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το νέο και η δύναμη της αλλαγής

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

Ο ταλαιπωρημένος λαός μας, από την επιδρομή
των αγυρτών των αγορών, και τα πειράματα των
υπαλλήλων της τρόικας, στην πατρίδα μας, τα
τελευταία χρόνια, άλλαξε την οπτική του πλέον
τόσο για την ουσία της πολιτικής, όσο και για τις
κοινωνικές διεργασίες γενικότερα.
Η οριζόντια φτώχεια και ανέχεια που σάρωσε
κυρίως την μικρομεσαία τάξη, μέσα σε ελάχιστο
καιρό, έδειξε πόσο πλαστή ήταν η οικονομική
ευμάρεια, αλλά και πόσο πλαστή είναι η ίδια η
ταξιθέτηση σε αυτή την τάξη, αφού στην ουσία
η μόνη διαστρωμάτωση που “επιτρέπεται” είναι
οι κατέχοντες και οι μη. Ξαφνικά ξεφούσκωσε η
χαρά της μικρής μας ιδιοκτησίας, που βασιζόταν
στο πανάκριβο δάνειο, και εξαθλιώθηκε η καθημερινότητά μας, από το άγριο τσεκούρωμα του
μικρομεσαίου επιδοματικού μας μισθού.
Η κατάσταση βέβαια γίνεται ακόμα πιο τραγική,
από την προσθήκη στον οικογενειακό μας περίγυρο, ανέργων, απολυμένων, κινητοποιημένων,
κλπ. Η μικρομεσαία τάξη ένιωσε ξαφνικά την
ντροπή να χρωστάει, να εξαθλιώνεται και όλοι
μας ζούμε το δράμα, να βλέπουμε δίπλα μας,
απέναντι μας, “νοικοκυραίους φαμελίτες” να αυτοχειριάζονται αρνούμενοι το δράμα τους.

Αυτή η νέα μεταμνημονιακή ελληνική δημοκρατία, ανέδειξε την ανικανότητα διαχείρισης του
δράματος από την συνήθη πολιτική πραγματικότητα. Η φωτιά του μνημονίου σαρώνει μαζί
της δομές, πολιτικές, που γνωρίζαμε και πολλοί
από εμάς υποστηρίξαμε.Σήμερα βλέπουμε με
σαρκασμό και ίσως κατανόηση, πως διαχωριστικές πολιτικές γραμμές του χθες είναι άδεια
πουκάμισα σήμερα. Πως η πολιτική τοποθέτηση
του χθες, φαντάζει ανέκδοτο του σήμερα. Γιατί
σήμερα τίποτα δεν ξημέρωσε ίδιο στην πολιτική
και στην κοινωνία μας. Σήμερα ξημέρωσε με το
λαό μας να ναι στην ίδια πλευρά, αυτή της επιβίωσης, της συνοχής και της συντροφικότητας για
να αντέξουμε τη βαρβαρότητα και την αγυρτεία
των τοκογλύφων και των αδηφάγων αγορών.
Το νέο συστατικό της κοινωνίας που ξημερώνει,
είναι η συναίσθηση ότι ο κόσμος της εργασίας,
οι μη προνομιούχοι αυτού του τόπου, δεν αποδέχονται παλιές ψευδεπίγραφες ταμπέλες και
χωριστικά αυλάκια. Το νέο είναι αυτό που ξημερώνει μέσα στην μνημονική σκοτεινιά, είναι η
νέα μεταπολίτευση που ανατέλλει και παρασέρνει στο διάβα της ξεπερασμένα και ψευδεπίγραφα πολιτικά θέσφατα.
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Τα δυσβάσταχτα μνημόνια της τρόικας, χωρίς να
το προβλέψουν και ένα νέο μνημόνιο του περήφανου λαού μας με τον ιστορικό του προορισμό,
να αλλάξει την πολιτική του δομή και την κοινωνική φυσιογνωμία του. Σε αυτή την κομβική στιγμή της κρίσης, αρχίζει να γεννιέται το καινούριο
στην κοινωνία μας και αυτό το μνημόνιο ο περήφανος και κυρίαρχος λαός μας θα το υλοποιήσει.
Πάντα ο βαρύς χειμώνας, ακολουθείται από την
άνοιξη...
Στο απόγειο μιας μεγάλης πλέον ιστορικής διαδρομής, η μικρή ανθρωπότητα μας ετοιμάζεται
να αλλάξει άλλη μια χρονική σελίδα. Με τον πολιτισμό μας να βρίσκεται στο ναδίρ της τεχνολογικής εξέλιξης, την επιστήμη να έχει περάσει σε
μυθικά επιτεύγματα, την βιομηχανία να παράγει
απίστευτο πλούτο.
Την ίδια ώρα, χιλιάδες ψυχές παθαίνουν από
πείνα, λιμοκτονούν και υδροκτονούν, χιλιάδες
ψυχές πεθαίνουν χωρίς πρόσβαση σε παροχή
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υγείας, ενώ η ανισοκατανομή του πλούτου σκορπά φτώχεια, δυστυχία και εξαθλίωση σε όλες τις
μεριές του πλανήτη.
Άλλη μια χρονιά που δεν τα καταφέραμε, που
δεν μπορέσαμε να εξανθρωπίσουμε την ανθρωπότητα μας.
Άλλη μια χρονιά που δείξαμε το αμιγώς σαρκοβόρο της φυλής μας.
Που το ακαδημαϊκό πνεύμα της συλλογικής μας
έκφρασης δεν μπόρεσε να εκφράσει τα απλούστερα διανοήματα του ουμανισμού, της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της δικαιοσύνης.
Η χρονιά που γίνεται πλέον ιστορικός χρόνος,
στοιχειώθηκε από τη φρίκη του πολέμου, των
συγκρούσεων, των καταστροφών. Δεν τα καταφέραμε.
Ελπίζουμε ακόμα όμως, μαζί με την πρωινή ανατολή της 01-01-2014 να αδράξουμε την ευκαιρία,
και να αναδείξουμε πρωταγωνιστή της ανθρωπότητας τον Άνθρωπο - Εμάς.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

για την εισφορά αλληλεγγύης του Ν.3986
Παραμονές πρωτοχρονιάς δεχθήκαμε πολλά
τηλέφωνα από συναδέλφους για κινήσεις από
άλλους χώρους του δημοσίου, όπου έσπευδαν
να καταθέσουν αιτήσεις προς τις ΔΟ Υ που να
αιτούνται επιστροφή των κρατήσεων για την εισφορά αλληλεγγύης περασμένων ετών.
Για το θέμα άμεσα ήρθαμε σε επικοινωνία με τα
σωματεία του χώρου μας, τον νομικό μας σύμβουλο και την ΑΔΕΔΥ. Από τις επαφές μας, αυτό
που προέκυψε καλύτερα αποτυπώνεται σε σχετικό κείμενο της γνωμάτευσης της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε. κ. Μ. Τσίπρα, σύμφωνα με
την οποία:
…μέχρι σήμερα, δεν έχει δημοσιευτεί κάποια
δικαστική απόφαση, με την οποία να κρίνεται
αμετάκλητα, η συνταγματικότητα ή μη των ως
άνω εισφορών. Είναι γνωστό βεβαίως, ότι έχουν
υποβληθεί προσφυγές αναφορικά με το θέμα
αυτό, οι οποίες ωστόσο, δεν έχουν κριθεί αμετακλήτως. Η υποβολή αίτησης διακοπής της
παραγραφής μοναδικό σκοπό έχει την διασφάλιση, ότι οι αξιώσεις για επιστροφή των παρακρατηθέντων κατά το έτος 2011 δεν θα υποκύψουν στην διετή παραγραφή, που προβλέπει ο
Κώδικας Περί Δικών Δημοσίου. Στο σημείο αυτό,

πρέπει να τονιστεί, ότι η ως άνω διεκδίκηση, η
αίσια έκβαση της οποίας δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να θεωρηθεί δεδομένη, είναι προφανώς ζήτημα προσωπικής επιλογής του κάθε εκπαιδευτικού, ο οποίος και μπορεί να επιλέξει εάν
θα υποβάλλει την σχετική αίτηση ή όχι ή εάν θα
διεκδικήσει ακολούθως δικαστικά την επιστροφή
των παρακρατηθέντων».
Πάντως σε κάθε περίπτωση το ζήτημα παρακολουθείται, και οπωσδήποτε στις 31/12 δεν υπήρχε περίπτωση κανείς συνάδελφος να πάει στην
αρμόδια ΔΟΥ και να εισπράξει έτσι απλά με μια
αίτηση χρήματα από την θρυλούμενη επιστροφή
του χαρατσιού. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι
το θέμα το παρακολουθούμε εδώ και καιρό, καθώς αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων των
προσφυγών που έχουν κατατεθεί από τις Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Σαφώς πάντως στο σκληρό μνημονιακό περιβάλλον που βιώνουμε, αυτές οι διαδικασίες δεν
είναι ιδιαίτερα εύκολες. Χαρακτηριστικό είναι ότι
στο αντίστοιχο χαράτσι που επιβλήθηκε στους
ελεύθερους επαγγελματίες ως «τέλος επιτηδεύματος» συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ, το έκρινε συνταγματικό.
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την εποχή των μνημονίων
Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος καλωσόρισε το 2014 με μια έκθεση γελοιογραφιών, σχεδιασμένες από τον συνάδελφο
Αντιστράτηγο ΠΣ εα Σπύρο Μουρατίδη, με τίτλο
«Την Εποχή του Μνημονίου».
Τα σκίτσα του, καθοδηγούμενα, από κοινωνική
ευαισθησία και ευρύτερη καλλιέργεια, βουτηγμένα στην κερκυραϊκή καυστικότητα, τον αγαπημένο τόπο του, όπου και ζει, γελοιογραφούν την
πολιτική, τις κοινωνικές διεργασίες, το γίγνεσθαι
της πατρίδας μας.
Το πενάκι του μας χαρίζει δημιουργήματα που
μας βοηθάνε τόσο μέσα από το περιοδικό μας,

όσο και από τους ιστότοπους της ΕΑΠΣ, να περνάμε τα μηνύματα μας στην κοινωνία και στους
πολιτικούς ταγούς αυτή της ταλαίπωρης από το
μνημόνιο χώρας.

βιβλιογραφικός κατάλογος πυροσβεστικής βιβλιοθήκης

Κυκλοφόρησε και διατίθεται ελεύθερα από τους
επικοινωνιακούς κόμβους του Πυροσβεστικού
Σώματος, η δεύτερη ηλεκτρονική (e-book) έκδοση του Πυροσβεστικού Μουσείου με τίτλο
“Βιβλιογραφικός Κατάλογος της Πυροσβεστικής
Βιβλιοθήκης” και συγγραφέα τον Αντιπύραρχο
Γιάννη Σταμούλη.
Η έκδοση αποτελεί τον πρώτο βιβλιογραφικό
κατάλογο της βιβλιοθήκης του Πυροσβεστικού
Μουσείου. Για την καλύτερη χρήση και διευκόλυνση των συναδέλφων και των ερευνητών που
θα θελήσουν να εντρυφήσουν στην καταγεγραμμένη πυροσβεστική γνώση το σύνολο των βιβλίων έχει κατανεμηθεί σε 19 βασικές κατηγορίες.
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ο νέος νόμος για το Πυροσβεστικό Σώμα

Μετά από μήνες, από τη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση
του ΠΣ, αρχές Φεβρουαρίου κατατέθηκε από
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Πολιτικής
Προστασίας, με το όνομα «Αναδιοργάνωση
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». Από την πρώτη ανάγνωση
του πολυσέλιδου κείμενου εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις από το αρχικό κείμενο που είχε τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση. Κάποιες από αυτές
αφορούν βελτιώσεις, σύμφωνα και με τις αιτιάσεις που είχε διατυπώσει η ΕΑΠΣ τότε, αλλά και
νέες ρυθμίσεις, που χρήζουν επεξεργασίας.
Στις 1 Φεβρουαρίου η ΕΑΠΣ με ανακοίνωσή
της, σημειώνει ότι μελετάται το κείμενο του νομοσχεδίου, προκειμένου να διαμορφωθεί συνολική και ολοκληρωμένη άποψη. Επίσης καλεί
τους Περιφερειακούς Εκπροσώπους της ΕΑΠΣ
σε επικοινωνία με τα μέλη σε όλη τη χώρα, να
αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου,
παρατηρήσεις, αιτιάσεις και προτάσεις ώστε να
συμπεριληφθούν σε μια συγκροτημένη ολοκληρωμένη επεξεργασία του ν/σ, προκειμένου να
παρουσιασθεί στα κόμματα καθώς και στη σχετική επιτροπή της Βουλής, στην ακρόαση φορέων.
Επιστολή διαμαρτυρίας προς Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ

Από τα ΜΜΕ ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη
12/02/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του
“Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ με συνδικαλιστικούς εκπροσώ-

πους αστυνομικών και πυροσβεστών” όπως και
αναγράφεται σε σχετικό δελτίο τύπου του τομέα.
Από κοινού ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ την επόμενη μέρα στέλνουν επιστολή διαμαρτυρίας στον
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευαγ. Βενιζέλο, σύμφωνα
με την οποία επισημαίνουν:
«Κύριε Πρόεδρε
Μας προξενεί ιδιαίτερο προβληματισμό η συγκεκριμένη είδηση, μιας και ουδείς από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του επαγγελματικού
πυροσβεστικού προσωπικού έλαβε μέρος στη
συνάντηση, μιας και προφανώς ουδείς κλήθηκε.
Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον πυροσβεστικό οργανισμό, και ενώ έχει κατατεθεί ήδη στο
κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας,
θα περιμέναμε από το κόμμα σας, ως κυβερνητικός εταίρος, να επιθυμούσατε να ακούσετε
τις θέσεις των Σωματείων μας. Γεγονός που δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό, ούτε σήμερα, όπου
κατά την ακρόαση μας στη σχετική επιτροπή στη
Βουλή δεν παρέστη εκπρόσωπός σας να ακούσει τις απόψεις μας.
Κύριε Πρόεδρε
Επειδή θα συμφωνήσουμε απόλυτα στην φράση με την οποία κλείνει το σχετικό δελτίο τύπου
του Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη του κόμματός σας ότι “Λέμε ναι στην
αναδιάρθρωση, όχι στο συγκεντρωτισμό και
στην αναβίωση πρακτικών του παρελθόντος” είμαστε στη διάθεσή σας να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας, τις οποίες και ευελπιστούμε
να στηρίξετε στην κοινοβουλευτική διαδικασία
των επόμενων ημερών».
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H παρέμβαση της ΕΑΠΣ στην Βουλή, στην
ακρόαση φορέων για το Ν/Σ για την αναδιοργάνωση του ΠΣ
Το προεδρείο του ΔΣ της ΕΑΠΣ κλήθηκε στις 13
Φεβρουαρίου, από την αρμόδια επιτροπή της
Βουλής, να καταθέσει τις απόψεις της για το ν/
διο για την αναδιοργάνωση του ΠΣ Στην ομιλία
του ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιάννης Σταμούλης, στο
διατιθέμενο χρόνο, έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των θέσεων της ΕΑΠΣ για το εν λόγω
νομοσχέδιο, ενώ αναλυτικότερο υπόμνημα υποβλήθηκε στα κόμματα και στους μετέχοντες στην
Επιτροπή, Βουλευτές.
Η παρέμβαση του Προέδρου:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Γενικέ Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας»
«Tο παρών νομοσχέδιο, σαφώς και δεν μπορούμε ότι επιτυγχάνει να δικαιολογήσει επαρκώς τον
τίτλο του «Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός
Υπηρεσιών του ΠΣ». Αν ουσιαστικά έπρεπε να
επιχειρηθεί αυτό θα έπρεπε πρωτίστως:
1. Να έχει προηγηθεί ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΠΣ, να έχει
εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο των κρίσεων
και προαγωγών των στελεχών του ΠΣ, να έχει
εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο του κανονισμού μεταθέσεων και του πειθαρχικού δικαίου
του προσωπικού.
2. Επίσης, αν θέλουμε να μιλάμε για αναδιοργάνωση των ΠΥ θα έπρεπε να είχε ήδη συντελεστεί η επαναξιολόγηση των Υπηρεσιών και των
Κλιμακίων μας με αντικειμενικό και επιστημονικό τρόπο, ώστε να αποκατασταθεί ο «εξωπυροσβεστικός τρόπος ίδρυσης τους την τελευταία
δεκαετία.
3. Τέλος, αν υπάρχει η βούληση για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του ΠΣ θα πρέπει στο πρώτο
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κιόλας άρθρο του Ν/Σ, να υπάρχει ρύθμιση που
θα εξαφανίσει την «εγκληματική» για την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού
τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού
και να προβλέψει άμεσα την ομογενοποίησή του
σε επαγγελματίες πυροσβέστες. Όσο αφορά το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στη σημερινή του
μορφή, έχουν εξαλειφθεί αρκετά από τα αρνητικά που είχαμε εντοπίσει στην πρώτη δημόσια
διαβούλευση πριν από μήνες. Όμως και σε αυτή
την τελική μορφή έχουν παραμείνει σημεία για
τα οποία εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας
Άρθρο 66
Επαναδιατυπώνεται η τριχοτόμηση του πυροσβεστικού προσωπικού,, ενώ δεν υπάρχει η κατηγορία του εποχικού προσωπικού, για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης.
Άρθρο 67
Καταργείται η κορυφαία δομή του Αρχηγείου του
Πυροσβεστικού Σώματος,
Εισάγεται ο Συντονιστής Επιχειρήσεων, θεσμός
που είναι άγνωστο από ποια αναγκαιότητα προέκυψε, με έδρα αντίστοιχα Πάτρα Θεσσαλονίκη
και Πειραιά, και με ασαφή ακόμα και τον τομέα
ευθύνης τους , ο οποίος θα καθοριστεί αργότερα
με απόφαση ΑΠΣ.
Άρθρο 68
Εδώ αρχίζει να ξεδιπλώνεται η διοικητική αστοχία καθώς εξαφανίζεται το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΣ η
κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας του σχηματισμού το ΑΠΣ
Δημιουργούνται 6 υπερ-διευθύνσεις που η καθεμία έχει τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων με
αποτέλεσμα να γίνουν δυσκίνητες και σαφώς
υπερ-συγκεντρωτικές ως δομές.
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Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η
αναγκαιότητα ως χωριστών δομών της
Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως
απόλυτα εξειδικευμένες τόσο σε αντικείμενο
όσο και σε προσωπικό.
Τέλος ενώ στην τελευταία παράγραφο καθορίζεται ότι με απόφαση του Αρχηγού τροποποιούνται
και κατανέμονται οι αρμοδιότητες Διευθύνσεων
και Τμημάτων στα επόμενα άρθρα του νόμου
γίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών, αντί του
ορθότερου να τεθεί εξουσιοδοτική διάταξη για
έκδοση σχετικού κανονισμού λειτουργίας του
επιτελείου είτε με απόφαση του ΑΠΣ ή Υ.Α.
Άρθρο 69
Η πολύ καλή πρωτοβουλία της δημιουργίας του
ΕΣΚΕ, θα πρέπει να ακολουθηθεί από σχετική
ρύθμιση που να κάνει συμβατή τη διαχείριση
περιστατικών πολιτικής προστασίας με ανάλογη
δομή και στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στους
αντίστοιχους τομείς Πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 70
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εγχείρημα, που
όμως το νομοθέτημα που οι λεπτομέρειες δεν το
υποστηρίζουν καθώς χρησιμοποιεί ως δομή το
Π.Δ. 174/83 που είναι πεπαλαιωμένο και για το
οποίο έχουν συσταθεί δεκάδες επιτροπές προκειμένου να το τροποποιήσουν.
Οι περισσότερες οργανωτικές ρυθμίσεις είναι
πρόχειρες και αποσπασματικές, γι αυτό στο
συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να παραμείνει
μόνο η κεντρική φιλοσοφία της ανωτατικοποίησης και των βασικών δομών της και τα υπόλοιπα
περί λειτουργίας της Π.Α. να τεθεί εξουσιοδοτική
διάταξη για να ρυθμιστούν με Π.Δ.
Η εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών μέσω των

Πανελληνίων σαφώς και είναι θετικό βήμα, αλλά
δεν ορίζεται τι θα γίνει με την αναπλήρωση του
προσωπικού και με ποιο τρόπο θα προσλαμβάνεται μέχρι την πρώτη αποφοίτηση τους.. Το
ίδιο ισχύει και για την είσοδο στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών. Τέλος για την εξέλιξη των Αρχιπυροσβεστών είναι θετική ή πρόβλεψη για την
εξέλιξη τους, αλλά σαφώς και άμεσα χρειάζεται
το αναγκαίο Π.Δ. που να ξεκαθαρίζει τις λεπτομέρειες αυτής της εξέλιξης.
Άρθρο 71
Καθιερώνεται η Διεύθυνση Ελέγχου Επιθεώρησης του ΠΣ ως πυροσβεστική αστυνομία για το
πυροσβεστικό προσωπικό. Το προσωπικό μας
μέχρι στιγμής ελέγχεται από όλες τις διοικητικές
δομές ελέγχου, διαθέτοντας και ένα αρκετά ευρύ
πλέγμα πειθαρχικού ελέγχου.
Επίσης σε κάθε περίπτωση και πέρα από τις
οποιεσδήποτε προθέσεις του θεσμού, δεν μπορεί να μην σταθούμε στην δαιμονοποίηση αξιωματικών που ασχολούνται με τα κοινά και έχουν
υπηρετήσει στα γραφεία πυροσβεστικής και πολιτικής ηγεσίας, οι οποίοι αποκλείονται από το
να υπηρετήσουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία.
Άρθρο 72
Η αναφορά ότι πυροσβεστικά πλοιάρια εμπλέκονται στην εθνική άμυνα της χώρας δεν είναι
ξεκάθαρης σημασίας. Επίσης η πρόβλεψη της
στελέχωσης από ιδιώτες πλοηγούς θα δημιουργήσει εκ νέου τα γνωστά ζητήματα της πολύπαθης τριχοτόμησης και σε αυτόν τον τομέα.
Άρθρο 73
Το ζήτημα της ηγεσίας πάλι δεν αντιμετωπίζεται
με σύγχρονο τρόπο, (θητεία) ενώ χάνεται ένα
βαθμός Αντιστράτηγου και υποβαθμίζονται οι
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Περιφερειάρχες Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδος.
Εισάγονται δύο Υπαρχηγοί, ιεραρχικό μοντέλο
που το χαμε στο πρόσφατο παρελθόν , δεν απέδωσε και καταργήθηκε.
Εισάγεται ο θεσμός του Συντονιστή, άγνωστος
και ασύμβατος στην μέχρι σήμερα δομή και καταργούνται οι Επιθεωρητές, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.
Παρότι η Ακαδημία αναβαθμίζεται, υποβαθμίζεται κατά βαθμό και ο Διοικητής της και ο Υποδιοικητής της.
Ενώ προβλέπεται η διεύθυνση των διευθύνσεων να ασκείται από Αρχιπυράρχους δεν συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο του Ν/Σ ο πίνακας των
οργανικών θέσεων κατά βαθμό ώστε να φαίνεται πως θα γίνει η συγκεκριμένη στελέχωση.
Άρθρο 75
Προφανώς για «μνημονιακούς λόγους» περικόπτεται ένας βαθμός Αντιστρατήγου ΓΥ και ενός
Υποστρατήγου ΥΓ για να εξοικονομηθεί μια χούφτα ευρώ γιατί τόσο είναι η μισθολογική διαφορά τους μετά το τελευταίο μνημόνιο.
Απλά με Π/Δ προβλέπεται ότι μπορεί να συρρικνώνεται η οργανική δύναμη του ΠΣ της οποίας
η οργανική δύναμη κατά βαθμό και ειδικότητα
δεν περιλαμβάνεται πουθενά στο νομοσχέδιο.
Στο συγκεκριμένο άρθρο καθορίζεται επίσης δύναμη 50 πυροσβεστικών υπαλλήλων πάλι χωρίς να εμφαίνεται η θέση τους στην οργανική δύναμη του ΠΣαφού όπως προείπαμε δεν υπάρχει
ο σχετικός πίνακας.
Άρθρο 84-92
Εδώ αναφέρονται με λεπτομέρειες τα καθήκοντα των Διευθύνσεων του ΑΠΣ, ζήτημα που
απλά πρέπει να ρυθμίζεται με Π/Δ. ή Υ.Α. ή απόφαση ΑΠΣ προκειμένου να έχει τη δυνατότητα
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να προσαρμόζεται στις αναγκαιότητες που παρουσιάζονται.
Άρθρο 93
Ιδρύονται τα Περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων
που όμως δεν προβλέπεται η ξεκάθαρη διασύνδεσή τους με τα περιφερειακά όργανα πολιτικής
προστασίας της αυτοδιοίκησης που έχουν ξεκάθαρα αυτόνομη διοικητική μορφή και υπαγωγή
στο ΥΠ.ΕΣ.
Άρθρο 96
Εδώ ξεκάθαρα πλέον υλοποιείται προφανώς
μια μνημονιακή επιταγή και περικόπτεται ο καταληκτικό βαθμός όλων των Αξιωματικών ΕΥ
Πλοηγών, Τεχνικών, Υγειονομικών.
Άρθρο 99
Προβλέπεται μια αόριστη διάταξη για την πρωθύστερη χρονικά εισαγωγή στο ΠΣ των ΠΠΥ
που προβλέπει ο 4093/2012, αν και ήδη βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο της 5ετίας τους.
Δεν επιλύεται κανένα θέμα μεταθέσεων, αδειών
και καθηκόντων των ΠΠΥ διαιωνίζοντας την τραγική για την αποτελεσματικότητα του ΠΣ σύλληψη του θεσμού.
Τέλος ουδέν νεότερο προστίθεται για την εγκληματική ολιγωρία να μην εφαρμόζεται ουδείς κανόνας υγείας και ασφάλειας στον πυροσβεστικό
οργανισμό και δυστυχώς παρά την δέσμευση
στο τέλος της διαβούλευσης στις δύο προβλέψεις του άρθρου 65 για την είσπραξη προστίμων για διοικητικές ποινές και των παραβόλων
για την εκπαίδευση ούτε ένα ευρώ δεν προβλέπεται να πηγαίνει ως πόρος στα Επικουρικά μας
Ταμεία που παραμένουν τραγικά άδεια μετά το
ληστρικό PCI. Να σημειώσω ότι είμαστε το μόνο
Σώμα χωρίς ούτε ένα πόρο για τα επικουρικά
μας Ταμεία.
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Κύριοι Βουλευτές
Δεν ξέρω τελικά αν το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί και πότε. Αυτό που σίγουρα γνωρίζω
είναι ότι είμεθα στα μέσα Φεβρουαρίου και η
διοικητική μηχανή του ΠΣ σύμφωνα και με την
πρόβλεψη του νόμου θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία των κρίσεων και προαγωγών για να μπορούν έγκαιρα τα στελέχη μας να
ξεκινήσουν την προετοιμασία για την αντιπυρική
θωράκιση της χώρας. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές αυτές που προβλέπει το ν/δ θέλουν χρόνο
και δεν μπορούν να βρούν πεδίο εφαρμογής μια
ανάσα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου του 2014. Και επειδή η πολιτική προστασία
της χώρας είναι πολύ σοβαρή για να αποδέχεται
ολιγωρίες ή αστοχίες θα παρακαλούσα να εμμείνετε όπως η εφαρμογή των όποιων αλλαγών να
έχουν εφαρμογή μετά το τέλος της αντιπυρικής
περιόδου, δηλ μετά τον Οκτώβρη του 2014
Συνέχιση της παρέμβασης της ΕΑΠΣ στην
Βουλή των Ελλήνων
Στις 17 Φεβρουαρίου, το απόγευμα συνεχίστηκε
στην Βουλή των Ελλήνων, η ακρόαση των φορέων για το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο
περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την ανασυγκρότηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Την ΕΑΠΣ
εκπροσώπησε το Προεδρείο της και ο Πρόεδρος
της απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών. Πέρα
από όσα επισημάνθηκαν στην ολοκληρωμένη
κροτική του Ν/Σ στις 13-2 (την πρώτη ακρόαση
φορέων), επισημάνθηκε η ανάγκη επαναδιατύπωσης στο ν/ο συγκεκριμένα της οργανικής δύναμης του ΠΣ όπως διαμορφώνεται, ενώ τονίστηκε ότι η σχεδιαζόμενη μετάθεση των κρίσεων
και προαγωγών των αξιωματικών του ΠΣ πέρα
από τον προβλεπόμενο κατά το νόμο χρόνο,
θα επιφέρει τόσο διοικητικά προβλήματα στον

πυροσβεστικό μηχανισμό, όσο και θέματα καθυστέρησης σχεδιασμού της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου του 2014.
Συνάντηση εκπροσώπων σωματείων του
ΠΣ με τον Εισηγητή της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Στις 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των ΔΣ της ΠΟΕΥΠΣ, της
ΕAΠΣ και της ΠΕΕΠΣ με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κ. Τριαντάφυλλο με αντικείμενο το σχέδιο
νόμου που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή
της Βουλής και αφορά, μεταξύ άλλων, στην αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο Βουλευτής ενημερώθηκε για τις θέσεις των εκπροσώπων των Πυροσβεστών επί του τελικώς
διαμορφωθέντος σχεδίου νόμου, ενώ εκτενής
αναφορά έγινε στην τροπολογία που προτίθεται
να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την
ΕΑΠΣ εκπροσώπησε στη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΔΣ Γ. Σταμούλης και ο Αντιπρόεδρος
Φ. Παντελεάκος.
Στις 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται δεύτερη
συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων
της ΕΛΑΣ και ΠΣ με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Κ. Τριαντάφυλλο, εισηγητή της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ
για το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο το σχέδιο νόμου
για την αναδιοργάνωση ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΓΓΠΠ, του
Υπουργείου, που συζητείται στην Βουλή. Την
ΕΑΠΣ στην συνάντηση εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιάννης Σταμούλης και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Φίλιππος Παντελεάκος.
Ο κ Τριαντάφυλλος από την πλευρά του ενημέρωσε για τις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ που έγιναν με σχετικές τροπολογίες στο αρχικό κείμενο
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του νομοσχεδίου. Ειδικά για το ΠΣ μας ενημέρωσε, ότι μεταξύ των άλλων, πρότεινε και και
υιοθετήθηκαν από τον κ. Υπουργό τα ακόλουθα:
1. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
να είναι κάτοχος τουλάχιστον πτυχίου ΑΕΙ, επίσης μας επισημάνθηκε ότι έχει ζητηθεί να έχει
επιπλέον κατ ελάχιστο διετή θητεία.
2. Ο Διοικητής της νέας υπηρεσίας «Διεύθυνση
Επιθεώρησης και Ελέγχου ΠΣ» να είναι ανώτατος αξιωματικός.
3. Να ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού του
ΠΣ όχι μόνο οι ΠΠΥ, αλλά το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, μετά το πέρας της
αντιπυρική περιόδου, σε υποστήριξη δράσεων
προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής
προστασίας.
4. Να κατατεθεί ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση για την υγεία και ασφάλεια στο ΠΣ
Οι εκπρόσωποι της Ένωσής μας διατύπωσαν
την έντονη δυσαρέσκεια τους για τις παραπάνω
ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:
1. Χαρακτήρισαν την ρύθμιση για τα «προσόντα» του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ως φωτογραφική, μιάς και δεν προτάθηκε το
αντίστοιχο γιά την Αστυνομική Ακαδημία, αλλά
και μιας επί της ουσίας οι Αξιωματικοί του ΠΣ
είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ. Επίσης εξέφρασαν την
απορία τους, πως προτείνεται διετή θητεία στον
Διοικητή της Ακαδημίας, όταν δεν υπάρχει θητεία ακόμα, ούτε στον Αρχηγό του ΠΣ
2. Επεσήμαναν πως η τροπολογία για την πρόβλεψη της ανάθεσης της διοίκησης της Δ.Ε.Ε.ΠΣ
σε ανώτατο αξιωματικό είναι ανεφάρμοστη, αν
δεν γίνει πρόβλεψη για την σύσταση της σχετικής νέας θέσης κατά βαθμό.
3. Εξέφρασαν την σφοδρή τους αντίθεση στην
ρύθμιση, που αντί να καταργεί τη χρησιμοποίηση των ΠΠΥ σε υποστήριξη δράσεων προληπτι-

13

κής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας,
μετά το πέρας της αντιπυρική περιόδου, ενεπλέκει το σύνολο του ΠΣ σε τέτοιες δράσεις.
4. Διατύπωσαν τον έντονο προβληματισμό τους,
για το γεγονός ότι θα κατατεθεί νομοθετικό κείμενο για την υγεία και ασφάλεια του πυροσβεστικού προσωπικού, χωρίς να γνωρίζει ουδείς
εκ των πυροσβεστικών σωματείων το περιεχόμενο του.
Τέλος επισημάνθηκαν στον εκπρόσωπο του
ΠΑΣΟΚ, οι υπόλοιπες προτάσεις της ΕΑΠΣ για
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με ζητήματα αιχμής, τόσο την εξασφάλιση κοινωνικών πόρων
για τα επικουρικά πυροσβεστικά ταμεία, όσο και
την ομογενοποίηση του προσωπικού του ΠΣ.
Οι παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ για το υπό ψήφιση ν/ο για την αναδιοργάνωση του ΠΣ
Μετά τις παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ τόσο στο κοινοβούλιο, στα πολιτικά κόμματα, όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, επιτεύχθηκαν μια
σειρά από τροποποιήσεις του νομοσχεδίου για
την αναδιοργάνωση του ΠΣ Συγκεκριμένα στην
τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υπουργό
κ. Ν. Δένδια :
1. Προβλέπεται και για το πυροσβεστικό προσωπικό (εν ενεργεία, εν συντάξει και μέλη οικογενειών) να εξυπηρετείται από το υπό ίδρυση
Αστυνομικό Φαρμακείο.
2. Επανέρχεται το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού
Σώματος που προβλεπόταν η κατάργησή του.
3. Προστίθενται συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένη διαδικασία για τη σύσταση, αναδιάρθρωση συγχώνευση, υποβίβαση, προαγωγή
και κατάργηση υφισταμένων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η απόφαση της συγκεκριμένης ΚΥΑ. θα γίνεται μετά από εισήγηση του
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Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, η
οποία θα λαμβάνει υπόψη ιδίως οικονομικά και γεωγραφικά κριτήρια, καθώς και κριτήρια επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και
ορθολογικής λειτουργίας.
4. Διορθώνεται η δυσλειτουργική πρόβλεψη
περί των Διευθυντών Σπουδών και των εκπροσώπων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
5. Απαλείφθηκε από την αποστολή της Υπηρεσίας Πλωτών Μέσων του ΠΣ η «συμβολή στην
εθνική άμυνα και πολιτική άμυνα» και παρέμεινε
η «συμβολή στην πολιτική άμυνα».
6. Στον κλάδο των συναδέλφων της «Πληροφορικής», προστίθενται και το προσωπικό των
«Επικοινωνιών»
7. Διαγράφηκε η πρόβλεψη για «δυνατότητα
απόκτησης ατομικού εξοπλισμού των εθελοντών πυροσβεστών με δαπάνες των ιδίων»

8. Συμπεριλήφθηκε ρητά η οργανική δύναμη του
Πυροσβεστικού Προσωπικού τόσο σε αριθμητικό σύνολο, όσο και σε βαθμούς και ειδικότητες,
όπως τελικά διαμορφώνονται μετά την ψήφιση
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.
9. Προβλέπεται και στο ΠΣ ο θεσμός του «Συνήγορου του Πυροσβέστη», για το πυροσβεστικό
προσωπικό, που όταν του ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσε
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και
ένεκα ταύτης, να παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων,
από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,
μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Οι παραπάνω παρεμβάσεις που έγιναν αποδεκτές, βέβαια δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο
των ενστάσεων και των προτάσεων της ΕΑΠΣ.

λευκή βδομάδα, πράσινα άλογα και θαλασσί χάντρες
Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι
μετά από πρόταση συγκεκριμένης επαγγελματικής τάξης συζητείται η καθιέρωση της «λευκής
εβδομάδας», την καθιέρωση δηλαδή επιπλέον
χειμερινών διακοπών των σχολείων, πιθανόν
μετά την Καθαρή Δευτέρα, με σκοπό να μπορέσουν να πάνε οι μαθητές και οι οικογένειές τους
χειμερινές διακοπές. Το παραπάνω, προφανώς
αν δεν πρόκειται για αστείο, πρόκειται προφανώς για μια κακόγουστη και προκλητική φάρσα.
Στην Ελλάδα του μνημονιακού χειμώνα, που τα
ελληνικά σπίτια δοκιμάζονται από την φτώχεια
και την ανέχεια, την ώρα που συμπολίτες μας

αυτοχειριάζονται από τα οικονομικά αδιέξοδα,
που μικροί μαθητές λιποθυμούν από την πείνα,
που χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται χωρίς ρεύμα και χωρίς θέρμανση, κάποιοι σκέφτονται ότι
πρέπει να κλείσουν τα σχολεία μια εβδομάδα
επιπλέον για να πάνε όλοι οι παραπάνω χειμερινές διακοπές. Η ΕΑΠΣ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Παιδείας στις 15
Γενάρη, επισημαίνοντάς του:
Κύριε Υπουργέ
Το παραπάνω μόνο ως άγουρο πρωταπριλιάτικο αστείο μπορούμε να το εκλάβουμε. Όποιος
πιστεύει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος δεν πάει

14

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

ζουμε να συζητάμε για την ανάγκη επιπλέον χρόνου διακοπών και άλλα τέτοια
όμορφα.
Τέλος θα προσυπογράψουμε τα λόγια της
ΟΛΜΕ ότι «Η κυβέρνηση δείχνει να πιστεύει,
ότι οι εργαζόμενοι δεν πάνε χειμερινές διακοπές
επειδή τους λείπει ο χρόνος και τους δεσμεύουν
οι σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών τους. Η
αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική: δεκάδες
χιλιάδες εργαζόμενοι δε μπορούν να φύγουν
ούτε ένα Σαββατοκύριακο, γιατί η πολιτική της
λιτότητας τους έχει τσακίσει και δεν μπορούν να
καλύψουν ούτε βασικές ανάγκες» όπως και της
ΔΟΕ ότι : «αν θέλει να αντιγράψει ευρωπαϊκές
πολιτικές, να το κάνει για αυτές που είναι ουσιαστικές, που έχουν σχέση με τους οικονομικούς
πόρους για την Παιδεία και όχι να διολισθαίνει
σε ανούσιες και προκλητικές, με δεδομένη την
οικονομική συγκυρία, προτάσεις».

ς
ει
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χειμερινές διακοπές επειδή του λείπει ο χρόνος,
επειδή δυσκολεύεται από τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών του, έχει απίστευτο πλεόνασμα κακόγουστου χιούμορ. Στην κορύφωση της
σκληρής μνημονιακής πολιτικής,τέτοιες σκέψεις
αποτελούν πρόκληση.
Κύριε Υπουργέ
Οι ελληνικές φαμίλιες, περιμένουν από εσάς να
επιλύσετε τα καίρια και χρονίζοντα προβλήματα
της εκπαίδευσης που επιβαρύνουν το πενιχρό
εισόδημά τους. Περιμένουν να αναβαθμίστε την
ελληνική δημόσια παιδεία, ώστε να μην χρειάζονται οι νεόφτωχοι Έλληνες γονείς, να πληρώνουν για ξένες γλώσσες, για φροντιστήρια, για
αθλητισμό, για σχολικά. Περιμένουν από εσάς
να μεριμνήσετε για παιδικούς σταθμούς, για
ολοήμερα σχολεία, για φοιτητικές εστίες και λέσχες, ώστε να μπορεί να διεικολυνθεί η ταλαιπωρημένη από το μνημόνιο ελληνική φαμίλια.
Αφού λυθούν τα παραπάνω, μπορούμε να αρχί-
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συνάντηση με τον κ. αρχηγό του ΠΣ

Πολύωρη συνάντηση είχε στις 16 Γενάρη το ΔΣ
της ΕΑΠΣ με τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Β. Παπαγεωργίου. Στη συνάντηση το ΔΣ της ΕΑΠΣ έθεσε τα
σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν
το πυροσβεστικό προσωπικό και το Π.Σ. γενικότερα.
Ειδικότερα επισημάνθηκε εν όψει των προσεχών κρίσεων και προαγωγών, η ανάγκη, επιτέλους, του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου τους, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία
των επιλογών. Παράλληλα τέθηκε και το ζήτημα
των μεταθέσεων, όπου και ζητήθηκε από τον κ.
Αρχηγό, υπό το βάρος της οικονομικής ανέχειας, να γίνουν όσο το δυνατόν λιγότερες και σε
κάθε περίπτωση να αποζημιώνεται και η μετάβαση και επιστροφή των «εξ υπηρεσιακής ανάγκης» μετατιθέμενων συναδέλφων.
Ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό η ανάγκη λήψης
ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την αλλαγή και
εκσυγχρονισμό του ΚΕΥΠΣ, του Κανονισμού
Μεταθέσεων και του πειθαρχικού δικαίου.

Επαναδιατυπώθηκε η πρόταση για σοβαρή και
με επιστημονική τεκμηρίωση αποτίμηση της
επιχειρησιακής δράσης του ΠΣ προκειμένου να
αναδιαρθρωθούν οι Υπηρεσίες του ΠΣ. Επίσης
επισημάνθηκε για πολλοστή φορά το εγκληματικό για τον πυροσβεστικό οργανισμό της τριχοτόμησης του πυροσβεστικού προσωπικού.
Παράλληλα ζητήθηκε από τον κ. Αρχηγό να
εξασφαλισθεί μέριμνα για την εξασφάλιση των
μεσαίων στελεχών του πυροσβεστικού οργανισμού με την προκήρυξη διαγωνισμού για Δόκιμους Αρχιπυροσβέστες, αλλά και την έναρξη
διαλόγου για τη διαμόρφωση πρότασης για το
βαθμολόγιο των χαμηλόβαθμων, σύμφωνα με
τη σχετική πρόβλεψη που υπάρχει στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο, για την αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Τέλος εκτενή συζήτηση πραγματοποιήθηκε για
τα ζητήματα εκπαίδευσης. όπου καταγγέλθηκε
στον κ. Αρχηγό, η κατάφωρη αδικία που γίνεται στους συναδέλφους Αξιωματικούς πλοηγούς
που μετεκπαιδεύονται στην Πυρ/κη Ακαδημία
χωρίς την λήψη της δικαιούμενης αποζημίωσης,
καθώς και η μη προβλεπόμενη εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στους συναδέλφους
Αξιωματικούς, που φοιτούν αυτόν τον καιρό
στην Σχολή Επιμόρφωσης της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας.
Από την πλευρά του ο κ. Αρχηγός, μας δήλωσε
την σαφή επίγνωση του μεγέθους των προβλημάτων, ζήτησε την συνεισφορά μας σε ένα συνεχή - ουσιαστικό διάλογο, ώστε να επιλυθούν
από αυτά, τουλάχιστον στα πλαίσια των διοικητικών αρμοδιοτήτων του.
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οι ευχές μας - κοινωνικό ενδιαφέρον

σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
Η αντιπροσωπεία της ΕΑΠΣ επισκέφθηκε το
ίδρυμα στις 8 Ιανουαρίου, μαζί με τον Προϊστάμενο Επιτελείου ΑΠΣ Υποστράτηγο ΠΣ Στέφανο Σπανέα, συνοδευόμενη και από τη μπάντα
του ΠΣ, με την ευκαιρία της κοπής της πίτας του
ιδρύματος.

Αντί ευχετήριων καρτών και αυτή τη χρονιά η
ΕΑΠΣ προτίμησε να κάνει το ελάχιστο της κοινωνικής προσφοράς και να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, ένα
ίδρυμα παιδικής προστασίας, που φιλοξενεί ορφανά και άπορα κορίτσια ηλικίας από 6 ετών και
άνω, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν

άδειες πυροσβεστικού προσωπικού
Στις 9 Γενάρη η ΕΑΠΣ με παρέμβασή της προς
τον Υπουργό κ. Ν. Δένδια και το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Π. Γεωργιάδη,
ζήτησε την θεσμοθέτηση όλων των αναγκαίων
ρυθμίσεων προκειμένου και το πυροσβεστικό
προσωπικό να δικαιωθεί των αδειών που δικαιούται και το υπόλοιπο προσωπικό του δημοσίου
τομέα. Χαρακτηριστικά στην επιστολή επισημαίνεται ότι:
«Εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ξεκινήσει μετά από
συνεχείς παρεμβάσεις της ΕΑΠΣ, μια αργόσυρτη και μέχρις στιγμής ατελέσφορη πρωτοβουλία, μέσω επιτροπών, για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου των αδειών του Πυρο-
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σβεστικού Προσωπικού, ώστε να δικαιούται τις
αντίστοιχες άδειες που έχουν καθιερωθεί στον
Δημόσιο Τομέα (άδεια ανατροφής και τέκνων,
άδεια ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εκπαιδευτική άδεια κλπ).
Επειδή η πρόταση για το σχετικό νομοθετικό
κείμενο είναι από ότι γνωρίζουμε εδώ και πολύ
καιρό έτοιμη από το ΑΠΣ περιμένουμε από εσάς
να το προωθήσετε άμεσα το επόμενο διάστημα,
ώστε να δικαιωθούν και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι ότι δικαιούνται εδώ και πολύ καιρό, υπάλληλοι του υπόλοιπου Δημοσίου».
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οι μνημονιακές περικοπές στη δικαιοσύνη
Σχετικά με την είδηση, της απόφασης του ΣτΕ
για την αντισυνταγματικότητα των τελευταίων
περικοπών που επιβλήθηκαν στο εισόδημά μας
από το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3, η ΕΑΠΣ στις 22 Γενάρη
εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα προς τους συναδέλφους:
«Τον Ιανουάριο του 2013, οι μεγαλύτερες δευτεροβάθμιες οργανώσεις του κλάδου μας, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με αίτηση ακύρωσης κατά του Ν.4093/2012, με τον
οποίο επιβλήθηκαν μειώσεις στους βασικούς
μισθούς του ειδικού μισθολογίου των ενστόλων, και μια σειρά νέων περικοπών στο σύνολο
των χορηγουμένων επιδομάτων και μάλιστα με
αναδρομική ισχύ από 1-8-2012. Οι προσφυγές
συζητήθηκαν στην ολομέλεια του ΣτΕ την 17η
Ιανουαρίου του 2014, χωρίς όμως μέχρι σήμερα
να έχει εκδοθεί η επίσημη απόφαση. Από την
μέχρι στιγμής πληροφόρηση που έχουμε, το
ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του

προσβαλόμενου νόμου που περιέκοψε δραματικά τις αποδοχές μας.
Αυτό που αναμένεται με την έκδοση, το επόμενο διάστημα, της επίσημης απόφασης του ΣτΕ.
είναι να δούμε το εύρος της αντισυνταγματικότητας, δηλ. αν κρίθηκε αντισυνταγματικό το μέρος
των αναδρομικών κρατήσεων ή και το σύνολο
των’ περικοπών του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3. Σε κάθε
περίπτωση η απόφαση αυτή της ελληνικής δικαιοσύνης, μας ενισχύει τουλάχιστον ηθικά να
παλέψουμε την πυρκαγιά, από το τρίτο εμπρηστικό μνημόνιο που καίει τη ζωή των Πυροσβεστών και όλων των ενστόλων της Πατρίδας μας.
Περιμένουμε τώρα την Πολιτεία να κάνει το καθήκον της. Να κάνει το δίκαιο, πολιτική πράξη
και να δώσει στους ένστολους μια οικονομική
ανάσα για να συνεχίσουμε να επιτελούμε με
αποτελεσματικότητα τα καθήκοντά μας και να
καταφέρουμε να επιβιώνουμε αξιοπρεπώς στην
σκληρά χειμαζόμενη πατρίδα μας».
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επίθεση στο ΠΣ μέσω του Γερμανικού τύπου
Οι ενορχηστρωτές της επίθεσης μέσω του
γερμανικού τύπου απέτυχαν να σπιλώσουν
τη δράση του Πυροσβεστικού Σώματος και
να τορπιλίσουν την ελληνογερμανική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα.
Μετά την επίθεση που δέχτηκε το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, από δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, η Ένωσή μας προχώρησε σε
συγκεκριμένες δράσεις, τόσο για την ανάδειξη
των ψευδών αναφορών, όσο και να αναδείξει το
έργο του ΠΣ. Παράλληλα με τις συγκεκριμένες
δράσεις, επιδιώχθηκε να ενημερωθεί η επίσημη γερμανική πολιτεία, αλλά και να συνεχισθεί η
συνεργασία των δύο χωρών στα ζητήματα Πυροσβεστικού Σώματος & Πολιτικής Προστασίας.

κής Δημοκρατίας της Γερμανίας απέναντι στο
έργο του Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδας, ευελπιστώ ότι την εξέφρασα με σαφήνεια
με την ευκαιρία της παράδοσης των τεσσάρων
πυροσβεστικών οχημάτων στις 26 Νοεμβρίου
2013. Χαρακτηρίζεται από ευγνωμοσύνη και
την αποφασιστικότητα να προωθήσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος και των γερμανικών πυροσβεστικών αρχών. Εύχομαι οι δύο χώρες μας
να συνεχίσουν, ειδικά και σε αυτόν το τομέα, τη
στενή και βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη συνεργασία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας
για την ελληνογερμανική συνεργασία».
Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επαφή
του Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη με
τον Επικεφαλής της Γερμανικής Εθνικής Αρχής
Πολιτικής Προστασίας (ΒΒΚ) Dr Franz-Josef,
στα πλαίσια του workshop «για τον μηχανισμό
της πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη», που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 20 με 22 Ιανουαρίου, όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας, ειδικά, σε ζητήματα πυροσβεστικής
εκπαίδευσης.

Η πρώτη θετική αντίδραση προήλθε από τον
Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας στην Αθήνα, Wolfang Dold, ο οποίος
με επιστολή του μεταξύ των άλλων σημειώνει:
«Τη στάση μου ως Πρέσβη της Ομοσπονδια-

Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλης, η Ελληνίδα Εθνική Αντιπρόσωπος της Πολ.Προστασίας
στην ΕΕ Αντιπύραρχος Κ. Σαΐνη και ο Επικεφαλής της Γερμανικής Εθνικής Αρχής Πολιτικής
Προστασίας Dr. Franz-Josef.
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συνάντηση με τους εθελοντές πυροσβέστες του ΠΣ
Το Προεδρείο της Ένωσής μας, το Σάββατο 15
Φεβρουαρίου πραγματοποίησε συνάντηση με
το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριο θέμα της
συναντήσεως υπήρξε το προς ψήφιση Νομοσχέδιο «Αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ.
και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» και το πώς αυτό επηρεάζει τον Ν. 4029, ο
οποίος διέπει την λειτουργία του εθελοντισμού
στο ΠΣ.
Οι συνάδελφοι, μας επεσήμαναν τις απόψεις
τους για το σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα επί
του άρθρου 100 του Νομοσχεδίου, του οποίου,
όπως επεσήμαναν, κάποιες ρυθμίσεις βρίσκονται στην σωστή κατεύθυνση, ενώ άλλες χρειάζονται βελτίωση για να μη δημιουργήσουν
δυσλειτουργίες στο ήδη δρομολογημένο και εν
ενεργεία πλαίσιο του θεσμού.

Στη συνάντηση επίσης επαναβεβαιώθηκε η πάγια άποψή της Ένωσής μας, για την αναγνώριση του πολύτιμου έργου της ανιδιοτελής προσφοράς των Εθελοντών Πυροσβεστών του Π.Σ.
Τέλος συμφωνήθηκε τις επόμενες μέρες να γίνουν από κοινού παρεμβάσεις για να προωθηθούν τα προβλήματα του εθελοντισμού στο Π.Σ.
και ειδικότερα για βελτιώσεις στο υπό ψήφιση
νομοσχέδιο.

8 Μαρτίου - ημέρα της γυναίκας
Η ΕΑΠΣ χαιρέτισε την συμβολική καθιερωμένη
μέρα τιμής στην γυναίκα. Στο μήνυμά της σημειώνει:
Η ΕΑΠΣ χαιρετίζει την προσφορά των συναδελφισσών Πυροσβεστριών, κάθε βαθμού και ειδικότητας, που χρόνια τώρα, κέρδισαν ισότιμα την
θέση τους στο δύσκολο και ανδροκρατούμενο
για δεκαετίες πυροσβεστικό επάγγελμα.
Οι Ελληνίδες Πυροσβέστριες σήμερα μετά από
προσπάθειες στις οποίες πρωτοστάτησε και η
Ένωσή μας, μετέχουν στον πυροσβεστικό οργανισμό με συνθήκες ισότητας, χωρίς περιορισμούς στην κατάταξη στο Σώμα, με την ίδια εκπαίδευση, ίδιο χρόνο εργασίας, καθήκοντα και
αποδοχές με τους άντρες συναδέλφους τους.

Σήμερα υπηρετούν σε όλες τις υπηρεσίες του
ΠΣ σε κάθε είδους καθήκοντα, επιχειρησιακές
και επιτελικές θέσεις, ενώ οι δύο πρώτες Αξιωματικοί φέρουν τον βαθμό του Αντιπυράρχου.
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φονικές πυρκαγιές σε πολυώροφα κτίρια

Στις 6 Γενάρη στο κέντρο του Μανχάταν (500
West 43rd Street,10th Avenue), σύμφωνα με την
FDNY ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο
40 ορόφων. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον 20
όροφο και είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο ενός
ανθρώπου και τον σοβαρό τραυματισμό άλλου
ενός. Σύμφωνα με το ΝBC, πάνω από 200 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση και
διάσωση των ενοίκων, ενώ η FDNY (ΠΥ Νέας
Υόρκης) ανακοίνωσε ότι χρειάστηκε μία ώρα και
40 λεπτά για την ολοκλήρωση του συμβάντος.
Οι πυρκαγιές αυτού του τύπου, είναι εξαιρετικά
δύσκολες και το πρώτο που φέρνουν στο νου
μας είναι την φονικότατη αυτή στους Δίδυμους
Πύργους. Πάντως ειδικά πλέον στις μεγαλουπόλεις τέτοιες πυρκαγιές δεν είναι ασυνήθιστες.
Το μέγεθος της δυσκολίας επέμβασης σε τέτοια
πολυώροφα κτίρια, δείχνει μια χαρακτηριστική
περιγραφή που βρίσκουμε σε ένα εξαιρετικό βιβλιαράκι, εκδόσεις του ΑΠΣ του 1984, με τίτλο
“ΠΥΡΌΣΒΕΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΏΡΟΦΑ ΚΤΊΡΙΑ”.
«Ένας πυροσβέστης ζυγίζει 80 κιλά, φορά προστατευτική στολή και αναπνευστική συσκευή και
μεταφέρει προσωπικό εξοπλισμό που ζυγίζει
άλλα 30 κιλά. Μεταφέρει ένα ρολό πυροσβεστικού σωλήνας των 2 1/2 που ζυγίζει άλλα 25
κιλά. Το συνολικό βάρος είναι 135 κιλά. Μερικά
πειράματα που έγιναν στο Οχάιο το 1973, υπό
ιατρική παρακολούθηση, φανέρωσαν ενδιαφέροντα στοιχεία:
1. Ο χρόνος που αναλώνεται από έναν εξοπλισμένο πυροσβέστη από τη στιγμή που κινητοποιείται στον πυροσβεστικό σταθμό (3,2
χιλιόμετρα από το φλεγόμενο κτίριο) μέχρι που
ενεργοποιεί τον αυλό στο φλεγόμενο όροφο του
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κτιρίου είναι περίπου 1 λεπτό τον όροφο.
2. Αυτή η φυσική κόπωση προκαλεί αύξηση της
αρτηριακής πιέσεως από +16 ως +55.
3. Όλα τα άτομα που έλαβαν μέρος στο πείραμα
αισθάνθηκαν εξουθενωμένοι, προτού αρχίσουν
την πυρόσβεση.
4. Τα άτομα που κάπνιζαν ήταν σε χειρότερη κατάσταση.
5. Όταν οι πυροσβέστες χρησιμοποιούσαν αναπνευστικές συσκευές, ο χρόνος αυξήθηκε σε 2
λεπτά ανά όροφο».
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η Ευρώπη που δεν οειρευτήκαμε

Ενόψει της ανάληψης της ελληνικής προεδρίας
Σαφώς και η πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, έκανε πολλά βήματα σε πολλούς τομείς
της κοινωνικής δράσης των μελών – κρατών.
Αυτό που βέβαια, δεν καταφέρθηκε μέχρι σήμερα είναι η σύγκλιση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών, η μείωση του χάσματος ανάμεσα σε πλούσιες χώρες και πτωχές, και βέβαια
η οικονομική σύγκλιση των μελών – χωρών.
Αν ειδικευτούμε στο επίπεδο των αμοιβών για
την εργασία, η κοινότητα ένιψε τας χείρας της
και άφησε τις χώρες – μέλη της να κανονίζουν τα
μισθολογικά του οίκου της.
Αν μιλήσουμε για τον κατώτατο μισθό εκεί είναι
που φαίνεται η αποτυχία της ευρωπαϊκής οικογένειας να παρέμβει στο θεσμό που ουσιαστικά
αποτελεί την ασπίδα επιβίωσης του φτωχότερου
κομματιού του πληθυσμού.
Αν κάνουμε μια μικρή επιδερμική ανάγνωση
των στοιχείων της Eurostat, του Α΄ εξάμηνου του
2013 απλά βλέπουμε την χώρα μας να βρίσκεται στην 11η θέση σε σύνολο 23 χωρών. Μετά
τις μνημονιακές επιταγές ο κατώτατος μισθός
στη χώρα μας έπεσε κάτω από τα 600 ευρώ,
λίγο πάνω από την Πορτογαλία και αρκετά κάτω
από αυτόν της Πορτογαλίας.
Τώρα αν παρατηρήσουμε το εύρος της απόκλισης παρατηρούμε ότι η διακύμανση είναι τεράστια, από την Βουλγαρία που έχει 159 €/μήνα,
και το Λουξεμβούργο με 1.874 €/μήνα.
Η μη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτόν τον τομέα ολοκληρώνεται από το γεγονός ότι σε 7 από
τα 28 Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν ορίζεται καν κατώτατος μισθός, ο οποίος σε
αυτές τις χώρες καθορίζεται με συλλογικές συμφωνίες.
Το επόμενο σημαντικό στοιχείο είναι τι μπορείς

να κάνεις με τον μισθό αυτό, δηλαδή την αγοραστική δύναμη που έχει. Εδώ τα στοιχεία της
Eurostat δείχνουν ότι ο ελληνικός κατώτατος μισθός από πλευράς αγοραστικής δύναμης, κατατάσσεται, στην 11η θέση σε σύνολο 23 χωρών.
Το τελευταίο στοιχείο καταρρίπτει την μνημονιακή σκέψη ότι τα χαμηλά μεροκάματα ανεβάζουν
την παραγωγικότητα, αφού πάλι η Eurostat δείχνει ότι η υψηλότερη παραγωγικότητα εμφανίζεται σε χώρες, όπου οι κατώτατοι μισθοί είναι
υψηλότεροι.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στη Βουλγαρία η παραγωγικότητα είναι ανά εργατοώρα 4,8 €, στην Ελλάδα 20 €, ο μέσος όρος των Κρατών – Μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 32,2 €, στη Γαλλία σε
45,4 €, στο Βέλγιο σε 45,7 €, στο Λουξεμβούργο
58,2 €.
Και βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την
αδυναμία της ΕΕ να προστατέψει τα μέλη της
από την βαθιά οικονομική κρίση, αφήνοντας το
ΤΡΟΙΚΑΝΟ ΜΟΡΦΩΜΑ, να εξελιχθεί σε υπερκυβερνήτη και δυνάστη των αδυνατοτέρων μελών – χωρών όπως τη χώρα μας. Δυστυχώς η
πορεία μέχρι στιγμής δεν δικαίωσε τους οραματιστές της Ευρωπαϊκής Πατρίδας με τους Ευρωπαίους Πολίτες της. Η δύναμη των κερδοσκόπων
των αγορών, των αριθμολάγνων διαχειριστών
και των τοκογλύφων έχει υπερισχύσει……
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ασφαλής χρήση των συσκευών θέρμανσης
Αυτόν τον χειμώνα να αφήσουμε τη φωτιά
μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει

Τα τελευταία χρόνια, στην πατρίδα μας έχουν,
δυστυχώς, σημειωθεί, πολλές απώλειες ζωών
συμπολιτών μας, εξαιτίας πυρκαγιών από χρήση συσκευών θέρμανσης.
Από τα στοιχεία της τελευταίας 5ετίας προκύπτει ότι: σημειώθηκαν 13 θάνατοι το 2007, 16
θάνατοι το 2008, 4 θάνατοι το 2009, 9 θάνατοι
του 2010 και 9 θάνατοι το 2011. Μόνο το 2012
εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 4.823 φωτιές σε
κατοικίες,με τραγικό αποτέλεσμα να χάσουν τη
ζωή τους 38 συνάνθρωποί μας.
Λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος μας,όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, εγκατέλειψαν τις κεντρικές εγκαταστάσεις θερμάνσεως, επιλέγοντας, εναλλακτικές
πηγές θέρμανσης, (ξυλόσομπες, τζάκια, φορητές υγρών καυσίμων, υγραερίων καθώς και φορητές ηλεκτρικές).
Όλες οι παραπάνω πηγές θερμότητας, απαιτούν από τους χρήστες την γνώση των κανόνων και οδηγιών ασφαλείας για την ορθή και
ασφαλή χρήση τους και την αποφυγή ενάρξεων
πυρκαγιών.
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Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, η συνδικαλιστική έκφραση των Αξιωματικών
του Πυροσβεστικού Σώματος, έγκαιρα επεσήμανε την ιδιαίτερα αυτή πρωτόγνωρη κατάσταση,
ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, προτείνοντας
προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία, την
πραγματοποίηση πανελλήνιας ενημερωτικής
εκστρατείας για την ενημέρωση της ελληνικής
κοινωνίας σε ζητήματα πρόληψης πυρκαγιών
από τη χρήση των μέσων θέρμανσης. Με την
παρούσα ηλεκτρονική έκδοση, παρουσιάζουμε
συμβουλές και οδηγίες για την ορθή χρήση των
συσκευών θέρμανσης. Στόχος μας είναι να το
διακινήσουμε όσο το δυνατόν ευρύτερα στο διαδίκτυο, για να φθάσει η πληροφορία σε όσο
περισσότερους συνανθρώπους μας.
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να μεθύσουμε με το αθάνατο κρασί του ‘21
Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης
Μαρτίου 1821 η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στο μήνυμά της σημειώνει:
«Συνάδελφοι,
Η περήφανη μικρή μας χώρα, σήμερα αποτίει τιμή και δόξα στους προγόνους μας που
τις, όχι τόσο μακρινές, εκείνες μέρες του 1821,
μπήκαν στις φλόγες της μάχης και με το αίμα
τους κίνησαν τον βαρύ τροχό της ιστορίας κερδίζοντας μετά από 4 αιώνες τουρκικής σκλαβιάς
την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία.
Μόνοι τους, οι Έλληνες πατριώτες, σπάσαν τις
βαριές αλυσίδες, του κατακτητή, και γίναν από
σιωπηλοί ραγιάδες. πολέμαρχοι, και εθνομάρτυρες. Πήραν στα χέρια τους τη μοίρα τους,
προσηλώθηκαν στο λάβαρο του αγώνα τους, να
ξαναστήσουν την Ελλάδα ανεξάρτητη και ελεύθερη. Και το κατάφεραν, χωρίς να μετρήσουν
δυνάμεις, χωρίς να φοβηθούν τους “ισχυρούς
της Ευρώπης”.
Οι λαϊκοί αγωνιστές του 21 κάναν την ανατροπή
στη ζωή τους και την ιστορία. Δείξαν πως μικροί

λαοί και φτωχές πατρίδες μπορούν να κάνουν
θαύματα, όταν συγκλονιστούν, όταν αποφασίσουν αν διεκδικήσουν το δίκιο τους και κυρίως
την λευτεριά και τη εθνική αξιοπρέπεια.
Συνάδελφοι
Στην μακραίωνη ιστορική διαδρομή της πατρίδας μας, πάντα, αργά ή γρήγορα ο περήφανος
ελληνικός λαός σήκωνε το ανάστημά του. Έριχνε στον απόπατο της ιστορικής καταφρόνιας,
τα μνημόνια των κατακτητών του, αγνοούσε τις
βάρβαρες Τρόικες, είτε Ιερή Συμμαχία λεγόταν,
είτε Άξονας αργότερα. Με τέτοιες ιστορικές παρακαταθήκες ο δοκιμαζόμενος λαός μας, σήμερα, καλείται να δώσει τη δική του μάχη για
να ανατρέψει την σημερινή “οικονομική κατοχή” που με παρόμοια βαρβαρότητα σαρώνει τη
χώρα μας, καίει τη ζωή μας και συνθλίβει την
εθνική αξιοπρέπειά μας.
Η στάση ζωής δεν μπορεί να είναι άλλη από
αυτή την αυθεντική των Ηρώων μας που δόξασαν τον Ελληνισμό στην παγκοσμιότητα.

Μου γράφεις ένα μπουιρουτί,
λέγεις να προσκυνήσω
κ εγώ Πασά μου,
ρώτησα τον π... μου τον ίδιο
κ αυτός μου απεκρίθηκε
να μη σε προσκυνήσω
Κι αν έλθης κατ’ επάνω μου
ευθύς να πολεμήσω.
(Απόκρισις του Καραισκάκη
στον Ρουσίτ Πασια)
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