”, λέγοντας χαρακτηρι-
στικά: Δυόμισι χρόνια με τίμησαν έμπειροι αξι-
ωματικοί και μου έμαθαν τη σιγή ασυρμάτου, 
όταν επιχειρούμε σιωπούμε. Και τουλάχιστον 

η Περιφέρεια Αττικής έκανε το καθήκον της, 
στέλνοντας την τεχνική βοήθεια που της ζητή-
θηκε και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας 
της, με επικεφαλής την αεικίνητη Γιάννα Τσού-
πρα, στο πεδίο, όχι εκ του μακρόθεν. 
Αυτή η διατύπωση της κ. Δούρου, είναι η συ-
μπύκνωση, η δραματική αποτύπωση του κα-
κού ριζικού μας. Προ του πολέμου, τον καιρό 
της ειρήνης, κάτι “γραφικοί - αντιπολιτευόμενοι 
καταραμένοι συνδικαλιστές” φωνάζουμε μόνοι 
μας, απευθυνόμενοι σε ώτα μη ακουόντων. 
Όταν ο πόλεμος φωτιάς, ξεκίνησε ο υπερ-
φωτισμός, άρχισαν οι φωνές των ειδικών, οι 
οιμωγές και η υψηλή κριτική. Για λίγο βέβαια, 
μέχρι τα πρωτοβρόχια. Μετά οι προβολείς θα 
κλείσουν και.. άντε ο κύκλος ξανά. Μέχρι να 
ομονοήσουν άπαντες, ότι οι δασικές πυρκα-
γιές είναι έγκλημα εθνικό.
Και όπως σημειώνει η κ. Δούρου σε σημερινό 
κείμενο - παρέμβαση “ η αντιμετώπιση των δα-
σικών πυρκαγιών έχει διπλό πρόσημο. Αφορά 
τόσο σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό δια-
κύβευμα όσο και στην ίδια τη λειτουργία της 
δημόσιας Διοίκησης. Αφορά στο μέλλον του 
τόπου μας”. Αν δεν συγκλονιστεί πολιτεία και 
κοινωνία και το επόμενο καλοκαίρι το ίδιο έργο 
θα δούμε. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι 
αυτήν την ώρα, σε δεκάδες μέτωπα, σε όλη 
τη χώρα δίνεται η μάχη με τις φλόγες, όπως 
και στον τόπο της πυρκαγιάς στην Ανατολική 
Αττική, μετά από μία εβδομάδα σχεδόν συνε-
χίζεται η μάχη της φύλαξης, με δεκάδες συνα-
δέλφους, να ανεβοκατεβαίνουν στα όρια καμέ-
νου - άκαυτου. Επιχείρηση εξόχως κοπιαστική, 
που δεν παρουσιάζει όμως δημοσιογραφικό 
ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε....



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

Από τις 14 Αυγούστου οι Πυροσβέστες σε 
όλη τη χώρα, στις μεν περιοχές της Αττικής 
και όπου υπάρχουν πυρκαγιές, βρίσκονται 
σε καθεστώς «γενικής επιφυλακής» και στην 
υπόλοιπη χώρα σε καθεστώς «μερικής επιφυ-
λακής». Πρακτικά όμως με την αποστολή προ-
σωπικού ενίσχυσης από όλη την χώρα προς 
όλες τις πυρκαγιές, το σύνολο του προσωπι-
κού βρίσκεται σε καθεστώς «γενικής επιφυλα-
κής». Αυτό σημαίνει ότι από τις 14 Αυγούστου 
το πυροσβεστικό προσωπικό είναι υπηρεσία 
24 ώρες το 24ώρο.
Στις 24 Αυγούστου η ΕΑΠΣ καταγγέλλει στον 
κ. Υπουργό τον κ. Τόσκα τα παραπάνω και του 
επισημαίνει: «Η υπαγωγή του προσωπικού 
στο καθεστώς της επιφυλακής σε πανελλήνια 
έκταση για τόσες πολλές μέρες, σαφώς και δεν 
δικαιολογείται από την έκταση των εκδηλούμε-
νων συμβάντων, προφανώς όμως προσπα-
θείτε να καλυφθεί με αυτόν τον τρόπο το τερά-
στιο κενό που προέκυψε από τις εκατοντάδες 
μεταθέσεις που γίναν στην έναρξη της αντιπυ-
ρικής περιόδου προς τα αεροδρόμια ιδιωτικής 
εκμετάλλευσης, αλλά και της περιορισμένης 
δυνατότητας, λόγω πιστώσεων, πλήρους ερ-
γασιακής απασχόλησης του συνόλου του επί 
συμβάσει προσωπικού.
Πρακτικά δηλ. με τη μέθοδο της ΤΖΑΜΠΑ ερ-
γασίας μέσω της ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ, επιχειρείται 
να αναπληρωθούν τα παραπάνω κενά που 
δημιούργησαν οι πολιτικές επιλογές. Και επει-
δή τα πολλά λόγια είναι περαιτέρω ΦΤΩΧΕΙΑ 

και από αυτή τα τελευταία μνημονιακά χρόνια 
έχουμε περίσσευμα,
Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
Αναμένουμε και μετά τα λεχθέντα του αξιότι-
μου κ. Πρωθυπουργού για πραγματική αντα-
πόδοση στο σκληρό έργο των συναδέλφων, 
να εξασφαλίσετε την αποζημίωση 20 τουλάχι-
στο πρόσθετων αποζημιώσεων για το μόνιμο 
προσωπικό και αντίστοιχο αριθμό υπερωρι-
ών για το προσωπικό ΠΠΥ για το σύνολο του 
προσωπικού της χώρας που έχει υπαχθεί στο 
καθεστώς της επιφυλακής, υπό το πνεύμα και 
της υπ. αριθ. 401/2014 γνωμοδότησης του 
Ν.Σ.Κ.
Και για να προλάβουμε τυχόν «οικονομοτεχνι-
κές αιτιάσεις», το ποσό των αποζημιώσεων, 
προτείνουμε να καλυφθεί από τα εισπραχθέ-
ντα χρήματα της σύμβασης για την πυροπρο-
στασία των αεροδρομίων, που είναι και μια 
από τις βασικές αιτίες υποστελέχωσης του ΠΣ 
και επιβολής του εργασιακά επαχθούς καθε-
στώτος της επιφυλακής».
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stop στην τζάμπα υπερεργασία των επιφυλακών

Ο πρωθυπουργός το πρωί της 16ης Αυγού-
στου βρέθηκε στον τόπο της πυρκαγιάς στην 
περιοχή του Καλάμου. Θεσμικά έχει την αξία 
της η αναγνώριση από τον Πρωθυπουργό της 
χώρας η σημασία του έργου των Πυροσβε-
στών. Στις δηλώσεις του για το έργο των Πυ-
ροσβεστών δήλωσε: “Αυτό που κάνατε παιδιά, 
δεν ξεπληρώνεται με τίποτε. Εάν στο παραμι-
κρό μπορούμε να επιβραβεύσουμε την προ-
σπάθεια σας... Αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες 

σας εκφράζουμε μία απέραντη ευγνωμοσύνη”.

ο πρωθυπουργός κοντά στους πυροσβέστες



πυροσβεστικό γίγνεσθαι
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κρούοντας τον κώδωνα του κινύνου

Μέσα στην λαίλαπα των πυρκαγιών για άλλη 
μια φορά οι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι βρεθή-
καν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοι-
νωνίας και πολιτικής, και στον υπερφωτισμό 
του ζητήματος «δασοπροστασία - προβλήμα-
τα». Για πολλοστή φορά ένα πολυπαιγμένο 
έργο, που εξελίσσεται την ώρα της εξέλιξης 
των δασικών πυρκαγιών και όχι προ τον καιρό 
της προετοιμασίας ή της αποτίμησης.
Τα στελέχη της ΕΑΠΣ σε όλη την κορύφωση 

του θέματος, επέλεξαν με υπευθυνότητα να 
στηρίξουν την δουλειά και τον αγώνα των Συ-
ναδέλφων και να εκφράσουν την αγωνία για 
την επιτυχή έκβαση του πυροσβεστικού έρ-
γου σε όφελος των συμπολιτών μας. Η μόνιμη 
επωδός και η δική μας αλήθεια άλλωστε απο-
τελεί ότι η ΕΑΠΣ παραμονές της αντιπυρικής 
περιόδου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου..  
σε ώτα μη ακουόντων.

Δελτίο Ειδήσεων ΣΚΑΙ
Γιάννης Σταμούλης, Πρόεδρος ΕΑΠΣ

ραδιόφωνο PARAPOLITIKA
Γιάννης Σταμούλης, Πρόεδρος ΕΑΠΣ

εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Γιάννης Σταμούλης, Πρόεδρος ΕΑΠΣ

ιστοσελίδα www.liberal gr
Γιάννης Σταμούλης, Πρόεδρος ΕΑΠΣ

εκπομπή ΚΟΝΤΡΑ TV
Γιώργος Βιντζηλαίος, Ταμίας ΕΑΠΣ



Η ΕΑΠΣ τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητές του  
διαδικτύου, δημιούργησε σε αυτό, διάφορα σημεία ενδιαφέροντος με σκοπό την 
άμεση, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της. Στα σημεία αυτά μπορείται να 
ενημερωθείτε σχετικά με τις θέσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ, για τις απόψεις και τις 
προτάσεις των μελών της, για το περιοδικό της το «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι», καθώς 
και για ειδήσεις πυροσβεστικού ενδιαφέροντος.

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

facebook ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.

Τελευταίοι Προέδροι

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

www.eaps.gr
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

e@ps

Επίσης, την άποψή τους καθώς και το σύνολο της δημοσιευμένης αρθρογραφίας 
τους, καταθέτουν οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΔΣ της ΕΑΠΣ, στα προσωπικά τους 
ιστολόγια. Τέλος, υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία μέσω του facebook.




