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Για το μισθολογικό παγετώνα και το ξεσπίτωμα των πυροσβεστών

Στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία στο Bluesky, οι Προέδροι ΠΟΑ-
ΣΥ – ΠΟΑΞΙΑ – ΕΑΠΣ – ΠΟΑΣΥ, σήμερα το απόγευμα εκφράσαμε την 
απογοήτευσή μας για την ανακολουθία λόγων και έργων της κυβέρνησης, 
κυρίως αναφορικά με τα μισθολογικά. Τα ισοδύναμα δεν βρέθηκαν και από 
01/01 οι μισθολογικές ωριμάνσεις γίνονται ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΑ. Ξεχω-
ριστή αναφορά για το σχεδιαζόμενο ξεσπίτωμα των Πυροσβεστών για να 
στελεχώσουν τις νέες υπηρεσίες των περιφερειακών αεροδρομίων.

Για τα φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού

Στην εκπομπή Αστυνομία και Κοινωνία στο Bluesky, της 15-02-2017, ο 
Ταμίας του ΔΣ της ΕΑΠΣ Γ. Βιντζηλαίος παρουσίασε τα φλέγοντα προβλή-
ματα του πυροσβεστικού προσωπικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
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10 χρόνια μετά τις δολοφονικές
πυρκαγιές του 2007

http://stamoylis.blogspot.com

Ιωάννης Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ

Το πύρινο έγκλημα που σάρωσε την χώρα εκεί-
νο το καλοκαίρι, με τόσους νεκρούς συμπολίτες 
μας, τόση μεγάλη καταστροφή σε περιουσίες 
αλλά και στον εθνικό φυσικό πλούτο, έγραψε 
μια τρομακτική σελίδα στην νεότερη ιστορία της 
πατρίδας μας. Οι πυρκαγιές που κατέκαψαν 
την πατρίδα μας, ξεπέρασαν την στενή "επιχει-
ρησιακή" αντιμετώπισή τους, ως απλή απειλή 
της πολιτικής προστασίας της χώρας και ανα-
δείχθηκαν σε μείζονα απειλή κατά της ίδιας της 
προστασίας της πολιτικοκοινωνικής συνοχής 
της πατρίδας μας και της ασφάλειας της. Γεγο-
νότα και αναλύσεις, που την ώρα της καταστρο-
φής δύσκολα μπορείς να αναγνώσεις.
Σήμερα όμως χρόνια μετά, μελετώντας απλά 
και μόνο τις ανοικτές πηγές μπορούμε να εντο-
πίσουμε σημεία προβληματισμού γιατί η σύν-
θεση του παζλ της μεγάλης εκείνης τραγωδίας, 
θα συντεθεί από τον ιστορικό του μέλλοντος. 
Σήμερα πλέον, με την ασφάλεια του χρονικής 
απόστασης, μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε, 
πχ εκείνο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Το 
ΒΗΜΑ", όπου πάνω από τον κεντρικό τίτλο "Η 
Αθήνα σε κλοιό φωτιάς και καπνού" υπάρχει 
μια άλλη είδηση με μικρότερα γράμματα "Αμε-
ρικάνικη δυσφορία για τον νέο αγωγό αερίου".
Σήμερα μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε με άλλη 
οπτική το διάγγελμα του Κ. Καραμανλή της 
25ης Αυγούστου 2007, όπου δίνει την χροιά 
της απειλής: "Η Πολιτεία βρίσκεται σε συναγερ-
μό. Καλώ όλους τους πολίτες να συμμετέχουν 
ενεργά, με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθέ-
νας, στη συλλογική μάχη. Μια μάχη που πρέπει 
να κερδηθεί για το καλό της πατρίδας μας."
Σήμερα μπορούμε να ξαναδιαβάσουμε με άλλη 
οπτική τις δηλώσεις της 27ης Αυγούστου 2007 
του σημαντικού Μίκη Θεοδωράκη, που μεταξύ 
άλλων σημείωνε:
"Είναι όμως φανερό, ότι πρόκειται για ένα σα-
τανικό σχέδιο. Οι εμπρηστές ξεκίνησαν εδώ 
και τρεις μήνες, όταν άναψαν σε μια μόνο μέρα 
1.064 φωτιές σε όλη την χώρα και συνεχίζουν 
μέχρι και σήμερα, με δεκάδες νέες φωτιές κάθε 

μέρα. Τα κίνητρά τους δεν μπορεί να είναι οι-
κονομικά (οικοπεδοφάγοι) ή ψυχολογικά (πυ-
ρομανείς). Υπάρχουν φυσικά κι αυτοί. Όμως 
δεν είναι αυτοί ο πυρήνας του προβλήματος... 
Η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν κεντρικό 
εγκέφαλο, ένα επιτελείο, που όπως ένας στρα-
τηγός, χαράζει τις «μάχες» επάνω σε χάρτη".
Όταν ζούσαμε τις τραγικές στιγμές του 2007 
δεν ξέραμε, ότι τέσσερα χρόνια αργότερα θα 
κυκλοφορούσε σε πρωτοσέλιδο δηλώσεις του 
πρώην Τούρκου Πρωθυπουργού Μεσούτ Γιλ-
μάζ. να μιλά για πυρπόληση δασών στην Ελ-
λάδα. 
Δεν ξέραμε ότι μερικά χρόνια μετά, υπηρεσίες 
πληροφοριών και μελέτες ασφαλείας, θα απο-
κάλυπταν ότι οι εμπρησμοί δασών στην Ευρώ-
πη, είχαν τεθεί στο οπλοστάσιο των ακραίων 
θρησκευτικών τρομοκρατών.
Αυτό που ξέρουμε πάντως για την μεγάλη κα-
ταστροφή είναι ότι στο σύνολο των δασικών 
πυρκαγιών του 2007, το 51,75% είναι άγνω-
στης αιτίας, ενώ στο σύνολο των αγροτικών 
πυρκαγιών το ποσοστό της άγνωστης αιτίας 
ανέρχεται στο 53,41%.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι από τον Ιούνιο του 
2007, οι φονικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, 
δολοφόνησαν απλούς πολίτες, κατέστρεψαν 
το βιός πλουσίων και φτωχών, κατέκαψαν τον 
εθνικό φυσικό πλούτο, στόχευσαν τους φορείς 
της πολιτικής εξουσίας, προκάλεσαν τρόμο στο 
σύνολο των συμπολιτών μας. 
Ο χαρακτήρας των εμπρησμών αυτών, ξεπέ-
ρασε το σύνηθες, συγκρότησε μια «στρατηγική 
εγκληματικής δράσης» λαμβάνοντας το αντι-
κειμενικό κριτήριο του πολιτικού εγκλήματος. Η 
πύρινη λαίλαπα δημιούργησε ανείπωτο
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 τρόμο, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
καθηγητής Π. Α. Παπαδάτος «δεν είναι ο φυ-
σιολογικός τρόμος που προκαλεί αυτόματα μια 
εγκληματική πράξη, αλλά μια ακόμη πιο έντο-
νη τρομοκράτηση, ειδικά επιδιωκόμενη και που 
αποβλέπει σε κάποιο περαιτέρω σκοπό, κυρί-
ως πολιτικό.»
Επίσης σήμερα μπορούμε να δούμε με άλλη 
οπτική δηλώσεις της εποχής εκείνης, που μπή-
καν στο στόχαστρο της πολιτικής αντιπαράθε-
σης, Όπως η ιστορική ρήση για τον "στρατηγό 
άνεμο", δηλαδή, το αυτονόητο για την καταλυ-
τική επίδραση των καιρικών φαινομένων στις 
πυρκαγιές, η οποία λοιδορήθηκε και έγινε ση-
μαία αντιπολιτευτικού λόγου, σε ένα κρεσέντο 
πολιτικής αντιπαράθεσης. Βέβαια αυτές οι ίδιες 
δηλώσεις, τα επόμενα χρόνια με πιο sic χαρα-
κτηρισμούς, μπήκαν στην πολιτική φαρέτρα 
των εχόντων την πολιτική ευθύνη της διακυβέρ-
νησης και διαχείρισης των καταστροφών.
To 2015, o Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πά-
νος Καμμένος, έδινε εντολή στις Ένοπλες Δυ-
νάμεις για περιπολίες σε όλη την Ελλάδα για 
την πρόληψη πυρκαγιών, ενώ σε δηλώσεις 
του επεσήμανε: «Βλέπουμε πυρκαγιές σε όλη 
την Ελλάδα. Έχουμε πιθανότατα εμπρησμούς 
και προσπάθεια ενός κλίματος που θυμίζει το 
2007. Οι Ένοπλες Δυνάμεις πήραν εντολή να 
περιπολούν σε όλα τα βουνά για να αποφύγου-
με τα ίδια φαινόμενα. Ζητώ από τους πολίτες 
να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης και 
της πρόληψης και να καταγγέλλουν όλα τα συμ-
βάντα που αντιλαμβάνονται».
Το 2016, ο πρωθυπουργός κ. Τσίπρας μιλώντας 
για τις πυρκαγιές δήλωνε: «Με αυτά τα καιρικά 
φαινόμενα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυ-

νος και για ανάφλεξη φυσική, αλλά βεβαίως και 
για εμπρησμούς». 

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε όταν μίλησε 
για "ασύμμετρες απειλές", διαβάζοντας το με-
γάλο κάδρο της μεγάλης καταστροφής που συ-
ντελούνταν στη χώρα. Χαρακτηριστικό είναι το 
απόσπασμα της ανάλυσης του δημοσιογράφου 
Δημ. Κωνσταντάρα σε ανάλυση του, το καλο-
καίρι του 2013: "Ο Πολύδωρας ήξερε τι έλεγε. 
Έλεγε - χωρίς να το λέει- ότι κάποιοι ήθελαν 
να «κάψουν» τον Καραμανλή και ότι κάποιοι 
«έπαιζαν τα ρέστα τους», για να ρίξουν την κυ-
βέρνηση. Οι πυρκαγιές ήταν ασύμμετρος πό-
λεμος. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα ήταν ασύμ-
μετρος πόλεμος. Οι εμπρησμοί, οι επιθέσεις, 
η κατακυρίευση της Αθήνας, οι εξτρεμισμοί, οι 
συγκρούσεις, οι καταλήψεις ήταν ασύμμετρος 
πόλεμος".

ο δρόμος του αγώνα των ενστόλων είναι μονόδρομος

Μονόδρομος ο δρόμος του αγώνα για τη δύ-
σκολη εργασιακά νέα χρονιά, ήταν το βασικό 
μήνυμα του χαιρετισμού του πρόεδρου της 
ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλη στην παρέμβασή του, στο 
Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα το μεσημέρι της 31ης Ια-
νουαρίου.
Μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε στα φλέγοντα 
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ένστολοι των 

ΣΑ τα οποία παραμένουν άλυτα και χειροτε-
ρεύουν. Απευθυνόμενος στον παρευρισκόμενο 
Γενικό  Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, επεσήμα-
νε ότι η πολιτική απραξία του Υπουργείου εί-
ναι ίδια και στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα. 
Ακόμα αναμένεται η ρύθμιση για το ελευθέρας 
στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, ακόμα αναμέ-
νεται η ρύθμιση για το επίδομα εξομάλυνσης 
για τους διαζευγμένους, ακόμα περιμένουν οι
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πυροσβεστικά - εκχιονιστικά μηχανήματα

Με κοινή ερώτηση προς τον Αρχηγό Πυρο-
σβεστικού Σώματος, ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ απέ-
στειλαν μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την 
καταλληλότητα των πυροσβεστικών εκχιονιστι-
κών μηχανημάτων
«Κύριε Αρχηγέ
Το Πυροσβεστικό Σώμα για την εκπλήρωση 
της αποστολής του, κατά τις περιόδους ισχυ-
ρής κακοκαιρίας, χρησιμοποιεί πυροσβεστικά 
οχήματα, τα οποία προσαρτούν μηχανήματα 
εκχιονισμού. Κατόπιν σχετικής αναφοράς που 
δεχθήκαμε παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε 
τα παρακάτω:
1. Εάν οι Εκπαιδευτές – Εκγυμναστές των χει-
ριστών – πυροσβεστικών υπαλλήλων, διέθεταν 

σχετική πιστοποίηση προς τούτο, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία καθώς και αν υπάρχει 
σχετική αρμοδιότητα των εχόντων το δικαίωμα 
έκδοσης, της χορήγησης της σχετικής υπηρε-
σιακής άδειας χειρισμού των συγκεκριμένων 
εκχιονιστικών μηχανημάτων.
2. Αν τα μηχανήματα εκχιονισμού που χρησιμο-
ποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν την απα-
ραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας.
3. Αν τα πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα μαζί 
με το προσαρτημένα μηχανήματα εκχιονισμού, 
ως ενιαίο οχήματα, έχουν λάβει την απαραίτητη 
έγκριση τύπου και κυκλοφορίας από την απαι-
τούμενη αρμόδια αρχή».

Πυροσβέστες να πάρουν στολές, ακόμα περι-
μένουν οι ΠΠΥ να λυθεί το εργασιακό τους ζή-
τημα, ενώ ουδεμία θεσμική παρέμβαση έχει γί-
νει στον πυροσβεστικό μηχανισμό, παρά μόνο 
την προετοιμασία της αλλαγής του κανονισμού 
μεταθέσεων, σύμφωνα με τις επιθυμίες των ιδι-
ωτών εταίρων που ετοιμάζεται να συμβληθεί το 
ΠΣ.
Παράλληλα από φέτος, οι αξιωματικοί που με 
λίγα χρόνια υπηρεσίας οδηγήθηκαν βιαίως 
στην αποστρατεία, καταδικάζονται σε σύντα-
ξη φιλοδώρημα και μάλιστα με άγνωστη ημε-
ρομηνίας χορήγησης από τον ΕΦΚΑ, ενώ ίδιο 
“άγνωστο χρόνο” θα περιμένουν και για την χο-
ρήγηση του εναπομείναντα ΕΦΑΠΑΞ.
Τέλος δήλωσε την υποστήριξη για την πρω-
τοβουλία της ΠΟΑΣΥ, για την νομοθετική ανα-
γνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας, με 
την επιφύλαξη όμως, αν η κυβέρνηση σε τυχόν 
αποδοχή της πρότασης, θα δώσει ουσιαστικό 

νόημα στην πρωτοβουλία. Άλλωστε αν ήθελε 
μέχρι και σήμερα θα εφάρμοζε τις νομοθετικές 
επιταγές για την υγεία και ασφάλεια στις εγκα-
ταστάσεις και θα είχε νομοθετήσει όπως προ-
βλέπεται για υγεία και ασφάλεια του προσωπι-
κού κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

07

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 
«κρίσεων και προαγωγών» των ανώτατων και 
ανωτέρων αξιωματικών, το αρμόδιο συμβούλιο 
μεταθέσεων, υπό την προεδρία του Αρχηγού 
του ΠΣ συνεδρίασε και αποφάσισε τις μεταθέ-
σεις Αξιωματικών που κοινοποιήθηκαν με τις 
υπ. αριθ. 6000 Φ201.1 // 25-01-2017 και 5998 
Φ202.1 // 25-01-2017 διαταγές. Η όλη διαδικα-
σία γίνεται κατά εφαρμογή του ΠΔ 170/1996, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και το 
αρμόδιο συμβούλιο δεσμεύεται για την πλήρη 
τήρησή των διατάξεων του.
Στην πρώτη απόφαση (υπ. αριθ. 6000 Φ 201.1 
// 25-01-2017) μεταξύ των άλλων, περιλαμβά-
νεται μετάθεση Πυράρχου, ο οποίος μετατίθε-
ται σε πόλη που δεν υπάρχει θέση του βαθμού 
του, χωρίς να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία 
του άρθρου 10 σε συνδυασμό με την παρ.4 του 
άρθρου 22 του ΠΔ 170/1996.
Στην δεύτερη απόφαση (5998 Φ202.1 // 25-
01-2017) μετατίθενται δύο νεοπροαγόμενοι 
Αντιπύραρχοι κατά παράβαση των οριζόμενων 
στην παρ.2 του άρθρου 16 του ΠΔ 170/1996.
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε κάθε 
περίπτωση η διαδικασία της χορήγησης Φύλ-
λων Πορείας καθορίζεται από την παρ. 8 του 
άρθρου 19 του ΠΔ 170/1996, όπου ρητά περι-
γράφεται τι δεν επιτρέπεται.
Με σχετική παρέμβαση – καταγγελία η ΕΑΠΣ 
επισήμανε τα παραπάνω προς την ηγεσία επι-
σημαίνοντας στον κ. Αρχηγό:
«Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, γνωρίζου-
με ότι είστε ενήμερος από τα αιρετά μέλη του 
Συμβουλίου, τα οποία και μειοψήφησαν στην 
λήψη των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Πέρα 
από τις παραπάνω περιπτώσεις, που υπερ-
βαίνουν το γράμμα του νόμου, δυστυχώς δεν 
ακολουθήθηκε και η έτερη πηγή δικαίου, το πυ-
ροσβεστικό έθος, να μετατεθούν συνάδελφοι 
Αξιωματικοί (που είναι εκτός κανονισμού), που 
συμπλήρωσαν (εκτός τόπου συμφερόντων 
τους) ένα ή και περισσότερα έτη παραμονής σε 
Υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, με ότι αυτό 
σημαίνει για την προσωπική και οικονομική 
τους κατάσταση, ειδικά στις σημερινές συνθή-

κες της μνημονιακής καταιγίδας.
Τέλος και στις δύο διαταγές δεν υπάρχει πρό-
βλεψη για την χορήγηση στους μετατιθέμε-
νους, προκαταβολής των δικαιούμενων οδοι-
πορικών, για την αντιμετώπιση των εξόδων 
μετάβασης και εγκατάστασης, ενώ δεν υπάρχει 
σχετική αναφορά στις αποφάσεις ανάληψης 
υποχρέωσης για την καταβολή των δικαιούμε-
νων αποζημιώσεων. Αυτό το επισημαίνουμε δι-
ότι μέχρι και σήμερα αριθμός συναδέλφων που 
μετατέθηκαν πέρσι, δεν έχουν ακόμα λάβει τις 
σχετικές αποζημιώσεις, με χαρακτηριστικότερη 
την περίπτωση ενός από αυτούς, ο οποίος με-
τατίθεται για δεύτερη φορά.
Κύριε Αρχηγέ
Στην τελευταία μας συνάντηση, είχατε δηλώσει 
την προσήλωση σας στην νομιμότητα των εκδι-
δόμενων αποφάσεων του ΑΠΣ, αυτονόητη άλ-
λωστε υποχρέωση των κρατικών λειτουργών.
Παρακαλούμε προ της υλοποίησης των μετα-
θέσεων των προαναφερόμενων διαταγών, να 
συγκαλέσετε το Συμβούλιο Μεταθέσεων των 
Αξιωματικών, ώστε να εξεταστούν τα παραπά-
νω και να θεραπευτούν εντός του πυροσβεστι-
κού οργανισμού».

μετάθεση νομιμότητας στις μεταθέσεις αξιωματικών
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με τους εθελοντές του ΠΣ

Κοινή συνάντηση της ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ με την 
Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστι-
κού Σώματος πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το 28 Ιανουαρίου 2017. Η συνάντηση είχε ως 
σκοπό την εξέταση της πορείας του θεσμού του 
Εθελοντή Πυροσβέστη και των υφιστάμενων 
προβλημάτων του εθελοντικού πυροσβεστικού 
προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασμό κοινών 
δράσεων τόσο για την επίλυσή τους όσο για 
και την ικανοποίηση των λοιπών αιτημάτων του 
εθελοντικού κλάδου. Από την πλευρά των συ-
ναδέλφων εθελοντών επισημάνθηκε:
- Η επιδεικτική άρνηση του αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών κ. Νικολάου Τόσκα να 
δεχτεί σε συνάντηση το θεσμικό όργανο των 
Εθελοντών Πυροσβεστών.
- Η πενταετής καθυστέρηση έκδοσης της 
Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των 
του ατομικού εξοπλισμού και των Μέσων Ατο-
μικής Προστασίας.

- Η μη χορήγηση στολής και Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ)
- Οι εσωτερικές αγκυλώσεις στο ΠΣ, οι οποί-
ες εμποδίζουν την ανάπτυξη του θεσμού και 
λειτουργούν ανασταλτικά είτε στην παραμονή 
αυτών στο Π.Σ., είτε στην προσέλευση συμπο-
λιτών μας να ενταχθούν στον Εθελοντικό κλάδο 
της πυροσβεστικής οικογένειας.
- Η ανάγκη επιχειρησιακής – διοικητικής ενί-
σχυση των υφιστάμενων εθελοντικών Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών με τοποθέτηση και μό-
νιμου προσωπικού στο πλαίσιο εφαρμογής της 
νομοθεσίας, διότι ως μοντέλο παρέχει μέγιστο 
όφελος και για τις τοπικές κοινωνίας και για το 
ίδιο το ΠΣ.
Από την πλευρά ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ επιση-
μάνθηκε η σπουδαιότητα της προσφοράς των 
Εθελοντών Πυροσβεστών, οι οποίοι αποτελούν 
πρότυπο του ενεργού πολίτη, το σημαντικό της 
συνεισφοράς τους στο πυροσβεστικό έργο και

στον τομέα εσωτερικών - δημόσιας τάξης της ΝΔ

Από κοινού οι Πρόεδροι ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ 
κλήθηκαν στην συνεδρίαση του τομέα Εσωτε-
ρικών – Δημόσιας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας 
προκειμένου να παρουσιάσουν τα προβλήματα 
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Από την πλευρά της ΕΑΠΣ, τέθηκαν το ζήτημα 
των πρωτοφανών επιλογών που ακολουθήθη-
καν στις πρόσφατες κρίσεις και προαγωγές των 
αξιωματικών, στις μεταθέσεις στελεχών, καθώς 
και στις σχεδιαζόμενες στελεχώσεις των νέων 
ΠΥ. Επίσης επισημάνθηκε ο έντονος προβλη-
ματισμός για την πορεία της ολοκλήρωσης της 
ομογενοποίησης του προσωπικού με την προ-
βλεπόμενη ολοκλήρωση των διαδικασιών μο-
νιμοποίησης και ανανέωσης των συναδέλφων 
ΠΠΥ. Κοινή και από τους δύο Προέδρους ήταν 
η διατύπωση της έντονης δυσαρέσκειας για την 
πολιτική επιλογή της εκ νέου συμπίεσης του 
εισοδήματος με το πάγωμα των μισθολογικών 
ωριμάνσεων, και την επαπειλούμενη νέα 

μείωση των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο 
που φημολογείται. Τέλος διατυπώθηκε η αγω-
νία για την βέλτιστη επιχειρησιακή ανταπόκρι-
ση του μηχανισμού, υπό το βάρος της ένδειας 
σε μέσα και εξοπλισμό.
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1η συνάντηση εθελοντικών πυροσβεστικών σταθμών

στην προσπάθεια για την αποτελεσματική πα-
ροχή πολιτικής προστασίας. Πέρα από αυτά 
εξάρθηκε η διαχρονική συνεισφορά του συνδι-
καλιστικού οργάνου των Εθελοντών Πυροσβε-
στών στις αγωνιστικές δράσεις των επαγγελ-
ματιών συναδέλφων τους, αλλά και την κοινή 
θέληση όλων για την εξέλιξη του ΠΣ σε ένα 
σύγχρονο οργανισμό, που να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρο-
νης επικινδυνότητας που στοχεύει καθημερινά 

την ομαλή ροή της ζωής των Ελλήνων πολιτών.

Στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα η 1η Συνάντηση Εθελοντικών Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών που διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία της ΠΕΕΠΣ. Κύριος σκοπός της 
συνάντησης ήταν να καταγραφούν αναλυτικά 
η τρέχουσα λειτουργική και επιχειρησιακή κα-
τάσταση των Υπηρεσιών, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν καθώς επίσης και να ανταλλα-
γούν απόψεις και προτάσεις στην κατεύθυνση 
επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Επίσης 
δόθηκε η ευκαιρία για κατάθεση προτάσεων 
επί θεμάτων εθελοντισμού στην κατεύθυνση 
ενίσχυσης της λειτουργίας τους και στήριξης 
του εθελοντικού πυροσβεστικού προσωπικού. 
Στη Συνάντηση συμμετείχαν από:
– Τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Καλύ-
μνου, ο Προϊστάμενος, Εθελοντής Πυροσβέ-
στης Χαράλαμπος Πέρος
– Τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Ευρώ-
τα, ο Πρόεδρος του Σωματείου, Εθελοντής Πυ-
ροσβέστης Μαστρογιαννάκος Παναγιώτης
– Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέ-
λης, ο Προϊστάμενος, Πυρονόμος Λιάκος Νικό-
λαος

– Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας, 
ο Προϊστάμενος, Εθελοντής Πυροσβέστης 
Πουλάκης Νίκος
– Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο 
Ύδρας, ο Προϊστάμενος, Εθελοντής Πυροσβέ-
στης Κόκκος Παύλος
Τα σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, προβλήματα 
που καταγράφηκαν ήταν:
– Η μειωμένη υλικοτεχνική στήριξη που παρέ-
χουν οι Τοπικές Αυτοδικήσεις στις Υπηρεσίες
– Η γενικότερη έλλειψη στολών και Μέσων Ατο-
μικής Προστασίας
– Η ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης του Προ-
σωπικού,
– Η ανάγκη στελέχωσης – ενίσχυσης των Υπη-
ρεσιών και με μόνιμο προσωπικό
– Η ορθή επιχειρησιακή – διοικητική αντιμετώ-
πιση από τις οικείες ΠΥ οι οποίες εφαρμόζουν 
κατά το δοκούν τις κείμενες διατάξεις.
Από την πλευρά της ΕΑΠΣ, συμμετείχε ο Πρόε-
δρος του ΔΣ Γ. Σταμούλης ο οποίος και δεσμεύ-
θηκε για σειρά παρεμβάσεων προς την Φυσική 
και Πολιτική Ηγεσία του ΠΣ ώστε να αναδει-
χθούν τα προβλήματα και να ευρεθούν λύσεις.
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με τους συναδέλφους στην Κρήτη

Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επι-
τροπής της ΕΑΠΣ στην Κρήτη πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 
ενημερωτική συγκέντρωση στην έδρα της 
Περιφερειακής Διοίκησης, στο Ηράκλειο. 
Στην συνάντηση έγινε διεξοδική συζήτηση 
για τα φλέγοντα ζητήματα και έκδηλη αγω-
νία ήταν όλων των συναδέλφων για την 
πορεία του πυροσβεστικού οργανισμού. 
Παρόντες στην εκδήλωση ο Διοικητής της 
ΠΕΠΥΔ Κρήτης και ο Διοικητής της Διοίκη-
σης ΠΥ Ν. Ηρακλείου.
Αργότερα σε μια όμορφη και ζεστή συνε-
στίαση κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα, 
με ιδιαίτερη στιγμή την βράβευση του 
Υποστράτηγου ε.α. Λαμπράκη Ιωάννη, 
απόφοιτου της δεύτερης σειράς Αξιωματι-
κών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στις 4 Φεβρουαρίου, η ενημερωτική εκ-
στρατεία συνεχίστηκε με συνάντηση με 
τους συναδέλφους αξιωματικούς των υπη-
ρεσιών του Αγίου Νικολάου.
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οι κρίσεις έφεραν την κρίση

Η Αριάδνη του Χιονιά σταμάτησε στην οδό 
Μουρούζη. Πρωτοφανή γεγονότα διοικητι-
κής οριοβασίας.

Ενώ το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, δίνει τον καλύτερο εαυτό του, σε διασωστι-
κές επιχειρήσεις σε όλη την παγωμένη χώρα, 
δυστυχώς κάποιοι ακόμα πιο “παγωμένοι κύ-
κλοι” και από την ίδια την κακοκαιρία, σκάρω-
σαν  μια απίστευτη ιστορία διοικητικής ανωμα-
λίας, πρωτοφανή στα πυροσβεστικά δεδομένα. 
διερευνήσει.
Στις 11 Ιανουαρίου, νωρίς το απόγευμα άρχι-
σαν να διακινούνται πληροφορίες περί συνε-
δρίασης, στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του 
Πυροσβεστικού Σώματος του αρμόδιου Συμ-
βουλίου Κρίσεων, το οποίο διενεργεί τις τακτι-
κές κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών του ΠΣ.
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αρχίζουν να 
δημοσιεύονται σε σχετικά ιστολόγια του χώρου. 
ενώ περί τις 19:30 δημοσιεύεται σε κορυφαίο 
ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό μέσο του χώρου 
των Σωμάτων Ασφαλείας (www.bloko.gr), η εί-
δηση με τίτλο «Κι όμως !!! Ξεκίνησαν οι κρίσεις 
στην Πυροσβεστική – Ποιοί αποστρατεύονται». 
Στο ρεπορτάζ του μέσου περιγράφεται ότι απο-
στρατεύεται ένας εκ των δύο Αντιστρατήγων 
– Υπαρχηγών, δύο Υποστράτηγοι - Συντονι-
στές και ένας Αρχιπύραχος και μάλιστα με τα 
ονόματά τους, ενώ μεταφέρεται και η είδηση με 
τα ονόματα των αντίστοιχων συναδέλφων που 
προάγονται στις θέσεις των ανωτάτων που 
αποστρατεύθηκαν. 
Σε αυτό το σημείο αρχίζει το σημείο του παρα-
λόγου, καθώς οι συνάδελφοι που φέρονται ως 
προακτέοι δέχονται ευχές για την προαγωγή 
του;, ενώ οι αποστρατευθέντες ευχές για την 
συνταξιοδότησή τους. Παράλληλα από τους 
επίσημους επικοινωνιακούς κόμβους του ΠΣ 
δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για το γεγονός 
των κρίσεων.
Εξαιτίας της πρωτοφανούς αυτής κατάστασης, 
ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΠΣ αργά το βράδυ, 
επικοινώνησε με τον Αρχηγό του ΠΣ Αντιστρά-
τηγο κ. Β. Καπέλιο για να δοθεί επίσημη απά-

ντηση αν έγιναν τελικά σήμερα κρίσεις και προ-
αγωγές Ανώτατων Αξιωματικών του ΠΣ. Ο κ. 
Αρχηγός δήλωσε ότι «σήμερα δεν έγινε καμιά 
συνεδρίαση του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων 
του ΠΣ ουδείς ανώτατος αξιωματικός αποστρα-
τεύτηκε και ουδείς ανώτατος αξιωματικός προ-
ήχθην».
Μετά την συγκεκριμένη συνομιλία, η ΕΑΠΣ εκ-
δίδει ανακοίνωση, όπου ενημερώνει τους συ-
ναδέλφους για τα τεκταινόμενα, σημειώνοντας 
στο τέλος της: «Κατόπιν των παραπάνω σας 
ενημερώνουμε ότι τελικά δεν πραγματοποιήθη-
καν κρίσεις και προαγωγές ανωτάτων αξιωμα-
τικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΔΣ της 
Ένωσής μας επίσης επιβεβαιώνει ότι ο μήνας 
είναι Ιανουάριος, το έτος 2017 και ότι ο ήλιος το 
πρωί βγαίνει από την Ανατολή. Επίσης αναμέ-
νει αν, λέμε κάποιος σε αυτόν τον τόπο νιώθει 
την συναίσθηση της ευθύνης, να την αναλάβει 
και να πράξει ότι του προστάζει. Αυτά προς το 
παρόν».
Την επόμενη ημέρα στις 12 Ιανουαρίου η ΕΑΠΣ 
ζητά άμεσα συναντήσεις από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχη-
γό του ΠΣ.



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

12

Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων αξιωματικών ΠΣ
Στην επιστολή προς τον κ. Τόσκα σημειώνεται:
«Μετά τα θλιβερά γεγονότα των κρίσεων και 
προαγωγών των Αξιωματικών του ΠΣ που έγι-
ναν ή και δεν έγιναν και που η φυσική ηγεσία 
αρνείται ότι έγιναν, ενώ οι  «γνωστοί κύκλοι του 
Υπουργείου» υποστηρίζουν ότι έγιναν, αλλά θα 
ανακοινωθούν αργότερα, σας παρακαλούμε  
για την άμεση συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσής 
μας.
Ευελπιστούμε ότι η στρατιωτική σας τιμή  θα 
συνδράμει αυτή τη φορά θετικά στην ανάδειξη 
των πραγματικών γεγονότων που θα οδηγήσει 
σε λύση που θα διασφαλίσει την δική μας ΠΥ-
ΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ».
Στην επιστολή προς τον κ. Καπέλιο σημειώνε-
ται:
«Εν όψη των τελευταίων γεγονότων που σημει-
ώθηκαν  στο διοικητικό μηχανισμό του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, σας παρακαλούμε για την 
άμεση συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσής μας».
Τελικά πέντε (5) ημέρες μετά, εκδίδεται ανα-
κοίνωση από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού 
Σώματος, που ανακοινώνει ότι τελικά έγιναν 
κρίσεις των ανωτάτων αξιωματικών και μάλι-
στα ακριβώς, ίδιες με αυτές που διέρρευσαν και 
αμέσως διαψευσθήκαν προ 5 ημερών. Συγκε-
κριμένα το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο 
του Πυροσβεστικού Σώματος, συνεδρίασε για 
τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2017 
των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε.
Στην ιστοσελίδα της ΕΑΠΣ αναρτάται με νόημα 
η λέξη ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ

Το μεσημέρι της 17 Γενάρη συνεδριάζει το συμ-
βούλιο μεταθέσεων των Αξιωματικών του ΠΣ με 
νέα σύνθεση, πού αποτελείτο από το Αρχηγό, 
τον Υπαρχηγό Υποστήριξης, και τον νέο – κρι-
νόμενο στο βαθμό του Υποστρατήγου, Ιωάννη 
Φωστιέρη και ενέκρινε την μετάθεση του Υπο-
στρατήγου Σεραφείμ Αθανασίου από την Περι-
φέρεια Θεσσαλίας, που κατείχε την θέση του 
Περιφερειάρχη, στον Πειραιά, στην θέση του 
συντονιστή Επιχειρήσεων με έδρα τον Πειραιά.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει το αιρετό μέ-
λος του Συμβουλίου των Αξιωματικών, Τάσος 
Μανιάτης στην ανακοίνωση – ενημέρωσή του :
«Το κλίμα ήταν βαρύ λόγω τον κρίσεων των 
Ανωτάτων Αξιωματικών πού έγιναν την Τετάρ-
τη 12 Ιανουαρίου 2017, ακυρώθηκαν στα λόγια 
αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας και τελικά πή-
ραν ΦΕΚ και ανακοινώθηκαν χθες 17-01-2017. 
Δεν πρέπει στο μέλλον να παίζονται ανεύθυνα 
παιχνίδια σε βάρος των θεσμών και των λει-
τουργών τους. Ο μεγαλοδύναμος να βάνει το 
χέρι του και να ευλογεί».
Κρίσεις σε Κρίση και μεταθέσεις σε Αίτηση
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κρίσεων και 
προαγωγών, συνεδρίασε το Συμβούλιο μεταθέ-
σεων του ΠΣ και αποφάσισε για τις μεταθέσεις 
των νέο προαχθέντων και μη, Αρχιπυράρχων, 
Πυράρχων και Αντιπυράρχων. Εν αναμονή της 
ανακοίνωσης της απόφασης του Συμβουλίου 
από το ΑΠΣ το αιρετό μέλος στο Συμβούλιο και 
Γεν. Γραμματέας της ΕΑΠΣ Τάσος Μανιάτης 
εκδίδει την ακόλουθη ανακοίνωση:
Έλλειψη αξιοκρατίας στο έπακρον !!
Προήχθησαν από Πύραρχοι σε Αρχιπύραρχοι 
βάσει του πίνακα των κρινόμενων: ο 11ος, ο 
13ος, ο 48ος, ο 51ος, ο 57ος και ο τελευταίος 
στην σειρά 67ος, ο οποίος και παρέμεινε και 
στο τόπο του. Κάτι παρόμοιο έγινε και στους 
νέο προαχθέντες Αρχιπυράρχους, από το βαθ-
μό του Πυράρχου. Το νέο ήθος και ύφος των 
ιθυνόντων, Θεσμικών και Πολιτικών, σε όλο του 
το μεγαλείο !! Τα οποιασδήποτε μορφής συμπε-
ράσματα - σχόλια, και η αναμονή ΕΛΠΙΔΑΣ τα 
αφήνω σε εσάς!!!
Θα ακολουθήσει με την ανακοίνωση των απο-
φάσεων του Συμβουλίου Μεταθέσεων από το 
ΑΠΣ ενημέρωση από τον συνδυασμό μας για 
την στάση αιρετών και θεσμικών για τις μετα-
θέσεις - μετακινήσεις συγκεκριμένο συμβούλιο, 
και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες».
Δεν μπορώ όμως να σας αφήσω πολύ στην 
αναμονή….. γι αυτό και σας πληροφορώ, ότι 
εσείς οι Αρχιπύραρχοι πού έχετε ή θα έχετε με-
τάθεση στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος της 
Χώρας μην ξεχάσετε να υποβάλετε αίτηση επι-
στροφής !! Ειδάλλως θα μείνετε εκεί. Άλλωστε 
είστε οι πλουσιότεροι της Ελληνικής κοινωνίας 
ως ένστολοι. και για οικογένειες το τι θα γίνουν, 
μην νοιάζεστε, σκεφτείτε το διαζύγιο ως λύση !! 
ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ !! και ο Παντοδύναμος βοηθός
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Σαν το χτένισμα του φαλακρού,
φέροντας τα οπίσω, εμπρός

Στις 30 Γενάρη η ΕΑΠΣ εκδίδει ανακοίνωση για 
τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών:
«Δυστυχώς η ολοκληρωθείσα διαδικασία των 
κρίσεων και προαγωγών των Αξιωματικών 
του Πυροσβεστικού Σώματος, θα γραφτεί στο 
γκρίζο τεύχος της πυροσβεστικής ιστορίας. Το 
προεόρτιο της διαδικασίας ξεκίνησε με την προ 
ολίγου καιρού αντικατάστασης του αρμόδιου Δι-
ευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και συνεχίστηκε 
με την μετακίνηση αιφνιδίως του Προϊσταμένου 
του Τμήματος Αξιωματικών και του Προϊσταμέ-
νου Γραμματείας του Αρχηγείου, παραμονές 
Πρωτοχρονιάς, χωρίς κανένα προφανή λόγο 
και αιτιολόγηση και μάλιστα ενώ ευρίσκονταν 
αμφότεροι σε κανονική άδεια και κατά παρέκ-
κλιση του πνεύματος του Κανονισμού Μεταθέ-
σεων, που θέτει περιορισμό στις μετακινήσεις 
15 ημέρες προ και μετά των Άγιων Ημερών των 
Χριστουγέννων. Αυτή η απουσία της Θείας Χά-
ρης, προφανώς οδήγησε στα παραπέρα πρω-
τοφανή γεγονότα για τον διοικητικό μηχανισμό 
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η πρώτη πράξη εξελίχθηκε με το απίστευ-
το των κρίσεων των Ανωτάτων Αξιωματικών, 
όπου Στρατηγοί ενώ αποστρατεύτηκαν, έλα-
βαν εντολή να συνεχίσουν την εργασία τους. 
Η συγκεκριμένη πράξη συνοδεύτηκε και από 
το πρωτοφανές του «μυστηρίου» αν τελικά 
έγιναν ή δεν έγιναν οι κρίσεις, με παράλληλη 

λειτουργία ενημερωτικών κύκλων – τριγώνου 
Βερμούδων. Παρά την θεσμική καταρράκωση, 
οι αποστρατευθέντες Στρατηγοί, στάθηκαν στο 
ύψος τους και σεβάστηκαν τον όρκο τους και τα 
χαρακτηριστικά του Ανδρός.
Η δεύτερη πράξη του δράματος έκλεισε με την 
ολοκλήρωση των κρίσεων των ανωτέρων Αξιω-
ματικών, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη διοικητι-
κή ανωμαλία στον διοικητικό μηχανισμό του ΠΣ, 
μιας και επιλέχθηκε στο μέγιστο βαθμό η επιλο-
γή των εσχάτων στον σχετικό πίνακα των προς 
προαγωγή, με αποτέλεσμα της ανατροπής της 
μέχρι τώρα σχέσης διοίκησης – διοικουμένου. 
Η «πρώτη φορά» αυτή επιλογή δημιουργεί το 
δεδομένο να καλούνται Αξιωματικοί, Διοικητές, 
να τεθούν υπό τις εντολές Αξιωματικών μέχρι 
και 7 τάξεις νεοτέρων τους.
Επίσης επαναλήφθηκε η προαγωγή Αξιωματι-
κών, σε ανώτατους βαθμούς με ελάχιστο συ-
νολικό χρόνο υπηρεσίας 18 έτη, γεγονός το 
οποίο ο κ. Αν. Υπουργός Εσωτερικών είχε χα-
ρακτηρίσει ως απαράδεκτο και προς τούτο είχε 
συστήσει επιτροπή για την θεσμική αλλαγή του 
και μάλιστα με χρόνο υλοποίησης προ των κρί-
σεων. Παρόλα αυτά ως φανατικά καλοπροαίρε-
τοι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι επιλογές των 
Συμβουλίων Κρίσεων, κινήθηκαν αυστηρά στα 
πλαίσια του νομικού θεσμικού πλαισίου, εξε-
τάζοντας τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα 
των κρινόμενων και δεν υπεισήλθαν σκοποί 
προσπορισμού οφέλους σε τρίτους ή βλαπτική 
πρόθεση κατά του Δημοσίου Συμφέροντος. Βέ-
βαια η παράλειψη δεκάδων Αξιωματικών, έχει 
προκαλέσει ήδη βλάβη στο καθένα από αυτούς 
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πυροσβε-
στικοί υπάλληλοι κάθε βαθμού, πέρα από την 
διοικητική ή πειθαρχική ευθύνη κατά τη συμ-
μετοχή τους σε συλλογικά όργανα, έχουν και 
προσωπική, ποινική και αστική ευθύνη, όταν 
παραβαίνουν το καθήκον τους, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα σχετικά. Ευελπιστούμε ότι τα Αρ-
μόδια Συμβούλια Κρίσεων, που θα κρίνουν 
σε δεύτερο βαθμό, τους συναδέλφους που θα 
προσφύγουν, να αποκαταστήσουν το περί δι-
καίου αίσθημα.
Θα επισημάνουμε ότι η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου μας, παρά τις δεσμεύσεις, αλλά 
και τις συνεχείς δηλώσεις περί της ανάγκης αλ-
λαγής του πλαισίου κρίσεων και προαγωγών
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πυροσβεστική διαμαρτυρία στην Αθήνα

των Αξιωματικών του ΠΣ και φέτος για δεύτερη 
χρονιά, επανέλαβε δραματικά για μας, τον εαυ-
τό της. Λέει μόνο, αλλά δεν πράττει και συνάμα 
πράττει αντίθετα των λεγομένων της.
Τέλος στους αφυπηρετήσαντες συναδέλφους, 
ευχόμαστε υγεία και δύναμη για την επιβίωση 
με τις συντάξεις-φιλοδώρημα, που θα λάβουν 
με το νέο μνημονιακό ασφαλιστικό. Στους νε-
οπροαχθέντες συναδέλφους, ευχόμαστε καλή 
επιτυχία και προπάντων καλή τύχη στα νέα 
τους καθήκοντα.

Κλείνοντας αυτή την πρώτη παρέμβαση, να 
υπενθυμίσουμε λίγες λέξεις του μεγάλου διανο-
ητή Σου Τζου: «Στις επικίνδυνες αποστολές και 
επιχειρήσεις, οι μαχητές χρειάζονται ΗΓΕΤΗ να 
ανοίγει το Δρόμο, να τους πείθει να έχουν τους 
ίδιους στόχους με αυτόν, έτσι ώστε να μοιράζο-
νται τον θάνατο και τη ζωή χωρίς τον φόβο του 
κινδύνου και της προδοσίας. Ο ηγέτης τους κα-
θοδηγεί και τους διδάσκει». Η ομοιότητα προς 
σημερινά πρόσωπα και πράξεις είναι ή δεν εί-
ναι, εντελώς τυχαία.

Πέρα από τα υπόλοιπα φλέγοντα προβλήματα 
που ταλανίζουν την καθημερινότητα του πυρο-
σβεστικού οργανισμού, ήρθε να προστεθεί και 
μια νέα πολιτική επιλογή να στοχευθεί ο κανο-
νισμός μεταθέσεων. 
Το νέο αυτό πλήγμα, γίνεται προκειμένου να 
υλοποιηθούν οι νέες υπηρεσιακές ανάγκες που 
προέκυψαν μετά το ξεπούλημα των Περιφε-
ρειακών αεροδρομίων σε ιδιωτική εταιρεία, και 
την ανάληψη της υποχρέωσης από το ελληνικό 
δημόσιο να ιδρυθούν ή να ενισχυθούν σε κάθε 
ένα από αυτά μια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
αποκλειστικής απασχόλησης. 
Αντί η Πολιτεία, να προχωρήσει στην πρόσληψη 
αυτού του αριθμού Προσωπικού, προετοιμάζει 
να ξεσπιτώσει αντίστοιχο αριθμό συναδέλφων 
από όλη την χώρα, μειώνοντας παράλληλα την 
πυρασφάλεια των πόλεων από τις οποίες θα 
πάρει αυτούς τους συναδέλφους.

Το πρωί της 20ης Ιανουαρίου ο Γεν. Γραμμα-
τέας και ο Ταμίας της ΕΑΠΣ στην πρωινή ενη-
μερωτική ζώνη της ΕΡΤ παρουσίασαν το πρό-

βλημα, ζητώντας από την πολιτική ηγεσία να 
προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τα σω-
ματεία του χώρου για την δίκαιη και ουσιαστική 
επίλυση του προβλήματος.
Στις 12 το μεσημέρι, της ίδια ημέρας, συνάδελ-
φοι από όλη την χώρα συγκεντρώθηκαν στην 
πλατεία Ευαγγελισμού στην Αθήνα, σε μια εκ-
δήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο αυτό 
πλήγμα στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους. 
Ομιλητές στην συγκέντρωση οι Πρόεδροι της 
ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ, ενώ χαιρετισμό συμπα-
ράστασης απεύθυναν οι Πρόεδροι ΠΟΑΞΙΑ 
και ΠΟΑΣΥ, εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ και του 
ΠΑΜΕ. Η πυροσβεστική διαμαρτυρία προσέλ-
κυσε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, που 
κάλυψαν εκτενώς τη δράση, παρουσιάζοντας 
τις θέσεις των σωματείων μας.
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Μετά τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς ακολού-
θησε πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων, 
όπου δόθηκε ψήφισμα στους εκπροσώπους 
των κομμάτων και στην συνέχει η πορεία κατέ-
ληξε στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος.
Στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, αντιπροσωπεία της ΕΑΠΣ 
και ΠΟΕΥΠΣ συναντήθηκε με τον Αρχηγό 
του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο 
κ. Β. Καπέλιο και εξέθεσε τις έντονες ανησυ-
χίες και την αγωνία των συναδέλφων για τους 
χωρίς καμία ενημέρωση σχεδιασμούς για την 
τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων και 
τις μεταθέσεις για τις νέες Υπηρεσίες των Αε-
ροδρομίων. Από την πλευρά του ο κ. Αρχηγός 
δήλωσε ότι καταρχήν η στελέχωση των νέων 
αυτών υπηρεσιών, χρονικά πάει σε μεταγενέ-

στερο χρόνο και ότι για τις όποιες αλλαγές στον 
Κανονισμό Μεταθέσεων, θα γίνει διάλογος με 
τα σωματεία. Σε ένδειξη αυτών των προθέσε-
ων, ο κ. Αρχηγός έδωσε το σχέδιο του ΠΔ για 
την τροποποίηση του κανονισμού και τα σχέδια 
των ΠΔ για την ίδρυση των νέων υπηρεσιών 
ως βάση αυτού του διαλόγου.

παρόν το δίκιο μας στην ένστολη διαμαρτυρία

Στην πλατεία Συντάγματος, Πυροσβέστες, 
Αστυνομικοί και Λιμενικοί, από όλη την χώρα, 
στις 22 Φεβρουαρίου το απόγευμα, έδωσαν το 
παρών στην ένστολη συγκέντρωση – διαμαρ-
τυρία που διοργάνωσαν από κοινού ΠΟΑΣΥ 
– ΠΟΕΥΠΣ – ΕΑΠΣ – ΠΟΕΥΠΣ – ΠΟΕΠΛΣ 
– ΠΕΑΛΣ. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, 
εκπρόσωποι, κομμάτων, εκπρόσωποι απο-
στράτων, σωματείων άλλων κλάδων, ενώ η εκ-
δήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκτός των 
ελληνικών και πολλών διεθνών ΜΜΕ.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ επεσή-
μανε ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις και με-
τεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης απο-
δείχθηκαν μέχρι σήμερα χωρίς αντίκρισμα και 

περιεχόμενο. “Άδειο πουκάμισο με κούφια λό-
για που καθιστούν την αξιολόγηση των πολιτι-
κών επιλογών με πρόσημο την απαξία και τον 
εμπαιγμό.

Μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΥΠΣ, σε μια 
συμβολική κίνηση τιμής, ζήτησαν από τους συ-
γκεντρωμένους συναδέλφους, 1 λεπτού σιγής, 
“για να αφουγκραστούμε τη φωνή των ηρώων 
που έπεσαν πάνω στο καθήκον”.
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Στο τέλος των ομιλιών, των Προέδρων, οι συ-
γκεντρωμένοι, έδωσαν ένα παρατεταμένο χει-
ροκρότημα για τους συναδέλφους σε όλη την 
χώρα, που δίνουν την μάχη καθημερινά με τον 
κίνδυνο σε ένα επάγγελμα που κατά την πολι-
τεία ούτε επικίνδυνο, ούτε ανθυγιεινό.
Μετά την συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ακολού-

θησε πορεία διαμαρτυρίας. Πρώτος σταθμός, 
το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θυροκολλή-
θηκε το ψήφισμα και η απόφαση του Σ.τ.Ε. για 
την περικοπή των μισθών. Η πορεία κατέληξε 
στη Βουλή των Ελλήνων, όπου δόθηκε στους 
βουλευτές εκπροσώπους του Προέδρου της 
Βουλής, η παραπάνω απόφαση, μαζί με το ψή-
φισμα της συγκέντρωσης.

Σημαντική ήταν η παρουσία μαζί με τους Προ-
έδρους, κατά την παραπάνω επαφή, του συνα-
δέλφου, Άγγελου Μπαρμπαγιάννη, ανθρώπου 
– ζωντανής μαρτυρία για το επικίνδυνο και αν-
θυγιεινό του πυροσβεστικού επαγγέλματος.
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επίλυση της τριχοτόμησης του προσωπικού τώρα

Τον Μάρτιο του 2011 δημοσιεύτηκε ο Ν.3938 
(Α΄61), ο οποίος δημιούργησε το θεσμό των 
Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Πα-
ράλληλα με τον «καινοφανή» αυτό θεσμό κα-
ταργήθηκαν 4.000 οργανικές θέσεις μονίμων 
πυροσβεστών και συστάθηκαν 4.000 θέσεις 
πυροσβεστών με πενταετή θητεία. Ήταν η 
μεγαλύτερη πιθανόν κατάργηση θέσεων στο 
βωμό του 1ου μνημονίου από Δημόσιο οργα-
νισμό, με την μετατροπή μόνιμων εργασιακών 
σχέσεων σε «ελαστική» πενταετή θητεία.
Ο Νόμος αυτός ορίζει ότι μετά την λήξη της πε-
νταετίας από την πρόσληψη τους, όσοι εξ αυ-
τών έχουν συγκεκριμένα κριτήρια δύναται να 
ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό και οι υπό-
λοιποι δύναται να συνεχίσουν με ανανέωση της 
πενταετούς θητείας.
- Στις 14-07-2011 εγκρίθηκε Π.Υ.Σ για την πρό-
σληψη των 4.000 Π.Π.Υ με την οποία παράλλη-
λα καταργήθηκαν και 4.000 ισάριθμες προσλή-
ψεις εποχικών πυροσβεστών για το ίδιο έτος.
- Στις 28-07-2011 εκδόθηκε σχετική προκήρυξη 
και στις 23-01-2012 δημοσιεύθηκε η πρόσλη-
ψη των ΠΠΥ (ΦΕΚ 26 Β΄).
- Στις 10-02-2012 ορκίστηκαν και ανέλαβαν 
Υπηρεσία οι ΠΠΥ
Η πενταετής θητεία λήγει στις 10-02-2017, στο 
μεσοδιάστημα με τον Ν.4249/2014 προβλέ-
φθηκε ότι δύναται να μονιμοποιηθούν νωρίτε-
ρα όσοι ΠΠΥ έχουν τα προσόντα εφόσον αυτό 
επιβάλλεται από τις Υπηρεσιακές ανάγκες και 
σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής μετά από έκδοση 
ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Προστασίας του Πολίτη και 
σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχε-
διασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.
- Στις 03-12-2015 το ΑΠΣ με το υπ΄ αριθ. 
73835/Φ.401.34 έγγραφό του το οποίο συνυ-
πογράφει ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τό-
σκας ζήτησε την ένταξη 2295 ΠΠΥ στο μόνιμο 
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
- Στις 23-12-2015 ο τότε Υπουργός Οικονομί-
ας κ. Χουλιαράκης απάντησε με το υπ. αριθ. 
2/78439 έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας, 

ότι δεν δύναται να συμπεριληφθεί το προσω-
πικό των 2295 Π.Π.Υ για μονιμοποίηση στον 
προϋπολογισμό του 2016 (που είχε ήδη ψηφι-
στεί).

Προϋπολογισμός ΠΣ 2016
ΚΑΕ 0342 - Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 
(τακτικές) - 53.402.120,00
ΚΑΕ 0414 - Βασικός μισθός μονίμων, εθελο-
ντών και λοιπών οπλιτών - 64.160.000,00
- Στις 29-11-2016 το ΑΠΣ υπέβαλε το ίδιο αίτη-
μα και το οποίο απαντήθηκε από την Υπουρ-
γό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γεροβασίλη 
στις 02-02-2017 στο οποίο απαντήθηκε ότι δεν 
μπορεί να συμπεριληφθεί η ένταξη 2375 ΠΠΥ 
στο μόνιμο προσωπικό του ΠΣ. Επίσης στην 
εν λόγω απάντηση γίνεται μνεία ότι στο τακτι-
κό αίτημα προσλήψεων στην αρχή του έτους 
2016 ενεκρίθησαν για το Π.Σ 93 προσλήψεις 
δοκίμων πυροσβεστών και 40 δοκίμων Ανθ/
γών. Παρότι λοιπόν δηλώνει ότι δεν μπορεί να 
περιληφθεί η ένταξη των ΠΠΥ στο μόνιμο προ-
σωπικό αφήνει αιχμές για την έγκαιρη υποβολή 
σχετικού αιτήματος ή απλά μιας και το γνώριζε 
από το προηγούμενο έτος δεν το ενέταξε στο 
σχεδιασμό της Κυβέρνησης.
- Το ΠΣ στον προϋπολογισμό έτους 2017 
που δημοσιεύτηκε στις 11-12-2016 με ΑΔΑ: 
6Ι2Υ465ΦΘΕ-8Σ6 προβλέπει στον ΚΑΕ 0342 
Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (τακτικές) 
51.831.100,00 και στον ΚΑΕ 0414 Βασικός μι-
σθός μονίμων, εθελοντών και λοιπών οπλιτών 
65.238.417,00. Από τις συγκρίσεις των προϋ-
πολογισμών των δύο ετών φαίνεται ότι δεν έχει 
προβλεφθεί η δαπάνη της τάξης των 13.000.000 
περίπου ευρώ που απαιτείται για την μονιμο-
ποίηση των 2375 ΠΠΥ, φαίνεται επίσης, ότι έχει 
υπάρξει και μια μείωση στις αμοιβές τους της 
τάξης 1.500.000 € περίπου. Παρόλα αυτά ο κ. 
Τόσκας, γνωρίζοντας τα, υπέγραψε Υ.Α στις 25-
05-2016 με την οποία καθόριζε την διαδικασία 
μονιμοποίησης, ανανέωσης ή απόλυσης των 
ΠΠΥ εξουσιοδοτώντας τον Αρχηγό να εκδώσει 
Απόφαση ένταξης στο μόνιμο προσωπικό ή 
ανανέωση της πενταετούς θητείας.
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- Στις 27-05-2016 δύο μέρες μετά ψηφίστη-
κε ο Ν. 4389 (Α΄94) στο άρθρο 64 του οποίου 
καθορίζεται ότι: «Για το έτος 2017, ο αριθμός 
των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του 
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του Ν. 3812/2009 (Α΄234) δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς 
τέσσερα(μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχω-
ρήσεις) και για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς 
τρία (μια πρόσληψη ανά τρείς αποχωρήσεις), 
στο σύνολο των φορέων».
Στον Νόμο αυτόν δεν συμπεριλήφθηκε εξαίρε-
ση ή πρόβλεψη εξαίρεσης για την μονιμοποίη-
ση των 2375 ΠΠΥ και μέχρι σήμερα η Κυβέρ-
νηση δεν έχει εκδώσει σχετική Π.Υ.Σ. με την 
οποία θα εγκρίνει την συνέχιση της θητείας ή 
την μονιμοποίηση τους ως ο Ν. 3938 ορίζει και 
ο Αρχηγός του ΠΣ πρέπει να πράξει. 
Ως εκ τούτου για την 11-02-2017 οι 4.000 εργα-
ζόμενοι ως ΠΠΥ δεν γνωρίζουν αν θα συνεχί-
σουν να εργάζονται, και αξιοσημείωτο είναι ότι 
388 άτομα που προσελήφθησαν στα πλαίσια 
αναπλήρωσης θέσεων ΠΠΥ από το 2012 έως 
το 2016, αναφέρεται στο έγγραφο της κ. Γερο-
βασίλη ότι δύναται να αιτηθούν ένταξή τους στο 
μόνιμο προσωπικό του ΠΣ σε 5 έτη από την 
ημερομηνία πρόσληψης τους, χωρίς να υπάρ-
χει αντίστοιχη Π.Υ.Σ. και παρότι ο Ν.4249/2014 
ορίζει διαφορετικά δεδομένα και επίσης κάτι τέ-
τοιο δεν καθοριζόταν στην από 25-05-2016 Υ.Α. 
του κ. Τόσκα.
Στο θολό τοπίο που δημιούργησαν οι συναρ-
μόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης οι Υπηρεσι-
ακοί παράγοντες κλήθηκαν  να διασφαλίσουν 
την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας μη γνωρί-

ζοντας αν δύναται νομίμως να απασχολήσουν 
τους ΠΠΥ να επιτρέψουν την εργασία αυτών 
και οι εργαζόμενοι αυτοί να είναι καλυμμένοι 
ασφαλιστικά και μισθολογικά τρεις ημέρες πριν 
την λήξη της πενταετίας. 
Όλα τα παραπάνω δημιούργησαν  αναβρασμό 
στο εσωτερικό του Πυροσβεστικού Μηχανι-
σμού και το κυριότερο συνθήκες απόγνωσης 
στις 4000 φαμίλιες των συναδέλφων ΠΠΥ.

Επειδή οι αρμόδιοι για τα παραπάνω μέχρι σή-
μερα δεν έπραξαν αυτό που έπρεπε, η ΕΑΠΣ 
με ανοικτή επιστολή προς τον κ. πρωθυπουρ-
γό  μεταξύ των άλλων επεσήμανε:
«περιμένουμε από τον κ. Πρωθυπουργό της 
χώρας να παρέμβει και να δώσει την μόνη ορθή 
λύση ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΛΥ-
ΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣ-
ΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Για να υλοποιήσει τη 
προεκλογική δέσμευση του, για να σταματήσει 
η εργασιακή ομηρία των χιλιάδων συναδέλφων 
και τέλος για να θωρακίσει τον πυροσβεστικό 
μηχανισμό, του οποίου ο βασικός παράγοντας 
αποτελεσματικότητας είναι οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ.
Η ΕΑΠΣ στην ίδια ανακοίνωση, δήλωσε ότι  
ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των συνδικαλιστι-
κών φορέων των συναδέλφων ΠΠΥ και συμμε-
τέχει στις αγωνιστικές τους δράσεις.
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Μαζί με τους συναδέλφους ΠΠΥ - Ούτε βήμα 
πίσω από την υποχρέωση για νομιμότητα

Λίγες ώρες πριν την εκπνοή της πενταετούς 
σύμβασης εργασίας, οι συνάδελφοι Πυροσβέ-
στες Πενταετούς Υποχρέωσης συγκεντρώ-
θηκαν στην πλατεία Συντάγματος για να διεκ-
δικήσουν το αυτονόητο, την υποχρέωση της 
Κυβέρνησης να υλοποιήσει την επιταγή του 
ψηφισμένου νόμου του 2012 και να μονιμοποι-
ήσει όσους έχουν τα σχετικά προσόντα και να 
ανανεώσει τη σύμβαση των υπολοίπων. Δυ-
στυχώς σοβαρές αμέλειες ή προθέσεις, των 
εχόντων την υποχρέωση να ρυθμίσουν την 
ομαλότητα στο εργασιακό των 4000 συναδέλ-
φων, αλλά και στο εσωτερικό του πυροσβεστι-
κού μηχανισμού δημιούργησαν την εξαιρετικά 
αυτή δύσκολη κατάσταση.
Η ΕΑΠΣ δήλωσε την στήριξη της στους συνα-
δέλφους και το ΔΣ βρέθηκε στην κινητοποίηση 
με τον Πρόεδρο Γ. Σταμούλη στον χαιρετισμό 
του να δηλώνει την υποχρέωση της κυβέρνη-
σης να τηρήσει τόσο την προεκλογική της δέ-
σμευση όσο και να υλοποιήσει την νομική υπο-
χρέωση να επιλύσει έγκαιρα, νόμιμα και άμεσα 
την εγκληματική τριχοτόμηση του πυροσβεστι-
κού προσωπικού.

Αναζήτηση υπεύθυνης και νομικής οδηγίας
Ενόψη του αδιεξόδου στα εργασιακά του ΠΣ 
η ΕΑΠΣ προχώρησε σε παρέμβαση της στις 9 
Φεβρουαρίου αναφέροντας:
«Στις 10-02-2017 λήγει η πενταετής θητεία των 
συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υπο-
χρέωσης που προσελήφθησαν σύμφωνα με 
την υπ΄ αριθ. 3708 Φ.300.2/20-01-2012 (Γ΄26) 
Απόφαση ΑΠΣ, την Π.Υ.Σ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/
ΟΙΚ.13901//14-07-2011 και ορκίστηκαν και ανέ-

λαβαν Υπηρεσία στις 10-02-2012. Για την συ-
νέχεια της εργασίας τους, μετά την 10-02-2017, 
απαιτείται να εκδοθούν Διοικητικές Πράξεις: κα-
τανομής θέσεων, εγγραφής απ΄ το ΓΛΚ αριθμη-
τικών προβλέψεων θέσεων, επέκτασης χρονι-
κής ισχύος, κυρωμένων πινάκων επιτυχόντων 
(διάρκεια ισχύος 3 έτη με την παρ.6 αρθ.15 Ν. 
3938/11 και 5 έτη με την τροποποίηση παρ.4 
αρθ. 98 Ν. 4249/14), ανάληψης υποχρέωσης 
δέσμευσης πίστωσης από τον έχοντα την αρ-
μοδιότητα και να προσδιοριστεί το εργασιακό 
καθεστώς τους. Τα παραπάνω ισχύουν και για 
τους 388 ΠΠΥ που προσλήφθηκαν στο μεσοδι-
άστημα της πενταετίας για κάλυψη θέσεων επι-
λαχόντων μιας και δεν εκδόθηκε σχετική Π.Υ.Σ 
γι΄ αυτούς και κάλυψαν θέσεις του ίδιου πίνακα 
επιτυχόντων. Επίσης δεν καθορίζονται με κα-
νονιστικές πράξεις το ασφαλιστικό και εργασι-
ακό καθεστώς αυτών των εργαζομένων και οι 
υποχρεώσεις των εκπροσώπων του εργοδότη 
(Δημόσιο), μετά την λήξη της 5ετίας.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, κατά παράβαση 
των οριζόμενων στον Ν.3938, δεν υλοποιήθηκε 
η ομαλή εργασιακή συνέχεια των παραπάνω 
συναδέλφων, βυθίζοντας στους στην αβεβαιό-
τητα και την απογοήτευση και αναταράσσοντας 
την εργασιακή ηρεμία του πυροσβεστικού ορ-
γανισμού,
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει γνώ-
ση της προβλεπόμενης απ΄ την ΥΑ 13727 
οικ.Φ.109.1/09-06-2016 Απόφασης κατά το άρ-
θρο 4 αυτής.
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Επειδή οι συνάδελφοι Διοικητές των Πυροσβε-
στικών Υπηρεσιών σε όλη την χώρα, θα πρέπει 
να διασφαλίσουν την νομιμότητα και την ομαλή 
λειτουργία του πυροσβεστικού μηχανισμού.
Παρακαλούμε να εκδώσετε άμεσα σχετική δι-
αταγή που να καθορίζει επακριβώς τα δεδομέ-
να για τον ορισμό ή όχι στο δελτίο Υπηρεσίας 
των συναδέλφων ΠΠΥ από τις Πυροσβεστικές 
Υπηρεσίες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, από 
την 11-02-2017 και μετά, καθώς και το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει αυτά.
Κύριε Αρχηγέ
Στην από 07-02-2017 ανακοίνωσή μας επιση-
μάναμε: “Στο θολό τοπίο που δημιούργησαν 
οι συναρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησης οι 
Υπηρεσιακοί παράγοντες καλούνται να δια-
σφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Υπηρε-
σίας μη γνωρίζοντας αν δύναται νομίμως να 
απασχολήσουν τους ΠΠΥ να επιτρέψουν την 
εργασία αυτών και οι εργαζόμενοι αυτοί να είναι 
καλυμμένοι ασφαλιστικά και μισθολογικά τρεις 
ημέρες πριν την λήξη της πενταετίας.”
Σήμερα θα συμπληρώσουμε τη δέηση μας 
προς τον Άγιο Χαράλαμπο που εορτάζει αύριο 
να μεσιτέψει και αυτός και δοθεί μια ̈ φωτισμένη 
λύση” στο πρόβλημα.
“Ὡς φωστήρ ἀνέτειλας ἐκ τῆς ἑῴας, καί πι-
στούς ἐφώτισας, ταῖς τῶν θαυμάτων σου βο-
λαῖς, Ἱερομάρτυς Χαράλαμπες ὅθεν τιμῶμεν 
τὴν θείαν σου ἄθλησιν”.

Έκκληση για τη διασφάλιση της νομιμότη-
τας και ομαλότητας στο ΠΣ.

Και ενώ οι διοικητικές οριοβασίες συνεχίζονται 
στο θέμα των συναδέλφων ΠΠΥ η ΕΑΠΣ  προ-
χωρεί σε νέα παρέμβαση προκειμένου να δια-
σφαλιστεί η ομαλότητα στο εσωτερικό του πυ-
ροσβεστικού οργανισμού:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - (πηγή δικαίου πλέον*)
Με την από 09-02-2017 παρέμβασή μας προς 
την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία εκφρά-
σαμε την αγωνία μας για την πρωτοφανή αντι-
μετώπιση τόσο των 4000 συναδέλφων ΠΠΥ 
όσο και την διοικητική οριοδρομία του πυρο-
σβεστικού μηχανισμού και κυρίως των συνα-
δέλφων Διοικητών των ΠΥ σε όλη την χώρα 
που θα καλούντο σήμερα να αντιμετωπίσουν 
αυτό που η ηγεσία δεν αντιμετώπισε όταν θα 
έπρεπε. Στην παρέμβαση μας ζητούσαμε να 
δοθεί υπεύθυνη και νόμιμη οδηγία για την δια-
χείριση του προβλήματος.
Λίγες ώρες μετά, η πυροσβεστική ηγεσία προ-
σπάθησε να διαχειριστεί το πρόβλημα και να 
μετατρέψει σε υπηρεσιακή πράξη την απραξία 
της πολιτικής ηγεσίας, περιπλέκοντας δυστυ-
χώς ακόμα περισσότερο τα πράγματα χωρίς να 
απαντάει με κανένα από τους δύο τρόπους.
Με την υπ΄ αριθμ. 9004Φ.200.1/09-02-2017 Δι-
αταγή του ΑΠΣ, εντέλλονται οι Υπηρεσίες για 
την χορήγηση κανονικών αδειών και ημερήσι-
ων αναπαύσεων στους συναδέλφους ΠΠΥ που 
κρίθηκαν ικανοί για μονιμοποίηση και για ορι-
σμό σε υπηρεσία των συναδέλφων ΠΠΥ που 
κρίθηκαν ότι θα ανανεώσουν την πενταετία. 
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει 
και μια κατηγορία ΠΠΥ που ξεχάστηκε πλήρως, 
οι απορριφθέντες και από τις δύο παραπάνω 
κατηγορίες.
Η συγκεκριμένη Διαταγή, δεν είναι η Απόφαση 
του άρθ. 4 της Υ.Α 13727 οικ. Φ. 109.1/09-06-
2016. Τα αναφερόμενα ως σχετικές διαταγές 
του ΑΠΣ στην 09-02-2017 Δ/γή του Αρχηγού 
είναι απλές κοινοποιήσεις πρακτικών των Συμ-
βουλίων κρίσεις για μονιμοποίηση των ΠΠΥ και 
δεν παράγουν υποχρεώσεις διοικητικής υπα-
γωγής προς τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
Ακόμα να επισημάνουμε ότι δεν οφείλονται 
ημερήσιες αναπαύσεις στους ΠΠΥ στο σύνολο 
τους (Γνωμοδότηση 401/2014 ΝΣΚ), και είναι 
δυνατή η χορήγηση κανονικής άδειας (Γνωμο-
δότηση 239/2016 ΝΣΚ), εφόσον υφίσταται η 
χρονική διάρκεια απασχόλησης, χωρίς βέβαια 
μέχρι σήμερα να καθορίζεται υποχρεωτικός χα-
ρακτήρας της χορήγησης από τον έχοντα την 
αρμοδιότητα.
Επίσης αναφέρεται χωρίς διευκρίνιση σε σχέση 
με τους κυρωμένους πίνακες επιτυχίας, ότι, για 
389 άτομα η πρόσληψη που έγινε με τις 



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

21

ΠΥΣ ΔΙΠΠ / Φ.ΕΓΚΡ. 12/33 / ΟΙΚ.13901 / 14-
07-2011, ολοκληρώνεται το 2021, δηλαδή η 
αρχική 5ετία με την κάλυψη κενών θέσεων ολο-
κληρώνεται το 2021 και εάν υπάρξει αναβίωση 
πινάκων μέχρι την συνταξιοδότηση των εργα-
ζομένων που ίσως αποτελεί και δρομολόγηση 
οριστικής επίλυσης του εργασιακού (δηλαδή 
θητεία χωρίς ημερομηνία λήξης;).
Πέρα από τα παραπάνω βλέπουμε να διαμορ-
φώνεται μια νέα «πηγή νόμου και εξουσιαστι-
κής ισχύς» που παράγεται από Δελτία τύπου 
Υπουργείων, που προαναγγέλλουν νομοθε-
τικές ρυθμίσεις και αυτό αντιμετωπίζεται γνω-
σιο-θεωρητικά, ως «πραγματικό γεγονός » και 
μάλιστα με κανονιστική υφή. 
Προφανώς η νέα αυτή πηγή δικαίου, προϋπάρ-
χει, ως πραγματική ισχύς εξουσίας, λογικά του 
Συντάγματος ακόμη και του κράτους, και μπορεί 
να νοηθεί ανεξάρτητα και από τα δύο, παρόλο 
που ως λόγο ύπαρξής της έχει τη δημιουργία 
κράτους και Δικαίου. Τέτοιες μορφές εξουσίας, 
συνήθως, ακολουθούν, μεγάλων ιστορικών 
ανατροπών, όπου η βούληση και μόνο των συ-
ντελεστών τους, δημιουργούν μια νέα, εκ του 
μηδενός, συνταγματική τάξη ή καταργούν την 

παλιά αντικαθιστώντας την με νέα».
Πέρα από τον συγκλονισμό της ιστορική στιγ-
μής, οι «συμβατικές και απολύτως ρεαλιστικές 
ανάγκες της πυροσβεστικής πραγματικότητας» 
μας κάνουν να περιμένουμε πλέον την πα-
ρέμβαση του νομικού κόσμου της χώρας και 
την πολιτική παρέμβαση του ίδιου του κυρίου 
Πρωθυπουργού της χώρας, άμεσα για την δι-
ασφάλιση της νομιμότητας και ομαλότητας του 
Πυροσβεστικού Σώματος, του κεντρικού επιχει-
ρησιακού βραχίονα της πολιτικής προστασίας 
της χώρας.
Δυστυχώς η δέηση μας προς τον Άγιο Χαράλα-
μπο που εορτάζει σήμερον για την μεσιτεία του 
να δοθεί μια ‘‘φωτισμένη λύση” στο πρόβλημα 
δεν τελεσφόρησε. Θα την επαναλάβουμε σή-
μερα δεόμενοι και στους Άγιους Δισμύριοιυς 
(20.000) οι οποίοι κάηκαν δια την ομολογία της 
πίστεως τους από τους ειδωλολάτρες.
«Θείον στράτευμα, πόλις αγία, περιούσιος 
λαός Κυρίου, ανεδείχθητε δισμύριοι Μάρτυρες, 
τη γαρ αγάπη αυτού δροσιζόμενοι, δια πυρός 
τον αγώνα ηνύσατε. Αλλ’ αιτήσασθε, ελέους 
σοφοί τον πρύτανιν, δωρήσασθαι ημίν το μέγα 
έλεος.»

δίπλα στους εθελοντές της περιφέρειας Αττικής

Σε μια ζεστή τελετή η Περιφερειάρχης Αττικής 
Ρένα Δούρου και η εντεταλμένη Πολιτικής Προ-
στασίας Γιάννα Τσούπρα τίμησαν τις εθελοντι-
κές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην 
Αττική. Δεκάδες οργανώσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον τομέα της παροχής έργου πολι-
τικής προστασίας, έδωσαν το παρών και έστει-
λαν το μήνυμα ότι ακόμα και στην κορύφωση 
της κρίσης στην πατρίδα μας, υπάρχει ισχυρή 
η παρουσία της κοινωνικής προσφοράς και αλ-
ληλεγγύης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του 

ΔΣ της ΕΑΠΣ που ευχαρίστησε τους εθελοντές 
για την σημαντική συνεισφορά τους, ειδικά αυ-
τές τις στιγμές της βαθιάς οικονομικής κρίσης, 
εξήρε την συνεισφορά της ηγεσίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής και τέλος έδωσε μερικά από τα 
βραβεία σε εκπροσώπους εθελοντικών οργα-
νώσεων.
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2014 – ΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣ-
ΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ:
• Ομογενοποίηση Προσωπικού με την ένταξη 
των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης 
στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος
• Απορρόφηση των επιλαχόντων επιτυχόντων 
του διαγωνισμού Πυροσβεστών Πενταετούς 
Υποχρέωσης
• Ένταξη των συναδέλφων του 2009 στον πί-
νακα επιτυχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς 
Υποχρέωσης
• Διατήρηση του θεσμού του Συμβασιούχου Πυ-
ροσβέστη και Χρονική επέκταση της σύμβασης 
των εποχικών υπαλλήλων.
• Άμεση υπογραφή του Καθηκοντολογίου των 
ΠΠΥ από τα αρμόδια Υπουργεία.

2015 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. Ν. 
ΤΟΣΚΑ:
Η Ομογενοποίηση του Προσωπικού με την 
ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέ-
ωσης στο Μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό 
του Πυροσβεστικού Σώματος είναι αναγκαία 
αλλά πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των δη-
μοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Θα γί-
νει τριετής επέκταση του ΠΔ 125/2003 σχετικά 
με την πρόσληψη των 1.500 εποχικών υπαλ-
λήλων.

2Ο16 – ΜΑΡΤΙΟΣ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ κ. Ν. ΤΟΣΚΑ 
ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:
Τον Ιανουάριο του 2017, οπότε και συμπληρώ-
νουν την 5ετή θητεία τους, θα μονιμοποιηθούν 
όσοι από τους πυροσβέστες πενταετούς υπο-
χρέωσης, πληρούν τις προϋποθέσεις του νό-
μου. Εκείνοι δηλαδή που όταν προσελήφθησαν 
ήταν κάτω των 40 ετών και διέθεταν απολυτή-
ριο Λυκείου. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε πάντως 
για την έναρξη της διαδικασίας των αιτήσεων 
πρόσληψης ως μονίμων, από το Μάιο, ώστε 
οι διαδικασίες να προχωρήσουν εγκαίρως και 
η μονιμοποίηση να γίνει στην ώρα της. Για εκεί-
νους, δε, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
μονιμοποίησης, ο κ. Τόσκας, ισχυρίστηκε ότι θα 
γίνεται ανανέωση της πενταετούς θητείας τους, 
ώστε να μην βρεθούν ξαφνικά στο δρόμο παρά 
την προσφορά τους.

2016 – 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ κ. Ν. 
ΤΟΣΚΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΠΥ
Όσον αφορά για τους συναδέλφους Πενταε-
τείς, που μονιμοποιούνται, δεν θα πρέπει να 
υπάρχει καμιά ανησυχία και η μονιμοποίησης 
τους θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην ώρα 
της. Την παρούσα στιγμή βρισκόμαστε ακόμα 
στην διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων από τις 
επιτροπές και όταν τελειώσουν το έργο τους θα 
προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, τα οποία 
θα είναι και αυτά αποτέλεσμα διαλόγου και συ-
νεργασίας μεταξύ μας, όπως συνέβη και με τις 
άδειες των ΠΠΥ. Δεν χρειάζεται όμως και για 
αυτό να υπάρχει ανησυχία αφού ο νόμος είναι 
σαφής για τα κριτήρια που χρειάζονται κάποιος 
να μονιμοποιηθεί.
Καμιά ανησυχία δεν θα πρέπει να υπάρχει και 
για τους ΠΠΥ που δεν μονιμοποιούνται και ανα-
νεώνεται η θητεία τους, για τους οποίους όμως 
ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για να διευθετη-
θεί το θέμα των καθηκόντων τους και να εναρ-
μονιστούν με αυτά του μόνιμου Πυροσβεστικού 
προσωπικού. Και αυτή η κανονιστική πράξη 
δεσμεύτηκε ότι θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου 
και συνεργασίας.

καλή αποκριά κύριε υπουργέ
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ο πυροσβέστης ως πρότυπο

2017 – 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩ-
ΜΑΤΕΙΟΥ ΠΠΥ
Ο Υπουργός, κ. Σκουρλέτης, μας διαβεβαίω-
σε, πρώτον ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινω-
νία με τον κ. Χουλιαράκη ως προς την εύρεση 
των απαιτούμενων κονδυλίων για να υλοποιη-
θεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου η μονι-
μοποίηση των ΠΠΥ που πληρούν τα κριτήρια 
μονιμοποιήσεως.
Δεύτερον ότι εντός μηνός θα κατατεθεί σχέδιο 
νόμου από το Υπουργείο Εσωτερικών στην 
βουλή, όπου θα περιέχει και τις δυο τροπο-
λογίες, τις οποίες μας υπεσχέθη ο Υπουργός 
ΠροΠο, κ. Τόσκας, στο Συνέδριο μας στις 20-
11-2016 περί της άμεσης εναρμόνισης των κα-
θηκόντων των ΠΠΥ με το μόνιμο προσωπικό 
του Πυροσβεστικού Σώματος και την ανανέω-
ση της λίστας των συμβασιούχων.

2017 – 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. 
Ν. ΤΟΣΚΑ
Το λυμένο ζήτημα της μονιμοποίησης των συ-
ναδέλφων ΠΠΥ που πληρούν τα κριτήρια του 
Ν. 3938/2011, παραπέμφθηκε στους θεσμούς 
με επιστολή από όπου αναμένεται απάντηση 
μετά τις 10 Φλεβάρη.

2017 – 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ) 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ κ. Ν. ΤΟΣΚΑ
Σε απλά λόγια : Αντί για 09-02-2017 η μονιμο-
ποίηση των 2 .091 συναδέλφων ΠΠΥ παραπέ-
μπεται για 09-02-2020 (μετά τη λήξη της θητεί-
ας της παρούσας κυβέρνησης. Οι συνάδελφοι 
άμεσα με το ίδιο εργασιακό καθεστώς και τον 
ίδιο μισθό, χωρίς άλλη εκπαίδευση, χωρίς το 

σύνολο των απαραίτητων Μέσων Ατομικής 
Προστασίας, θα εκτελούν πλήρως πυροσβε-
στικά καθήκοντα και θα μετατίθενται όπου δη.
Προβλέπεται ότι θα λαμβάνουν νυχτερινά, υπε-
ρωρίες εξαιρέσιμα, (που ήδη προβλέπεται), 
από τα ποσά που θα καταβάλει η FRAPORT 
στο ΠΣ για την παροχή πυροπροστασίας στα 
αεροδρόμια. Εδώ νομοθετείται η «προσδοκία» 
από μία σύμβαση που δεν έχει κλείσει, από ένα 
έργο που δεν έχει παραχθεί και το σημαντικότε-
ρο από χρήματα που δεν έχουν δοθεί.

ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΝΟΕΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΤΙ-
ΜΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΕΧΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ:
• Μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό
• Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που 
θα παραμείνουν ΠΠΥ με ανανέωση θητείας με 
τα αυτά καθήκοντα
• Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που 
θα μονιμοποιηθούν το 2020 με καθήκοντα μο-
νίμου προσωπικού
• Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που 
έχουν τη δυνατότητα να μονιμοποιηθούν, αλλά 
δεν έχουν ολοκληρώσει τη πενταετία και που 
δεν ξέρουμε ακόμα καθήκοντα και πότε θα μο-
νιμοποιηθούν (η τροπολογία δεν γράφει κάτι)
• Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που 
δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις παρα-
πάνω περιπτώσεις.
• Εποχικοί Πυροσβέστες

Ευχαριστούμε Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και 
με την ευκαιρία της ημέρας Καλή Αποκριά.

Στα πρώτα έτη της ζωής ενός παιδιού, την ευ-
θύνη για την συνδιαμόρφωση της προσωπικό-
τητάς του την έχουν οι γονείς. Ο,τιδήποτε στην 
συμπεριφορά των γονιών δρα ως πρότυπο , 
είτε αρνητικό είτε θετικό, και καλλιεργούνται οι 
ηθικές αξίες οι οποίες θα ακολουθήσει το παιδί 
και στην μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Πέρα όμως 
απο τα πρότυπα που υπάρχουν στην οικογε-
νειακή ζωή, το παιδί και ο έφηβος επηρρεάζο-

νται απο θετικά ή αρνητικά πρότυπα τα οποία 
δημιουργούνται είτε γενικά απο συμπεριφορές 
του σχολικού /φιλικού περιβάλλοντός τους είτε 
απο συμπεριφορές ενηλίκων που ασκούν συ-
γκεκριμένα επαγγέλματα. Υψηλή επιρροή στην 
διαμόρφωση θετικών προτύπων ασκούν επαγ-
γέλματα τα οποία συνδέονται με ηρωικές πρά-
ξεις όπως το επάγγελμα του πυροσβέστη, του 
στρατιωτικού, του αστυνομικού κ.α.



πυροσβεστικό γίγνεσθαι

24

Τί είναι όμως ήρωας; Ήρωας, κατά την μυθολο-
γία, είναι κάποιος άνδρας ή γυναίκα που κατέχει 
ικανότητες μεγαλύτερες του μέσου ανθρώπου 
και που αναδεικνύεται σε ήρωα με την εκτέλε-
ση μιας αξιέπαινης πράξης, πχ, θηριοκτονίας ή 
διάσωσης. Γενικά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος 
διακρίνεται για το θάρρος, τα αξιέπαινα κατορ-
θώματα και τον καλοσυνάτο χαρακτήρα.
Ήρωας, για ένα παιδί 5-6 ετών, είναι ένα άτομο 
το οποίο κατέχει, πολλές φορές, υπερφυσικές 
δυνάμεις. Για τα παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, είναι 
εκείνος που κάνει καλές πράξεις και είναι γεν-
ναίος και οι έφηβοι,ακόμα και μέχρι τα 15-16 
τους χρόνια, αντιλαμβάνονται ως ήρωα εκείνον 
ο οποίος προτάσσει το κοινό καλό μπροστά 
απο τον εαυτό του και κάνει πράξεις με αυτα-
πάρνηση.
Δεν μας εκπλήσσει λοιπόν που το επάγγελμα 
του πυροσβέστη είναι αυτό το οποίο ανταπο-
κρίνεται στα πρότυπά τους. Είναι το επάγγελμα 
το οποίο, στα μάτια ενός παιδιού και εφήβου, 
επιλέγει κάποιος ο οποίος είναι γενναίος, αλ-
τρουιστής, καλοσυνάτος και ικανός για θαρρα-
λέες πράξεις και αυτοθυσία. Μπορεί οι πράξεις 
που εκτελεί να μην σχετίζονται με την θηριοκτο-
νία, η οποία συνδέεται ως πράξη, στην μυθο-
λογία, με κάτι αξιέπαινο και με κάτι που μπορεί 
να εκτελέσει ένας ήρωας , αλλά έμμεσα νικά το 
«θηρίο» που είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπί-
ζει ο συνάνθρωπος απο μια φωτιά, ένα ατύχη-
μα, μια φυσική καταστροφή. 
Το επάγγελμα του πυροσβέστη υπάρχει ως 
πρότυπο σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινό-
τητας ενός παιδιού και ενός εφήβου. Είναι απο 
τις δημοφιλέστερες επιλογές μαθητών όταν στο 
σχολείο οι εκπαιδευτικοί αναφερθούν σε επαγ-
γέλματα τα οποία οι ίδιοι οι μαθητές θαυμάζουν. 
Είναι απο τους πιο συνήθεις συνειρμούς στην 
σκέψη τους όταν το θέμα συζήτησης στο σχο-
λικό περιβάλλον περιστραφεί γύρω απο την 
ερώτηση «Τί σας έρχεται στο μυαλό όταν ακού-

τε την λέξη ήρωας». Είναι η επιλογή παιδικού 
παιχνιδιού στην παιδική ηλικία και ίσως η πι-
θανή επιλογή μελλοντικού επαγγέλματος στην 
σκέψη ενός εφήβου.
Χαρακτηριστική είναι η απήχηση που έχουν οι 
χαρακτήρες οι οποίοι ακολουθούν το συγκεκρι-
μένο επάγγελμα σε κινηματογραφικές ταινίες 
και σε τηλεοπτικές σειρές παγκόσμιας εμβέλει-
ας. Στην πλειοψηφία τους, τέτοιοι τηλεοπτικοί 
και κινηματογραφικοί χαρακτήρες παρουσιά-
ζονται ως άτομα που συμμετέχουν με επιτυχία 
σε επεμβάσεις διάσωσης και με μεγάλη αγάπη 
και αυταπάρνηση για τον συνάνθρωπο. Μεγά-
λο μέρος του κοινού που παρακολουθεί αυτές 
τις ταινίες και σειρές είναι παιδιά και έφηβοι. Ο 
πυροσβέστης θα αναχθεί εύκολα σε δικό τους 
πρότυπο και θα επηρρεαστούν άμεσα και έμμε-
σα απο την συμπεριφορά του. Αν, πχ, ο πρωτα-
γωνιστής πυροσβέστης φορά ζώνη ασφαλείας 
σε κάθε σκηνή που διαδραματίζεται σε όχημα, 
πολύ πιο εύκολα θα το ακολουθήσει ως παρά-
δειγμα το παιδί παρά καθ’ υπόδειξην των γο-
νιών του κάθε φορά που μπαίνει σε αυτοκίνητο. 
Αν μια τηλεοπτική σειρά παρουσιάζει έναν πυ-
ροσβέστη ο οποίος γνωρίζει καρδιοπνευμονική 
αναζωογόννηση (ΚΑΡΠΑ) να προσπαθεί να 
επαναφέρει στην ζωή άνθρωπο που δεν ανα-
πνέει, μια τέτοια απεικόνιση αποτελεί μεγάλη 
επιρροή στον έφηβο να εκδηλώσει επιθυμία και 
ενδιαφέρον στο να μάθει πρώτες βοήθειες. Αν, 
τηλεοπτικά ή κινηματογραφικά, το εργασιακό 
περιβάλλον του πυροσβέστη αποτελείται απο 
μια βάρδια ή ομάδα συνεργασίας η οποία έχει 
ανεπτυγμένη την αίσθηση αλληλεγγύης και συ-
νεργασίας μεταξύ τους, αυτό θα δράσει υποσυ-
νείδητα και στο παιδί/έφηβο. Αυτό σημαίνει ότι 
θα λειτουργεί με μεγαλύτερη διάθεση συνεργα-
σίας στο σχολείο και στις διαπροσωπικές του 
σχέσεις μιας και μια τέτοια συμπεριφορά επι-
βραβεύεται στον πυροσβέστη ήρωα τον οποίο 
θαυμάζει.
Δεν είναι τυχαία και η επιλογή του επαγγέλμα-
τος του πυροσβέστη σε διαφημιστικά σποτ τα 
οποία προωθούν κοινωνικά μηνύματα. Το μή-
νυμα θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πε-
ράσει στον συνάνθρωπο όταν φορέας του μη-
νύματος είναι ένας εργαζόμενος με κύρος και 
ευρεία κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή και 
το επάγγελμα αυτό εισπράττει θαυμασμό και 
εμπιστοσύνη παγκοσμίως.
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Στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε 
την λειτουργία του το 2007, στην Παλλήνη Αττι-
κής, το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Πέρα απο την δυνατότητα που προσφέρει στον 
επισκέπτη να γνωρίσει το παρελθόν και το πα-
ρόν του Πυροσβεστικού Σώματος, η προσφορά 
του όσον αφορά το μέλλον εκφράζεται με δυο 
τρόπους. Πρώτα, με την παρουσίαση του πα-
ρελθόντος και του παρόντος δημιουργεί έναν 
οραματισμό για το μέλλον. Τέλος, η προσφορά 
του συνδέεται με την αναγνώριση του πυρο-
σβέστη και την διατήρησή του ως προτύπου σε 
παιδική και εφηβική ηλικία μεσω των επισκέ-
ψεων μαθητών στον χώρο του. Μέσω αυτών 
των επισκέψεων η πληροφόρηση γύρω απο 
αυτό το επάγγελμα γίνεται ολοκληρωμένη και 
σε συνδιασμό με την εμπειρία της επίσκεψης 
το παιδί και ο έφηβος εισπράττουν την ελπίδα 
και την αυτοθυσία που αντανακλάται στο πρό-
σωπο του πυροσβέστη – διασώστη - ήρωα. Σε 
αυτές λοιπόν τις ηλικίες και με αυτό τον τρό-
πο ενισχύονται τα θετικά πρότυπα που είναι ο 
άντρας πυροσβέστης και η γυναίκα πυροσβέ-

στης και τονώνεται το αίσθημα της αλληλεγγύ-
ης και ηρωισμού, ακόμα και εν μέσω δύσκολων 
οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, μεταξύ 
των συνανθρώπων.
Η σημασία λοιπόν της ανάδειξης του επαγγέλ-
ματος του πυροσβέστη ως θετικού προτύπου 
δεν είναι ήσσονος σημασίας. Αντιθέτως, ο συμ-
βολισμός αυτού του επαγγέλματος επιδρά θε-
τικά στην δημιουργία θετικών προτύπων στην 
παιδική και εφηβική ηλικία καθώς συνδέεται με 
ευγενή συμπεριφορά και αίσθημα προσφοράς 
στον συνάνθρωπο τα οποία επιδρούν στην ψυ-
χοκοινωνική τους εξέλιξη.

Πηγές
- el.m.wikipedia.org (hero definition)
- en.oxforddictionaries.com (hero definition)

Μαρία Μπίτρα
Εθελόντρια Πυροσβέστρια - Εκπαιδευτικός

Δήμητρα Σαββιδάκη
Ψυχολόγος

έρχεται Πάσχα ;;;

Πυραγός  Λίβερης Χρήστος - Θεολόγος – Κατηχητής 

Ίσως αναρωτηθήκατε, αγαπητοί συνάδελφοι 
και αγαπητές συναδέλφισσες, γιατί το ερωτη-
ματικό στη λέξη Πάσχα, αφού όλοι καλά γνωρί-
ζουμε ότι σε λίγες μέρες το Πάσχα έρχεται και 
οι ανά την οικουμένη Ορθόδοξοι χριστιανοί θα 

εορτάσουν την Ανάσταση του Κυρίου και Θεού 
Ιησού Χριστού. 
Θα εορτάσουν μια εορτή που είναι η «εορτή 
των εορτών» της Εκκλησίας μας, αλλά και το 
ακράδαντο θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται 
το οικοδόμημα της Ορθόδοξης πίστης μας. 
Ναι, το Πάσχα έρχεται λοιπόν!!! Έρχεται η λα-
μπρότερη εορτή της Χριστιανοσύνης, που είναι 
ίσως η μοναδική εορτή που κλείνει μέσα της 
ανάμικτα συναισθήματα. Είναι η εορτή όπου 
ο άνθρωπος εσωτερικά πλημμυρίζει από την 
αγωνία, την πίκρα, τον πόνο, τη θλίψη των Πα-
θών και της Σταύρωσης, αλλά υστέρα διαβαίνει 
και περνάει στην αγαλλίαση, στη χαρά, στην ευ-
τυχία και στην ελπίδα που φέρνει η Ανάσταση 
του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου έτσι ερμηνεύ-
εται η λέξη Πάσχα, ως Διάβαση και Πέρασμα.
Η Ορθοδοξία μας, που τόσο υποτιμάται σήμερα 
από κάποιους «μορφωμένους», συγκεντρώνει 
όλα τα γνωρίσματα του υψίστου αγαθού και 
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είναι η ζωή της Αναστάσεως. Μόνο αυτή αντα-
ποκρίνεται στα βαθύτερα αιτήματα του πολύ-
παθου ελληνικού λαού μας και γι΄αυτό πρέπει 
να μείνει απαλαγμένη από κάθε είδους αιρετικά 
και οικουμενιστικά σατανικά στοιχεία που προ-
σπαθούν να την προσβάλλουν και να τη χαντα-
κώσουν, μάταια όμως αφού «και πύλαι άδου ου 
κατισχύσουσιν αυτής». 
Είναι λοιπόν υψίστης σημασίας να γνωρίσου-
με ότι μέρα της Αναστάσεως δεν είναι μόνο η 
ημερολογιακή εορτή για φέτος. Δεν είναι μόνο 
η Διακαινήσιμη εβδομάδα που ακολουθεί. Δεν 
είναι η κάθε Κυριακή του έτους που, όπως 
γνωρίζουμε, είναι αφιερωμένη στο γεγονός της 
Αναστάσεως.
Τί είναι λοιπόν η Ημέρα της Αναστάσεως; Ημέ-
ρα της Αναστάσεως είναι όλη η ζωή μας, εφό-
σον είναι λουσμένη με το Φως της Αναστάσεως.
Η Ανάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπη-
τές συναδέλφισσες, είναι ένα ΜΕΓΑΛΕΙΟ, αρκεί 
να γίνει μια ουσιαστική υπόθεση της ανθρώπι-
νης υπάρξεως μας και να μην παραμείνει ένα 
τυπικό γεγονός, που σπάει απλώς τη ρουτίνα 
της ζωής μας.
Γι΄αυτό λοιπόν το ερωτηματικό στο τίτλο του 
άρθρου μας. Γιατί εν έτη 2017, εμείς οι βαπτι-
σμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος Χριστια-
νοί, δε ξέρω αν θα εορτάσουμε όπως αξίζει 
αυτή τη μεγάλη εορτή, ή θα εορτάσουμε μονό 
ένα ακόμη Πάσχα της κοιλίας και όχι της ψυχής. 
Πότε λοιπόν εορτάζουμε Ορθόδοξο Πάσχα;
Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει για αυτό ότι: 
«οσάκις αν κοινωνή ο πιστός μετά καθαρού 
συνειδότος, Πάσχα επιτελεί». 
Μόνο μεταλαμβάνοντας συνεχώς ο ειλικρινά 
μετανοημένος πιστός, το Σώμα και το Αίμα του 
Σωτήρος Χριστού, δηλαδή την «ανθρωπότητα» 
του Χριστού, που είναι ενωμένη ασύγχυτα και 
αδιαίρετα με τη θεότητά Του, δέχεται μέσα του 
τον όλο Χριστό, αφού ενώνεται οντολογικά μαζί 
Του και τότε «επιτελεί.Πάσχα» 
Μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία, 
όπου είναι ένα πανηγύρι Αναστάσιμης Χαράς 
ο πιστός «επιτελεί.Πάσχα», και μόνο εκεί συ-
ντελείται η βίωση μίας «νέας καινής λαμπρής 
κατάστασης», προσφέροντάς μας έτσι τη δυνα-
τότητα μιας νίκης μας πάνω στην αμαρτία, στην 
φθορά και στο θάνατο. 
«Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος», 
βροντοφωνεί ανά τους αιώνας η Εκκλησία μας 

με το στόμα του Προφήτη Δαυΐδ αλλά, οι μο-
ντέρνοι νεοέλληνες, κληρικοί και λαϊκοί, απο-
φασίσανε στα πρότυπα της άθεης Ευρώπης 
,ότι αυτά που λένε οι Άγιοί μας και οι παπάδες 
είναι παρωχημένα. Αυτά που διδάσκει ανά τους 
αιώνας η Εκκλησία μας δεν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν πια και δεν ανταποκρίνονται στη 
σύγχρονη νέο-εποχική ζωή τους που είναι κυ-
ριολεκτικά χωμένη στο ψηλαφητό σκότος της 
πάσης είδους αμαρτίας και του θανάτου. 
Στην καλύτερη μόνο περίπτωση πολλοί νεο-
έλληνες, τη νύχτα της Αναστάσεως, «ανασταί-
νουν» το Χριστό για πέντε λεπτά και ύστερα 
Τον θάβουν στον τάφο της λήθης, δηλαδή σε 
μία κατάσταση κατά την οποία μετά το «ΧΡΙΣ-
ΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» δεν θα Τον θυμάται κανείς μετά, 
αλλά επίσης Τον ξεχνούν λόγω της άπληστης 
και ανικανοποίητης ζωής τους, χωρίς έτσι να 
έχουν διάθεση πότε να κοινωνήσουν το «Φάρ-
μακο της Αθανασίας», το «Φάρμακο της Ψυχής 
και του Σώματος».
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλ-
φισσες, ο διάβολος φοβάται την Θεία κοινω-
νία. Είναι αυτό που τον πονά, τον διαλύει, τον 
αδυνατεί και υποχωρεί όταν βρίσκεται μπροστά 
σε συνεχώς κοινωνούντες των Αγίων και Αχρά-
ντων Μυστηρίων. 
Ειλικρινά σας λέμε ότι, αν ο άνθρωπος το-
ποθετηθεί σωστά στο θέμα αυτό, αν βρει τον 
πραγματικό του προορισμό, τότε μπορεί να 
περιμένει να έρθει το αληθινό Πάσχα του Κυρί-
ου και έτσι κατά συνέπεια, πολύ άνετα μπορεί 
να τοποθετηθεί σωστά και στα επί μέρους κα-
θημερινά ζητήματα της ζωής του. Η Ανάσταση 
είναι επανάσταση. Είναι ένα δυναμικό γεγονός 
γι΄αυτό απαιτούνται και δυναμικές αποφάσεις 
και λύσεις. 
Καλή Μετάνοια!!! Καλή Ανάσταση!!! 
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Το πρώτο από τα βασικά αγαθά, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα που οφείλει να διασφαλίζει κάθε ευ-
νομούμενο κράτος, είναι η ασφάλεια του πολίτη, 
η προστασία της ζωής, της τιμής και της περι-
ουσίας του. Δυστυχώς, η κατάσταση στον το-
μέα της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας στη 
χώρα μας έχει κτυπήσει προ πολλού κόκκινο. 
Τα συμβάντα είναι επαναλαμβανόμενα και ολο-
ένα πιο ακραία. Η έξαρση της εγκληματικότη-
τας δεν είναι άσχετη με τις ιδεολογικές εμμονές 
και αγκυλώσεις της κυβέρνησης της αριστεράς 
περί «αστυνομικού κράτους», που ανάγονται 
σε ταραγμένες περιόδους της ιστορίας μας.
Οργανωμένες συμμορίες σπέρνουν τον πανι-
κό και την ανασφάλεια σε πόλεις και χωριά με 
ληστείες που συνοδεύονται πολύ συχνά από 
πράξεις ωμής βίας. Ανυπεράσπιστοι ηλικιω-
μένοι ή φιλήσυχες οικογένειες βρίσκονται στο 
στόχαστρο εγκληματικών στοιχείων, που βλέ-
πουν την Ελλάδα ως «ξέφραγο αμπέλι». Προ-
φανώς, εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου 
πάντα υπήρχαν. Σήμερα, όμως, οι εγκληματίες 
γνωρίζουν ότι ακόμη κι αν συλληφθούν από τις 
φιλότιμες προσπάθειες της αστυνομίας, το ελ-
ληνικό κράτος θα τους αφήσει σύντομα ελεύθε-
ρους να συνεχίσουν το έργο τους. 
Όπως συνέβη και με τον Αφγανό δολοφόνο 
της νεαρής Γερμανίδας που είχε επωφεληθεί 
από τον νόμο Παρασκευόπουλου, και είχε βγει 
σαν… κύριος από τις ελληνικές φυλακές, όπου 
βρισκόταν για απόπειρα φόνου εναντίον μιας 
άλλης κοπέλας. Κάτι για το οποίο ο πρώην 
υπουργός Δικαιοσύνης δεν ένιωσε την ανάγκη 
να ζητήσει μια συγγνώμη! Η εποχή που αφήνα-
με τις πόρτες μας ανοιχτές μέρα-νύχτα, χωρίς 
φόβο, μοιάζει πια σαν παραμύθι... 
Ταυτόχρονα, όμως, γινόμαστε μάρτυρες της 
ανεμπόδιστης, πλέον, δράσης άλλου τύπου 
εγκληματικών συμμοριών που έχουν κάνει 
θρησκεία τους την τυφλή βία και την καταστρο-
φή. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια ολόκληρα παρα-
κολουθούμε αυτούς τους γνωστούς-αγνώστους 

που φορώντας τις κουκούλες τους καίνε, σπά-
νε, κτυπούν. Η προσπάθεια που έγινε από την 
προηγούμενη κυβέρνηση να επανέλθει η νομι-
μότητα στο άβατο των Εξαρχείων ανακόπηκε 
και σήμερα η πολιτεία δείχνει να έχει ρίξει λευκή 
πετσέτα στην αντιμετώπισή του προβλήματος. 
Τα άσυλα και τα άβατα επεκτείνονται με την 
ανοχή τού, κατ’ ευφημισμόν και σαρκαστική ει-
ρωνεία, υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κι 
εκεί βρίσκεται η πηγή του προβλήματος. Στην 
κεφαλή, που της λείπει η πολιτική βούληση να 
«σπάσει αυγά», γιατί θέλει να τα έχει καλά και 
με τις ορδές των νεοβαρβάρων που λεηλατούν 
τις πόλεις μας και με τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που 
αντιδρά σε κάθε αστυνομική επιχείρηση. Έτσι, 
θύματα είναι οι ανυπεράσπιστοι πολίτες που 
βιώνουν το φόβο και πληρώνουν από πάνω τα 
«κατορθώματα» των «μπαχαλάκηδων».
Όπως έγινε με τα τρόλεϊ που κατέκαψαν, αφού 
κατέβασαν με τη βία επιβάτες και οδηγούς, 
στην λεωφόρο Πατησίων, στο κέντρο των Αθη-
νών. Δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει 
με τον Δήμαρχο Αθηναίων, που κάλεσε τον κ. 
Τόσκα να απαντήσει αν γνωρίζει άλλη ευρω-
παϊκή πρωτεύουσα που να πυρπολούνται τα 
τρόλεϊ. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η ανομία, 
λόγω της αβελτηρίας και των ιδεοληψιών του 
αρμοδίου υπουργείου, εξαπλώνεται σαν καρκί-
νωμα. Τα Εξάρχεια είναι κράτος εν κράτει που 
επεκτείνει την επικράτειά του. Η αστυνομία πα-
ραμένει εκτός των τειχών, τα μέσα μαζικής με-
ταφοράς δεν περνούν από τους δρόμους της 
περιοχής, οι έμποροι ναρκωτικών κάνουν πάρ-
τι, και οι «αντεξουσιαστές» παρελαύνουν με τις 
μολότοφ ανά χείρας. 
Όλ’ αυτά δείχνουν ότι έχει χαθεί η μπάλα. 
Έχουμε πιάσει κυριολεκτικά πάτο και στη δη-
μόσια ασφάλεια. Η Αθήνα πρόσφατα κρίθηκε 
ως η τρίτη λιγότερη ασφαλής πόλη της Ευρώ-
πης, πάνω μόνο από το Κίεβο και το Βελιγράδι. 
Και εδώ δεν μας φταίει κανένας Σόιμπλε ή …
εξωγήινος. Μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας. 

νόμος και τάξη

Μάξιμος Χαρακόπουλος - βουλευτής Λαρίσης 
αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών Νέας Δημοκρατίας

αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη
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Αν δεν αλλάξουμε σύντομα πολιτική, όλη η 
χώρα θα γεμίσει με νησίδες ανομίας και αυθαι-
ρεσίας, με πολίτες όμηρους στις διαθέσεις κάθε 
αρρωστημένης οργανωμένης ομάδας. Κι αυτό 
δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. 
Για τη Νέα Δημοκρατία, η επιστροφή της νο-
μιμότητας και της ασφάλειας παντού και για 
όλους είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. 

Όσοι αφοριστικά θεωρούν ότι η επιβολή του νό-
μου και της τάξης είναι μέρος μιας συντηρητικής 
ατζέντας, φοβούμαι ότι είναι βαθιά νυχτωμένοι 
και σίγουρα αποκομμένοι από την κοινωνία…

Το άρθρο  δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πρώ-
το Θέμα” στις 31/12/16.

επίδραση του ακίνδυνου και υγιεινού καπνού

Για την επίδραση του “ακίνδυνου και υγιεινού 
καπνού” στα πνευμόνια των Πυροσβεστών

Ο τίτλος αποδίδει προφανώς μόνο την άποψη 
της πολιτείας, που διαχρονικά επιλέγει να μην 
ασχολείται με την υγεία και την ασφάλεια της 
υγείας των Πυροσβεστών. Μπροστά σε αυτή 
την σταθερή πολιτική της αδιαφορίας, το συν-
δικαλιστικό κίνημα του πυροσβεστικού προσω-
πικού, προσπαθεί με δράσεις του να αναδείξει, 
να ενημερώσει και να “πιάσει” τα σοβαρά προ-
βλήματα και κινδύνους που απειλούν την υγεία 
των Ελλήνων Πυροσβεστών.
Μια από αυτές τις πρωτοβουλίες, αναλήφθηκε 
από κοινού από την ΠΟΕΥΠΣ - ΕΑΠΣ - ΠΕ-
ΕΠΣ, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου, με την διορ-
γάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης-ευαισθητο-
ποίησης-πρόληψης με θέμα «Πνευμονολογικές 
Παθήσεις Πυροσβεστών» υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
- Για τα “Επιδημιολογικά στοιχεία για την υγεία 
των πυροσβεστών παγκόσμια” μίλησε η Σταμα-
τούλα Τσικρικά Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, 
Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Συντονίστρια Ομά-
δας Φυματίωσης ΕΠΕ, Επιμελήτρια Μονάδας 
Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρ-
κειας Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, 
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».
- Για την “Η επίδραση του καπνού στο αναπνευ-
στικό σύστημα” μίλησε ο Αλέξανδρος Τσακατί-
κας, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος, Πύραρχος 
(ΥΙ), Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού 
Σώματος.
- Για τα Τοξικά αέρια και πνεύμονας”μίλησε η 
Σοφία Πουρίκη, Πνευμονολόγος Φυματιολό-
γος, Εξειδικευμένη Μονάδα Εντατικής Θερα-

πείας Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Για τα “Κύρια αναπνευστικά νοσήματα” μίλη-
σε ο Γιώργος Χρας, Πνευμονολόγος Φυματιο-
λόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών.
- Για τα “Αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα” 
μίλησε η Χρυσούλα Μπότση, Πνευμονολόγος 
Φυματιολόγος, Συντονίστρια Ομάδας Φυματίω-
σης ΕΠΕ, Διευθύντρια ΕΣΥ, Μονάδα Λοιμώξε-
ων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής 
Εταιρείας, Πνευμονολόγος Φυματιολόγος & Συ-
ντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ Μιχάλης Τουμπής, ο 
Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώ-
ματος Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Βασιλειάδης, 
ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος Απόστο-
λος Σταμάτης και ο Διοικητής της ΠΥ Δυτικής 
Αττικής Αρχιπύραρχος Φίλιππος Παντελεάκος. 
Χαιρετισμούς εκ μέρους των διοργανωτών 
απηύθυναν ο Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ Δημή-
τρης Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ Ιω-
άννης Σταμούλης και ο Γεν. Γραμ. της ΠΕΕΠΣ 
Δημήτρης Ζέρβας.

Θερμές ευχαριστίες από τους διοργανωτές δό-
θηκαν και με την επίδοση σχετικής αναμνηστι-
κής πλακέτας, στην ομιλήτρια Σταματούλα Τσι-
κρικά Πνευμονολόγο Φυματιολόγο,της οποίας 
η συμβολή για την διεξαγωγή της εκδήλωσης 
ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη.
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Ένα νέο βιβλίο με συγγραφείς τον Πρόεδρο και 
τον Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών 
Πυροσβεστικού Σώματος, Ιωάννη Σταμούλη 
και Νικόλαο Διαμαντή.
Το βιβλίο έρευνα – μελέτη αποτελεί και για τους 
δύο ένα βιβλίο χρέους απέναντι στα δεκάδες 
θύματα συμπολιτών μας, αλλά και μαχητών της 
φωτιάς από τις φονικές πυρκαγιές του 2007.
Με την ικανή χρονική απόσταση, χρόνια μετά 
τις φονικές πυρκαγιές του 2007 στην Ελλάδα, 
προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα 
που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της δραματι-
κής αυτής κρίσης, να φωτίσουν λίγο τα τραγικά 
εκείνα γεγονότα, να παραθέσουν μέσα από την 
«πυροσβεστική ματιά και σκέψη» μια σύνοψη 
γεγονότων και απόψεων.
Ακόμα και σήμερα, χρόνια μετά, ουδείς μπο-
ρεί να πει με σιγουριά τι συνολικά συνέβη το 
2007 στις καταστροφικές πυρκαγιές. Σίγουρο 
είναι ότι στο σύνολό τους οι πυρκαγιές είχαν 
ως αφορμή το ανθρώπινο χέρι. Που το οδή-
γησαν πιθανόν και άλλες αιτίες, πέρα από την 
μέχρι σήμερα γνωστή αμέλεια ή πρόθεση. Η 
διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός 
ότι στις χιλιάδες αυτές δασικές πυρκαγιές ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν άγνωστη αιτία και 
είναι “ορφανές” από δράστη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, στο βιβλίο, αποτυπώνονται όλα 
τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να βοηθήσουν 
στην προσέγγιση της ανεύρεσης των αιτιών και 
υπαίτιων των φονικών πυρκαγιών του 2007, 
συμπεριλαμβάνοντας και του κρίσιμου παρά-
γοντα των ασύμμετρων απειλών, όπως αυτές 
σκιαγραφούνται στο φαινόμενο των εμπρη-
σμών ως μορφή τρομοκρατίας.
Στη συγκεκριμένη έκδοση συλλέχθηκαν και 
επεξεργάσθηκαν κυρίως «ανοικτά δημόσια 
στοιχεία», πραγματικά γεγονότα και αληθινές 
μαρτυρίες. Αυτά τα στοιχεία τα αξιολογήθηκαν 
συνολικά και συγκριτικά, για να φανεί η μεγάλη 
εικόνα και όχι το κάθε συμβάν από μόνο του, 
που ουσιαστικά απομακρύνει από τους πραγ-
ματικούς «ενόχους».
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρατίθεται το 
«καυτό ημερολόγιο» των φονικών πυρκαγιών 

του καλοκαιριού του 2007, όπου με μια απλή 
ανάγνωση φαίνεται ξεκάθαρα το πρωτόγνωρο 
του φαινομένου εμφάνισης και διασποράς των 
εστιών σε όλη την χώρα.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι απόψεις 
και τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσι-
ότητας, τόσο τις μέρες εκείνες, όσο και μετά, 
προσπαθώντας να εξηγήσουν το φαινόμενο και 
να προσεγγίσουν τις αιτίες και τους υπαίτιους.
Επίσης το στέλεχος των ΕΔ και Διδάκτωρ του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών στην τρομοκρατία και τις ασύμμετρες 
απειλές, Ν. Γιαννόπουλος σε ειδικό κεφάλαιο 
αναλύει υπό το πρίσμα της ειδίκευσής του, τα 
πραγματικά στοιχεία του εφιάλτη που κτύπησε 
την πατρίδα μας, εκείνο το μοιραίο καλοκαίρι 
του 2007.
Το βιβλίο σαφώς και δεν μπορεί να πάρει θέση, 
άλλωστε το σύνολο των κομματιών του πάζλ 
ακόμα δεν έχει συντεθεί για να δοθεί η εικόνα 
του συνόλου των αιτιών και των υπαιτίων της 
καταστροφής. Άλλωστε και σήμερα, μετά από 
τόσα χρόνια, συνεχίζει το φαινόμενο των κατα-
στρεπτικών πυρκαγιών κάθε καλοκαίρι, συνεχί-
ζει το φαινόμενο του απεχθέστατου εμπρησμού 
από ανθρώπινο χέρι εγκληματικής πρόθεσης ή 
και εξίσου εγκληματικής αμέλειας.

Το βιβλίο διατίθεται από την ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ
(τηλ.210 2116606 / e-mail nikos@alexipro.gr)

οι ασύμμετρες πυρκαγιές του 2007 στην Ελλάδα
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παρουσίαση του βιβλίου «ασύμμετρες πυρκαγιές 2007»

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η εκδή-
λωση με την αιγίδα της ΕΑΠΣ για την παρου-
σίαση του βιβλίου των Προέδρου και Επιτίμου 
Προέδρου της ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη και Νί-
κου Διαμαντή.
Την παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος 
Γεώργιος Καραιβάζ, ενώ για το βιβλίο μίλησαν 
ο καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου και πρώην Υπουργός Θοδωρής Ρου-
σόπουλος και το στέλεχος των Ενόπλων Δυνά-
μεων και Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών για 
θέματα Τρομοκρατίας κ. Νίκος Γιαννόπουλος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, 
ο πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστας Καραμαν-
λής, ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Άδωνης Γεωργιάδης, ο βουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας και συντονιστής για τα ζητήματα 
δημόσιας τάξης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, 
ο τ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνας 
Πολύδωρας, ο τ. Υπουργός κ. Ευριπίδης Στυ-
λιανίδης, ο τ. Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Π. Γεωργιάδης, ο τ. Γενικός 
Γραμματέας κ. Τ. Μαυρόπουλος, η εντεταλμένη 
πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής 
κ. Ι. Τσούπρα, η αντιδήμαρχος Καλλιθέας, κ. Α. 
Πάσχου, εκπρόσωποι κομμάτων, ο Πρόεδρος 
της ΠΟΑΣΥ κ. Γερακαράκος, ο Πρόεδρος της 
ΠΟΑΞΙΑ κ. Κατσιαμάγκας, ο Πρόεδρος της ΠΟ-
ΕΥΠΣ κ. Σταθόπουλος, ο Γραμματέας της ΠΕ-
ΕΠΣ κ. Ζέρβας, ο Πρόεδρος και Γραμματέας 
της ΕΑΑΠΣ κ.κ. Χρυσανθακόπουλος και Βελής, 
ο έγκριτος νομικός κ. Αλέξης Μητρόπουλος.
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νέες ηλεκτρονικές εκδόσεις από την ΕΑΠΣ

Το Πάρκο των ψυχών του Σπύρου Ντασιώτη

Ο συνδυασμός της εικόνας και των λέξεων εί-
ναι το καλύτερο μήνυμα αναγέννησης για την 
Χριστουγεννιάτικη εορτή, όπου η ανάμνηση της 
γέννησης του μικρού Χριστού, φέρνει την ελπί-
δα του θριάμβου της ζωής έναντι της απώλειάς 
της. 
Οι εικόνες από τα ξυλουργήματα του Σπύρου 
Ντασιώτη, πυ συγκροτούν το Πάρκο των Ψυ-
χών στην Πάρνηθα, με πρώτη ύλη τα πληγω-
μένα από την πυρκαγιά δέντρα είναι ότι πιο 
συμβολικό.
Τα κείμενα που τα συνοδεύουν και η επιμέλεια 
είναι του Γιάννη Σταμούλη.

Αλεγράρουμε με τα σκίτσα του Σπύρου 
Μουρατίδη

Οι πρώτες στιγμές του 2017, μια νέας χρονιάς, 
που έρχεται να παραλάβει τη ζοφερή πραγματι-

κότητα μιας άλλης που ανήκει πλέον στο ιστορι-
κό χθες. Ένα χθες, που όμως με τα δυσάρεστά 
του και αυτά ήταν πολλά, στοιχειώνει το σήμε-
ρα, μας πλήγωσε, μας πόνεσε, μας δάκρυσε.
Τώρα που λίγο, λίγο, η χρονική απόσταση, ρί-
χνει το πέπλο της λήθης, μπορούμε να δούμε 
πάλι πίσω, μέσα από τα σκίτσα του δικού μας, 
του Αντιστράτηγου ΠΣ ε.α. Σπύρου Μουρατίδη, 
που από το Νησί των Φαιάκων, καλλιτεχνεί με 
την γραφίδα του, την ευαισθησία και το επτανή-
σιο χιούμορ του.
Στα κερκυραϊκά «αλεγράρω» σημαίνει «χαίρο-
μαι, ευθυμώ». Ας «αλεγράρουμε με τα σκίτσα 
του», κοιτώντας την χρονιά που πέρασε. Τα 
γεγονότα της δεν ήταν βέβαια αστεία ή ελα-
φρά, ήταν μαύρα, δυσβάστακτα, πονεμένα. Η 
γελοιογραφική τους αποτύπωση, από τον Σπύ-
ρο, τις αχνίζει με την «ελληνική χαρμολύπη» το 
μοναδικό αυτό συναίσθημα, που σκάει λίγο το 
χειλάκι, με την πίκρα να γλυκαίνει.  Ο αγαπη-
τός συνάδελφος, χρόνια τώρα μας παραχωρεί 
ελεύθερα τα σκίτσα του, να ντύνουμε τα κείμε-
νά μας, να φτιάχνουμε εξώφυλλο στο περιοδι-
κό μας, πανό στις διαμαρτυρίες μας, ευχές της 
ένωσής μας. Και σε αυτή την έκδοση, χρησιμο-
ποιούμε τα σκίτσα του, για να κάνουμε focus, 
στις στιγμές του 2016.
Έτσι για να αποχαιρετίσουμε τον έκτο μνημονι-
ακό χρόνο που στοίχειωσε τη ζωή μας και εξα-
θλίωσε την πατρίδα μας και τον λαό της.
Τα κείμενα που συνοδεύουν τις γελοιογραφίες 
και η επιμέλεια είναι του Γιάννη Σταμούλη



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

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

facebook ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.

Τελευταίοι Προέδροι

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

διαρκής
	 έγκυρη
	 	 έγκαιρη
	 	 	 άμεση
ενημέρωση

διαρκής
	 έγκυρη
	 	 έγκαιρη
	 	 	 άμεση
ενημέρωση

www.eaps.gr
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

e@ps

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



Στην συγκέντρωση του Συντάγματος το ένα λεπτό σιγής: 
- αποτελεί τον ισχυρό συμβολισμό για τους συνάδελφους 
που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον
- εμπεριέχει όλη την αγανάκτηση για την απαξία στους λει-
τουργούς που κρατούν ακόμα και με την ίδια τους την ζωή, 
ασφαλή την πατρίδα και τους πολίτες της
- πολλές φορές είναι πολύς χρόνος για να χαθεί η ισορροπία 
μεταξύ της ζωής και της απώλειας της
- μάλλον είναι πολύς χρόνος για να μας σκεφθούν οι κυβερ-
νώντες αυτού του τόπου

Στην ένστολη συγκέντρωση της 22ης Φεβρουαρίου 2017 στην 
πλατεία Συντάγματος, οι Πρόεδροι ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ, επέλε-
ξαν αντί μακρόσυρτων λόγων να ζητήσουν από τους συγκε-
ντρωμένους συναδέλφους, 1 λεπτού σιγής.


