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η απάντηση
του συνδικαλιστικού κινήματος
στη μννημονιακή κυριαρχία
Το κράτος υπό τις μνημονιακές υποχρεώσεις
του τείνει να μετατραπεί σε ένα θεσμό που λειτουργεί κυρίως για να εξυπηρετεί την εξασφάλιση της πληρωμής του επαχθούς χρέους και
των υπέρογκων τόκων. Το κράτος πρόνοιας
τείνει να εξαφανιστεί και να αντικατασταθεί από
το Κράτος εισπράκτορα υπέρογκων φόρων και
«πληρωτή» των οφειλομένων και των πανωτοκίων. Κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικές παροχές και πρόνοια για τους αδυνάτους,
μέρα με τη μέρα συρρικνώνονται, υπό τις εντολές των εξωχώριων λογιστών επιτηρητών.
Η κοινωνία μας διαβαίνει μια νέα περίοδο με
συνεχόμενες ανατροπές και κρίσεις, που η διάρκεια της θα ναι μεγάλη. Η όποια προοπτική
ανάπτυξης θα προσκρούει στην «νεκρική ακαμψία» του προσανατολισμού της οικονομίας μας
στην πληρωμή του υπέρογκου και επαχθέστατου χρέους.
Αυτή η στασιμότητα, η δραματική αύξηση της
ανεργίας, η ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, και η απουσία πόρων για την χρηματοδότηση του Κράτους Πρόνοιας, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο, όπου το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα θα χρειαστεί να μεταβάλει
τους στόχους και τις παραδοσιακές διεκδητικές
μεθόδους του, για να μπορέσει να εξασφαλίσει
βελτιώσεις στις συνθήκες ζωής των εργαζομένων. Σε ένα πεδίο έντονου «κοινωνικού αυτοματισμού» ακόμα και το αυτονόητο της διεκδίκησης «αυξήσεων μισθού», μείωσης χρόνου
εργασίας», «βελτίωσης συνθηκών εργασίας»,
φωτογραφίζεται ως «συντεχνιακός παραλογισμός» σε ένα νέο σύστημα που θέλει τον εργαζόμενο να δουλεύει, όταν βρει δουλειά, σε
συνθήκες «γαλέρας» με αμοιβή πείνας και με
απεριόριστο ωράριο.
Ο συνδικαλιστής είναι ο «μιαρός» - απειλή της
ισορροπίας του μνημονιακού συστήματος. Υπό
αυτές τις συνθήκες τείνει να εκλείψει και η διαφορά συνδικαλιστικού και πολιτικού αγώνα,
μιας και ο δεύτερος τείνει να εξαφανιστεί από
την επέκταση της μνημονιακής διακυβέρνησης

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ
http://stamoylis.blogspot.com

έναντι της εθνικής κυβέρνησης.
Επί της ουσίας το συνδικαλιστικό κίνημα, θα
αποκτά περισσότερο «πολιτικοκοινωνικό» χαρακτήρα, μιας και η πολιτική τείνει να αποκτά
κυρίως «Διαχειριστικό χαρακτήρα» υλοποίησης των μνημονιακών εντολών των δανειστών.
Οι απαιτήσεις του εργατικού κινήματος πλέον
δεν είναι μόνο οικονομικές. Η ονομαστική αξία
του μισθού δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει
τη ζωή του μισθωτού, όταν όλα τα υπόλοιπα
κοινωνικά του δικαιώματα εξαφανίζονται.
Ο κίνδυνος απώλειας της στέγης του (δάνειαΕΝΦΙΑ), η ιδιωτικοποίηση της υγείας (περίθαλψη – φάρμακο), η έλλειψη ασφάλειας, η περικοπή όλων των κοινωνικών δομών κάνουν τη
ζωή δύσκολη έως εφιαλτική. Ο κυρίαρχος «πολιτικός στόχος» για τη βιωσιμότητα του χρέους
και την πληρωμή των δόσεων του δεν μπορεί
να εξασφαλίσει ¨καλή ζωή». Οι αριθμολάγνοι
διαχειριστές του μνημονίου δεν έχουν ίχνος ευαισθησίας για τους ανθρώπους πίσω από τους
αριθμούς.
Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί πλέον να
διεκδικεί μόνο την αξιοπρέπεια του μισθού. Η
ουσιαστική στόχευση πρέπει να είναι σε μια
νέα ανάπτυξη «κοινωνικής συνείδησης» των
εργαζομένων της πατρίδας μας, ώστε να ξαναγυρίσει η προσοχή του κράτους και της πολιτικής στην ανάδειξη του λαού ως κυρίαρχου και
πηγής της εξουσίας.
Ο πλήρης έλεγχος της διακυβέρνησης από τις
επιτροπείες των δανειστών και των τοκογλύφων των αγορών, εξαφανίζουν ην κοινωνία των
πολυτελούς ξενοδοχείου στο κέντρο της πρωτεύουσας επιβάλει τους όρους διακυβέρνησης,
η οποία αντί να τερματίσει την κρίση, την
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βαθαίνει και την επεκτείνει. Μια κρίση που μεταμορφώνεται σε αυταρχισμό και βαρβαρότητα
απέναντι στον λαό μας.
Η απάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος
πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα νέα
αυτά δεδομένα. Η δράση του πρέπει να είναι
κυρίαρχα ενωτική, να συνενώσει όλα τα στρώματα και τις κατηγορίες που συνθέτουν τον κόσμο της εργασίας στην πατρίδα μας.
Σε διαφορετική περίπτωση τα συνδικάτα θα χάσουν την ικανότητα τους να προσανατολίσουν
και να συντονίσουν το εργατικό κίνημα. Θα παίζει το ρόλο του Πυροσβέστη που έρχεται να

επέμβει σε πυρκαγιά σε σπίτι, που οι ιδιοκτήτες
του όμως άργησαν πολύ να τον ειδοποιήσουν.
Αυτό που δεν πρέπει να λησμονούμε είναι ότι
διαχρονικά οι «αγορές» και οι «κερδοσκόποι»
προσπαθούν, όπως έλεγαν οι S. Garavini - A.
Lettieri «να καταφέρουν να οργανώσουν την
εργασία να μεταχειρίζεται όσο δυνατό λιγότερο την ανθρώπινη εξυπνάδα, που είναι όμως
η μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη και να την
εγκλωβίσει στην πιο άκαμπτη ιεραρχική οργάνωση μέχρι να ακρωτηριάσει και να απονεκρώσει τις ατομικές και συλλογικές ικανότητες των
εργαζομένων».

η φιλοδωρηματοποίηση του μερίσματος
Μετά από σχετική αίτηση στις 2 Μαρτίου, αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΑΠΣ συναντήθηκε με
τον Πρόεδρο του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κ. Παύλο Περράτη. Στο εν
λόγω ταμείο, μέτοχοι είναι και το πυροσβεστικό
προσωπικό και το οποίο μετά την αποστρατεία
του υπαλλήλου δίνει σχετικό μέρισμα. Στο εν
λόγω ταμείο, δεν υπάρχει εκπροσώπηση του
προσωπικού μας, και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υπάρξει υπεύθυνη
ενημέρωση μετά τα σχετικά δημοσιεύματα περί
μεγάλων μειώσεων στο χορηγούμενο μέρισμα.
Στην συνάντηση ο Πρόεδρος του Ταμείου, μας
παρουσίασε την κατάσταση του Ταμείου, που
μόνο αισιόδοξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.
Χαρακτηριστικά στοιχεία της ενημέρωσης είναι
τα ακόλουθα σημεία:
Στο διάστημα 2010-2015 συνταξιοδοτήθηκαν
105.000 μέτοχοι του Ταμείου (οι οποίοι δικαιώθηκαν του μερίσματος), ενώ το ίδιο διάστημα
εγράφησαν μόνο 21.000 νέοι μέτοχοι). Σήμερα
ο μέσος όρος του δικαιούμενου μερίσματος είναι 2.136 ευρώ ετησίως.
Η μνημονιακή πολιτική μέσω του “γνωστού
κουρέματος” πέρασε και από το ΜΤΠΥ ενώ το
τελευταίο κτύπημα εφαρμόστηκε από 01-012015 με την κατάργηση όλων των κοινωνικών
πόρων που είχε το Ταμείο.
Τέλος του 2015 το Ταμείο, παρουσιάζει γύρω
στα 216.000.000 ευρώ έλλειμμα, ενώ τους τελευταίους μήνες η καταβολή του μερίσματος
εξασφαλίζεται μετά δυσκολίας, υποβοηθούμε-
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νη από δανεισμό από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ.
Όπως και στα υπόλοιπα ταμεία, η κυβερνητική παρελκυστική μνημονιακή πολιτική, να μην
ορίζει τις εκ του νόµου προβλεπόµενες τεχνικές παραμέτρους από τις οποίες θα προκύπτει ο συντελεστής βιωσιµότητας για το 2016
δημιούργησε κατάσταση τέτοια ώστε το ∆Σ να
μην μπορεί να καταρτίσει προϋπολογισμό για
το 2016 για τη διασφάλιση ετήσιου µηδενικού
ελλείµµατος.
Τελικά προκρίθηκε η γνωστή πολιτική της περικοπής με οδηγία της Κυβέρνησης για περικοπή
που θα αγγίζει για φέτος κάτι παραπάνω από
30% στα μερίσματα, με άγνωστο ακόμα αν θα
είναι αναδρομικό από 01-01-2016 και την καταβολή του μερίσματος ανά τρίμηνο αντί της μηνιαίας καταβολής. Τα παραπάνω αναμένεται να
καθοριστούν με νομοθετική ρύθμιση εντός των
ημερών.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά οι κυβερνητικές
δεσμεύσεις για προστασία συντάξεων αποδεικνύονται πρωταπριλιάτικοι εορτασμοί.
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τι κάνεις Γιάννη, κουκιά σπέρνω...
Η απάντηση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του ΑΠΣ για το βραχύβιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών

προς όλες τις υπηρεσίες, πιστεύοντας, ότι οι
συνάδελφοι θα διαφωτιστούν περισσότερο.

Η ΕΑΠΣ, με αφορμή την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΑΠΣ για την πραγματοποίηση
«βραχύχρονου προγράμματος εκπαίδευσης
εκπαιδευτών», μετά από ερωτήματα συναδέλφων, απέστειλε στις 17/03/2016 έγγραφο στο
ΑΠΣ με συγκεκριμένα ερωτήματα:
– Θα επιλεγούν συνάδελφοι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εκτός Αττικής και αν ναι,
βάση ποιας νομοθετικής ρύθμισης δεν θα αποζημιωθούν εκτός έδρας και οδοιπορικών για την
μετακίνησή τους για «υπηρεσιακούς λόγους»;
– Ποιες είναι οι εγκαταστάσεις του ΠΣ που αναφέρονται στο έγγραφο και είναι κατάλληλα εξοπλισμένες για να χρησιμοποιηθούν ως τόπος
διαμονής των συναδέλφων Αξιωματικών;
Η αρμόδια Διεύθυνση του Α.Π.Σ. απέστελλε το
από 23/03/2013 σχετικό έγγραφο, προς την
ΕΑΠΣ όπου στις 17 γραμμές του, καταφέρνει
να γράφει πολλά χωρίς να λέει δυστυχώς τίποτα. Την απάντηση η ΕΑΠΣ την κοινοποίησε

διαδικασία κληρώσεων για ορισμό συλλογικών οργάνων
Μετά από ερωτήσεις πολλών μελών της ΕΑΠΣ
για τη διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των
μελών που θα συγκροτούν τα μέλη των αναγκαίων συλλογικών οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος, αποστάλθηκε σχετική παρέμβαση προς τον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού
Σώματος. Σύμφωνα με αυτή επισημάνθηκε:
«Σε εφαρμογή της υπ. αριθ. Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/
οικ.21508/2011 το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρεί στην διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των μελών που θα συγκροτούν τα μέλη των αναγκαίων συλλογικών
οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Μετά από ερωτήσεις πολλών μελών μας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα, επειδή

επίκειται σε σύντομο χρονικό διάστημα εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, ποιοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με το άρθρο 2
της Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/2011, αλλά
και του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «πληρούν
τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν
λόγω συλλογικά όργανα» και μετέχουν των
κληρώσεων.
Τέλος θα πρέπει να σας επισημάνουμε, ότι
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2690/1999
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
προβλέπεται ότι «τα συλλογικά όργανα είναι
δυνατό να συνεδριάζουν και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) και επίσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011
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υπάρχει η δυνατότητα και από το Πυροσβεστικό Σώμα, σύνταξης ηλεκτρονικού εγγράφου
που μπορεί να προσυπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή από περισσότερους από έναν
χειριστές του, όπως συμβαίνει στην σύνταξη
και υπογραφή των πρακτικών των συλλογικών
οργάνων. Και οι δύο παραπάνω διαδικασίες
από όσο γνωρίζουμε υποστηρίζονται από το
Πυροσβεστικό Σώμα».
Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με το
υπ. Αριθ. 26191.Φ.105.6/22-4-2016 έγγραφό
του μας γνώρισε τα ακόλουθα:
1. Η κλήρωση και συμμετοχή δια φυσικής παρουσίας υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός του
Ν. Αττικής για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον
τακτικό προϋπολογισμό του ΠΣ.
2. Το έργο ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους
πολίτες, στο οποίο βρίσκεται και η ψηφιακή

υπογραφή, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.
3. Το ΠΣ δεν έχει τις υποδομές να διασφαλίσει
τη μυστικότητα των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη
4. Η δυνατότητα συνεδρίασης των συλλογικών
οργάνων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων προϋποθέτει την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Κατόπιν των παραπάνω με σχετικές μας παρεμβάσεις η ΕΑΠΣ ζήτησε από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο του
Πυροσβεστικού Σώματος, να προχωρήσουν
στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε εν έτη 2016,
να χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακές δυνατότητες
στην πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των
συλλογικών οργάνων και να δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη από όλη τη χώρα να συμμετέχουν σε αυτά.

νέο μνημονιακό χτύπημα στο ασφαλιστικό των ενστόλων
Άλλο ένα μνημονιακό νομοθέτημα ήρθε να συνεχίσει την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική ισοπέδωση που επιχειρείται τα τελευταία 6 χρόνια
στην πατρίδα μας. Από την πρώτη ανάγνωση
του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό – φορολογικό, κατέστη σαφές με τον πλέον αδιάψευστο τρόπο, ότι η Κυβέρνηση όχι μόνο απέρριψε
το δίκαιο και καθολικό αίτημά των εργαζομένων
στα ΣΑ για εξαίρεση των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας από τις προωθούμενες διατάξεις για τη δημιουργία ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά συμπεριέλαβε σ΄ αυτό και
επιζήμιες διατάξεις τόσο για τον ασφαλιστικό
φορέα όσο και για το οικονομικό – συνταξιοδοτικό τους στάτους.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των ενστόλων, διατελώντας σε αγωνιστική επαγρύπνηση, προχώρησε άμεσα σε δράσεις, παρεμβάσεις και επαφές.
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Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γεώργιο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ
Άμεσα ενόψει της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή, στις 18 Απριλίου
2016, τα Προεδρεία πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.
Γεώργιο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ, όπου συζήτησαν το
πλαίσιο του νομοσχεδίου και κατέθεσαν σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις – προτάσεις τους.
Στη συνάντηση επισημάνθηκαν κατά κόρον οι
πληγές που έχουν αφήσει τα προηγούμενα μνημόνια στα Σώματα Ασφαλείας και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης, τόνισαν ότι
το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης και συνεπώς δεν
πρέπει ενταχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (νυν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), υπενθυμίζοντας
ότι, ήδη, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του ν.3865/2010, περί
υπαγωγής στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό
καθεστώς του ΙΚΑ των δημοσίων λειτουργών
(στρατιωτικών & πολιτικών) που κατατάσσονται – διορίζονται στο Δημόσιο από 01-01-2011
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και εντεύθεν.
Επίσης ζητήθηκε η διατήρηση, με οιοδήποτε
τρόπο, της αυτοτέλειας των Ταμείων (ΤΕΑΠΑΣΑ & ΤΑΛΣ), προκειμένου να χορηγούν ανεμπόδιστα και εξασφαλισμένα τις παροχές τους
(επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα
κλπ).
Επίσης, ζητήθηκε η απεμπλοκή των ως άνω
Ταμείων από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 220 του ν.4281/2014, περί εφαρμογής της
επαχθούς Φ.80000/1093/26 από 10-02-2014
Υ.Α. και την εφαρμογή των οικείων καταστατικών διατάξεών τους για τη χορήγηση εφάπαξ
παροχών ή την τροποποίηση της εν λόγω παραγράφου, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται, μέσω αναλογιστικών μελετών, αρχικώς η
βιωσιμότητά τους και εν συνεχεία η καταβολή
των αξιοπρεπών εφάπαξ βοηθημάτων που δύνανται να χορηγούν.
Τέλος, επισημάνθηκε ότι πρέπει να αναγνωριστεί το λειτούργημα των εργαζομένων στα ΣΑ
ως επικίνδυνο, να επιστραφούν στα ασφαλιστικά Ταμεία τα 360.000.000 € που λεηλατήθηκαν αγρίως με το PSI (ν.4050/2010) και να μην
υπάρξουν νέες μειώσεις σε νέες και παλαιές
συντάξεις εξαιτίας του νέου τρόπου υπολογισμού τους.
Από πλευράς του, ο κ. Υπουργός, ενημέρωσε
για το πλαίσιο που θα διέπει το νέο ασφαλιστικό, ήτοι τους νέους ενιαίους κανόνες που θα
ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, μίλησε για τις επιμέρους διατάξεις των
ένστολων (θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αναγνώριση υπηρεσιών – προϋπηρεσιών κ.λπ.), όπως αυτές διαμορφώθηκαν με το
ν.3865/2010 και ισχύουν σήμερα, οι οποίες,
όπως γνώρισε, θα μεταφερθούν, ως έχουν,
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και
δε θα υπάρξει καμία τροποποίηση αυτών, – τονίζοντας όμως, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού
των συντάξεων θα είναι καθολικός και όμοιος
για όλους τους ασφαλισμένους, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, βάζοντας το
πλαφόν αυτών στα 1.300 € μεικτά, αφαιρουμένων των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη και ΑΚΑΓΕ.
Προς τούτο, ενημέρωσε ότι, ήδη, έχει στείλει
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να γνωμοδοτήσει
τις προωθούμενες αλλαγές των Δημοσίων Λειτουργών, προβλέποντας εξαιρέσεις μόνο για

τις ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές της τρομοκρατίας, του βίαιου συμβάντος, των βουλευτικών, πολεμικών και ειδικών – προσωπικών συντάξεων, οι οποίες θα συνεχίσουν να
καταβάλλονται από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους. Αναφορικά με τα Ταμεία, ΤΕΑΠΑΣΑ & ΤΑΛΣ, επισήμανε ότι, ο στόχος του είναι
κοινός με τις Ομοσπονδίες των εργαζομένων
στα Σώματα Ασφαλείας, ήτοι η αυτοτέλεια των
Ταμείων και συνεπώς η μη ένταξή τους στον
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στόχο
για τον οποίο θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τους δανειστές έως τη ψήφιση του νομοσχεδίου, αποφεύγοντας όμως να μιλήσει με
λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των
παροχών αυτών.
Για την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και τα
αντίμετρα που θα μπορούσαν να προκριθούν
από αυτή, επεσήμανε ότι ο χαρακτηρισμός
του λειτουργήματος, ως επικίνδυνου, είναι ένα
θέμα που πρέπει να συζητηθεί – αποφασιστεί
μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς και αφορά
αποκλειστικά τους εν ενεργεία, ως μια επιπλέον αμοιβή, δεδομένων των υπηρεσιών που
προσφέρουν τα Σώματα στην κοινωνία, ακόμα
περισσότερο αυτές τις δύσκολες ώρες που ένα
παγκόσμιο πρόβλημα, αυτό του μεταναστευτικού, το έχουν επωμιστεί εξ ολοκλήρου και από
την αρχή στις πλάτες τους.
Κάλεσμα από τους Αρχηγούς των Σωμάτων
Ασφαλείας να συμμεριστούν τις απόψεις
των σωματείων μας για το επίμαχο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
Στις 21 Απριλίου στάλθηκε επιστολή στους Αρχηγούς των Σωμάτων, σύμφωνα με την οποία,
τους επισημαίνονταν ότι το νέο νομοσχέδιο για
το ασφαλιστικό, «έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση διότι τυχόν εφαρμογή των προωθούμενων ρυθμίσεων θα επιφέρει περαιτέρω μείωση των κατακρεουργημένων ήδη συντάξεων
όσο και του εφάπαξ, που θα καταστούν πλέον φιλοδωρήματα». Επίσης στην παρέμβαση
σημειώνονταν ότι «θεωρούμε ότι ως Αρχηγοί
των Σωμάτων έχετε υποχρέωση να εκφράσετε
δημόσια τη διαφωνία σας ως προς τις συγκεκριμένες αρνητικές ρυθμίσεις και να επιβεβαιώσετε έτσι με τη στάση σας ότι αφουγκράζεστε
κι εσείς τις αγωνίες του ανθρώπινου δυναμικού
του και με τις παρεμβάσεις σας θα σταθείτε
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αρωγός στον αγώνα μας. Το γεγονός ότι το
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της
απεργίας ασκείται από τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων λειτουργών, πλην των
ενστόλων, αυξάνει τη δική σας υποχρέωση να
συμμεριστείτε το αίτημά μας και να εξαντλήσετε όλες τις εκ των θέσεών σας απορρέουσες
αρμοδιότητες, με στόχο την πραγματοποίηση
ουσιαστικού και αποτελεσματικού διαλόγου με
τα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία, ώστε την
ύστατη τούτη στιγμή να αποτραπεί τόσο η ολοκληρωτική ισοπέδωση του ασφαλιστικού μας
συστήματος όσο και η περαιτέρω συρρίκνωση
των οικονομικών μας απολαβών». υμμεριστούν
τις απόψεις των σωματείων μας για το επίμαχο
Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο.
Πρόσκληση στους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων για συνάντηση για
το επίμαχο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο και τις
επίσημες θέσεις τους επ΄ αυτού
Ενόψει της ψήφισης του νέου ασφαλιστικούφορολογικού συστήματος, στις 21 Απριλίου
στάλθηκε πρόσκληση στους Αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων για συναντήσεις. Στην
πρόσκληση σημειώνονταν ότι: «Θεωρούμε ότι,
είναι επιβεβλημένη η εκ νέου κατάθεση των
προτάσεων – θέσεων μας για ένα νομοσχέδιο
που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και συνεπώς και τους σκληρά εργαζόμενους
Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς το
οποίο, όπως προκύπτει από συγκεκριμένες διατάξεις του, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο
στον υπηρεσιακό όσο και στον συνταξιοδοτικό
τους βίο».
ΕΑΠΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, Η ΕΛΠΙΔΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΟΥΤΟΠΙΑ
Στις 25 Απριλίου, η ΕΑΠΣ εξέδωσε ανακοίνωση
για το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό:
«Η κυβέρνηση πιστή στον μνημονιακό δρόμο
που επέλεξε ως κεντρική πολιτική διακυβέρνησης της χώρας μας και του ταλαιπωρημένου
κόσμου της εργασίας, επιτίθεται για άλλη μια
φορά στο ασφαλιστικό μας και ετοιμάζει νέα
λεηλασία στον απομαχικό μας εισόδημα μέσω
της ένταξης των ενστόλων στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Σε μέτωπο με τους ένστολους συναδέλφους συνεχίζουμε την πάλη μας για την ανατροπή των
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σχεδίων τους. Σήμερα από κοινού τα σωματεία μας αποστείλαμε αποστολές στις φυσικές
ηγεσίες των Σωμάτων και στους Αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων. Ο εφιάλτης δυστυχώς
δεν έχει τέλος. Η επίθεση εναντίον του λαού
μας συνεχίζεται απρόσκοπτα και συστηματικά
μέχρι την τελική εξαθλίωση του.
Συνάδελφοι
Μπορεί η πολιτική ελπίδα της τελευταίας νέας
διακυβέρνησης να αποδείχτηκε απλά ουτοπία,
η πάλη του εργαζόμενου όμως λαού, μπορεί να
αναδειχθεί σε καταλύτη εξελίξεων και να αναστρέψει τον κατήφορο που μας ετοιμάζουν οι
αγύρτες των αγορών, οι τοκογλύφοι και οι επικυρίαρχοι των θεσμών».

Δε χαρίζουμε τους κόπους, το μόχθο, τον
ιδρώτα και το αίμα μας.
Μόλις κατατέθηκε στη Βουλή από την Κυβέρνηση το σχέδιο νόμου που αφορά την ασφαλιστική – φορολογική μεταρρύθμιση έγινε επεξεργασία του και εκδόθηκε αναλυτική ανακοίνωση
από το συντονιστικό όργανο του προσωπικού
των ΣΑ:
«Από μια πρώτη ανάγνωση των διατάξεών
του, φαίνεται ότι επαληθεύονται τα όσα μέχρι
σήμερα έχουμε ανακοινώσει – καταγγείλει, περί
ενός νομοσχεδίου καταιγίδα που μας αγγίζει
όλους, κατεδαφίζει τη Δημόσια και Κοινωνική
Ασφάλιση, και ισοπεδώνει τις συντάξεις, αφού
ανατρέπει τα ασφαλιστικά μας κεκτημένα, δεν
λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του Κλάδου μας, οι οποίες μεταφράζονται σε εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες συναδέλφους μας
εν ώρα υπηρεσίας, εξομοιώνοντάς μας με τους
υπόλοιπους Κλάδους του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι δε
σεβόμαστε τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Επίσης, το εν λόγω νομοσχέδιο μειώνει περαιτέρω
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το εισόδημά μας, τόσο μέσω της αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών, όσο και μέσω των
νέων φορολογικών επιβαρύνσεων που επιφέρει αδιακρίτως στους εργαζόμενους. Τις αιτιάσεις μας αυτές ήρθε να επιβεβαιώσει πλήρως
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έκρινε αντισυνταγματικά τα επίμαχα ασφαλιστικά άρθρα του
νομοσχεδίου επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα
εξής: «Η υπαγωγή με Νόμο σε ενιαίο ασφαλιστικό οργανισμό των Δημοσίων Υπαλλήλων
και Λειτουργών με τους λοιπούς εργαζομένους
δε συνάδει με τη θέση που το ισχύον Σύνταγμα επιφυλάσσει σ’ αυτούς, δεδομένου ότι αυτή
συνιστά συνταγματικό κεκτημένο. Περαιτέρω
η ρύθμιση αυτή θέτει ζήτημα αντίθεσης στην
αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης που
απορρέει από το κράτος δικαίου, δοθέντος ότι
η υπαγωγή των εργαζομένων στο σύστημα κοινωνικής ή επαγγελματικής ασφάλισης αποτελεί
ουσιώδη παράγοντα που εκτιμάται κατά την
επιλογή του επαγγέλματος».
Αναρωτιόμαστε άραγε, θα επιμένει η Κυβέρνηση στη ψήφιση ως έχει αυτού του αντισυνταγματικού νομοσχεδίου ή θα σεβαστεί το Σύνταγμα και τους θεσμούς της Χώρας και θα το
αποσύρει – τροποποιήσει όπως οφείλει;
Παρά ταύτα και επειδή ο Υπουργός Εργασίας
ισχυρίζεται, ότι δήθεν δεν επέρχονται μειώσεις με το ως άνω νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι
απευθύνεται σε ανθρώπους με μικρές νοητικές
ικανότητες και προκειμένου να έχετε σαφή εικόνα του, για το τι ακριβώς επιφέρει αυτό, παραθέτουμε τους βασικούς άξονες, πάνω στους
οποίους κινείται και τις επιπτώσεις που προκαλεί. Συγκεκριμένα:
1. Μετονομάζει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπου μέσα σε
αυτόν εντάσσονται όλοι οι υφιστάμενοι Φορείς
Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και των Δημοσίων Λειτουργών.
2. Εισάγει νέο ενιαίο τρόπο υπολογισμού κυρίων και επικουρικών συντάξεων για όλους τους
ασφαλισμένους (Δημόσιοι Υπάλληλοι – Σώμα-

τα Ασφαλείας, Ένοπλες Δυνάμεις, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ
κλπ), χωρίς όμως να διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος καθώς και τα όρια ηλικίας καταβολής
της σύνταξης των Δημοσίων Λειτουργών (Πολιτικοί και Στρατιωτικοί) που ισχύουν σήμερα.
3. Η σύνταξη δεν υπολογίζεται πλέον με βάση
τον τελευταίο μισθό και την τελευταία 5ετία,
αλλά με βάση το μέσο όρο αποδοχών από το
2002 και μετά. καθώς και με τα κατ΄ ετος ποσοστά αναπλήρωσης. Ειδικότερα η σύνταξη
αποτελείται από δύο (2) μέρη, την Εθνική και
την Ανταποδοτική, η μεν πρώτη ανέρχεται στα
384€ με 20 έτη υπηρεσίας και η δε δεύτερη κυμαίνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και τα
μέσο όρο των μηνιαίων μισθών που κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές ως ανωτέρω. Οι
προσκληθείσες εκτιμούμενες μειώσεις, σε σύγκριση με τον υφιστάμενο τρόπο υπολογισμού,
θα ξεπεράσουν κατά μέσο όρο το 20% των
μεικτών συνταξίμων απολαβών, διατηρώντας
σε ισχύ όλα τα αντισυνταγματικά ΛΑΦΚΑ που
επεβλήθησαν τα τελευταία έτη, την αυξημένη
κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (6% επί
των κύριων και επικουρικών συντάξεων) και τη
νέα φορολογική επιβάρυνση, ήτοι το καθαρό
συντάξιμο ποσό θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο
στα 900€ με 950€ περίπου.
4. Όσοι αποχωρήσουν – διαγραφούν από το
Σώμα μέχρι τη ψήφιση του νομοσχεδίου, οι συντάξεις τους θα καταβάλλονται με βάση τον τρόπο υπολογισμού που ίσχυε έως την 31/12/2014
και από 01/01/2019 θα επαναϋπολογιστούν
σύμφωνα με τα νέα ως άνω δεδομένα, διατηρώντας αμετάβλητες αυτές με την εισαγωγή
προσωπικής διαφοράς, η οποία όμως θα τείνει
να εξαλειφθεί με βάση τη μεταβολή του ΑΕΠ και
του δείκτη τιμών καταναλωτή από 01/01/2017.
5. Αυτοί που θα αποχωρήσουν – διαγραφούν
από το Σώμα μετά τη ψήφιση του νόμου και
εντός του έτους 2016, εφόσον ο νέος τρόπος
υπολογισμού σε σύγκριση με τον παλαιό δημιουργεί μειώσεις άνω του 20%, θα τους χορηγείται προσωπική διαφορά το ήμισυ της εν λόγω
διαφοράς, το έτος 2017 το 1/3 αυτής και το έτος
2018 το 1/4 αυτής.
6. Οι συνταξιούχοι που θα αναλάβουν εργασία
μετά τη ψήφιση του νόμου, θα δουν τα ακαθάριστα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων να μειώνονται κατά 60%.
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7. Δυσχεραίνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και μειώνονται τα ποσοστά των συντάξεων που τους αναλογούν.
Οι συντάξεις χηρείας χορηγούνται κανονικά για
τους δικαιούχους συζύγους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, για 3 έτη με
αναστολή έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους
της ηλικίας για όσους έχουν συμπληρώσει το
52ο έτος της ηλικίας τους και σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλεται μόνο για 3 έτη.
8. Δε φαίνεται να θίγεται η μάχιμη 5ετια, αλλά
ούτε και τα υπόλοιπα έτη που υπολογίζονται
στο διπλάσιο (ΕΚΑΜ – ΤΕΕΜ κλπ)
9. Από 1/1/2017 το ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη
ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται σε 6,67% για τον μισθωτό και 13,33% για τον εργοδότη. Το γεγονός
αυτό θα επιφέρει αύξηση των εισφορών και μεταφράζεται σε μείωση των αποδοχών για τους
εν ενεργεία.
10. Αλλάζει η εισφορά για ορισμένο χρονικό διάστημα στις επικουρικές συντάξεις και πλέον
διαμορφώνεται στα 3,5% επί του συνόλου των
αποδοχών, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και
για τον εργοδότη.
11. Αναφορικά με τα Ταμεία μας (ΤΕΑΠΑΣΑ –
ΤΑΛΣ), καταργείται το επαχθές άρθρο 220 παρ.
3 του ν.4281/2014 για τον υπολογισμό των
εφάπαξ βοηθημάτων, ξεπαγώνει η καταβολή
τους και εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού
που περιλαμβάνει, τόσο τις καταστατικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31/12/2014 όσο και
τη νέα τεχνική βάση που αναλυτικώς περιγράφεται στο νομοσχέδιο.

12. Με τη νέα φορολογική κλίμακα αφενός αλλά
και με το νέο τρόπο υπολογισμού της εισφοράς
αλληλεγγύης αφετέρου θα υπάρξει περαιτέρω
μείωση των καθαρών αποδοχών μας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με τις παραπάνω επισημάνσεις στα κύρια σημεία του ασφαλιστικού νομοσχεδίου θεωρούμε
ότι σας καταστήσαμε κοινωνούς των ανατροπών που επιφέρει αυτό, χωρίς να καταργούνται
οι προηγούμενες μνημονιακές μειώσεις αλλά
διατηρούν αυτές και επιφέρουν περαιτέρω μειώσεις με ένα αντισυνταγματικό νομοσχέδιο.
Μόνο οργή και αγανάκτηση προκαλεί πλέον η
αντιμετώπιση που έχουμε από την Κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο,
αγνοώντας τις μέχρι σήμερα θέσεις και προτάσεις μας.
Τέλος, καλούμε τα κόμματα της Αντιπολίτευσης
να πάρουν υπεύθυνη και ξεκάθαρη θέση για το
τι προτείνουν και αν προτίθενται να στηρίξουν
το αίτημα μας για εξαίρεση από αυτό το ασφαλιστικό έκτρωμα, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης και το ύψος των συντάξεων
σχετίζεται και εκτιμάται κατά την επιλογή του
επαγγέλματος. Η καταψήφιση εκ του ασφαλούς
του νομοσχεδίου στη Βουλή δεν μας λέει τίποτα!! Επειδή χορτάσαμε από λόγια και υποσχέσεις, επειδή πάθαμε και μάθαμε περιμένουμε
έργα και όχι λόγια.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Είναι ώρα ευθύνης και αγώνα για όλους μας είναι ώρα να στείλουμε πιο δυνατό το μήνυμα:
Πάρτε πίσω το Νόμο λαιμητόμο! Πάρτε πίσω
την ασφαλιστική καταιγίδα!!

συνάντηση με τον πρόεδρο της ΤΕΛΕΙΑ, Α. Γκλέτσο
Στις 7 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των προεδρείων των σωματείων των
εργαζομένων ΕΛΑΣ – ΠΣ – ΛΣ με τον πρόεδρο
κ. Α. Γλέτσο και στελέχη του κόμματος ΤΕΛΕΙΑ.
Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν τα προβλήματα του προσωπικού αλλά και των οργανισμών των Σωμάτων.
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προσέχουμε τον εαυτό μας και τους άλλους

Μια στιγμή μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Προσέχουμε τον εαυτό μας και τους συναδέλφους
μας. Δενόμαστε με τη ζωή.
Η Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης FEU, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους Πυροσβέστες
για την χρήση ζώνης στα πυροσβεστικά οχήματα, έφτιαξε ένα καταπληκτικό βίντεο που δείχνει

την ανάγκη της χρήσης ζώνης ασφαλείας από
όλο το πλήρωμα του πυροσβεστικού οχήματος
και βέβαια τους κινδύνους των ατυχημάτων
που δυστυχώς ενυπάρχουν στο πυροσβεστικό
επάγγελμα.
Το βίντεο έχει αναρτηθεί σε όλους τους επικοινωνιακούς κόμβους της ΕΑΠΣ
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συνεργασία της ΕΑΠΣ με την ΜΕΡΙΜΝΑ
Η ΕΑΠΣ συνεχίζοντας την προσπάθεια της
πολύπλευρης στήριξης των συναδέλφων. με
πρωτοβουλία του μέλους της Π.Ε. ΕΑΠΣ Στερεάς Ελλάδας Γ. Γιάννη ήρθε σε επικοινωνία με
την οργάνωση «ΜΕΡΙΜΝΑ», η οποία παρέχει
- Ποιοτική φροντίδα σε παιδιά και τους γονείς
τους που είτε ζουν με μία απειλητική για τη ζωή
ασθένεια είτε θρηνούν την απώλεια αγαπημένου προσώπου.
- Αναπτύσσει υποστηρικτικές κοινότητες τόσο
μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών όσο
και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης όσων παρέχουν υπηρεσίες στο παιδί
και την οικογένειά του.
Η «ΜΕΡΙΜΝΑ» στοχεύει στην
- Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί
την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή στο
παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή
ασθένεια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς του.
- Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών
ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας,
απώλειας ή θανάτου, καθώς και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική
ανακουφιστική φροντίδα.
- Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.
- Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου στη
ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.
Στις 22 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΔΣ ΕΑΠΣ και ΜΕΡΙΜΝΑΣ και υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας, σύμφωνα με το
οποίο:
Α. Η ΜΕΡΙΜΝΑ θα συνεισφέρει στην εξειδικευμένη επιμόρφωση στελεχών μας, με την διεξαγωγή ημερίδας σε δύο τομείς:
- ψυχολογική στήριξη των παιδιών που πενθούν την απώλεια γονιού Πυροσβέστη από
ασθένεια η κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,
σε συνδυασμό με τη στήριξη της οικογένειας
και των συναδέλφων του.
- ψυχολογική στήριξη των παιδιών που είναι
εγκλωβισμένα και διασώζονται μετά από κατα-
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στροφικά γεγονότα, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς τους.
Β. Η ΜΕΡΙΜΝΑ θα παρέχει ψυχολογική στήριξη στη σοβαρή αρρώστια ή στο πένθος παιδιού
έως 18 ετών που θρηνούν την απώλεια γονιού
Πυροσβέστη, και της οικογένειάς του.
Η ΕΑΠΣ από την πλευρά της θα στηρίξει με την
εθελοντική συνδρομή στελεχών της, δράσεις
του κοινωνικού έργου της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
Η ΜΕΡΙΜΝΑ για τα υπηρεσίες της διαθέτει:
- δύο συμβουλευτικά κέντρα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, όπου παρέχεται ψυχολογική στήριξη
των παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους
όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί από
μια σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει. Η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται είτε μέσω ατομικών
συναντήσεων, είτε μέσω συμμετοχής σε ομάδες στήριξης για γονείς και ομάδες στήριξης για
παιδιά.
- ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα, η οποία
περιλαμβάνει την παροχή ιατρονοσηλευτικής,
ψυχοκοινωνικής και πνευματικής στήριξης στο
παιδί και τον έφηβο ενώ, παράλληλα, υποστηρίζει και τα μέλη της οικογένειας που επηρεάζονται από τις προκλήσεις της σοβαρής
ασθένειας. Η φροντίδα αυτή γίνεται μέσω της
Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι.
Τηλεφωνική γραμμής υποστήριξης :
Αθήνα (2106463622)
Θεσσαλονίκη (2310510010)
Ιστοσελίδα http://www.merimna.org.gr όπου
υπάρχουν ειδικά έντυπα και εκδόσεις και περισσότερες πληροφορίες για τη δράση της.
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ΜΕΡΙΜΝΑ
Εταιρία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ενδιαφέρον των Ελλήνων επιστημόνων είχε αρχίσει
να στρέφεται στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες
του παιδιού με απειλητική για τη ζωή ασθένεια
καθώς και των οικογενειών που θρηνούν την
απώλεια αγαπημένου τους προσώπου.
Aφορμή υπήρξε η διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Παιδί και Θάνατος»
το 1989 από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο συμμετείχαν
επιστήμονες από 25 χώρες. Την πενταετία που
ακολούθησε αναπτύχθηκε ένα πλούσιο κλινικό,
ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο στο Τμήμα
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου και το Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α.
Κυριακού», με στόχο την ολιστική φροντίδα του
παιδιού με καρκίνο και τις οικογένειάς του.
Επιδίωξη αυτού του έργου ήταν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις προκειμένου
να αναπτυχθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας,
μια υπηρεσία που θα παρείχε ανακουφιστική
φροντίδα στο σπίτι σε παιδιά με περιορισμένο
προσδόκιμο επιβίωσης, εξασφαλίζοντας τόσο
στα ίδια, όσο και στην οικογένειά τους ποιότητα
ζωής στον οικείο χώρο του σπιτιού τους. Παρά
τα ερευνητικά δεδομένα που τεκμηριώναν τις
ανάγκες αυτών των οικογενειών και την εξειδικευμένη εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας

που θα παρείχαν υπηρεσίες στο σπίτι, η Πολιτεία δεν ήταν σε θέση να ακούσει και να ανταποκριθεί στο αίτημα για κατ οίκον ανακουφιστική φροντίδα στα παιδιά και τις οικογένειές τους
Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδρύθηκε η Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία <<Μέριμνα>> το 1995
από εννέα πανεπιστημιακούς, διευθυντές παιδιατρικών τμημάτων και επιστήμονες ψυχικής
υγείας που θέλησαν να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό και άρτια οργανωμένο στην Ελλάδα για
τα παιδιά των οποίων η ζωή ανατρέπεται από
την απειλητική για τη ζωή αρρώστια ή το θάνατο αγαπημένου τους προσώπου.
Κοινή τους πεποίθηση ήταν ότι ακόμα και μέσα
από τραυματικές εμπειρίες, όπως είναι ο θάνατος και η αρρώστια, ένα παιδί μπορεί -όταν
στηρίζεται κατάλληλα - να εξελιχθεί φυσιολογικά, να αναπτύξει τα ψυχικά του αποθέματα και
να αντιμετωπίσει τη ζωή με ωριμότητα και αισιοδοξία.
Ιδρυτικά μέλη της Μέριμνας
1. Δανάη Παπαδάτου (πρόεδρος)
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Μυρτώ Νίλσεν (ταμίας)
Ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια
3. Χρυσούλα Λεμονίδου (γραμματέας)
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
4. Σωτήρης Μανωλόπουλος
Ψυχαναλυτής, παιδοψυχίατρος
5. Ιωάννης Παπαδάτος
Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας,
Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
6. Στέλλα Τσίτουρα
Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής Ιατρικής,
Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
7. Γιάννης Υφαντόπουλος
Καθηγητής Οικονομίας της Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
8. Aλέξανδρος Φωστηρόπουλος
Πανεπιστημιακός Ιερέας University of London,
Αγγλία
9. Μαρία Wasielewski
Νοσηλεύτρια, Σύμβουλος Ψυχολογίας
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Επίτιμος Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδάτος
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Στη πορεία των χρόνων τρία ιδρυτικά μέλη
αποχώρησαν και τρία νέα μέλη εντάχθηκαν στη
Μέριμνα, μετά από τη σχετική αλλαγή του καταστικού της εταιρίας :
1. Ιωάννα Γιαννοπούλου
Παιδοψυχίατρος, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
2. Ελένη Καμπέρη-Τζουριάδη
Εκπαιδευτικός, Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
3. Χρυσή Χατζηχρήστου
Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Σχολή Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Το όραμα της Μέριμνα περιλαμβάνει:
(α) τη δωρεάν παροχή ποιοτικής φροντίδας
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών
και των γονιών που είτε ζουν με μία απειλητική
για τη ζωή ασθένεια είτε θρηνούν την απώλεια
αγαπημένου προσώπου
(β) την ανάπτυξη υποστηρικτικών κοινοτήτων
τόσο μέσω της ευαισθητοποίησης των πολιτών
όσο και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης όσων παρέχουν υπηρεσίες στο
παιδί και την οικογένειά του.
Οι στόχοι της Μέριμνας είναι:
(α) Η παροχή υπηρεσιών στο παιδί που πενθεί την απώλεια αγαπημένου προσώπου ή στο
παιδί που πάσχει από απειλητική για τη ζωή
ασθένεια, σε συνδυασμό με τη στήριξη των μελών της οικογένειάς του.
(β) Η εξειδικευμένη κατάρτιση επαγγελματιών
ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικών στη στήριξη
παιδιών που βιώνουν εμπειρίες αρρώστιας,
απώλειας ή θανάτου, καθώς και η επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στην παιδιατρική
ανακουφιστική φροντίδα.
(γ) Η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας
σε θέματα που αφορούν τη ζωή, τη σοβαρή αρρώστια και το θάνατο.
(δ) Η έρευνα σε θέματα που αφορούν τις επιπτώσεις της βαριάς αρρώστιας και του θανάτου
στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών τους.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ο θάνατος και η απειλητική για τη ζωή αρρώστια είναι γεγονότα που επηρεάζουν βαθιά τη
ζωή των παιδιών και των εφήβων. Ως ενήλι-
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κες συνήθως υιοθετούμε προστατευτική στάση απέναντι στα παιδιά και μη γνωρίζοντας τι
να πούμε και πώς να συμπεριφερθούμε, αποφεύγουμε να συζητούμε αυτά τα θέματα. Στη
προσπάθεια μας να αποκρύψουμε τα γεγονότα
και τα συναισθήματα μας, συχνά αφήνουμε τα
παιδιά και τους εφήβους με πολλά αναπάντητα ερωτήματα που τους δημιουργούν σύγχυση,
φόβο και ανασφάλεια.
Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να απαλλάξουμε τα παιδιά από τον πόνο που τους προκαλούν η αρρώστια και ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Μπορούμε, όμως, να τα
βοηθήσουμε να μάθουν να ζουν με τις εμπειρίες αυτές. Όλα τα παιδιά μικρά και μεγάλα, χρειάζονται να μιλήσουν για το τι τους συμβαίνει, να
εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να έχουν
μια κατάλληλη υποστήριξη σε ένα περιβάλλον
που κατανοεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες
τους, έτσι ώστε να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την πραγματικότητα.
Μια έγκυρη στήριξη εξάλλου προωθεί τη φυσιολογική τους εξέλιξη και μπορεί να προλάβει
ψυχολογικά προβλήματα που είναι δυνατόν να
προκύψουν αργότερα στην ενήλικη ζωή τους.
Η Μέριμνα, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες αυτές
ίδρυσε το 1998 ένα Συμβουλευτικό Κέντρο για
τη Στήριξη Παιδιών και Οικογενειών που Πενθούν στην Αθήνα ενώ το 2013, λειτούργησε
στη Θεσσαλονίκη ένα δεύτερο Συμβουλευτικό
Κέντρο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Βορείου και Δυτικής Ελλάδας.
Κύριος σκοπός των Συμβουλευτικών Κέντρων
της Μέριμνας είναι η ψυχολογική στήριξη των
παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους όταν
ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί από μια
σοβαρή ασθένεια ή έχει πεθάνει. Αυτή η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται εντελώς δωρεάν,
είτε μέσω ατομικών συναντήσεων, είτε μέσω
συμμετοχής σε ομάδες στήριξης για γονείς και
ομάδες στήριξης για παιδιά.
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα (pediatric
palliative care) είναι η οργανωμένη, ολιστική
φροντίδα που ανταποκρίνεται στις οργανικές,
ψυχοκοινωνικές και πνευματικές ανάγκες παιδιών και εφήβων που ζουν με μια σοβαρή και
απειλητική για τη ζωή τους νόσο ή αντιμετωπίζουν το τελικό στάδιο αυτής.
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Περιλαμβάνει την παροχή ιατρονοσηλευτικής,
ψυχοκοινωνικής και πνευματικής στήριξης στο
παιδί και τον έφηβο ενώ, παράλληλα, υποστηρίζει και τα μέλη της οικογένειας που επηρεάζονται από τις προκλήσεις της σοβαρής ασθένειας.
Η ανακουφιστική παιδιατρική φροντίδα παρέχεται διεθνώς σε διάφορα πλαίσια, όπως:
• Ειδικούς ξενώνες για παιδιά (children’s
hospices – respite centers)
• Υπηρεσίες κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας (pediatric palliative home care services)
• Ενδονοσοκομειακές μονάδες παιδιατρικών
νοσοκομείων
Στην Ελλάδα, η Μέριμνα αποτελεί το μοναδικό
φορέα που παρέχει από το 2010 παιδιατρική
ανακουφιστική φροντίδα, μέσω της Υπηρεσίας
Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο
Σπίτι.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η συνεργασία με τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα είναι ένας από
τους βασικούς στόχους της Μέριμνας και υλοποιείται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
1. Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και όσων επαγγελματιών ψυχικής
υγείας συνεργάζονται με σχολεία.
Η ευαισθητοποίηση αυτή αφορά σε θέματα
α) αγωγής γύρω από τη ζωή, το θάνατο
και το θρήνο,
β) στήριξης μαθητών που βιώνουν απώλειες
γ) οργάνωσης ενός σχεδίου διαχείρισης
κρίσεων στη σχολική κοινότητα

2. Συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς για τη στήριξη μαθητών που βιώνουν τη σοβαρή ασθένεια ή το θάνατο αγαπημένου προσώπου.
Η συμβουλευτική προσφέρεται δωρεάν μέσω
των Συμβουλευτικών Κέντρων Στήριξης στο
Πένθος της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή τηλεφωνικά εάν δεν είναι εφικτή η πρόσβαση σε αυτά.
3. Συμβουλευτική και στήριξη σχολείου που
αντιμετωπίζει τη σοβαρή ασθένεια ή το θάνατο
μέλους της σχολικής κοινότητας (π.χ. μαθητή,
εκπαιδευτικού, φύλακα σχολείου).
Η παρέμβαση αποβλέπει τόσο στη στήριξη των
εκπαιδευτικών προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους, όσο και στην
ευαισθητοποίηση των γονέων. Η συμβουλευτική με τους εκπαιδευτικούς μιας τάξης ή ενός
σχολείου προσφέρεται κατόπιν ραντεβού, ή τηλεφωνικά εάν το σχολείο δεν ανήκει στο νομό
Αττικής και στο νομό Θεσσαλονίκης.
4. Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στη σχολική κοινότητα μετά από ένα τραυματικό γεγονός ή καταστροφή.
Η παρέμβαση μετά από τραυματικά ή καταστροφικά γεγονότα που επηρεάζουν ολόκληρη
την κοινίτητα, υλοποιείται μετά από συνενόηση
με το Υπουργείο Παιδείας και αποβλέπει στη
διαχείριση της κρίσης αλλά και στη διαχρονική
στήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών.
Από την ίδρυσή της η Μέριμνα έχει αναλάβει,
μετά από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και
Υγείας, τρεις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε
σχολικές κοινότητες που είχαν επηρεαστεί από
τραυματικά γεγονότα :
• 19 σχολεία του Ιλίου μετά το σεισμό της Αττικής, 1999
• 9 σχολεία της κοινότητας της Φαρκαδόνας
Τρικάλων μετά το δυστύχημα στο πέταλο του
Μαλιακού (2004-2007)
• 120 σχολεία του νομού Ηλείας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της Πελοποννήσου
(2007-2009)
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καινοτομίες στη διαδικασία προσλήψεων στο ΠΣ
Άλλη μία νομοθετική ρύθμιση χωρίς διάλογο και δημόσια διαβούλευση, συμφωνία
δεσμεύσεων και έργων και πυροσβεστικής
λογικής.
Εκδόθηκε το ΠΔ 44/2016 που προβλέπει τα
προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για
την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο και άλλες διατάξεις. Για
το εν λόγω θεσμικό κείμενο, βασικό για τον ίδιο
τον χαρακτήρα του πυροσβεστικού προσωπικού, ακολουθήθηκε σταθερά η ίδια τακτική
«της μη επεξεργασίας της εισήγησής του από
θεσμικά συλλογικά όργανα του Πυροσβεστικού
οργανισμού και η απουσία δημόσιας διαβούλευσης». Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι το
αναμενόμενο, από τα αντίστοιχα της ίδιας τακτικής. Στις 4 Μαΐου η ΕΑΠΣ απέστειλε σχετική
επιστολή διαμαρτυρίας στον κ. Τόσκα, κοινοποιώντας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και
στα πολιτικά κόμματα.
«Πέρα από την παραπάνω συνολική διαπίστωση, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα.
1. Στο Άρθρο 3 του παραπάνω ΠΔ προβλέπεται ως ειδική κατηγορία των υποψηφίων για την
Σχολή Πυροσβεστών οι Εθελοντές Πυροσβέστες του ΠΣ που έχουν τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία, σε ποσοστό 5%. Το
συγκεκριμένο ποσοστό, σαφώς και είναι ελάχιστο, τόσο με την πρόβλεψη του ιδρυτικού για το
θεσμό Ν.1951/1991 που προέβλεπε 20%, όσο
και με την προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ που προέβλεπε 10%.(http://www.enstoloi.
gr/2015/01/blog-post_52.html)
2. Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ως ειδική κατηγορία των υποψηφίων για την Σχολή Πυροσβεστών οι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, σε ποσοστό 2%.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση, δεν προβλέπεται
σε κανένα άλλο Σώμα των Σ.Α. και Ε.Δ. ενώ
η συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης δεν δίνει δυνατότητα στην εφαρμογή των διατάξεων
του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε από
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το Ν.3647/2008. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη
ρύθμιση εκφεύγει από την δική μας γνωστική
αντίληψη. Η μόνη λογικοφανή εξήγηση είναι
η προσμονή στην ενίσχυση του γονατισμένου
από τις μνημονιακές περικοπές πυροσβεστικού μηχανισμού, από το σύνολο των εκφράσεων της θείας δύναμης. Σε αυτή την κατεύθυνση
σε νεώτερη τροποποίηση του εν λόγω Π.Δ. και
με γνώμονα την συνέχιση ψήφισης μνημονίων
από την ενεστώσα κυβέρνηση, θα πρέπει να
προβλεφθεί αντίστοιχη ποσόστωση από Έλληνες πολίτες των 77 ετερόδοξων θρησκευτικών
κοινοτήτων και των υπολοίπων 4 ετεροθρήσκων κοινοτήτων (Βουδιστές, Ινδουιστές, Ισραηλίτες, Μπαχαι) στην χώρα μας (7103/Α3/31-12012εγγρ.Υ.Π.Δ.Β.Μ.κ.Θ.)
3. Στο άρθρο 6 που προβλέπεται η διαδικασία
των προκαταρτικών εξετάσεων, στην παρ.4
που περιγράφονται οι αθλητικές διαδικασίες που καλούνται να περάσουν οι υποψήφιοι
για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
έχουν αφαιρεθεί οι εμβληματικές δοκιμασίες
του πυροσβεστικού επαγγέλματος, δηλ. η ανάβαση – κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική
κλίμακα και το βάδισμα σε δοκό.
Αξιότιμε κ Αν. Υπουργέ
Ο ουσιαστικός διάλογος και η δημόσια διαβούλευση στην παραγωγή θεσμικού έργου είναι
καταλυτικός παράγοντας αποτελεσματικότητας. Το Πυροσβεστικό Σώμα και η κρατική μηχανή έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από την έλλειψή τους. Και από ότι φαίνεται θα συνεχίσει».
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ο λαός δεν είναι ο εχθρός
Τάσος Μαυρόπουλος - πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας

Πριν ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι, αν γίνει κυβέρνηση, θα ήθελε όλος ο λαός να είναι στους
δρόμους να διαδηλώνει, για να τον στηρίζει στη
διαπραγμάτευση με τους τοκογλύφους. Από
τότε ο χρόνος που πέρασε μπορεί να είναι λίγος, αλλά τα βήματα που έγιναν πολλά.
Μετά το πρώτο 6μηνο, η κυβέρνηση άλλαξε την
κατεύθυνσή της κατά 180 μοίρες μεθόδευσε την
απαλλαγή από τα” αριστερά βαρίδια” σύμφωνα
με τις εντολές των θεσμών, η σύγκρουση, ρήξη
και ανατροπή έγινε μάχη του παλιού με το καινούργιο, διακύβευμα της αριστεράς έγινε ποιός
θα είναι πρωθυπουργός, οι τοκογλύφοι έγιναν
θεσμοί και εταίροι, που, όταν μας δώσουν την
άδεια, τους συναντάμε σε ξενοδοχεία και τα
μνημόνια έγιναν το εργαλείο της αριστεράς που
θα μας βγάλει από την κρίση.
Ο κόσμος μέσα σ’ αυτή την κατάσταση άρχισε να βγαίνει από το λήθαργο και τη ζαλάδα
.H κυβέρνηση με ‘’αθωότητα’’ αναρωτιέται γιατί ο κόσμος ξεσηκώνεται και η απάντηση που
δίνει είναι ότι υποκινούνται. Κύριοι της κυβέρνησης και εναπομείναντες στο ΣΥΡΙΖΑ πρώην
σύντροφοι, συνέρθετε. Ο κόσμος αντιδράει όχι
γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα απ’ αυτά
που δεσμεύθηκε, αλλά γιατί :
- κάνει ακριβώς τα αντίθετα, γιατί συνεχίζει
τον ίδιο δρόμο των μνημονίων που βάδισαν οι
προηγούμενες κυβερνήσεις και καταδικάστηκαν, γιατί επέλεξε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών σε βάρος του λαού, γιατί με
ένα νόμο έφερε το 3ο μνημόνιο αντί να σκίσει
τα 2 προηγούμενα, όπως έλεγε,
- συνεχίζει την εκχώρηση της κυριαρχίας της
χώρας μας , δίνοντας προίκα στρατηγικές υποδομές της, λιμάνια, αεροδρόμια, ΑΔΜΗΕ και
ακολουθούν και άλλα,
- αντί να καταργήσει το ΤΑΙΠΕΔ, δημιούργησε
νέο ταμείο, στο οποίο μπαίνει για ξεπούλημα
όλη η δημόσια και ιδιωτική περιουσία του δημοσίου,
- συμφώνησε την πλήρη παραχώρηση των
τραπεζών στους ιδιώτες και ο λογαριασμός
πήγε πάλι στο λαό,

- συμφώνησε να σώσει τις τράπεζες και όχι τα
ταμεία,
- άνοιξε το δρόμο να πάρουν σπίτια οι τραπεζίτες,
- θέλει να ισοπεδώσει τη δημόσια κοινωνική
ασφάλιση, επικυρώνοντας την διαχρονική καταλήστευση των εισφορών των εργαζομένων
και τους αντιασφαλιστικούς νόμους που θα καταργούσε,
- με τα ίδια επιχειρήματα που οι προηγούμενοι
δικαιολογούσαν τα δύο προηγούμενα μνημόνια, δικαιολογεί και αυτή το τρίτο,
- μεταφέρει τους εκβιασμούς των τοκογλύφων
στο λαό, όπως και οι προηγούμενοι,
- ο κόσμος βλέπει σαν ταινία τρόμου, να παίζεται το ίδιο έργο που παιζόταν την προηγούμενη
εξαετία,
- βλέπει να φορτώνει επιπλέον βάρη στα ίδια
υποζύγια που τα σήκωναν μέχρι σήμερα, για
να ωφεληθούν οι ίδιοι που ωφελούνταν μέχρι
σήμερα,
- αυτό που του λέει να υπομείνει, μόνο δεινά
του φέρνει και ημερομηνία λήξης δεν έχει.
- τα μνημόνια είναι συνθήκη επικυριαρχίας και
μέσα στα μνημόνια όπως λέγαμε-τε δεν μπορεί να εφαρμοστεί άλλη πολιτική, πόσο μάλλον
αριστερή,
και το χειρότερο,
του λέει ότι την εξουσιοδότησε με την ψήφο του
να στραφεί εναντίον του.
Αυτή η πολιτική δεν είναι αριστερή. Μην επικαλείστε την αριστερά γιατί μόνο κακό της κάνετε.
Κύριοι της κυβέρνησης, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ πίσω από το οποίο στοιχήθηκε ο λαός, το
στήριξε, έκανε ότι του είπαμε-τε, έδειξε ανοχή,
έκανε υπομονή, στήθηκε στις ουρές των ΑΤΜ
και αντί να οργιστεί ή να αφορίσει την κυβέρνηση, όπως περίμεναν πολλοί, απελευθερώθηκε,
οπλίστηκε με θάρρος, ριζοσπαστικοποιήθηκε,
με κορύφωση το περήφανο και ηχηρό ΟΧΙ της
5ης Ιούλη.
Καταχραστήκατε όμως την εμπιστοσύνη του
και αλλοιώσατε την εντολή του. Την μεταφράσατε όπως συνέφερε τους δανειστές και
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δυνάστες του και την χρησιμοποιήσατε ως έξοδο διαφυγής από τις φιλολαϊκές δεσμεύσεις.
Τον χρησιμοποιήσατε για να ξεφορτωθείτε τα
αριστερά βαρίδια, ικανοποιώντας έτσι το διευθυντήριο των Βρυξελλών. Τον σύρατε να επικυρώσει τον δήθεν μονόδρομο των μνημονίων
που, όπως αποδεικνύεται, είχατε αποφασίσει
να ακολουθήσετε. Εκμεταλλευτήκατε την ψυχολογία της ήττας, για να κλέψετε την ψήφο του.
Τον βάλατε στη λογική ότι «αφού και αυτοί που
αντιστάθηκαν δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι,
δεν γίνεται τίποτα». Του ζητήσατε δεύτερη ευκαιρία και σας την έδωσε.
Οι προσδοκίες του όμως και πάλι διαψεύστηκαν και μαζί τελείωσε και η υπομονή του. . Κύριοι της κυβέρνησης και όσοι παραμένετε ακόμα
στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην βλέπετε εχθρούς πίσω από
το λαό που διαμαρτύρεται και αντιστέκεται στις
επιλογές σας. Είναι ο ίδιος λαός που διαδήλωνε ενάντια στο 1 ο και 2ο μνημόνιο από το 2010
μέχρι το 2015 και τώρα διαδηλώνει ενάντια στο
τρίτο μνημόνιο που υλοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τη σύμφωνη γνώμη Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙΟΥ και Λεβέντη. Διαδηλώνει με
τα ίδια αιτήματα που διαδήλωνε και τότε. Και γι’
αυτό η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ, που ήταν στα τάρταρα και εσείς τους αναστήσατε και του δώσατε
ρόλο, δεν καρπώνονται τη φθορά σας. Όπως
μην ξεχνάτε ότι μια βασική αιτία για την άνοδο
των νεοναζί ήταν τα μνημόνια και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που οδήγησαν στην φτώχεια και τον αποκλεισμό. Η πορεία τους ανακόπηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την ελπίδα ότι δεν
είναι όλοι ίδιοι και κάτι θα αλλάξει. Με τη στάση
σας όμως προσπαθείτε να επιβεβαιώσετε το
αντίθετο. Μην σπεύδετε να υιοθετήσετε επικίνδυνες λογικές του παρελθόντος, βλέποντας
συλλήβδην πίσω από τους διαδηλωτές μηχανισμούς αποσταθεροποίησης και φασίστες . Μην
ξεχνάτε ότι τα επιχειρήματα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ - ΛΑΟΣ, ότι πίσω απ’ όλα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ,
ενίσχυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Μην κάνετε το ίδιο λάθος
σε λάθος κατεύθυνση.
Φυσικό είναι ότι ο λύκος στην αναμπουμπούλα
χαίρεται και θα προσπαθήσει να φάει τα κομμάτια που του πετάτε. Φυσικό είναι να θέλουν να
φθαρεί και να πέσει η κυβέρνηση, γιατί ευελπιστούν ότι μαζί θα υποστεί συνολική φθορά και
η αριστερά στο όνομα της οποίας λειτουργείτε.
Και εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να το πετύ-
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χουν . Ψάχνετε τη μνημονιακή συναίνεση στη
βουλή και βάζετε απέναντί σας το λαό . Αντί να
του απολογηθείτε τον εγκαλείτε. Ξεχνάτε ότι με
μνημόνια οι κυβερνήσεις δεν μακροημερεύουν
και το προσωπικό που τα υπηρετεί είναι αναλώσιμο. Τουλάχιστον να πέσεις γιατί έμεινες
πιστός στις δεσμεύσεις σου και όχι να σε πετάξουν σα στυμμένη λεμονόκουπα, αφού πρώτα τους έκανες τη βρώμικη δουλειά, στο όνομα
της αριστεράς. Και μια πραγματικά αριστερή
κυβέρνηση θα ήταν δύσκολο να τη ρίξουν τα
συμφέροντα γιατί θα τη στήριζε ο λαός.
Οι αντοχές του κόσμου τελείωσαν. Οι ελπίδες
διαψεύσθηκαν. Βοηθήσατε το λαό να καταλάβει με το χειρότερο τρόπο ότι παραμονή στην
ευρωζώνη χωρίς μνημόνια δεν γίνεται και μέσα
στα μνημόνια δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες
και επιλογές, εκτός από τη φτώχεια. Η νέα μετωπική δυναμική που αναπτύσσεται βρίσκει το
δρόμο της, απαλλαγμένη από φοβίες και ψευδαισθήσεις, αποφασισμένη να συγκρουστεί με
το μονόδρομο της νεοφιλελεύθερης λιτότητας
και να τον ανατρέψει, σπάζοντας τα δεσμά της
ευρωζώνης.
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με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας
Η βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας,
μέρος του φετινού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιπυρική περίοδο.
Πρώτη Μαίου 2016, μέρα του Άγιου Πάσχα, ξεκίνησε η φετινή αντιπυρική περίοδο με τα διαχρονικά πλέον και φλέγοντα προβλήματα του
Πυροσβεστικού Σώματος. Η ΕΑΠΣ απέστειλε
δημόσια Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Τσίπρα για να
του επισημάνει την αγωνία της για την κατάσταση που επικρατεί.
«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Άγια Ημέρα του Πάσχα σήμερα, αλλά και έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, με τις δασικές
πυρκαγιές να είναι παρούσες και σήμερα, όπως
και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, φέρνοντας την πύρινη απειλή νωρίς στο προσκήνιο
και τους Πυροσβέστες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τον πύρινο εφιάλτη.
Δυστυχώς για άλλη μια μνημονιακή χρονιά ο
αντιπυρικός αγώνας για την προστασία του
εθνικού μας φυσικού πλούτου θα γίνει υπό το
βάρος σημαντικών ελλείψεων και άλυτων προβλημάτων. Εγκαίρως από τα τέλη του προηγούμενου μήνα απευθυνθήκαμε προς τον Αν.
Υπουργό κ. Τόσκα, στον οποίο επισημάναμε
ότι :
«Γιατί για άλλη μια μνημονιακή χρονιά:
– Ο πυροσβεστικός υπάλληλος μάχεται χωρίς
να του έχει χορηγηθεί, εδώ και έτη, στολή πυρκαγιάς.
– Ένας μεγάλος αριθμός από το προσωπικό
δεν έχει το σύνολο των αναγκαίων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
– Το 1/3 του προσωπικού είναι μειωμένης εργασιακής αξιοποίησης, με δεδομένες τις υπάρχουσες πιστώσεις, ενώ εξακολουθεί η επαγγελματική τριχοτόμηση, με ότι αυτό σημαίνει για
την αποτελεσματικότητά του.
– Δεν έχει θεσμοθετηθεί κανένα πλαίσιο υγείας
και ασφάλειας για να προστατέψει τους Πυροσβέστες που προστατεύουν την πατρίδα μας.
– Η πυρόσβεση υποστηρίζεται από «ώριμα»

πυροσβεστικά οχήματα, που αυτή τη στιγμή,
ένας μεγάλος αριθμός τους έχει ανάγκη επισκευής.
– Η υποστήριξη των επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης θα γίνεται από τον μειωμένο αριθμό
των «ώριμων» πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Στην παραπάνω λίστα θα πρέπει να προσθέσουμε και την αδυναμία για άλλη μια χρονιά, να
εξοπλιστούν με ΜΑΠ οι Εθελοντές του ΠΣ ώστε
να δειχτεί έμπρακτα η βούληση της πολιτείας
να ενισχύσει το θεσμό και να τους αξιοποιήσει
πραγματικά στον επιχειρησιακό τομέα.»
Επίσης επισημάναμε στον κ. Τόσκα ότι τα παραπάνω «είναι μια μικρή σύνοψη των προβλημάτων, του Πυροσβεστικού Σώματος που
προσπαθεί να διαχειριστεί τις απειλές της πολιτικής προστασίας της πατρίδας μας, υπό την
νέα επιπρόσθετη παράμετρο του «μεταναστευτικού», για το οποίο επίσης εγκαίρως στις 15
Μαρτίου επισημάναμε ότι:
«οι συνεχιζόμενες μετακινήσεις πληθυσμού
(μετανάστες – πρόσφυγες), η διαβίωση, διαμονή και διανυκτέρευσή τους, εκτός «μονίμων οργανωμένων δομών» δημιουργεί μια νέα παράμετρο επικινδυνότητας, που δημιουργεί αύξηση
των επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με
την έλευση της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και
του φαινομένου των αγροτοδασικών πυρκαγιών που έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, απαιτεί ενίσχυση των δομών και των πόρων του
πυροσβεστικού οργανισμού προκειμένου να
διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα τις απειλές
και τις τυχόν εκδηλώσεις τους».
Στο τέλος αυτής της παρέμβασης τονίζαμε ότι
«Ο πυροσβεστικός οργανισμός, γονατισμένος
από την εξαετή μνημονιακή καταιγίδα που συνεχίζεται αμείωτη, χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση η οποία συνίσταται:
1. Πρόσληψη των συμβασιούχων Πυροσβεστών από την 1η Απριλίου και αύξηση του
αριθμού τους στις ΠΥ των περιοχών που έχουν
εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν χώροι προσωρινής διαμονής προσφύγων – μεταναστών.
2. Αύξηση των πιστώσεων για νυχτερινά –
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υπερωρίες – εξαιρέσιμα – εκτός έδρας των Πυροσβεστών ΠΥ των παραπάνω περιοχών.
3. Αύξηση των πιστώσεων των εκτός έδρας του
μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.
4. Αύξηση των πιστώσεων για την συντήρηση
και επισκευή πυροσβεστικών οχημάτων.
5. Ενίσχυση σε πυροσβεστικό εξοπλισμό των
ΠΥ των περιοχών που αναφέρονται παραπάνω.
6. Χορήγηση στολής και ΜΑΠ στους 400 νέους
εθελοντές Πυροσβέστες, προκειμένου να είναι
πλήρως επιχειρησιακά αξιοποιήσιμοι από τον
πυροσβεστικό οργανισμό.
Δυστυχώς οι ανησυχίες μας επιβεβαιώνονται
και στις δύο παρεμβάσεις μας και ο φλεγόμενος
εφιάλτης έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία
του. Δύο πυρκαγιές σε αντίστοιχους χώρους
στέγασης μεταναστών πριν από λίγες μέρες
και πάνω από 40 δασικές πυρκαγιές σε όλη την
χώρα Μ. Σαββάτο και Κυριακή του Πάσχα.
Δυστυχώς όμως δεν έχει επιλυθεί κανένα πρόβλημα και το Πυροσβεστικό Σώμα θα πρέπει
να εντάξει στον επιχειρησιακό του μηχανισμό
την «θεία χάρη», μέρα που είναι, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αδηφάγες φλόγες και τις απειλές που στοχεύουν την πολιτική
προστασία της χώρας.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή, δώστε το
προσωπικό σας ενδιαφέρον για την θωράκιση
του πλέγματος της αντιπυρικής προστασίας
της πατρίδας μας. Είναι πατριωτικό καθήκον
όλων μας.
Χριστός Ανέστη».

παγκόσμια ημέρα δασοπονίας
Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον διεθνή
οργανισμό FAO της UNESCO ως η παγκόσμια
ημέρα της ∆ασοπονίας, προκειμένου ο άνθρωπος να έρθει σε στενότερη επαφή με το δάσος,
να αναλογισθεί τη στάση του απέναντι σε αυτό
και να γνωρίσει τα διατιμημένα και αδιατίμητα
προϊόντα του και τις ωφέλειες που απορρέουν
από αυτά. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρουν με την ευκαιρία της ημέρας, σε ανακοίνωσή τους η Ένωση Ελλήνων Δασοπόνων:
«Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί υποστήριξης των ∆ασικών Υπηρεσιών, κάθετης
διάρθρωσης αυτών αλλά και άλλων βαρύγδουπων δηλώσεων φαίνεται τελικά ότι τα δάση δεν
συγκαταλέγονται στις εκάστοτε κυβερνητικές
προτεραιότητες παρά μόνο όταν πρόκειται να
«εξυπηρετήσουν» μεγάλες επενδύσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παραβλέπεται συ-
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νεχώς, προφανώς συνειδητά, η σχέση του δάσους με την κλιματική αλλαγή, φαινόμενο ορατό, κοινά αποδεκτό και με τις επιπτώσεις του
πλέον αντιληπτές από όλους (παρατεταμένες
περίοδοι ξηρασίας, συχνές και έντονες καταιγίδες, πλημμύρες, αυξημένες ημέρες καύσωνα
και περισσότερες μέγα-πυρκαγιές). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας διατείνεται ότι
σε εθνικό επίπεδο η αντιμετώπιση της αλλαγής
του κλίματος αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις
προτεραιότητες της κυβέρνησης. Πρόθεση η
οποία απέχει έτη φωτός από τις ειλημμένες
αποφάσεις και τις ασκούμενες πρακτικές.
Έτσι διάγουμε άλλη μια χρονιά με την καθ’ ύλην
αρμόδια Υπηρεσία να είναι αποδυναμωμένη
και υποβαθμισμένη. Μια ∆ασική Υπηρεσία που
μετά και την μεταφορά σε αυτή του αντικειμένου
της αγροτικής ασφάλειας με την ενσωμάτωση
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της Ελληνικής Αγροφυλακής, αύξησε το ποσοστό της έκτασης που προστατεύει και το οποίο
ξεπερνά το 95 % της ελληνικής επικράτειας,
καλύπτοντας ακόμη και τα πιο απομακρυσμένα
σημεία αυτής.
Ταυτόχρονα, ο συνεχής κατακερματισμός των
επιστημονικών αντικειμένων της ∆ασικής Υπηρεσίας τείνει να γίνει κανόνας. Τα παραδείγματα είναι πλείστα: η θήρα, που ως δραστηριότητα ασκείται επί δημόσιου αγαθού, η καταστολή
των δασικών πυρκαγιών, οι προστατευόμενες
περιοχές, οι εγκρίσεις επέμβασης αλλά και άλλα
ενσωματώνονται σε αποφάσεις άλλων Υπηρεσιών και στις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών.
Η λειτουργία της ∆ασικής Υπηρεσίας καθίσταται όλο και πιο δυσχερής εξαιτίας της πολυδιασπασμένης και πολλές φορές αντικρουόμενης
δασικής νομοθεσίας, στην οποία προσπαθούν
να περικλείσουν ακόμη τους μνημονιακούς νόμους, της ελλιπούς στελέχωσης σε προσωπικό
της κατηγορίας ΤΕ – ∆ασοπόνων και των διαρκώς μειούμενων διατιθέμενων πιστώσεων.
Παρόλα αυτά, αυτή προσπαθεί να ανταπεξέλθει λειτουργικά, ουσιαστικά και προασπίζοντας
μεταξύ άλλων και τον κοινωνικό της ρόλο.
∆εν είναι εξάλλου τυχαίο ότι παλαιόθεν η ∆ασική Υπηρεσία σε καιρούς δύσκολους και περίεργους ήταν αυτή που μέσω της δασικής οδοποιίας, διανοίγοντας χιλιάδες χιλιόμετρα, ένωσε
χωριά και πόλεις. Με την διευθέτηση των ορεινών υδάτων και τη συστηματική διαχείριση των
∆ασών μέσω της Κρατικής Εκμετάλλευσης
∆ασών (Κ.Ε.∆.) στήριξε τους ορεινούς πληθυσμούς και συμμετείχε στην ανασυγκρότηση της
Εθνικής Οικονομίας.
Έτσι και σήμερα, που η δεινή οικονομική και
κοινωνική συγκυρία επιβάλλει να εξευρεθούν
λύσεις για την οικονομική και ψυχική ανάταση
του πληθυσμού, η ∆ασική Υπηρεσία μπορεί να
βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή και να γίνει πυλώνας στην οικονομική αναδιάρθρωση
της χώρας και των κατοίκων της. Αρκεί η Πολιτεία να αποφασίσει να προχωρήσει και να
σχεδιάσει μια ∆ασική Πολιτική που θα αντιμε-

τωπίζει τα ∆άση και το Φυσικό Περιβάλλον ως
Εθνικό Κεφάλαιο. Αρκεί:
1. Η ∆ασική Υπηρεσία να ανασυγκροτηθεί εκ
βάθρων και να αναβαθμιστεί, αφού υπαχθεί
στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο και διαρθρωθεί κάθετα.
2. Η ∆ασική Υπηρεσία να χρηματοδοτηθεί
επαρκώς και να διατεθούν αποκλειστικά για
τη ∆ασοπονία όλοι οι οικονομικοί πόροι από
τις ασκούμενες δραστηριότητες εντός των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων (θήρα,
επεμβάσεις κλπ).
3. Να επανέλθουν όλα ανεξαιρέτως τα αντικείμενα που κατά καιρούς απομακρύνθηκαν, εξυπηρετώντας αλλότριους με το δασικό αντικείμενο, σκοπούς, στο φυσικό τους χώρο που είναι
η ∆ασική Υπηρεσία.
4. Η ∆ασική Υπηρεσία να ενδυναμωθεί και να
στελεχωθεί με προσωπικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης του κλάδου των ∆ασοπόνων, όπου
ο αριθμός των υπηρετούντων μειώνεται καθημερινά, με αποτέλεσμα την τραγική συρρίκνωσή του.
5. Να οργανωθούν τα ∆ασονομεία σε επίπεδο Τμήματος, όπου πλήρως στελεχωμένα από
υπαλλήλους όλων των ∆ασικών κλάδων και με
σαφείς και καθορισμένες αρμοδιότητες θα ενισχύσουν τη ∆ιαχείριση και δια αυτής, θα ασκείται – υπάρξει αποτελεσματική Προστασία του
∆ασικού – Φυσικού Περιβάλλοντος.
6. Να κατανεμηθούν ορθολογικά οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις μεταξύ των ∆ασικών
κλάδων, με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία του Πυραμοειδούς ∆ασοδιοικητικού
Συστήματος.
7. Να καταργηθούν όλες οι μνημονιακές διατάξεις και να κωδικοποιηθούν οι διασκορπισμένες
νομικές διατάξεις σε ένα ενιαίο κείμενο.
8. Να εκπονηθούν οι δασικοί χάρτες με πλήρη
και αποκλειστική ευθύνη της ∆ασικής Υπηρεσίας, ώστε να διασφαλισθεί η δημόσια περιουσία
και η ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση όλων
των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων».
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το αύριο εν κινδύνω
Στο συλλογικό αυτό τόμο γνωστοί ακαδημαϊκοί
και ερευνητές από την Ευρώπη και την Ελλάδα
αναλύουν εμπειρίες λειψυδρίας, σεισμικών καταστροφών, δασικών πυρκαγιών, τεχνολογικών
ατυχημάτων και πλημμυρών, που αποτέλεσαν
μεγάλα καταστροφικά γεγονότα-σταθμούς στις
χώρες προέλευσής τους. Τα αναλύουν από ποικίλες επιστημονικές σκοπιές (του Γεωγράφου,
του Γεωλόγου, του Περιβαλλοντολόγου, του
Δασολόγου, του Μηχανικού, του ΠολεοδόμουΧωροτάκτη, του Κοινωνικού και του Πολιτικού
Επιστήμονα), αναζητώντας τα μερίδια ευθύνης
της φύσης και των ανθρώπινων κοινωνιών και
κριτικάροντας τις εκ των προτέρων και εκ των
υστέρων επιλογές των επαγγελματιών-επιστημόνων, των πολιτικο-διοικητικών υπεύθυνων
αλλά και των ίδιων των πληγέντων.
Ο αναγνώστης θα συναντήσει επιστημονικές
αναπαραστάσεις των πλημμυρών του Κηφισού
(2002) και του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας (2004) αλλά και του Έλβα στη Δρέσδη της
Γερμανίας (2002), της λειψυδρίας της Αθήνας
αλλά και των ξηρασιών της Ιβηρικής Χερσονήσου, των σεισμικών καταστροφών της Αθήνας
(1999) και της Καλαμάτας (1986) αλλά και του
εν δυνάμει καταστρεπτικού αστικού σεισμικού κινδύνου που κρύβεται στις συνοικίες της
Istanbul, της πυρκαγιάς σε δεξαμενή υγρών
καυσίμων στο Buncefield δίπλα στο Λονδίνο
(2005), των δασικών πυρκαγιών της Ραφήνας
(2005) αλλά και εκείνων της Νότιας Γαλλίας
(2003) και Πορτογαλίας (2003, 2005) που κατέληξαν σε απώλειες ζωής, εκατοντάδες καμένες κατοικίες και εκατοντάδες χιλιάδες καμένα
στρέμματα δάσους…
Το βιβλίο προσφέρει άμεσες και έμμεσες απαντήσεις στα αυτονόητα ερωτήματα του αναγνώστη: Ποιος έφταιξε γι’ αυτές τις τεράστιες
α-φύσικες καταστροφές; Θα ήταν δυνατό να
είχαν αποφευχθεί; Το μέλλον μάς επιφυλάσσει με νομοτελειακό τρόπο επανάληψη τραγικών εμπειριών καταστροφών όπως εκείνης του
Αυγούστου 2007 στην Πελοπόννησο και την
Εύβοια; Καθώς ζούμε σε έναν πολυ-κινδυνικό
κόσμο, χρειαζόμαστε καλύτερους και περισσό-
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τερους διαχειριστές κινδύνων τόσο στο επίπεδο των ατομικών και ιδιωτικών πρακτικών όσο
και σ’ εκείνο της πολιτικής καθοδήγησης και διακυβέρνησης των κοινωνικών συλλογικοτήτων.
Το παρόν βιβλίο προσφέρει αυτή τη γνώση και
συμβάλλει κυρίως στη συνειδητοποίηση ότι
αυτό που διακυβεύεται σήμερα και πρέπει να
διεκδικηθεί είναι η εν κινδύνω ατομική και συλλογική ασφάλεια.
Στο βιβλίο συμμετέχουν με κείμενά τους οι:
Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Νίκος Μάμασης, Δημήτρης Κουτσογιάννης, Jorge Olcina Cantos,
Γαβριήλ Ξανθόπουλος, David Caballero, Μιράντα Δανδουλάκη, Silvia Cozzi, Scira Menoni,
Floriana Pergalani, Vincenzo Petrini, Murat
Balamir, Ευθύμιος Καρύμπαλης, Καλλιόπη Γάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν, Mark
Fleischhauer, Μ.Ν. Χριστόλης, Ν.Χ. Μαρκάτος
Επιμελητής: Καλλιόπη Σαπουντζάκη
Εκδόσεις: Gutenberg
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θέλουν το καλό μας...
θέλουν το καλό μας... ακριβώς αυτό δεν
πρέπει να τους το δώσουμε

Η μνημονιακή αρμοστεία και οι εγχώριοι ανταποκριτές της όλα αυτά τα κατοχικά χρόνια το
πρώτο που επιμεληθήκαν είναι κυρίως να διασφαλίσουν την «παραγωγή νόμων». Νόμους
που θα διασφαλίσουν κυρίως τίποτα δεν θα
στραφεί εναντίον των συμφερόντων τους. Δημιουργούν τις συνθήκες για να καταστήσουν την
πατρίδα μας ιδιοκτησία τους και οτιδήποτε που
κινείται αντίθετα σε αυτή τη λογική θεωρείται
«παράνομο». Άλλωστε όπως έλεγε ο Ε. Ράουτερ «όποιος έχει την εξουσία να καθορίζει τους
κανόνες του παιχνιδιού, φτιάχνει κανόνες που
να του επιτρέπουν να κερδίζει».
Τείνει να αποδεχτούμε πλέον ότι το νομοθετικό έργο, πάντα υπό την επίβλεψη των δανειστών, το μετατρέπει από διαδικασία ρύθμισης
των υποθέσεων του κυρίαρχου λαού σε μέθοδο στυγνής καταπίεσης και λεηλάτησης των
κεκτημένων του. Αρπακτικός πόλεμος εναντίον
της πατρίδας μας και του λαού μας, σύγχρονος
αλλά πόλεμος, που ο νικητής, τοκογλύφοι αγορές και κραταιοί της ΕΕ όσο κερδίζουν παίρνουν και περισσότερη εξουσία στον τόπο μας
για να απομυζούν περισσότερα.
Ο λαός μας, έξι χρόνια τώρα, είναι αναγκασμένος να κάνει πλουσιότερους τους δανειστές και
τους ξένους προστάτες του, οι οποίοι προσπαθούν να τον πείσουν ότι αυτό είναι το νόμιμο

και το πρέπον κατά τις υποχρεώσεις του. Η νέα
οικονομία που θα πρέπει να φτιαχτεί στην Ελλάδα, πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην
εργασία με την μικρότερη πληρωμή και στη
ζωή με τα λιγότερα δικαιώματα. Λιτός βίος και
γεμιστά για το λαό και το πλεόνασμα στα αφεντικά των θεσμών.
Τα μνημονιακά ασφαλιστικά και φορολογικά
έχουν πάντα την ίδια φιλοσοφία να σωθούν
τα «ταμεία μας». Απλό, θα δουλεύεις μέχρι τα
βαθιά σου γεράματα, όποτε έχεις δουλειά, θα
έχεις τις λιγότερες αποδοχές που μπορείς, θα
πληρώνεις όλο και περισσότερα για τις «κοινωνικές παροχές», ειδικά της υγείας. «Η οριστική
αποδήμηση στις αγκάλες του Υψίστου» είναι η
ουσιαστική λύση για το πρόβλημα του ασφαλιστικού, όπως μας είπε χαριτολογώντας ένας
από τους επικεφαλής διοίκησής ταμείου.
Θα τους αφήσουμε να μετατρέψουν τη ζωή μας
σε μια μόνιμη κόλαση επί της γης, ή θα βάλουμε στην επιθυμία μας για μια καλύτερη ζωή, την
ίδια δύναμη που έχουμε για να ζούμε.
Η επιθυμία μας για το ανθρώπινο σήμερα και
το καλύτερο αύριο, αν δεν έχει αγώνα και πάλη
θα αφήσει χώρο στον σκοτεινό εφιάλτη τους να
γίνει ζωή μας.
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εθελοντικά νέα από τον κόσμο
3,1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 100.000 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
3,1 δισεκατομμύρια δολάρια εξοικονομεί κάθε
χρόνο η πολιτεία της Νέας Υόρκης από τους
100.000 εθελοντές πυροσβέστες που υπηρετούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σύμφωνα
με μελέτη της Ένωσης Πυροσβεστών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που δημοσιεύθηκε τον
Φεβρουάριο του 2016. Η εξοικονόμηση αυτή
προκύπτει από την περίπτωση όπου θα έπρεπε να αντικατασταθούν οι εθελοντές πυροσβέστες με περίπου 31.000 έμμισθους για να καλυφθούν οι ανάγκες. Υπολογίζεται επίσης ότι
θα χρειαζόντουσαν άλλα 5,9 δισεκατομμύρια
για την μετατροπή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε πλήρως έμμισθες (ανακατασκευή και
κτίσιμο νέων σταθμών, αγορά νέων οχημάτων
κτλ). Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
της πολιτειακής φορολόγησης κατά μέσο όρο
26,5%. Ο συνολικός πληθυσμός της πολιτείας
είναι 20.000.000 κάτοικοι.
Πηγή: www.firefighternation.com

ΣΕ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΥΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΥΟΡΚΗΣ.
Οι αυξανόμενες ανάγκες για πυροσβέστες στη
πολιτεία της Νέας Υόρκης είναι ο λόγος για τον
οποίο αυτό το Σαββατοκύριακο 500 από τους
1583 πυροσβεστικούς σταθμούς άνοιξαν τις
πόρτες τους στις 23 και 24 Απριλίου 2016 και
διοργάνωσαν “Ημέρες Κατάταξης” με βασικό
στόχο να προσελκύσουν περισσότερες γυναίκες. Σήμερα, στις Π.Υ. της πολιτείας της Νέας
Υόρκης, υπηρετούν γυναίκες σε ποσοστό μικρότερου του 5% το οποίο είναι μεν μικρό αλλά
διπλάσιο σε σχέση με μια δεκαετία πριν. Ενώ
η ζήτηση για εθελοντές πυροσβέστες έχει αυξηθεί λόγω των αυξανόμενων συμβάντων, σε
αυξανόμενο ρυθμό είναι ευτυχώς και η αναγνώριση της αξίας των γυναικών πυροσβεστριών καθώς και η μείωση της προκατάληψης για
την ικανότητά τους. Οι γυναίκες πυροσβέστριες
περνούν την ίδια ακριβώς εκπαίδευση με τους
άντρες συναδέλφους τους και δεν ζητούν ειδική
μεταχείριση και οπως ενδεικτικά δήλωσε ο John
D’Alessandro, πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών της πολιτείας της Νέας Υόρκης: “Θα
έμπαινα, χωρίς δισταγμό, σε φλεγόμενο κτίριο
δίπλα σε οποιαδήποτε από αυτές τις γυναίκες”.
Πηγή: The New York Times

Επιμέλεια κειμένων - απόδοση στα ελληνικά
Εθελόντρια Πυροσβέστρια Μπίτρα Μαρία Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων Πανελλήνιας Ένωσης
Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος
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η ποίηση της φωτιάς
Η φωτιά ζωοδότρα, εντυπωσιακή, καταστροφική αλλά και γενεσιουργική, ενέπνευσε αλλά και εμπνέει. Μεγάλοι υπηρέτες της
γραφίδας την ποιητούργησαν αποτυπώνο-

ντας με λέξεις την καυτή της ύπαρξη. Το μικρό αυτό αφιέρωμα, μέρα Ποίησης, που ναι
παίρνει στίχους από έξι κορυφαίους ποιητές
και μπλέκει τους στίχους τους.

Φωτιά ωραία φωτιά μη λυπηθείς τα κούτσουρα
Φωτιά ωραία φωτιά μη φτάσεις ως τη στάχτη
Φωτιά ωραία φωτιά καίγε μας
λέγε μας τη ζωή.(1)
Ο λύχνος μου στης ιερής μελέτης το τραπέζι
σαν ένα νεκροκάντηλο στα μάτια μου αχνοπαίζει
όλα πολέμια κρύα βιβλία, κοντύλια και χαρτιά.
Με καίει κακιά φωτιά.(2)
«Έλα κοντά μου δεν είμαι η φωτιά
τις φωτιές τις σβήνουν τα ποτάμια
τις πνίγουν οι νεροποντές
τις κυνηγούν οι βοριάδες (3)
«Κοιτάχτε μπήκε στη φωτιά! είπε ένας από το πλήθος.
Γυρίσαμε τα μάτια γρήγορα. Ήταν
στ’ αλήθεια αυτός που απόστρεψε το πρόσωπο, όταν του
μιλήσαμε. Και τώρα καίγεται. Μα δε φωνάζει βοήθεια.
Διστάζω. Λέω να πάω εκεί. Να τον αγγίξω με το χέρι μου.
Είμαι από τη φύση μου φτιαγμένος να παραξενεύομαι.(4)
Το πάθος – αίμα, φωτιά, φιλιά –
με ανάβει με τρεμουλιαστές φλόγες.
Αλλά εσύ δεν ξέρεις τι είναι τούτο!
Είναι η καταιγίδα των αισθήσεών μου
που διπλώνει τον ευαίσθητο δρυμό των νεύρων μου.
Είναι η σάρκα που φωνάζει με τις διάπυρες γλώσσες της!
Είναι η πυρκαγιά! (5)
Η μοίρα μας, χυμένο μολύβι, δεν μπορεί να αλλάξει
δεν μπορεί να γίνει τίποτε.
Έχυσαν το μολύβι μέσα στο νερό κάτω από τα αστέρια
κι ας ανάβουν οι φωτιές (6)
(1) Οδυσσέας Ελύτης - (2) Κωστής Παλαμάς - (3) Μεν.Λουντέμης
(4) Τάκης Σινόπουλος - (5) Πάμπλο Νερούντα - (6) Γιώργος Σεφέρης
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το γκρέμισμα του ασφαλιστικού
Σε λίγες ώρα καταργείται ο κοινωνικός
ιστός της χώρας!! Κανείς δεν πρέπει να μείνει απαθής!!!

Αιφνιδιαστικά λίγες μέρες μετά το Άγιο Πάσχα, η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κατέθεσε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο – λαιμητόμο που προετοίμαζε το προηγούμενο διάστημα. Στις διατάξεις
του συμπεριλαμβάνονται διατάξεις που αλλάζουν την κεντρική φιλοσοφία του τρόπου υπολογισμού και των συντάξεων των ενστόλων, με
το γνωστό μνημονιακό τρόπο.
Άμεσα με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη
Βουλή, από κοινού τα προεδρεία των εργαζομένων στα ΣΑ ξεκίνησαν συναντήσεις με
τα Κόμματα της συγκυβέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ &
ΑΝΕΛ), οι οποίες έλαβαν χώρα εντός της Βουλής και μεταξύ τόσο των Βουλευτών των προαναφερομένων Κομμάτων όσο και του Υπουργού Εργασίας, κ. Γιώργου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ο
οποίος αν και αρχικά είχε υποσχεθεί αλλαγές
που δεν είχαν δημοσιονομικό κόστος εν τούτοις
κατά την μεσημεριανή μας συνάντηση απέρριψε οποιαδήποτε αλλαγή επί του συγκεκριμένου
νομοσχεδίου.
Οι Ομοσπονδίες, έστω και την ύστατη στιγμή,
πίεσαν και θα συνεχίσουν να πιέζουν για:
Α) Τη μη περικοπή κύριων και επικουρικών συντάξεων, τόσο στις εξ ιδίου δικαιώματος όσο
και στις περιπτώσεις λόγω θανάτου, καθώς και
των εφάπαξ βοηθημάτων.
Β) Τη μη ένταξη του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (ΓΛΚ) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και τη διατήρηση του ΓΛΚ
έστω ως Υπηρεσία απονομής και κανονισμού
της σύνταξης των Δημοσίων Λειτουργών –

Στρατιωτικών.
Γ) Την άρση της επαχθούς και ανήθικης διάταξης που καταργεί τις συντάξεις χηρείας των
αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών που
οι σύζυγοί τους έχουν ηλικία μικρότερη των 52
ετών, άνευ τέκνων και δολοφονούνται – καίγονται - πνίγονται ένεκα και εξαιτίας της Υπηρεσίας.
Δ) Επιμέρους άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν
διάφορα θέματα ασφαλιστικής φύσεως.
Στην κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μεταξύ
των άλλων τονίζοταν:
«Πρέπει άπαντες να καταλάβουν ότι τις επόμενες ώρες επιχειρείται από την Κυβέρνηση και
τους Δανειστές τους η πιο βάναυση και άμεση
κατάργηση κοινωνικών δικαιωμάτων και παροχών, για τα οποία δόθηκαν εδώ και πολλές δεκαετίες αγώνες και χάθηκαν ζωές.
Τούτη τη στιγμή κανείς δεν πρέπει να μείνει
απαθής και όλοι, ως μια γροθιά, να ανατρέψουμε την εις βάρος μας διαμορφωθείσα κατάσταση που θα προκύψει από την επομένη της ψήφισης του νομοσχεδίου.
Υποσχέθηκαν Ισονομία – Κοινωνική Δικαιοσύνη και Νομοθετούν Περικοπές – Καταργήσεις
συντάξεων σε Ορφανά και Χήρες!!
Μπράβο σας κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης!!!»
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άλλο ένα μνημονιακό ασφαλιστικό
εμπρηστής της ζωής μας
Η ΕΑΠΣ από την πρώτη στιγμή σε κοινό μέτωπο με τα υπόλοιπα σωματεία του χώρου προσπάθησε να στείλει τη φωνή διαμαρτυρίας της
προς όλες τις κατευθύνσεις. Με δημόσια παρέμβασή της στις 6/5 επεσήμανε:
Η Κυβέρνηση, συνεπής στην μνημονιακή της
πολιτική την Κυριακή με ταχύτατες διαδικασίες
θα επιχειρήσει να ψηφίσει το νομοσχεδίου-λαιμητόμο για το «ασφαλιστικό». Στις διατάξεις του
γκρεμίζεται ότι είχε απομείνει από τα άλλα μνημόνια, εξαφανίζοντας ασφαλιστικά κεκτημένα.
Με ιδεοληπτική στόχευση, ξεχνιούνται οι εκατοντάδες νεκροί συνάδελφοι εν ώρα καθήκοντος
και το νομοσχέδιο ισοπεδώνει ασφαλιστικά αδιακρίτως, περιφρονώντας την ιδιαιτερότητα του
επαγγέλματος των ενστόλων.
Πέρα από τον ασφαλιστικό τυφώνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία συρικκνώνοντας ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας.
Μαζί με τους συναδέλφους προέδρους των
υπολοίπων σωματείων του χώρου, προσπαθήσαμε έστω την τελευταία στιγμή να προασπίσουμε τα συνταξιοδοτικά μας κεκτημένα με
επαφές με στελέχη των κυβερνητικών εταίρων.
Έστω και την τελευταία στιγμή πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας. Έχουμε συντονίσει τις δράσεις μας με τους συναδέλφους αστυνομικούς
και λιμενικούς, ενώ κορυφώνουμε με τη συμμετοχή μας στο Συλλαλητήριο που αποφάσισε
η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην
Πλατεία Συντάγματος την Κυριακή, 8 Μαΐου
2016 και ώρα 18:00 μαζί με όλους τους εργαζομένους στο Δημόσιο, τους ανέργους και τους
συνταξιούχους σε παλλαϊκή κινητοποίηση για
να ακυρώσουμε τα σχέδια ψήφισης και εφαρμογής των μνημονιακών εκτρωμάτων.
Και αυτή την πυρκαγιά που καίει τη ζωή μας
πρέπει να τη σβήσουμε. Τίποτα δεν χαρίζεται
Το πρωί του Σαββάτου 7 Μαΐου, λίγες ώρες προ
της ολοκλήρωσης της συζήτησης για την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού ο ένστολος συνδικαλισμός κάνει το καθήκον, παλεύοντας για να
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ανατρέψει την υφαρπαγή των συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της ΕΑΠΣ συμμετείχε στη δράση που διοργάνωσε η ΠΟΑΣΥ, έξω
από τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να
σταλεί ένα μήνυμα αγανάκτησης και απογοήτευσης προς την κυβέρνηση για το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο.

Εν συνεχεία της ισχυρής αυτής συμβολικής
δράσης, πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή συναντήσεις με κυβερνητικούς υπουργούς και βουλευτές, από τους οποίους ζητήθηκε, έστω και
την τελευταία στιγμή η βελτίωση διατάξεων του
σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό.
Το πρωί της Κυριακής 8 Μαΐου, ημέρα ψήφισης
του νομοσχεδίου, αντιπροσωπεία της ΕΑΠΣ
συμμετείχε σε συμβολική δράση μαζί με τα σωματεία αστυνομικών και λιμενικών έξω από το
Κοινοβούλιο, στέλνοντας τη φωνή διαμαρτυρίας της έστω και την τελευταία στιγμή.
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www.eaps.gr

Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
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.

διαρκής
έγκυρη
έγκαιρη
άμεση
ενημέρωση
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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.
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.
http://nikdiamantis.blogspot.com

Τελευταίοι Προέδροι

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