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Ηγέτης, όχι απλά επικεφαλής

Το μοντέλο Ηγέτη που αναζητείται
Σε μέρες δύσκολες και καιρούς χαλεπούς προβλημάτων άλυτων, όπου η μετριότητα προηγείται, η εντρύφηση σε κλασσικά κείμενα, που
ο χρόνος ανέδειξε σε διαχρονικά, ρίχνει φως
στο αδιέξοδο σκοτάδι. Διαβάζοντας τον κλασικό «περί πολέμου» του Κλαούζεβιτς, (έκδοση
ΒΑΝΙΑΣ 1999) μπορείς να πάρεις θραύσματα
της πολεμικής στρατηγικής σκέψης του και εύκολα να τα συγκολλήσεις φτιάχνοντας μια φρέσκια θεώρηση για την μορφή της ηγεσίας και το
σύγχρονο διοικητικό – ηγετικό μοντέλο.
Πολεμικές πράξεις είναι οι σύγχρονες μεγάλες
κρίσεις, που τα αποτελέσματά τους μπορεί να
είναι εξίσου φονικά, καταστρεπτικά και οδυνηρά, χωρίς πολλές φορές να πέσει ούτε μια μπιστολιά. Η αναζήτηση Ηγέτη σε όλα τα διοικητικά – κυβερνητικά σχήματα αποτελεί ζητούμενο,
εν μέσω της σύγχρονης πολύπλευρης κρίσης.
Το θάρρος είναι η πρώτιστη αρετή του ηγέτη.
Αρετή που συγκροτείται από δύο πλευρές. Η
μία είναι το προσωπικό του θάρρος, που οφείλεται είτε στην ιδιότητα της προσωπικότητάς
του να περιφρονεί τον κίνδυνο ή το θάνατο, είτε
από μια ψυχική ικανότητα που ανέπτυξε στην
ζωή του. Αυτό το θάρρος θα τον ακολουθεί ως
στοιχείο της προσωπικότητάς του και θα τον
κάνει να αντιμετωπίζει με μια σταθερότητα τις
προκλήσεις που θα βρει στο διάβα του. Η άλλη
πλευρά του θάρρους εδράζεται από την συναίσθηση της ευθύνης του αξιώματός του. Αυτό
το μεγεθύνει η φιλοδοξία, το καθήκον, ο πατριωτισμός, η προσήλωση στην εκπλήρωση της
αποστολής. Αυτό το θάρρος βελτιώνει τον τρόπο που βλέπει και διαχειρίζεται τα πράγματα.
Ο συνδυασμός και των δύο κάνει τον πραγματικά θαρραλέο Ηγέτη. Τον οπλίζει με δύναμη να
μπορεί να αντισταθεί στον πόνο και τον κόπο
των προσπαθειών που πρέπει να διαχειριστεί
και μαζί με την ευθυκρισία του θα καλλιεργήσει
την ουσιαστική του διάνοια να βρίσκει την καλύτερη λύση στο ομιχλώδες τοπίο των αμφισβητήσεων και της ομίχλης των προβλημάτων. Η
ζωή και οι απαιτήσεις της, δημιουργούν συνθή-

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

κες διαφορετικές από τις αναμενόμενες ή από
τις σχεδιαζόμενες. Τότε πολλές φορές οι διαχειριστικές εφαρμογές αποδεικνύονται άχρηστες,
είναι το απρόβλεπτο, το πλέον προκλητικό πεδίο για την δοκιμασία του Ηγέτη.
Εδώ ο ηγέτης θα χρησιμοποιήσει ως ασπίδα το
θάρρος του, ενώ ως όπλο θα χρησιμοποιήσει
το πνεύμα του, που θα φωτίσει το σκοτάδι της
αβεβαιότητας που εκλύει το απρόβλεπτο.
Ο Ηγέτης θα πρέπει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή
να ξεδιακρίνει την ουσία της νέας κατάστασης,
να εστιάσει στην νέα πραγματικότητα και να
πάρει γρήγορες και σωστές αποφάσεις. Αυτό
τον διακρίνει από τους διανοητές ή τους διαχειριστές. Οι πρώτοι θέλουν πολύ χρόνο για να
επεξεργαστούν την νέα κατάσταση, οι δε θέλουν έτοιμα στοιχεία, επεξεργασμένα για να τα
εφαρμόσουν και να διαχειριστούν την κρίση.
Ο Ηγέτης προσπερνάει τον χρόνο και με το
θάρρος που του δίνει η συναίσθηση του καθήκοντος, παίρνει τα ρίσκα του, κατανοώντας την
ευθύνη του.
Ο Ηγέτης τολμά συνειδητά και αυτό τον κάνει
αποφασιστικό από επιλογή που τον κάνει να
ξεπερνά τον κοινό φόβο.
Η αίσθηση της αποτελεσματικότητας βασίζεται
σε ένα ισχυρό μυαλό βέβαια και δεν είναι καθόλου εύκολο η ανάδειξη αίφνης ενός διοικητή
σε Ηγέτη. Πολλά στελέχη ενός διοικητικού μηχανισμού, στο περιορισμένο επίπεδο διοίκησης
που προΐστανται, μπορούν να διαθέτουν το την
τυχόν εσφαλμένη επιλογή τους και η όποια
προγενέστερη γνώση τους, τους αφαιρεί ισχύ
και διαχειριστική αποφασιστικότητα.
Είναι δυνατοί ή αδύναμοι;
Το σίγουρο είναι ότι στις δύσκολες καταστάσεις
ο Ηγέτης επιδεικνύει διορατικότητα, έχει
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θάρρος να αντιμετωπίσει μεγάλες ευθύνες και
με τη διάνοια του πνεύματός του, θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει το απρόβλεπτο και την
αβεβαιότητα της δύσκολης κατάστασης. Ο Ηγέτης που θα διαχειριστεί μια απρόβλεπτη κρίση
αποτελεσματικά έχει ανεπτυγμένη ισορροπία,
Παραμένει σταθερός, δυνατός και ενεργητικός,
ειδικά την κρίσιμη εκείνη στιγμή που ο διοικητικός του μηχανισμός αρχίζει να εξαντλείται από
το βάρος αστοχιών ή απωλειών.
Αυτό το βάρος οδηγεί σε αδράνεια το μηχανισμό, που καλείται να σηκωθεί από την ισχυρή
θέληση του Ηγέτη. Η φλόγα της καρδιάς του και
το φως του πνεύματος του, θα εμπνεύσει την
ελπίδα και βοηθήσει τον μηχανισμό να πάρει
μπροστά πάλι. Αν ο Ηγέτης σε αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν καταφέρει να αρθεί των περιστάσεων και να αναπτερώσει το ηθικό και το
θάρρος του μηχανισμού τότε θα ενσωματωθεί
στην αδράνεια του μηχανισμού και θα σημάνει
γενική οπισθοχώρηση και σίγουρη ήττα.
Σε τέτοιες στιγμές ο Ηγέτης αποκτά το κεφαλαίο
Η και περνά ως τέτοιος στην ιστορία. Η καρδιά
του, για να πράξει τα «μεγάλα», τα «ιστορικά»
είναι γεμάτη από την προσήλωση του στην ευγενική φιλοδοξία και την δόξα, προικίσματα που
του εμψυχώνουν το πνεύμα του. Ένα πνεύμα
που θα τον κάνει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο
της διάνοιάς του ακόμα και τις στιγμές της απόλυτης συννεφιάς και καταιγίδας.

Ο έλεγχος αυτός φέρει ισορροπία μεταξύ των
παθών και της λογικής και κάνει τον Ηγέτη να
δρα με ευθυκρισία ακόμα και στην πιο απροσδόκητη κρίση. Ο Ηγέτης ζει τις μεγάλες συγκινήσεις, μένοντας κυρίαρχος του εαυτού του, διατηρώντας σταθερό το τιμόνι της διαχείρισης. Το
ανοικτό και ερευνητικό του πνεύμα, η ευρύτητα
της διάνοιας του και η ισορροπία του μυαλού
του τον κάνει να είναι ο ικανός αι αποτελεσματικός Ηγέτης που την ώρα της πιο δύσκολης
κρίσης προσφέρει την αίσθηση της ασφάλειας,
ότι θα κυβερνήσει το καράβι σε απάνεμο λιμάνι.

δημοσιοποίηση της συμφωνίας ΠΣ και FRAPORT
Εδώ και αρκετούς μήνες που εισήλθε στα πυροσβεστικά τεκταινόμενα η προοπτική της παροχής υπηρεσιών πυρόσβεσης – διάσωσης
στα περιφερειακά αεροδρόμια, προκλήθηκαν
μια σειρά από διοικητικές πράξεις και τετελεσμένα που δημιούργησαν αλλαγές και νέα
δεδομένα στο Πυροσβεστικό Σώμα και το πυροσβεστικό προσωπικό. Αλλαγές που συνίστανται από την ίδρυση Νέων Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών, πρόβλεψη πληρωμής αποζημιώσεων από τα αντισταθμιστικά της σύμβασης με
την εταιρία – εκμεταλλευτή των αεροδρομίων,
αλλαγή του κανονισμού μεταθέσεων και δεκάδες μεταθέσεις συναδέλφων, εκτάκτως και βιαίως προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες αυτές
πυροσβεστικές υπηρεσίας των αεροδρομίων.
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Και ενώ όλα αυτά τα καινοφανή εξελίσσονται
με ταχύτατο τρόπο, χάριν της επίσπευσης της
έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
της νέας ιδιοκτησίας των περιφερειακών αεροδρομίων, παραμένει άγνωστη η ίδια η Σύμβαση του Πυροσβεστικού Σώματος με την εταιρία
Fraport – Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία.
Το αίτημα για την δημοσιοποίηση της συμφωνίας την μετέφερε επίσημα προς τον Αρχηγό του
ΠΣ ο εκπρόσωπος της ΕΑΠΣ στην τελευταία
συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, αλλά αφού παρήλθε άπραγος χρόνος,
επαναλήφθηκε με σχετικό έγγραφο της ΕΑΠΣ,
αίτημα εκ νέου προς τον Αρχηγό του ΠΣ.
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η πολιτική προστασία που η πολιτική δεν προστατεύει
Η 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια
ημέρα Πολιτικής Άμυνας, από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (ICDO). Το φετινό μήνυμα του οργανισμού έχει τον τίτλο: “μαζί με την
πολιτική άμυνα εναντίων των καταστροφών”.
Στόχος του μηνύματος, είναι μα αναδειχθεί ότι
η “πολιτική προστασία” πρέπει να αποτελεί
ένα ουσιαστικό στοιχείο της εθνικής ασφάλειας
κάθε χώρας και ότι χωρίς τεχνικά εξοπλισμένο
και επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό,
οι υπηρεσίες πολιτικής άμυνας είναι αδύνατο να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του
κάθε κράτους και τις ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες τους. Το δικαίωμα των
πολιτών να ζουν με ασφάλεια είναι ένα από τα
βασικά οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Η
έλλειψη ασφάλειας δεν θέτει μόνο σε κίνδυνο
τη ζωή, μειώνει της ποιότητας της και εμποδίζει
σημαντικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας
των πολιτών.
Η γονατισμένη από τα μνημόνια ελληνική πολιτεία, δυστυχώς αδυνατεί να ακολουθήσει τον
παραπάνω “χρυσό κανόνα”, αφού οι μνημονιακές επιταγές, καθιστούν ως μόνιμη πολιτική
επιλογή την υποχρηματοδότηση των φορέων
που παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Σε παρέμβαση της η ΕΑΠΣ
σχετικά με την επέτειο επεσήμανε: «… δεν διαφαίνεται ότι είναι πολιτική επιλογή η επίλυση
προβλημάτων, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός δομών και μηχανισμών που συγκροτούν την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Μικρό μόνο δείγμα, της πολιτικής αυτής επιλογής, αποτελεί η χαρακτηριστική απραξία ακόμα
και στο να υλοποιηθούν ήδη θεσμοθετημένες
νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και που
δεν έχουν «απαγορευτικό οικονομικό κόστος».
Να υπενθυμίσουμε ότι ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ μετά την
ψήφιση του Ν.4249/2014, δεν έχουν υλοποιηθεί οι απαιτήσεις του, για:
• την κατάρτιση και έκδοση του προβλεπόμενου ΠΔ για τον οργανισμό της Συντονιστικής

Αρχής Πολιτικής Προστασίας
• τον ορισμό Γενικού Συντονιστή Πολιτικής
Προστασίας
• την ίδρυση και λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας
• την εκπαίδευση και πιστοποίηση και μετεκπαίδευση των εθελοντών πολιτικής προστασίας
• την πιστοποίηση των ενταγμένων στο Μητρώο ΓΓΠΠ, ειδικευμένων εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων και την επαναξιολόγηση
τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού
νόμου.
Τέλος θα υπενθυμίσουμε στην πολιτική ηγεσία,
αυτό που αναφέρει η ICDO στο μήνυμα της:
«Τον τελευταίο καιρό, περισσότεροι από 200
εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν
υποστεί την επίδραση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κάθε χρόνο αυτός ο
αριθμός είναι σε άνοδο λόγω της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής
και της αυξημένης συχνότητας των τεχνολογικών ατυχημάτων. Φυσικά, η κύρια ευθύνη για
τη διαχείριση των καταστροφών, εναπόκειται
στις εθνικές υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, αλλά
χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, δημόσιων οργανισμών, του ιδιωτικού τομέα, των
μέσων μαζικής ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δύσκολο να επιτευχθούν
βιώσιμα αποτελέσματα».
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καλό ταξίδι Αρχηγέ

Την βροχερή Τετάρτη 8 Μάρτη μια τέτοια στιγμή, ένας δικός μας, ένας άνθρωπός μας, ξεκίνησε για το μακρύ ταξίδι για την αιωνιότητα. Ο
Ανδρέας Κόης, ο Επίτιμος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
Παιδί της στέρεας ρουμελιώτικης γης, γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο Χαράλαμπο Φθιώτιδας,
κατηφόρησε στην μεγάλη πρωτεύουσα και το
1974, κατετάχθη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τέσσερα χρόνια αργότερα αποφοιτεί από το τμήμα
Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ξεκινά το ταξίδι του στην καθημερινή
οριοβασία μεταξύ της ζωής και της απώλειάς
της, στην δράση του Πυροσβεστικού Σώματος.
Υπηρετεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Άμφισσας Καρπενησίου, σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς της Αθήνας, διοικητής της
ΕΜΑΚ της Αθήνας, περιφερειάρχης ΠΥ Στερεάς Ελλάδος.
Επικεφαλής σε μεγάλες πυρκαγιές, δύσκολες
διασωστικές επεμβάσεις, αναδεικνύεται σε
Αξιωματικό που ξέρει καλά να συνδυάζει την
υπηρεσιακή ευθύνη με την ανθρωπιά και την
καλοσύνη. Προσέχει τους Πυροσβέστες του,
“τα παιδιά του”, μετατρέποντας τις διαταγές σε
φιλότιμο, και τις δύσκολες επιχειρήσεις σε αποστολές χρέους. Βαπτισμένος στον καπνό και
την μυρωδιά του κινδύνου, το 2002 προάγεται
σε Υποστράτηγο και αναλαμβάνει την Διοίκη-
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ση της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής. Το 2004 προάγεται σε
Αντιστράτηγο Ά Υπαρχηγό και το 2006 επιλέγεται ως Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
Βαθιά ανθρώπινος και γελαστός πάντα, μετουσιώνει τα χαρακτηριστικά αυτά σε ιδιότητες του
διοικητικού μοντέλου, φέρνοντας μια διαφορετική μορφή στην ηγεσία. Ανοικτό μυαλό συνδυάζει την μεγάλη του επιχειρησιακή γνώση και
εμπειρία με την διάθεση του για θεσμικές τομές
και εξωστρέφεια στον πυροσβεστικό οργανισμό.
Η αρχηγία του θα συμπέσει με τις φονικές
πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, όπου θα
πάρει πάνω του την προστασία της ίδιας της
συνοχής της πατρίδας μας, έχοντας το συνολικό συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Θα παλέψει όλο το καλοκαίρι παρά τις επιθέσεις και την «πολυθρονάτη» κριτική. Θα δώσει
στο αξίωμα του Αρχηγού την ουσιαστική του
σημασία.
Το ΔΣ της ΕΑΠΣ εξέφρασε με ανακοίνωσή της
την θλίψη και την οδύνη του για τον απροσδόκητο θάνατο του τ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Στρατηγό Ανδρέα Κόη εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στην
οικογένεια του. «Ο τ. Αρχηγός διακρίθηκε για
τον εξαιρετικό του χαρακτήρα, την προσήνεια,
την βαθιά και ουσιαστική του συναδελφική αλ-
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αλληλεγγύη. Αυτά τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τα μετουσίωσε μαζί με τις διοικητικές
του ικανότητες σε ένα ανθρώπινο μοντέλο διοίκησης και τον καθιέρωσε σε ένα ηγέτη αγαπητό
και ιδιαιτέρως σεβαστό στο πυροσβεστικό προσωπικό.
Αξιωματικός με μεγάλη επιχειρησιακή γνώση
και εμπειρία, με ανοικτό μυαλό, στην διάρκεια
της αρχηγίας του, προσπάθησε για θεσμικές
τομές και εξωστρέφεια στον πυροσβεστικό οργανισμό. Στο πρόσωπό του το αξίωμα του Αρχηγού θα λάβει προστιθέμενη αξία.
Το ΔΣ της ΕΑΠΣ παρέστει σύσσωμο στην νεκρώσιμη λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε
στις 10 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:30, στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο νεκροταφείο του Κόκκινου Μύλου
στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.
Φωτο 3β
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ σε αποχαιρετιστήριο τιμητικό κείμενο μεταξύ των άλλων σημείωσε για
τον εκλιπόντα: «Είχα την χαρά να τον γνωρίζω
χρόνια, είχα την ευκαιρία να είμαι από τους στενούς του συνεργάτες, τη διάρκεια της θητείας
του ως Αρχηγός. Είδα από κοντά έναν βαθιά
λαϊκό ανθρώπινο Αξιωματικό που το γέλιο του
και η καλοσύνη του ήταν τα όπλα του. Ειδικά
τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 2007,
μου έχουν μείνει χαραγμένα ανεξίτηλα. Όπως
εκείνο το δύσκολο βράδυ της πυρκαγιάς στην
Πάρνηθα όπου ο ίδιος εγκλωβίστηκε σε ένα
από τα πύρινα μέτωπα, και για ώρα είχαμε χάσει την επαφή μαζί του. Τον έψαχνα για ώρα

στο τηλέφωνο και στον ασύρματο και όταν τον
βρήκα τελικά, ο στρατηγός ήταν απολύτως φυσιολογικός και καθησυχαστικός με το γνωστό
του «λεβεντάκο μου μια χαρά είμαστε».
Θα θυμάμαι με τον ίδιο τρόπο, τον γοερό λυγμό
του, μερικές μέρες αργότερα, όταν στο συντονιστικό κέντρο μας ήρθε η μαύρη είδηση για το
χαμό των συναδέλφων πιλότων του canadair,
θα τον θυμάμαι κατάκοπο μετά από ώρες πτήσεων εναέριου συντονισμού.
Θα θυμάμαι εκείνες τις σκοτεινές θερινές μέρες,
όταν τον ενημέρωνα για τα επικοινωνιακά βέλη,
που μου έλεγε, «άστα Γιαννάκο, μη μου λες τίποτα, τώρα έχουμε πόλεμο, άστα θα τα δούμε
μόλις τελειώσει».
Θα θυμάμαι όταν του έδωσα ένα δημοσίευμα
που κατέληγε στο να του ζητά την παραίτηση,
ότι χαμογέλασε λίγο πικρά και είπε με το γνωστό του ύφος «λεβεντάκο μου ο πυροσβέστης
ο Αρχηγός την ώρα της μάχης της φωτιάς δεν
παραιτείται, εγώ θα κάνω το καθήκον μου και
μετά ας κάνουν ότι θέλουν».
Ο Αρχηγός Ανδρέας Κόης, τίμησε το αξίωμά
του και παράλληλα διατήρησε την απλότητα
και την ανθρωπιά του/ Πάλεψε στα ίσια με τον
κίνδυνο όπου τον βρήκε και δίδαξε ηγεσία. Στο
στερνό του ταξίδι θα έχει τις προσευχές μας και
θα είναι πολλές.
Θα μπορούσα να γράψω πολλά, αλλά αντιβαίνει στις εντολές του. Όταν ετοιμάζαμε κάποιον
από του λόγους του, έλεγε «λίγες αράδες με
απλά λόγια λεβεντάκο μου».
Στρατηγέ μου καλή αντάμωση.»
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γρήγορα και σταθερά στον εργασιακό μεσαίωνα

Άνευ διαλόγου και διαβούλευσης άρχισε η κατεδάφιση του κανονισμού μεταθέσεων. Από το
«νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», στο Νόμος
είναι «η επιθυμία του Επιχειρηματία». Με την
γνωστή πλέον τακτική της ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επανέλαβε τον εαυτό της και προσχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας τον κανονισμό
μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού,
λησμονώντας, για άλλη μια φορά την προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ (τροποποίηση του
κανονισμού μεταθέσεων κατόπιν ουσιαστικού
διαλόγου με τους συνδικαλιστικούς φορείς).
Με το ΠΔ13/2017 (ΦΕΚ. Α΄27) αντί να ορθολογιστεί και εκσυγχρονιστεί ο κανονισμός μεταθέσεων, γκρεμίζεται επί της ουσίας η βασική φιλοσοφία του, αφού για την εφαρμογή των
διατάξεων του, με ένα υπερβατικό νεολογισμό
θεωρείται ΠΟΛΗ ολόκληρος ο ΝΟΜΟΣ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επί της ουσίας καταργεί
την επιλεγόμενη πόλη συμφερόντων των συναδέλφων που μετατίθενται πλέον από νομό σε
νομό μόνο και που με αναλογία των υφισταμένων διατάξεων, εν συνεχεία θα τοποθετούνται
στις Υπηρεσίες του Νομού, από μονοπρόσωπα όργανα της Διοίκησης, χωρίς την εποπτεία
του συμβουλίου μεταθέσεων.
Και ενώ διάλογος με τα σωματεία μπορεί να μην
έγινε, ώστε να ακουστούν οι προτάσεις τους,
με την ιδιωτική εταιρία που εκμεταλλεύεται τα
αεροδρόμια έγινε, με αποτέλεσμα, να γίνει ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ, «ότι
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οι συνάδελφοι που θα μετατεθούν στις ΠΥ Α/Δ,
να εξαιρούνται της διαδικασίας των τακτικών
μεταθέσεων για 3 έτη και να δύνανται να μετατεθούν στην πόλη των συμφερόντων τους
εάν οι υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας
από την οποία αποχωρούν το επιτρέπουν».
Έτσι μετά την εμπνευσμένη πολιτική της δημιουργίας πλέον 6 κατηγοριών πυροσβεστικού
προσωπικού, δημιουργείται πλέον και μία επιπλέον κατηγορία μετατιθέμενου προσωπικού,
αυτών των μετατιθέμενων στις Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες των αεροδρομίων της γνωστής εταιρίας, όπου θα παραμείνουν εκεί για τρία χρόνια
και θα μετακινηθούν από εκεί, μετά το διάστημα
αυτό, ΕΑΝ οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέψουν.
Η ΕΑΠΣ με ανακοίνωσή της καταγγέλλοντας τα
παραπάνω επισημαίνει: «Πέρα από τα όποια
ζητήματα νομικής αναλογικότητας και ορθής διοικητικής απόδοσης, του εν λόγω ΠΔ τα οποία
θα αναζητηθούν στην Ελληνική δικαιοσύνη,
παραμένει κύριο το ζήτημα δημοκρατίας και σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού, τα οποία μονίμως
ερπυστριοπατούνται το τελευταίο διάστημα».
Στην ίδια κεντρική γραμμή κριτικής, τα στελέχη της ΕΑΠΣ στην περιφέρεια, κατήγγειλαν την
νέα επίθεση στον κανονισμό μεταθέσεων, δίνοντας και τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα που
δημιουργεί. Χαρακτηριστικές είναι οι παρεμβάσεις του Γραμματέα της Π.Ε. Θεσσαλίας Γ.
Βαρδάτσικού και του Γραμματέα Π.Ε Ηπείρου
Φ. Δεληγιάννη.
Η ανακοίνωση της Π.Ε. ΕΑΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
«Με την κοινοποίηση του ΠΔ 13/2017 προβληματισμός και ανησυχία προέκυψε στους συναδέλφους παρά λύση και ορθολογισμό έφερε η
συγκεκριμένη διάταξη όπως τουλάχιστον υποσχόταν η δημιουργία της.
1. Η νεοσύστατη έννοια Πόλη – Νομός ως τόπος συμφερόντων καταργεί τη φιλοσοφία της
μέχρι τώρα επιλογής, αφού συνάδελφοι θα
κληθούν να υπηρετήσουν «εντός νομού» αλλά
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σε απόσταση άνω των 50 χλμ. που με τις διατάξεις του ΠΔ 170/1996 οριοθετούσε τη μετάθεση μοριοδότησης, ανανέωσης χρόνου κτλ.
Η απόφαση δε της κατά τόπους τοποθέτησης
ξεφεύγει από τις ισχύουσες δικλείδες.
2. Συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούσαν σε απομακρυσμένες πόλεις και «βόλευαν» σαν τοποθέτηση θα κληθούν να μετατεθούν αφού η
μακρόχρονη αλλά βολική παραμονή τους εκεί
δεν μοριοδοτούνταν με αποτέλεσμα να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και νέες μεταθέσεις αναπλήρωσης αυτών (χωρίς μόρια – εντός
νομού) δίχως να εξυπηρετούνται αμφότεροι.
3. Ενώ στο ΠΔ γίνεται λόγος για εξαίρεση των
υπηρεσιών των νησιών από νομούς που υπάγονται αυτά, κατά την εκ νέου κατανομή παρουσιάζονται οι θέσεις ενοποιημένες. Έτσι σε
νομούς με νησιά (πχ Μαγνησία – Σποράδες,
Καβάλα – Θάσος) θα κληθούν συνάδελφοι έχοντας τη χαρά της μετάθεσης στον τόπο τους
(ηπειρωτική χώρα), να τοποθετηθούν σε νησιωτικές υπηρεσίες με ότι συνεπάγεται αυτό.
Παρατηρείται το παράδοξο βέβαια για την ΠΥ
Α/Λ Σκιάθου να αποτελεί ξέχωρο τόπο μετάθεσης ενώ το ΠΚ Σκιάθου να ενοποιείται με τη
Μαγνησία. Κατά συνέπεια στην μεν πρώτη τοποθέτηση να μοριοδοτείται αναλόγως ενώ στην
άλλη όχι.
4. Για ακόμη μια φορά ενώ γίνεται λόγος για
υπεράριθμους υπηρετούντες δεν αποσαφηνίζεται η μοριοδότησή τους ως μέτρο ισονομίας
– ισορροπίας μεταξύ των.
Ασπάζομαι τις θέσεις και τις ενστάσεις της
ΕΑΠΣ, όπως αυτές καταγράφονται από τις τοποθετήσεις του ΔΣ και ελπίζω στην ανταπόκριση των ιθυνόντων για την αποκατάσταση των
στρεβλώσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νέου ΠΔ».
Η ανακοίνωση της Π.Ε. ΕΑΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
H κοινοποίηση του ΠΔ 13/2017 (ΦΕΚ Α΄ 27)
τροποποίησης του 170/1996 κανονισμού μεταθέσεων δημιούργησε ανησυχία, προβληματισμό και αβεβαιότητα στους συναδέλφους
Αξιωματικούς της ΠΕΠΥΔ Ηπείρου. Αντί να
οδεύουμε προς τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού μεταθέσεων, οδηγούμαστε πλέον στην
κατάργηση βασικών στοιχείων, αφού για την
εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω ΠΔ καθι-

ερώνεται ως Πόλη ολόκληρος ο Νομός ως τόπος συμφερόντων.
Έτσι καταργείται πλέον η επιλογή της πόλης
συμφερόντων από τους συναδέλφους, οι οποίοι θα μετατίθενται τώρα μόνο από νομό σε
νομό, θα υπηρετούν σε Υπηρεσίες εντός νομού
που σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι σε απόσταση άνω των 50 χλμ., όπως στον Νομό Ιωαννίνων η ΠΥ Κόνιτσας απέχει 64 χλμ από την
έδρα της Διοίκησης, που με τις διατάξεις του ΠΔ
170/1996 αποτελούσε επιλογή μετάθεσης για
συνάδελφο που αναζητούσε την μοριοδότηση
ή την ανανέωση χρόνου κα.
Επίσης συνάδελφοι οι οποίοι πέρυσι μπήκαν
στην διαδικασία της μετάθεσης σε απομακρυσμένη πόλη Νομού που εξυπηρετούσε σαν
τοποθέτηση, θα πρέπει να μετατεθούν αφού η
εκεί παραμονή δεν μοριοδοτείται, με συνέπεια
να προκύψουν μεταθέσεις αυτών αλλά και άλλες – νέες μετακινήσεις (χωρίς μόρια – εντός
νομού) με ταλαιπωρία, ξεσπίτωμα και δίχως
όφελος κανενός.
Ακόμη η απόφαση τοποθέτησης εντός των
Υπηρεσιών του Νομού όπως πχ στον Νομό
Πρέβεζας όπου υφίστανται οι Υπηρεσίες της
ΔΠΥ Ν. Πρέβεζας, της ΠΥ Φιλιππιάδας και της
ΠΥ Πάργας με αντίστοιχες αποστάσεις 45 χλμ
και 62 χλμ από την Υπηρεσία Πρέβεζας, θα
πραγματοποιείται από μονοπρόσωπα όργανα
της Διοίκησης χωρίς την διαδικασία του ελέγχου συμβουλίου μεταθέσεων με ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι συνάδελφος που θα θέλει να
επιστρέψει με μετάθεση στον τόπο του θα πρέπει να νοιώθει ευχαριστημένος μόνο για το που
‘’μπήκε’’ στον Νομό, γιατί η περαιτέρω επιλογή
της ΠΥ του Νομού που επιθυμεί θα έγκειται σε
άλλα άγνωστα κριτήρια και μεθόδους καθώς ο
αριθμός των κενών θέσεων δεν αποσαφηνίζεται για το ποιες πραγματικά Υπηρεσίες του
Νομού αφορά. Κάτι ανάλογο ισχύει επίσης και
στον Νομό Ιωαννίνων όπου πέρα από τις Υπηρεσίες της ΔΠΥ Ν. Ιωαννίνων και της ΠΥ Κόνιτσας υπάρχει και η 5η ΕΜΑΚ.
Τέλος ευελπιστώ ότι όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που προκαλεί η εφαρμογή του νέου ΠΔ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν
και να διορθωθούν σύντομα σε όφελος πάντα
της εργασιακής ηρεμίας όλων των συναδέλφων».
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νομιμότητα και τακτικές μεταθέσεις 2017
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταθέσεων, το
Δεκέμβριο εκάστου έτους, με μεταβιβασμένη
αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, γίνεται η κατανομή της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, με τις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού
τόσο στο σύνολο, όσο και κατά βαθμούς για
Αξιωματικούς. Βασική προϋπόθεση της κατανομής είναι η υποχρεωτική πρόβλεψη όμοιας
δύναμης σε όμοιας τάξης ανεξάρτητους Σταθμούς (ΠΔ 170/1996 (Α΄31) αριθ. 11 παρ.1 ως
ισχύει σήμερα).
Η απόφαση της κατανομής καθορίζει ουσιαστικά και τις τακτικές μεταθέσεις κάθε έτους, μιας
και με βάση την κατανομή της υπηρετούσας
δύναμης συντάσσεται ο πίνακας κενών θέσεων
ανά υπηρεσία και βαθμό αλλά και οι υπεράριθμοι υπηρετούντες ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δυστυχώς για συνεχόμενη φορά, βλέπουμε την επανάληψη διοικητικής αρρυθμίας που
προδιαθέτει για έμφραγμα τον πυροσβεστικό
οργανισμό. Ειδικότερα με την υπ. αριθ. 91231
Φ102.2 // 30-12-2016 Απόφαση ΑΠΣ, δεν τηρήθηκε η συγκεκριμένη διάταξη και ειδικότερα,
ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται:
• 59 θέσεις Πυράρχων,
• 126 θέσεις Αντιπυράρχων,
• 353 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα
δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
• 567 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη
στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα.
Μετά την τελευταία χωρίς διάλογο τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, βγήκε νέα
απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης, σύμφωνα με την οποία ανά βαθμό συνολικά κατανέμονται:
• 59 θέσεις Πυράρχων,
• 129 θέσεις Αντιπυράρχων, ενώ η υπηρετούσα
δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
• 363 θέσεις Επιπυραγών, ενώ η υπηρετούσα
δύναμη στο χρόνο κατανομής είναι 309,
• 571 ενιαίες θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών, ενώ η υπηρετούσα δύναμη
στο χρόνο κατανομής είναι 766 άτομα.
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Επίσης αυξάνει κατά 24 συνολικά άτομα για
όλες τις κατηγορίες προσωπικού (αρχική κατανομή 8256 τελική 8274)
Με βάση την δημοσίευση των ΠΔ για ίδρυση
νέων ΠΥ ορθώς έπρεπε να εκδοθεί νέα απόφαση κατανομής της υπηρετούσας δύναμης,
με αντίστοιχη όμως εξουσιοδοτική διάταξη μετά
από την τροποποίηση του κανονισμού μεταθέσεων, η οποία θα έδινε κατανομή στις νέες ΠΥ
με βάση την τάξη αυτών που έντεχνα δεν καθορίσθηκε στο ΠΔ ίδρυσης τους. Το τραγελαφικό
στην νέα κατανομή είναι ότι όπου εξυπηρετούνται συμφέροντα ο ΝΟΜΟΣ συμφέροντος γίνεται πόλη και ΠΥ όπως πχ αυτό του ΠΚ Θήρας
και της ΠΥ Α/Δ Θήρας. Επίσης να επισημανθεί ότι κατά το άρθρο 19 του κανονισμού «μαζί
με τον πίνακα κενών θέσεων Αξιωματικών θα
έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου».
Στην σχετική παρέμβασή της η ΕΑΠΣ σημειώνει: «Τα παραπάνω, συνέχεια των εκτάκτων
μεταθέσεων, συνεχίζουν τον κύκλο της αναζήτησης του δικαίου, από τους συναδέλφους που
θίγονται και η συνέχεια μοιραίως θα δίνεται
στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Να τονίσουμε για
άλλη μια φορά ότι η διοικητική ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων, είναι πολύπλευρη και
όπως έλεγε ο διαχρονικός Η. Μπέτσιος, στους
βαθμοφόρους του Σώματος, η αρμοδιότητα
ανατίθεται, η ευθύνη αναζητείται».

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

συνεχίζει η συνεργασία με την INTERAMERICAN
Σε συνέχεια της συνεργασίας της ΕΑΠΣ με τον
ασφαλιστικό όμιλο INTERAMERICAN, προσφέρονται στα μέλη της, ειδικές τιμές σε ασφαλιστικά προϊόντα, όπως:
• Δημιουργία συνταξιοδοτικής αποταμίευσης
για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα
συμπληρωματικό εφάπαξ κεφάλαιο για τα χρόνια που δε θα εργάζονται πλέον. Με δεδομένο το νέο ασφαλιστικό, όπου η εθνική σύνταξη
ορίστηκε στα 384 ευρώ το μήνα, ο σχεδιασμός
ενός πρόσθετου κεφαλαίου μέσα από ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης θα διασφαλίσει ροές εισοδήματος για το απρόβλεπτο
του μέλλοντος.
• Συμπληρωματική κάλυψη υγείας μέχρι
1.000.000 ευρώ επιπλέον από το κοινωνικό
φορέα ή οποιαδήποτε υφιστάμενη κάλυψη, με
ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο που καθορίζεται κυρίως από την ηλικία και κυμαίνεται από
0,30 ευρώ έως 2 ευρώ την ημέρα. Οι παροχές
υγείας της Interamerican συμπεριλαμβάνουν
24ωρο συντονιστικό κέντρο, εξειδικευμένους

συνεργάτες, δίκτυο υγείας με περισσότερες
από 1390 γιατρούς, 253 διαγνωστικά κέντρα,
συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιόκτητες ιατρικές μονάδες.
• Ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας με οικονομία, ευελιξία και με πολλές επιλογές. Προσφέρουν καλύψεις που ανταποκρίνονται στις
σύγχρονες ανάγκες, ανάλογα το βαθμό προστασίας και τις διαθέσιμες οικονομικές δυνατότητες.
Για προσωποποιημένη ενημέρωση, για τα προγράμματα, τις προσφορές και κάθε λεπτομέρεια, επικοινωνία με την σύμβουλο διαχείρισης
κινδύνων της Interamerican:
κ. Ναούμ Ασημίνα
τηλ. : 6932579844
email : naouma@agency.interamerican.gr

συνάντηση με το προεδρείο της ΟΣΥΠΑ
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2017,
συνάντηση εκπροσώπων των ΔΣ ΠΟΕΥΠΣ,
ΕΑΠΣ, ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑΞΙΑ με το Προεδρείο της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), με σκοπό την εξέταση
των νέων δεδομένων, που διαμορφώνονται
στους τομείς ασφάλειας – πυρασφάλειας στα
ελληνικά αεροδρόμια που παραχωρήθηκαν ιδιωτικά συμφέροντα στη FRAPORT.
Στην συνάντηση εκφράστηκε η κοινή ανησυχία
για το εάν το ξεπούλημα – παραχώρηση της
εθνικής περιουσίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, πληροί την νομιμότητα αλλά το κυριότερο διασφαλίζει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου. Επίσης σημαντικό ζητούμενο
αποτελεί η παροχή υπηρεσιών από το ΠΣ και
την ΕΛΑΣ, η οποία με την προφανή προχειρό-

τητα, αδειάζει τις Υπηρεσίες της χώρας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες πυρασφάλειας – ασφάλειας των αεροδρομίων.
Αποφασίστηκε ο συντονισμός των δράσεων με
όλους τους πρόσφορους τρόπους για να διασφαλιστεί το συμφέρον του ελληνικού δημοσίου, τα εργασιακά δικαιώματα του πυροσβεστικού και αστυνομικού προσωπικού και κυρίως η
ασφάλεια και πυρασφάλεια της χώρας.
Κοινή αποτέλεσε η διαπίστωση ότι σήμερα
στην κορύφωση της μνημονιακής εξαθλίωσης,
ο έλληνας πολίτης περιμένει από τα Σώματα
Ασφαλείας, να περιφρουρούν την ασφάλεια
και την πολιτική προστασία της χώρας και όχι
να εξυπηρετούν την κερδοφορία των ιδιωτικών
εταιριών.
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το νέο περιβάλλον τρωτότητας
και ασύμμετρων απειλών
Των Γ. Σταμούλη και Ν. Διαμαντή

Τα τελευταία τρομοκρατικά κτυπήματα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλάζουν τον χάρτη
της ασφάλειας στην μεγάλη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινότητα, απειλώντας τον ίδιο το ελεύθερο δυτικό τρόπο ζωής. Η τρομοκρατία κατά
την κλασική μέχρι σήμερα προσέγγιση ήταν και
είναι η εμπρόθετη και συνειδητή χρήση βίας,
προκειμένου για πολιτικούς κυρίως σκοπούς να
δημιουργηθεί κλίμα φόβου – τρόμου με σκοπό
και επιδίωξη την ανατροπή της έννομης τάξης,
του καθεστώτος ή του υφιστάμενου συστήματος
εξουσίας. Η χρήση της έχει σαν αποτέλεσμα ή
ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο να παρασύρει στο
θάνατο και αθώους πολίτες γεγονός που την
καθιστά κοινωνικώς, ηθικά ανεπίτρεπτη παρά
την αποδοχή του γεγονότος από τους τρομοκράτες, ως αναγκαίο παράπλευρο αποτέλεσμα.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν την
προκαλούμενη διακινδύνευση, αναλυτικά προβλέψιμη και με κατάλληλο σχεδιασμό είναι
δυνατόν να προσδιορισθούν πιθανοί στόχοι,
μέθοδοι και μέσα υλοποίησης καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις. Δηλαδή σε ένα μεγάλο ποσοστό επιτρέπει την ανάπτυξη σχετικών σεναρίων – σχεδίων αντιμετώπισης.
Η σύγχρονη μορφή τρομοκρατίας όπως αυτή
εκφράζεται μέσα από τον εμπαθή ενθουσιασμό
των «φανατικών», στοχεύει τους έχει σαν στόχο τους «άπιστους», τους «διαφορετικούς» και
όλους τους άλλους που εκφράζουν και υποστηρίζουν απόψεις έξω και πέρα από τις δικές τους
πεποιθήσεις. Οι σύγχρονοι τρομοκράτες δρουν
με τυφλό πάθος και μίσος αδιαφορώντας για
την ζωή τους, δημιουργώντας τρόμο και αγωνία με ένα τρόπο απροσδιόριστο, ικανό όμως
να υπερτερήσει του οργανωμένου συστήματος
ασφαλείας των σύγχρονων κοινωνιών.
Ο θάνατος απλών πολιτών από πιθανό «πα-
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ράπλευρο» αποτέλεσμα γίνεται πλέον κύριος
στόχος και η διακινδύνευση πλέον γίνεται γενική και αφηρημένη χωρίς να είναι εύκολο να
προσδιοριστεί ο στόχος, το μέσο και ο φορέας
της. Οι δράστες πλέον ενεργούν δημόσια αλλά
είναι αόρατοι. Οι οργανώσεις τους δεν έχουν
κατά ανάγκη συνωμοτικό χαρακτήρα προπαγανδίζουν τον σκοπό τους και καλούν για την
υλοποίησή του άτομα που δεν γνωρίζουν και
δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσουν.
Δυστυχώς μαζί με τους κλασικούς ορισμούς
της ασφάλειας, ξεπερνιέται και η ίδια η «ηθική»
των συγκρούσεων, μιας και ακόμα και στον πόλεμο, ο θάνατος, οι σφαγές αμάχων και αθώων
πολιτών είναι ηθικά μη επιτρεπτές και χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου. Τα σημερινά
κτυπήματα μίσους και φονταμενταλισμού δεν
μπορούν να χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικά κατά την κλασική έννοια, δεν είναι πολεμικά κτυπήματα. Είναι τυφλά κτυπήματα φανατισμού κατά του ίδιου του δυτικού πολιτισμού,
της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών που αναπτύχθηκαν
στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.
Αποτέλεσμα πάντως είναι το αίσθημα της
ασφάλειας και πολιτικής προστασίας να μην
είναι πλέον το ίδιο. Η επικινδυνότητα και η τρωτότητα πλέον έχει δραματικά αλλάξει. Για τους
φορείς που εγγυούνται αυτά τα αγαθά, το στοίχημα πλέον είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους με σεβασμό όμως του ελεύθερου
δημοκρατικού «ευρωπαϊκού» τρόπου ζωής.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

για την καταλληλότητα των πυροσβεστικών
εκχιονιστικών μηχανημάτων
Η επίσημη απάντηση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος
Πριν περίπου δύο μήνες η ΕΑΠΣ, από κοινού
με την ΠΟΕΥΠΣ είχαμε απευθύνει προς τον
κ. Αρχηγό του ΠΣ μια σειρά από ερωτήματα
σχετικά με πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία
προσαρτούν μηχανήματα εκχιονισμού, για την
εκπλήρωση της αποστολής του ΠΣ, κατά τις
περιόδους ισχυρής κακοκαιρίας. Ειδικότερα είχαν τεθεί τα ερωτήματα:
• Αν οι Εκπαιδευτές – Εκγυμναστές των χειριστών – 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 υπηρεσιακής άδειας χειρισμού των συγκεκριμένων
εκχιονιστικών μηχανημάτων.
• Αν τα μηχανήματα εκχιονισμού που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας.
• Αν τα πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα μαζί
με το προσαρτημένα μηχανήματα εκχιονισμού,
ως ενιαίο οχήματα, έχουν λάβει την απαραίτητη
έγκριση τύπου και κυκλοφορίας από την απαιτούμενη αρμόδια αρχή.
Το Αρχηγείο του ΠΣ με το υπ’ αριθ. 9227/01-032017 έγγραφό του, γνωστοποιεί τα ακόλουθα
σχετικά με τα ερωτήματά:
1 Η διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης που
ακολουθείται για την χορήγηση άδειας χειριστή

ειδικών πυροσβεστικών οχημάτων σε υπαλλήλους του ΠΣ συμπεριλαμβανομένων και των
εκχιονιστικών μηχανημάτων καθορίζονται από
το άρθρο 9 του ΠΔ 349/1990.
2. Οι λεπίδες αποχιονισμού δεν δύνανται να
φέρουν “έγκριση τύπου και κυκλοφορίας” καθ
ότι είναι (μη αυτοκινούμενα) μηχανήματα”, τα
οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της
ισχύουσας οδηγίας ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα (οδηγία 2006/42/ΕΚ). Το μηχάνημα κυκλοφορεί και λειτουργεί νόμιμα εντός της ΕΕ,
όταν ο κατασκευαστής του έχει συντάξει την
προβλεπόμενη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και
έχει επιθέσει τη σήμανση “CE” σε αυτό.
3. Τα πυροσβεστικά οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για την πυροσβεστική
υπηρεσία, εξαιρούνται σύμφωνα με την οδηγία
2007/46/ΕΚ, από την υποχρέωση εξασφάλισης
έγκρισης τύπου ΕΚ και τίθενται σε κυκλοφορία
κατόπιν απόφασης του ΥΔΑ. Τα οχήματα αυτά
δύνανται να φέρουν πρόσθετο εξοπλισμό προς
υποβοήθηση του επιχειρησιακού τους έργου,
εφόσον βεβαίως αυτά είναι τεχνικά επαρκή
προς τούτο.
4. Το ΠΣ χρησιμοποιεί πυροσβεστικά οχήματα
με πρόσθετο εκχιονιστικό εξοπλισμό μόνο σε
περιπτώσεις θεομηνιών και ιδίως δε κατά την
επέλευση χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης,
οπότε το σύνολο του κρατικού μηχανισμού και
των διαθέσιμων μέσων ενεργοποιείται και συνδράμει στην αντιμετώπιση των καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης.
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συνήγορος του πυροσβέστη
Εδώ και τρία χρόνια ψηφίστηκε ο Ν.4249/2014,
ο οποίος προέβλεψε μια σειρά από νέους θεσμούς, οι οποίοι για την λειτουργία τους χρειάζονται την έκδοση ΠΔ ή ΥΑ. Για όλα αυτά, τόσο
στην έναρξη των υπουργικών καθηκόντων του
κ. Αν. Υπουργού, όσο και στη συνέχεια, η ΕΑΠΣ
είχε ενημερώσει, ζητώντας την υλοποίηση της
υποχρέωσης της εφαρμογής όσα ο Νόμος
προέβλεπε. Ένα από αυτά είναι η πρόβλεψη
του θεσμού του «Συνήγορου του Πυροσβέστη»
(άρθρο 100Α του Ν.4249/14).
Με τον παραπάνω θεσμό δίνεται στο προσωπικό του ΠΣ στο οποίο ασκείται ποινική δίωξη
για αδικήματα που του αποδίδονται ότι τέλεσαν
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και
ένεκα ταύτης η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή
η χορήγηση εξόδων για την αμοιβή συνηγόρου
για τα στάδια προδικασίας και παράστασης στα
δικαστήρια.
Δυστυχώς τρία χρόνια μετά, η ρύθμιση αυτή
παραμένει ανενεργή, αφού δεν έχει εκδοθεί το

προβλεπόμενο από το Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που
θα καθορίζει τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις,
τα δικαιολογητικά. Με παρέμβασή της η ΕΑΠΣ
προς τους κ.κ. Σκουρλέτη και Τόσκα επισημάνθηκε: «Όπως καλά γνωρίζετε το προσωπικό
του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνει καθημερινά
τον αγώνα για την προστασία της ζωής και της
περιουσίας του λαού μας και της πατρίδας μας
με σύμμαχο την υποχρηματοδότηση τις ελλείψεις και εφόδιο το απαρχαιωμένο και ομιχλώδες θεσμικό πλαίσιο, που συχνά το φέρει αντιμέτωπο με διοικητικές και ποινικές επιπλοκές.
Ειδικά σήμερα στις συνθήκες της οικονομικής
εξαθλίωσης, η επώμιση και των μεγάλων οικονομικών εξόδων που απαιτούνται για την νομική υπεράσπιση είναι εξέχως δυσβάσταχτο.
Τρία χρόνια μετά την θεσμοθέτηση της ρύθμισης για τον «Συνήγορο του Πυροσβέστη» θεωρούμε ότι μάλλον είναι υπερώριμος χρόνος για
να εκδώσετε το αναγκαίο Προεδρικό Διάταγμα
για να τεθεί σε λειτουργία η ρύθμιση».

SECURNEWS
Δημιουργήθηκε για να καλύψει & να συμπληρώσει τις ανάγκες ενημέρωσης των security,
σωματοφυλάκων, καθώς και των στελεχών
των σωμάτων ασφαλείας. Παρέχει ενημέρωση
καθημερινά για όσα συμβαίνουν στη χώρα μας
αλλά και διεθνώς, ενημερώνει για τη νομοθεσία και επικείμενα σεμινάρια, εκθέσεις και εκπαιδεύσεις από επαγγελματίες.
Παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα από τη νομική υπηρεσία του SECURNEWS, σε όσους
security αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον
εργοδότη τους, να προβούν σε καταγγελία και
να τύχουν νομικής υποστήριξης εντελώς δωρεάν. Φιλοξενεί άρθρα, εφόσον αυτά δεν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας και τους

νόμους του κράτους. Επίσης δέχεται ενδιαφέρουσες φωτογραφίες ή Video, τα οποία μετά
από έγκριση θα αναρτώνται.
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ερωτηματολόγια και ψευδαισθήσεις
Η ασυδοσία και η ατιμωρησία διαφόρων ομάδων του περιθωρίου και, αντιστοίχως, η καταρράκωση του αισθήματος ασφάλειας των
πολιτών έχουν, κυριολεκτικά, «κτυπήσει κόκκινο» επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα μεταφοράς παραδίδονται στην πυρά, πανάκριβα
μηχανήματα επικύρωσης εισιτηρίων καταστρέφονται, δεκάδες κτίρια καταλαμβάνονται, κι όλα
αυτά χωρίς καμία επίπτωση για τους δράστες,
που παραμένουν πάντοτε γνωστοί-άγνωστοι.
Κι αυτό γιατί οι έκνομες πράξεις όχι μόνον περιβάλλονται από την ανοχή της κυβέρνησης αλλά
και από ένα μανδύα «ηρωισμού» από στελέχη
του κυβερνώντος κόμματος.
Για όσους αναρωτιούνται πως φτάσαμε ως
εδώ, ίσως αρκούσε η ανάγνωση του ερωτηματολόγιου της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει του
1ου Συνεδρίου της. Εμβρόντητοι διαβάζουμε
ότι ζητείται από τους ερωτώμενους –προφανώς, κυρίως, μέλη της- να απαντήσουν αν συμμετέχουν σε οργανωμένες κλοπές από αλυσίδες σούπερ μάρκετ ή σε καταλήψεις τραπεζών,
πολιτικών και κομματικών γραφείων και γενικά
κτιρίων για να εγκατασταθούν μετανάστες! Είναι εμφανές, μάλιστα, από τον τρόπο που τίθενται οι ερωτήσεις, ότι όποιος κάνει κάτι από τα
παραπάνω, πόσο δε μάλλον όλα, κερδίζει σε
αναγνώριση και καταξίωση μεταξύ των μελών
της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν πάλι δεν αρκεί αυτό, να υπενθυμίσω ότι
όταν πριν λίγες ημέρες, είχαμε επιχειρήσεις της
ΕΛΑΣ για να απελευθερωθούν δυο κτίρια από
καταληψίες -στο ένα από τα οποία είχαν εγκατασταθεί από «αλληλέγγυους» δεκάδες μετανάστες- βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασαν
άμεσα, διαμαρτυρόμενοι για την αυτονόητη
πράξη της πολιτείας. Όταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
θεωρούν «δημοκρατικό δικαίωμα», τις καταλήψεις, είναι εμφανές ότι γράφουν στα «παλαιότερα των υποδημάτων τους» το δικαίωμα στην
ιδιοκτησία, την έννοια της προστασίας της δημόσιας περιουσίας και του κράτους δικαίου και
ουσιαστικά το ίδιο Σύνταγμα, του οποίου, κατά
τα άλλα, «είναι κάθε λέξη»! Όποιου του «καπνίσει», για τον α ή β λόγο ή και χωρίς λόγο,
μπορεί να «μπουκάρει» σε ένα κτίριο, δημόσιο

ή και ιδιωτικό, να το καταλάβει και να το νέμεται
χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και γιατί να μην το κάνει, εφόσον μπορεί να απολαμβάνει όχι μόνον την ανοχή του κράτους αλλά
ακόμη και την… προστασία του στην ανομία
που συντελείται;
Οι αντιλήψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα το
φαινόμενο των καταλήψεων, παράλληλα με τις
νησίδες ανομίας τύπου Εξαρχιστάν, να πολλαπλασιάζεται και να εξαπλώνεται σαν καρκίνωμα. Το δημόσιο όχι μόνο εμφανίζεται ανήμπορο να διαχειριστεί την περιουσία του, αλλά και
οι πολίτες που αντικρίζουν την ιδιοκτησία τους
-οικίες ή ξενοδοχεία- κατειλημμένη από αγνώστους, γρήγορα συνειδητοποιούν ότι αδυνατούν να κάνουν οτιδήποτε με ένα απρόθυμο
κράτος να επιβάλει τη νομιμότητα. Καθημερινά
βλέπουν το φως της δημοσιότητας στοιχεία για
μετανάστες που ζουν στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, υπό την καθοδήγηση
άγνωστων «αλληλέγγυων», με την πολιτεία, να
στέκεται άπραγος παρατηρητής, γιατί δεν της
επιτρέπουν να δράσει οι ιδεοληπτικές εμμονές
συνιστωσών του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν από το
περιθώριο στην εξουσία.
Όπως, όμως, κατ’ επανάληψη, γράφεται και λέγεται τελευταίως, η μεγάλη συμβολή του τραγικού πολιτικού διαλλείματος του ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία είναι η οριστική αφύπνιση της ελληνικής κοινωνίας από τις ψευδαισθήσεις που την
είχε εμποτίσει ο αριστερός λαϊκισμός δεκαετιών. Όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι
μια υπεύθυνη διακυβέρνηση, που όχι μόνο θα
ξεβαλτώσει την οικονομία από τη στασιμότητα
που την έχει καταδικάσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και θα επιβάλει επιτέλους τον νόμο και
την τάξη παντού και για όλους, χωρίς εξαιρέσεις
σε άβατα και άσυλα. Αυτή τη διακυβέρνηση δεσμεύεται να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία.
Ο κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης.
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περί καθηκόντων Επιπυραγών Γ.Κ.
Με το από 23-02-2017 ΠΔ προήχθησαν στο
βαθμό του Επιπυραγού, εκατό ογδόντα εννέα
(189) συνάδελφοι Αξιωματικοί ΓΚ. Οι συνάδελφοι συγκροτούν μια από τις μεγαλύτερες
αριθμητικά σειρές Αξιωματικών που καταλαμβάνουν την πρώτη βαθμολογική κλίμακα των
ανωτέρων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού
Σώματος. Η συγκεκριμένη εξέλιξη βέβαια είναι
γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και είχε τεθεί στο
σύνολο των διατελεσάντων Αρχηγών, με την
επισήμανση της ανάγκης για θεσμική παρέμβαση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της.
Αποσπασματικά προ έξι ετών, με το ΠΔ
77/2011, όταν η ίδια σειρά Αξιωματικών είχε
προαχθεί στο βαθμό του Πυραγού, είχε γίνει
προσπάθεια διαχείρισης της συγκεκριμένης
κατάστασης, με την δυνατότητα ορισμού των
συναδέλφων στα καθήκοντα του Αξιωματικού
Υπηρεσίας φυλακής. Η συγκεκριμένη λύση
που και αυτή βέβαια κινείτο στα «υψηλά όρια»
της διοικητικής ευρυθμίας, απλά επέλυσε μερικώς και προσωρινά το γενικότερο ζήτημα της
επαγγελματικής εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης των συναδέλφων. Για αυτό το λόγο η
ΕΑΠΣ προχώρησε σε παρέμβαση προς τον κ.
Αρχηγό του ΠΣ επισημαίνοντάς του ότι:

«σήμερα το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μπορεί
πλέον να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο ή παρόμοιο
αποσπασματικό τρόπο. Οι νεοπροαγόμενοι
συνάδελφοι Επιπυραγοί, περνούν πλέον στην
κλίμακα των ανώτερων αξιωματικών, και πρέπει να υπηρετήσουν σε ανάλογες θέσεις «τακτικού επιπέδου Διοίκησης» είτε σε επιτελικές είτε
σε επιχειρησιακές μονάδες του Πυροσβεστικού
Σώματος. Επειδή πληροφορούμαστε «διάφορες σκέψεις και προτροπές» που σαφώς στερούνται σοβαρής και υπεύθυνης αντιμετώπισης
του ζητήματος, σας ζητούμε να συγκαλέσετε το
Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξετάσει
με σοβαρό, συγκροτημένο και οριστικό τρόπο,
την διαχείριση του εν λόγω ζητήματος τόσο για
τον ενεστώτα χρόνο όσο και το μέλλον».

περί ειδικής άδειας παρουσίας σε δίκη
Οι άδειες του πυροσβεστικού προσωπικού
καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Λόγω της υπαλληλικής ιδιότητας του πυροσβεστικού προσωπικού, ως «μόνιμοι δημόσιοι
υπάλληλοι» στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στο
Ν.4249/2014, καθορίζεται (στο άρθρο 65) ότι
για όποια θέματα δεν ρυθμίζονται από τους
οργανικούς νόμους και κανονισμούς του ΠΣ
εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους
πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους.
Με την παραπάνω ρύθμιση, η πολιτεία θέτει
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με Νόμο, μια ισχυρή διασύνδεση της νομοθεσίας του Π.Σ. με την γενικότερη του Δημοσίου,
είτε στα δικαιώματα είτε στις υποχρεώσεις που
θεσπίζει. Μια από αυτές τις περιπτώσεις είναι
η ειδική άδεια με αποδοχές (1-3 ημερών) που
χορηγείται για τη συμμετοχή σε δίκη ενωπίον
δικαστηρίου, άδεια η οποία προβλέπεται από
την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007. Η
εν λόγω άδεια που προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, δυστυχώς δεν λήφθηκε
υπόψη στα τελευταία ΠΔ που επανακαθόρισαν
το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες του
πυροσβεστικού προσωπικού.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
Πέρα από τα παραπάνω περιήλθε εις γνώση μας, σχετική απάντηση του ΑΠΣ το οποίο
γνωμοδοτεί ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης
άδειας δεν προβλέπεται στο πυροσβεστικό
προσωπικό λόγω της «εξαντλητικής ρύθμισης
των ειδικών αδειών» από τις διατάξεις της πυροσβεστικής νομοθεσίας. Καινοφανή άποψη
τόσο για τον νομικό πολιτισμό στην πατρίδα
μας, όσο και κινούμενη οριοβατικώς, αφού
προσπαθεί να ερμηνεύσει με το δικό της τρόπο, την ισχυρή βούληση της Ελληνικής Πολιτείας, όπου η ειδική πυροσβεστική νομοθεσία δεν
ρυθμίζει ζητήματα του πυροσβεστικού προσω-

πικού, αυτά να ρυθμίζονται από την γενικότερη
νομοθεσία που διέπει τους πολικούς δημοσίους υπαλλήλους.
Η ΕΑΠΣ με σχετική παρέμβαση προς τον Αρχηγό του Π.Σ. παρουσίασε το πρόβλημας και του
ζήτησε στα πλαίσια της αρμοδιότητας του και
της ορθής και χρηστής διοίκησης, να εξετάσει
το ζήτημα, δίνοντας τις απαραίτητες εντολές για
την χορήγηση της παραπάνω ειδικής άδειας,
αλλά και να πάρει την αναγκαία πρωτοβουλία
για την ενσωμάτωση της εν λόγω άδειας στην
πυροσβεστική νομοθεσία.

δράσεις της ΕΑΠΣ στη Θεσσαλονίκη
Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 σε αίθουσα των
εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΑΠΣ εκδήλωση για τις
φονικές δασικές πυρκαγιές του θέρους του
2007, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Προέδρου και Επίτιμου Προέδρου της
ΕΑΠΣ Γιάννη Σταμούλη και Νίκου Διαμαντή.
Στην εκδήλωση, μίλησαν ο τ. Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης κ. Κ. Κοκολάκης, ο Γεν.
Γραμματέας του ΔΣ της ΕΑΠΣ Τ. Μανιάτης, ο
Συντονιστής Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος ΠΣ
Δ. Αναγνωστάκης, ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.
Δημήτρης Φαφούτης.

Τίμησαν με την παρουσία τους, ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης Ιωάννης Σαρίδης, ο πανοσιολο-

γιότατος εκπρόσωπος του μητροπολίτη κ.κ. Άνθιμου, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Πρόεδρος της
διοικούσας της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη Ευταξά
Βίκυ. Το απόγευμα της ίδιας ημέρα συνεδρίασε
το ΔΣ της ΕΑΠΣ με την Περιφερειακή Επιτροπή
Κεντρικής /Μακεδονίας της ΕΑΠΣ, εξετάζοντας
κυρίως τα τοπικά προβλήματα που απασχολούν του συναδέλφους στην ευρύτερη περιοχή.

Την Δευτέρα 3 Μαρτίου 2017, το Προεδρείο της
ΕΑΠΣ και η ΠΕ ΕΑΠΣ Κεντρικής Μακεδονίας,
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις την ΔΠΥ Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας τους συναδέλφους
αξιωματικούς και συζητώντας τόσο για τα ειδικά
τοπικά, όσο και για τα γενικότερα προβλήματα
του Πυροσβεστικού Σώματος.
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η γειτονιά της φωτιάς
Αφορμή για αυτό το e-book, επιμέλειας του
Γ. Σταμούλη, στάθηκε η ανάγνωση μιας είδησης που σημείωνε: «Ο Γιακούμπ Κόσε (Yakup
Köse), σκληροπυρηνικός αρθρογράφος υποστηρικτής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Star Daily, κάλεσε
τους Τούρκους και την τουρκική κυβέρνηση με
άρθρο του τη Δευτέρα «να βάλουν φωτιά στη
Δύση» πριν η Δύση καταλάβει την Τουρκία,
όπως μεταδίδει το Turkish Minute.
Η δήλωση βέβαια, είναι το ελάχιστο μπροστά
στις δηλώσεις και κυρίως την ίδια την πολιτική
που έχει επιλέξει η τουρκική ηγεσία τις ταραγμένες αυτές ημέρες μας. Είχε όμως την δική της
σημασία, μιας και φαίνεται ότι το πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο της γείτονος έχει κάποια
ιδιαίτερη έλξη και έξη με την χρήση της φωτιάς
στο οπλοστάσιο της.
Εντελώς συμπωματικά, που φέτος κλείνει μια
δεκαετία από τις φονικές πυρκαγιές στη χώρα
μας το 2007, και με την ευκαιρία της εθνικής
επετείου της Εθνεγερσίας του 1821, το βιβλίο
«βουτάει» λίγο στην ιστορία, πάντα «των ανοικτών πηγών» ανιχνεύοντας να δει την σύνδεση
των γειτόνων με τα «εγκλήματα φωτιάς». Άλλωστε η ιστορία, πέρα από την μελέτη της για την
κατανόηση του παρελθόντος, έχει την ιδιαίτερη
σημασία της στην πρόβλεψη του μέλλοντος,
γιατί μπορεί να μην επαναληφθεί ως φάρσα,
Εκατό ενενήντα έξι, χρόνια μετά την εθνεγερσία του 1821, σήμερα, από την ιστορική εκείνη
χρονιά, που ο ελληνισμός, ξεκίνησε να σπάει τα
δεσμά της βαριάς κατοχής και υποδούλωσης
του από τον τούρκικο ζυγό. Ένας κατακτητής,
βάρβαρος και αιμοσταγής, που στην προσπάθεια του να καταπνίξει την επανάσταση, προξένησε απίστευτες φρικαλεότητες, σφαγές και
καταστροφές που ξεπερνούν και την πιο νοσηρή φαντασία του πλέον διεστραμμένου εγκληματία.
Ο τροχός της ιστορίας, παρόλα αυτά, γύρισε και
πάνω στις στάχτες και το αίμα των αγωνιστών
και των σφαγιασθέντων αμάχων, φύτρωσε ο
σπόρος της λευτεριάς και της ανεξαρτησίας της
πατρίδας μας, μεγάλωσε και έγινε το δέντρο της
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νέας σύγχρονης Ελλάδας. Ο αιμοσταγής δυνάστης πλέον, λόγω γεωγραφίας, έγινε ο διπλανός, ο εξ΄ ανατολών γείτονας. Μια γειτονία που
πέρασε χίλiα κύματα, συγκρούσεων, πολέμων,
καταστροφών, σφαγών, απειλών καχυποψίας.
Βέβαια οι δύο λαοί, παρά την διαφορά σε κουλτούρα και βιώματα, σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο από το 1821 έως και σήμερα, στη
μεγαλύτερο διάστημα της, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα περισσότερο από την φτώχεια
τους, ακριβώς όπως περιέγραψε στους στίχους
του ο Πυθαγόρας στο θαυμάσιο τραγούδι, που
ερμήνευσε ο Γ. Νταλάρας:
«Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμιός
και γω, Λαός και συ Λαός
Εσύ Χριστό και γω Αλλάχ
Όμως και οι δυό μας Αχ και Βαχ»
Και αν μεν οι δύο λαοί, δεν έχουν να μεριάσουν
τίποτα, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ηγεσία της
«γείτονας» που διαχρονικά και με σταθερότητα, δημιουργεί σκηνικό έντασης, που σε διάφορα χρονικά σημεία, μετατράπηκαν σε σκηνικό
φωτιάς. Μικρασιατική καταστροφή, το πογκρόμ
της Πόλης, η εισβολή στην Κύπρο, η ένταση
στο Αιγαίο, η κρίση των Ιμίων, δηλώσεις-καταγγελίες-ομολογίες για εμπρησμούς δασών, μερικά μόνο από την «φλογερή λίστα» της μακράς
ελληνοτουρκικής γειτονίας.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

Μεγάλη Εβδομάδα 2017
Πάντα περνάς από τη φωτιά για να φτάσεις στη λάμψη
Ένα αφιέρωμα εικόνας και λόγου από την πυροσβεστική δράση που αποτυπώνει τον πόνο
του ανθρώπου και την Εβδομάδα των Παθών
του Κυρίου.
Ανεβαίνοντας ο Κύριος στο Σταυρό, σκαρφαλώνει στα πιο δύσβατα μονοπάτια της καρδίας
μας. Κάνει την διαφορά του Ανθρώπου από το
αγρίμι. Φυτεύει μέσα μας τη Αγάπη. Κάνει τον
Άνθρωπο Πυροσβέστη και Διασώστη. Η Αγάπη γίνεται το καθήκον, το ίδιο το «είναι». Και το
«καθήκον» γίνεται θυσία, που οδηγεί στα υψηλά εκείνα όρια, τα υπεράνθρωπα: «Να δίνεις τη
ζωή σου για τη ζωή του αδελφού σου».

το 84% των πυρκαγιών ξεκινά από ανθρώπους
Σύμφωνα με στοιχεία μιας νέας αμερικανικής
επιστημονικής έρευνςα με τη συμμετοχή ενός
Ελληνοαμερικανού ερευνητή, που δημοσιεύει
το ΑΠΕ –ΜΠΕ, « σχεδόν εννέα στις δέκα πυρκαγιές (ποσοστό 84%) ξεκινούν από ανθρώπους, ενώ οι οφειλόμενες στον ανθρώπινο παράγοντα φωτιές ευθύνονται σχεδόν για τη μισή
καμένη έκταση (ποσοστό 44%), τουλάχιστον
στις ΗΠΑ, σύμφωνα με.
Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε σχέση με τους κεραυνούς ή
άλλα φυσικά αίτια, που ευθύνονται για το 14%
των πυρκαγιών. Οι άνθρωποι έχουν κάψει στις
ΗΠΑ από λάθος ή από σκοπιμότητα μια έκταση
επταπλάσια σε σχέση με αυτή που έχουν κάψει
οι πυρκαγιές λόγω κεραυνών.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Μασαχουσέτης-Άμχερστ, του Κολοράντο-Μπόουλντερ και του Αϊντάχο, με επικεφαλής την Μπέτανι Μπράντλεϊ, την Τζένιφερ Μπαλτς και τον
ελληνικής καταγωγής Τζον Αμπατζόγλου (αναπληρωτή καθηγητή Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Αϊντάχο), που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδη-

μίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), μελέτησαν
στοιχεία για περίπου 1,5 εκατομμύριο φωτιές
που ξέσπασαν σε χρονικό διάστημα εικοσαετίας (1992-2012).
«Οι άνθρωποι επεκτείνουν τις πυρκαγιές σε
περισσότερες τοποθεσίες και περιβαλλοντικές
συνθήκες από ό,τι οι κεραυνοί μπορούν να
φθάσουν. Εξαιτίας των ανθρώπων οι πυρκαγιές έχουν επεκταθεί σε περιοχές με ιστορικά
χαμηλά επίπεδα κεραυνών» επεσήμαναν οι
ερευνητές. Προειδοποιούν, επίσης, ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο μέλλον, σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, που φέρνει άνοδο
της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη ξηρασία.
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οι ασύμμετρες απειλές του 2007 στην Ελλάδα

Με την ευκαιρία του βιβλίου του Προέδρου και
του επίτιμου Προέδρου της ΕΑΠΣ Γ. Σταμούλη και Ν. Διαμαντή, υπό την αιγίδα της ΕΑΠΣ
πραγματοποιήθηκε στη Λαμία στις 17 Μαρτίου,
εκδήλωση με θέμα τις πυρκαγιές του 2007. Το
παρών τους έδωσαν στην εκδήλωση, συνάδελφοι εν ενεργεία και απόστρατοι, στελέχη της
αυτοδιοίκησης της Φθιώτιδας, ,μιλώντας πέρα
από το βιβλίο, για την ανάγκη της θωράκισης
της πολιτικής προστασίας της χώρας, ώστε να
εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών και της πατρίδας μας..
Στην εκδήλωση κατέθεσαν την άποψή τους ο
Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης, ο
υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Θ. Καρακάντζας, ο
Γραμματέας της ΠΕ της ΕΑΠΣ, Στερεάς Ελλάδας, Γιώργος Κρεμμύδας, ο εκπαιδευτικός κ. Β.
Κανέλλος, το μέλος της Π.Ε. της ΕΑΠΣ Στερεάς
Ελλάδος Γιάννα Γιάννη. Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ"
Κώστας Ντελέζος.
Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Λαμιέων
Δημοσθένης Καλαμπαλίκης, ο περιφερειακός
σύμβουλος Στερεάς Ελλάδος Κώστας Καραγιαννης, ο Δήμαρχος Μακρακώμης Θ. Παπαευθυμίου,
ο Αντιδήμαρχος Κ. Μπήτος, οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μακρακώ-
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μης Μαρία Μίχου, Νίκος Τζιβελέκας, Πάνος
Κοντογεώργος, Ξενοφώντας Συράφος, Λάμπρος Θεοδοσόπουλος, Ανδρέας Παπασάρας,
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Παύλιανης
Γεώργιος Ρηγάκης , ο Πρόεδρος της ΕΥΠΣ
Στερεάς Ελλάδος Ε. Υφαντής και οι συνάδελφοι
του ΔΣ, το μέλος της Π.Ε. της ΕΑΠΣ Στερεάς
Ελλάδος Δημητρης Γκογιας, ο Διοικητής της ΠΥ
Λαμίας Πύραρχος Θ. Ζαγγογιάννης.
Μετά την εκδήλωση, οι Γ. Σταμούλης και Ν. Διαμαντής έδωσαν συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο
του STAR Κεντρικής Ελλάδος στην δημοσιογράφο Maria Tsatzali. Θέμα εκτός από τις πυρκαγιές του 2007 και τα σημερινά προβλήματα
του ΠΣ μετά τις δεκάδες έκτακτες μεταθέσεις
συναδέλφων στις νέες υπηρεσίες των αεροδρομίων.
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επαναφορά του αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες
Η διασύνδεση της ΕΛΑΣ και του ΠΣ με την
κοινωνία ως μέσο, για την επαναφορά του
αισθήματος ασφαλείας στους πολίτες
Όσοι παρακολούθησαν την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή για θέματα που αφορούν τον τομέα της προστασίας του πολίτη, είχαν – δίχως
αμφιβολία - τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον πρωθυπουργό της χώρας να
μιλάει για ένα θέμα φλέγον, για την εμπέδωση
του αισθήματος της ασφάλειας, ως ένα φαινόμενο σύνηθες, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας μας!
Ακούσαμε εμβρόντητοι τον κ. Τσίπρα να αναφέρει ότι «…ναι, η προστασία του πολίτη είναι
ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ελληνική κοινωνία, αλλά δεν είναι επίκαιρο…»,
λέγοντας μάλιστα ότι η εγκληματικότητα υπήρχε υπάρχει και θα υπάρχει, όπως συμβαίνει σε
όλο τον κόσμο! Με την προσέγγισή του αυτή
όμως δημιούργησε – και όχι άδικα - έντονο σκεπτικισμό, αναφορικά με τη σοβαρότητα που η
σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα τόσο
σημαντικό τομέα για την διασφάλιση της κοινωνικής ηρεμίας, αλλά και την βαρύτητα που
αποδίδει στην υλοποίηση μίας υπεύθυνης και
αποτελεσματικής αντιεγκληματικής πολιτικής.
Οφείλουμε, βέβαια, να αναγνωρίσουμε ότι η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν αποτελούν
τα “δυνατά χαρτιά” της συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αποτελεί, παράλληλα, γεγονός ότι η
ανασφάλεια (σε όλους τους τομείς) αποτελεί
έναν από τους βασικότερους παράγοντες αποσταθεροποίησης ενός κοινωνικού συνόλου,
βασικό ανάχωμα σε κάθε προσπάθεια επαναφοράς στην κανονικότητα και την πρόοδο. Και
δυστυχώς το αίσθημα της ανασφάλειας αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που η σημερινή
κυβέρνηση έχει καταφέρει να εμφυσήσει στους
πολίτες, ένα συναίσθημα που κάθε μέρα που
περνά γίνεται και ισχυρότερο είτε μιλάμε για τη
διαχείριση της οικονομικής πολιτικής, είτε για
την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.
Βέβαια, αν παραβλέψουμε το «μαγείρεμα» που
γίνεται στα στατιστικά των εγκλημάτων που παρουσιάζει το Υ.Π.τ.Π. για ευνόητους λόγους, εν-

δεχομένως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο
κ. Τσίπρας έχει δίκαιο, αφού με βάση τα στατιστικά που παρουσίασε, ποσοτικά τα ποσοστά
που παρουσιάζει η εγκληματικότητα κινούνται
στα ίδια επίπεδα, ίσως και ελαφρώς χαμηλότερα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Μετριέται όμως η εγκληματικότητα ποσοτικά;
Πόσο υπεύθυνη και ρεαλιστική μπορεί να χαρακτηριστεί μία τέτοια προσέγγιση; Με τα ποιοτικά στοιχεία τι συμβαίνει; Κινούνται στα ίδια
επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια; Υπήρχε τα
προηγούμενα χρόνια η «ένταση» που παρατηρείται στα, λεγόμενα, ποιοτικά χαρακτηριστικά
του οργανωμένου εγκλήματος;
Πραγματικά, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να
πληροφορηθούμε την άποψη του κ. πρωθυπουργού για τις επιθέσεις κουκουλοφόρων στα
λεωφορεία και τους σταθμούς του μετρό, για τις
καταδρομικές επιθέσεις των γνωστών – αγνώστων ή την παρά λίγο εκτέλεση του αστυνομικού έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ; Βέβαια
τον κάλυψε ο αρμόδιος υφυπουργός του κ.
Τόσκας, ο οποίος επιμένει να αλλάζει ονόματα στις επιχειρησιακές ομάδες της ΕΛ.ΑΣ και
στο διάλογο με τις συλλογικότητες των Εξαρχείων…
Τι έχει να μας πει ο κ. πρωθυπουργός για όλα
όσα συμβαίνουν και κάθε μέρα που περνά η
ανασφάλεια μεταβάλλεται σε κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην ελληνική κοινωνία; Ποια η άποψη του για την διαρκή απαξίωση του έργου και
των εργαζομένων των σωμάτων ασφαλείας και
την – με γεωμετρική πρόοδο - επιχειρησιακή
αποδυνάμωσή τους; Ποιος έχει οδηγήσει την
κατάσταση στα σημερινά επίπεδα; Τι φταίει για
όσα συμβαίνουν σήμερα στην ελληνική κοινωνία και το κυριότερο τι θα πρέπει να γίνει για
να ανατραπεί αυτή η κατάσταση; Προφανώς,
όμως, αυτά αποτελούν ερωτήματα, των οποίων η απάντηση δεν αποτελεί προτεραιότητα
για τον πρωθυπουργό της χώρας.
Επιπρόσθετα, προκαλεί κλαυσίγελο να ακούμε
τον κ. Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η συγκριτική
διαφορά της σημερινής κυβέρνησης σε σχέση
με τις προηγούμενες είναι η αντίληψη της για
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την καταστολή και τον ρόλο της αστυνομίας, να
μας λέει ότι η λογική τους βασίζεται στον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητα και στη
δημιουργία μίας σύγχρονης αστυνομίας, ευρωπαϊκού κράτους, της οποίας η λειτουργία θα
βασίζεται στο κύρος, την αξιοπρέπεια και τον
αυτοσεβασμό!
Πραγματικά είναι να απορεί κανείς, αφού ο Ο
ΣΥΡΙΖΑ, στα χρόνια της αντιπολίτευσης, αποτέλεσε, την πολιτική εκείνη παράταξη που με τη
στάση της και την φρασεολογία της απαξίωνε
το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και καλλιέργησε την έλλειψη σεβασμού προς τον ρόλο
και την αποστολή του αστυνομικού. Ο ΣΥΡΙΖΑ
και τα στελέχη του δεν συνθηματολογούσαν, με
τα γνωστά σε όλους συνθήματα, κατά της αξιοπρέπειας του αστυνομικού; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν
που αποτέλεσε το εκκολαπτήριο όλων αυτών
των συμπεριφορών; Τα στελέχη του δεν ήταν
που προσέτρεχαν για την υπεράσπιση τρομοκρατών και χαρακτήριζαν εγκληματικές συμπεριφορές ως «μικρές υπερβολές στην έκφραση
του δημοκρατικού δικαιώματος της αντίδρασης»;
Τα ίδια δεν κάνουν και σήμερα ως κυβέρνηση;
Η πολιτική τους πρακτική, η επιδερμικότητα και
η απάθεια με την οποία αντιμετωπίζουν την σημερινή κατάσταση, δεν είναι που προσβάλλει
και υποβαθμίζει τόσο το ρόλο της ΕΛ.ΑΣ., όσο
και την αξιοπρέπεια του έλληνα αστυνομικού;
Ποια η συμπαράσταση που η πολιτεία επιδεικνύει και, προπάντων, ποια η μέριμνα προκειμένου να αποκατασταθεί η εικόνα του έλληνα
αστυνομικού στα μάτια του πολίτη, να αλλάξει
ο αρνητισμός που παραδοσιακά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
καλλιεργήσει σε αυτή την εικόνα;
Θεμελιώδης αρχή του ΠΑΣΟΚ και του Τομέα
Προστασίας του Πολίτη είναι η υλοποίηση μίας
σοβαρής και αποτελεσματικής αντιεγκληματικής πολιτικής, η καλλιέργεια ουσιαστικών δεσμών διασύνδεσης ανάμεσα στον εργαζόμενο
στα σώματα ασφαλείας και τον έλληνα πολίτη,
να υπάρχει θετική εικόνα και κυρίως αποδοχή
του ρόλου, του λειτουργήματος που καλούνται να επιτελέσουν. Άλλωστε, ο αστυνομικός,
ο πυροσβέστης, αποτελούν και αυτοί μέρος
του μωσαϊκού της κοινωνίας μας και μάλιστα,
εκείνο το κομμάτι που –επαγγελματικά- είναι
επιφορτισμένο με ένα από τα σημαντικότερα
λειτουργήματα για την εύρυθμη λειτουργία του
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κοινωνικού συνόλου: αυτού που σχετίζεται με
την αντιμετώπιση του εγκλήματος, την εγκαθίδρυση του αισθήματος ασφάλειας μεταξύ των
πολιτών, με την τήρηση των νόμων και της
ομαλής λειτουργίας κάθε κοινωνικού συνόλου.
Συνεπακόλουθα, όπως έχουμε αναφέρει και
στο παρελθόν, θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής μας πρότασης την αποκατάσταση, στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, της εικόνας των εργαζομένων στα σώματα
ασφαλείας, και ειδικά των εργαζομένων στην
Ελληνική Αστυνομία και στο πλαίσιο αυτό, κρίνουμε απαραίτητο να ληφθεί σειρά πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια τόσο
της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος, με χρήση όλων των σύγχρονων μεθόδων προβολής, που θα εστιάζουν
κυρίως στην κοινωνική τους προσφορά και την
ποιότητα και σημασία του έργου τους.
Στην κατεύθυνση αυτή, με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των
Αρχηγείων των Σωμάτων, σε συνεργασία με
το υπουργείο παιδείας, θα μπορούσαν να διοργανώνονται ημερίδες στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων και τις διοικήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπου Αστυνομικοί και
Πυροσβέστες, από διάφορες υπηρεσίες, θα
προβάλουν το έργο τους, ειδικά στους τομείς
εκείνους που ενέχουν κοινωνική διάσταση, ένα
κοινωνικό μήνυμα.
Τέτοιες ημερίδες θα μπορούσαν να αφορούν
θέματα όπως η ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η προστασία από τη μάστιγα των ναρκωτικών, μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών και
η λήψη μέτρων πυροπροστασίας, η ασφαλής
οδική συμπεριφορά, η προστασία από τους
σεισμούς και άλλα.
Στο πλαίσιο αυτό και με τη συναπόφαση του
αρμοδίου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα μπορούσε κάλλιστα να επεκταθεί η
διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (και στην πρωτοβάθμια), μέσα από την εισαγωγή ενός μαθήματος «Αγωγής του Πολίτη»
και με την εισαγωγή ενοτήτων όπου τα στελέχη των σωμάτων θα μπορούν να συμμετέχουν
στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα, «σεβασμός στα όργανα της πολιτείας»,
«σεβασμός στο αντίθετο φύλο», «σεβασμός
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στις μειονότητες», «Εθελοντισμός και Περιβάλλον», ή «Μέτρα προστασίας από τους σεισμούς».
Τέλος, στη διαδικασία αυτή θα μπορούσε να
ενισχυθεί και η συνεργασία με εθελοντικές
ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς
αρμοδιότητας της ΕΛΑΣ και του ΠΣ, όπως για
παράδειγμα συλλόγων αυτοκινητιστών και μοτοσικλετιστών, ή των εθελοντικών ομάδων διάσωσης. Με τις ομάδες διάσωσης, ειδικά αυτές που έχουν συνάφεια με το έργο του ΠΣ, θα
μπορούσε το πλαίσιο συνεργασίας να ενισχυθεί, μεσοπρόθεσμα, περαιτέρω με την επιχειρησιακή τους ένταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα,
προκειμένου να υπάρχει καλύτερος συντονισμός στην αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων
ή έκτακτων γεγονότων, αλλά και καλύτερη εκπαίδευση των μελών των ομάδων αυτών.
Οι πραγματικές αλλαγές απαιτούν ρηξικέλευθες
προτάσεις, μέτρα και πρωτοβουλίες που μπορούν να δώσουν μία νέα ώθηση, να αποκαταστήσουν το αίσθημα γενικευμένης ανασφάλειας

που επικρατεί σήμερα. Ειδικά στο νευραλγικό
τομέα που σχετίζεται με την προστασία του πολίτη και την εύρυθμη λειτουργία της πολιτικής
προστασίας, απαιτούνται πλέον δραστικές μεταρρυθμίσεις που θα αναβαθμίζουν τον ρόλο
των εργαζομένων στον τομέα και θα τους αποκαθιστούν, ειδικά τους αστυνομικούς υπαλλήλους, στη συνείδηση της κοινωνίας.
Αυτές οι αλλαγές, μαζί με όσες ακόμη αναφέρονται στις θέσεις του Τομέα Προστασίας του
Πολίτη του ΠΑΣΟΚ, πιστεύουμε ότι είναι προϋπόθεση, αφού συμβαδίζουν με το άνοιγμα των
σωμάτων ασφαλείας στην κοινωνία, μέσα από
την ενίσχυση της εξωστρέφειας και θα συμβάλουν στην εμπέδωση της σημαντικότητας του
ρόλου των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας, για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης.
Ο Άγγελος Αγραφιώτης είναι μέλος της
Γραμματείας του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΠΑΣΟΚ

όταν η φωτογραφία έχει μιλιά - Μάριος Λώλος
μας στην φωτογραφία είναι και ο δικός μας Τάσος Παππάς, που ο Μάριος λίγο καιρό πριν
είχε ζουμάρει πάνω του σε μια επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, δημιουργώντας
μια σειρά από καταπληκτικές φωτογραφίες, μία
από τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για εξώφυλλο
στο περιοδικό της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος "Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι".
Ο Μάριος Λώλος, προτίμησε την φωτογραφία
και το ρεπορτάζ του δρόμου, από τη πτυχίο του

Τον γνωρίζω, εδώ και χρόνια, στις πορείες και
διαμαρτυρίες μας, στο κέντρο της πόλης, αλλά
και στα φλεγόμενα συμβάντα, ο Μάριος είναι
εκεί με την φωτογραφική του μηχανή, να φυλακίσει τις στιγμές και να κάνει φωτορεπορτάζ.
Στην τελευταία ένστολη διαμαρτυρία μας στην
πλατεία Συντάγματος, τον βάλαμε στο δικό μας
"φακό", με την ερασιτεχνική μας λήψη. Η φωτογραφία έχει την δική της σημασία γιατί μαζί
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στην Γεωπονική. Από το 1991 φωτορεπόρτερ,
καλύπτει δημοσιογραφικές αποστολές και στο
εξωτερικό, στην Αλβανία μετά την πτώση του
Αλία Χότζα, στην Βοσνία, Κράϊνα, Κόσοβο,
Τουρκία, ενώ στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας
με το ΝΑΤΟ βρέθηκε από την αρχή στην Πρίστινα και έζησε την ισοπέδωση της πόλης από
τις Νατοϊκές βόμβες.

Οι ανώνυμοι, κατατρεγμένοι, καταπιεσμένοι, διαδηλωτές και αγωνιζόμενοι, μέσα από το φωτογραφικό κλικ του Μάριου παίρνουν όνομα και
αποκτούν φωνή, κραυγή μερικές φορές.

Το κλικ του Μάριου Λώλου αποτυπώνει την
στιγμή των ταραγμένων καιρών μας.

Πρόεδρος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, με έντονη συνδικαλιστική δράση, περιγράφει ειδήσεις με την γλώσσα της εικόνας, κάνει
ρεπορτάζ, ζώντας το κομμάτι της ιστορίας που
επιλέγει να απαθανατίσει με τη δική του ματιά.
(1) "Ανέκαθεν μου άρεσε να αντιλαμβάνομαι
και να περιγράφω τον κόσμο με εικόνες. Καδράρεις στην ουσία αφαιρώντας τις περιττές
πληροφορίες, κάτι που προσπαθώ να κάνω και
στην προσωπική μου ζωή. Θα μπορούσα να
φωτογραφίζω πιο ευχάριστα, πιο διασκεδαστικά πράγματα, διάλεξα όμως την επικαιρότητα
επειδή η πληροφορία είναι εθισμός, «πρέζα»
κανονική αλλά κι εξαιτίας της γενικότερης πολιτικής μου στάσης απέναντι στα πράγματα."

Με το φακό του παρεμβαίνει με "έντιμη υποκειμενικότητα" στο πόλεμο της καθημερινότητας
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Ο Μάριος μου έχει επαναλάβει πολλές φορές
σε αυτές συναντήσεις στο "δρόμο" "...πως εσάς
τους Πυροσβέστες σας πάω, γιατί το παλεύεται
σε σκληρές συνθήκες...". Άλλωστε όπως λέει
και ο ίδιος δουλεύει σαν πυροσβέστης, δηλ, είναι άνθρωπος της αντίθετης κατεύθυνσης, πάει
εκεί, που οι άλλοι φεύγουν: "Η φυσική τάση του
ανθρώπου είναι να φεύγει μόλις μυριστεί μια
φασαρία, μια καταστροφή, σε μας συμβαίνει το
ακριβώς αντίθετο. Τη γυρεύεις τη φωτιά, δεν τη
φοβάσαι. Ε δεν μας λες και γνωστικούς!"(3)

Μέσα σε όλη αυτή την "μαυρίλα " της σκληρής
καθημερινότητας, ο Μάριος όπως και όλοι όσοι
επιμένουμε να είμαστε ενεργοί πολίτες, έχει
την ουσιαστική αισιοδοξία, επειδή όπως λέει:
"απλούστατα πιστεύω ότι στο τέλος θα νικήσουμε. Είναι ιστορικά κι ανθρωπολογικά αναπόφευκτο, βλέπεις! "(4)
Άλλωστε όπως έγραφε μια σύγχρονη εργάτρια
σκέψης, ο κόσμος αλλάζει όταν τα πρόσωπα
βγαίνουν από τις μάσκες τους και στα χαρακώματα μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, αυτοί
που έχουν θάρρος και σθένος. Από αυτούς άλλωστε είναι οι πρώτοι πρόσκαιρα νεκροί, αυτοί
που δηλαδή κυλούν τον τροχό της ιστορίας.
(1) www.in2life.gr - (2,3,4) www.lifo.gr
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προτάσεις περί υγιεινής και ασφάλειας στο ΠΣ
Χαράλαμπος Χαρ. Χαλκίδης - Επιπυραγός

Περί Υγιεινής
1. Χορήγηση – Εξοπλισμός Ασθενοφόρων σε
επίπεδο Περιφερειών με Ιατρικό – Νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα και παρουσία αυτών
σε συμβάντα μεγάλης έντασης – έκτασης – κλίμακας (Πυρκαγιών – Σεισμών – Χιονοπτώσεων – Πλημμυρών κα) για την παροχή πρώτων
βοηθειών στο Πυρ/κό προσωπικό, αλλά και σε
τραυματισμένους πολίτες εξαιτίας των συμβάντων. Ενίσχυση με σύγχρονα μέσα και προσωπικό (Ιατρικό – Νοσηλευτικό) για πλήρη εξωνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα – υποστήριξη
– περίθαλψη, αλλά και εξειδικευμένη ιατρική
υποστήριξη κατά την διάρκεια του επιχειρησιακού έργου.
2. Καθιέρωση ετήσιου προληπτικού ελέγχου
αξιολόγησης Φυσικής – Σωματικής – Ψυχικής
κατάστασης και περιοδικών Ιατρικών εξετάσεων του Πυρ/κού προσωπικού, όλων των βαθμίδων, σε σύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες,
από εξειδικευμένο Ιατρικό προσωπικό.
3. Δυνατότητα παροχής ψυχολογικής υποστήριξης στους Πυρ/κούς Υπαλλήλους, μετά από
έντονη ψυχολογική πίεση (stress) – Μετατραυματικές διαταραχές (stress) από εξειδικευμένο επιστημονικό ιατρικό προσωπικό (Κλινικός
Ψυχολόγος – Νευρολόγος). Ίδρυση Ψυχοκοινωνικής μονάδας για τις περιπτώσεις Πυρ/κών
επιχειρήσεων – επεμβάσεις σε συμβάντα – περιστατικά με ιδιόμορφες – ιδιάζουσες εικόνες
και παραστάσεις.
4. Δυνατότητα στο Πυρ/κό προσωπικό για την
διόρθωση Διαθλαστικού σφάλματος (περιπτώσεις μυωπίας – υπερμετρωπίας – αστιγματισμός και άλλες παθήσεις της όρασης) μέσω
επεμβάσεων με προηγμένη τεχνολογία (lazer)
με πλήρη κάλυψη των επεμβάσεων, ή παροχή
εκπτώσεων της τάξεως του 50% και άνω.
5. Θέσπιση προγράμματος επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας για το ΠΣ όπου θα διασφαλίζεται η υγεία του Πυροσβέστη και θα θέτει
κανόνες ασφάλειας και υγείας των Πυροσβεστών, όπου θα προβλέπονται σε ετήσια βάση
υγειονομικές εξετάσεις, αλλά και ειδικές ιατρικές εξετάσεις όπου θα περιλαμβάνουν α) Οικο-

γενειακό – Κληρονομικό ιστορικό, β) Ενδελεχής
επισκόπηση του εξεταζόμενου, γ) Εξέταση των
αισθήσεων (όραση – ακοή), δ) Εξειδικευμένες
πνευμονολογικές εξετάσεις, ε) Εξειδικευμένες
καρδιολογικές εξετάσεις και ειδικά τεστ, στ)
Ειδικές αιματολογικές εξετάσεις και αναλύσεις
ούρων ζ) Πλήρη ασφάλεια – κάλυψη Ιατροφαρμακευτική, εξετάσεων και νοσηλίων.
6. Τακτικός έλεγχος καρδιοαναπνευστικής και
πνευμονολογικής ικανότητας όλων των υπηρετούντων Πυρ/κών Υπαλλήλων με μέριμνα για
καλύτερη υγεία των πυροσβεστών, καλή φυσική κατάσταση, συχνοί καταγραφικοί έλεγχοι της
υγείας βασισμένοι σε αξιόπιστα σύγχρονα τεστ
με υποστηρικτικές, συμβουλευτικές, προληπτικές στρατηγικές, που προάγουν την υγεία και
την σωματική ικανότητα.
7. Σωματική εξάσκηση για καλή φυσική κατάσταση και σωματική υγιεινή και αξιολόγηση
μέσω αγωνισμάτων – τεστ σε εξαμηνιαία βάση.
8. Καθιέρωση διενέργειας ελέγχων από την Δ/
νση υγιεινής & ασφάλειας, προς διαπίστωση
της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας (εγκαταστάσεις ΠΥ – ΠΣ – ΠΚ) αλλά και
κατά τις επιχειρήσεις των συμβάντων και διενέργειες υγειονομικών ελέγχων, για την τήρηση των υγειονομικών νομοθεσιών – διατάξεων
στις πυροσβεστικές κτιριακές εγκαταστάσεις.
9. Δημιουργία Δ/νσης στο ΑΠΣ υγιεινής & ασφάλειας στο ΠΣ με κύρια και πρωτεύουσα αρμοδιότητα την εποπτεία – έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών υγιεινής &
ασφάλειας στο ΠΣ και δευτερεύουσες αρμοδιότητες, την επιτελική σχεδίαση, τον συντονισμό
και την συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία του ΠΣ. Επίσης ως αντικείμενο θα έχει την
εφαρμογή νόμων – διατάξεων για το πυροσβεστικό προσωπικό και την έκδοση ερμηνευτικών
εγκυκλίων – κανονισμών – διαταγών που να
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της εφαρμογής των ισχυουσών νομοθεσιών.
10. Εφαρμογή νομοθεσίας για υγιεινή & ασφάλεια στους χώρους εργασίας του ΠΣ και για
τους χώρους στρατωνισμού των υπαλλήλων
(Περιφέρειες – Διοικήσεις – ΠΥ – ΠΣ – ΠΚ –
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ΠΥ Α/Δ – ΠΥ Λ/Σ – Γραφεία) και αποδοχή – υιοθέτηση από το Ελληνικό δημόσιο των όρων
«εργατικό ατύχημα» και «επαγγελματική ασθένεια».
11. Οι Υγειονομικές υπηρεσίες του ΠΣ να καθιερώσουν σχολαστική τήρηση λεπτομερών καταστάσεων και ιατρικού αρχείου, για την κατάσταση της υγείας των πυροσβεστικών υπαλλήλων
και καταγραφή των σημειούμενων ατυχημάτων,
προκειμένου να διαμορφωθεί μία σαφή εικόνα
των αιτιών, συνθηκών, παραγόντων, συγκυριών που τα προκαλούν, ώστε να επιτευχθεί η
αποφυγή αυτών μέσω προληπτικών ενημερώσεων - εκπαιδεύσεων. Λεπτομερής καταγραφή
των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
12. Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της
επαγγελματικής ασθένειας να προσδιορίζεται
νομοθετικά από κάποιο κανονισμό, κώδικα ή
Προεδρικό Διάταγμα (ΚΕΥΠΣ – Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα – ΠΔ).
13. Επιστημονική έρευνα, ανάλυση, μελέτη και
εκτίμηση των συνθηκών εργασίας, όπως φυσικές – περιβαλλοντικές συνθήκες, συνθήκες
συμβάντων μεγάλης έντασης & έκτασης, ρύπανση περιβάλλοντος από ΡΒΧΠ ουσίες, διαμόρφωση των χώρων εργασίας και των χώρων
επιχειρήσεων, κ.α. από εξειδικευμένο Ιατρικό –
Επιστημονικό προσωπικό.
Περί Ασφάλειας
1. Χορήγηση – εξοπλισμός των οχημάτων 1ης
& 2ης πυροσβεστικής εξόδου των ΠΥ – ΠΣ &
ΠΚ με συσκευές διάσωσης (προειδοποιητικές
συσκευές διασωστών – «μπίπερ»).
2. Χορήγηση – εξοπλισμός των οχημάτων 1ης
& 2ης πυροσβεστικής εξόδου των ΠΥ – ΠΣ &
ΠΚ με ειδικές συσκευές «μπίπε» προσαρμοσμένες στις αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα, με ηχητική ειδοποίηση και φωτεινή επανάληψη (ειδοποίηση) σε περίπτωση
ακινητοποίησης του αυλοφόρου – διασώστη
(Ηλεκτρονικό Μανόμετρο πολλαπλών λειτουργιών).
3. Χορήγηση – εξοπλισμός των οχημάτων 1ης
& 2ης πυροσβεστικής εξόδου των ΠΥ – ΠΣ &
ΠΚ με ειδικές συσκευές ανίχνευσης επικίνδυνων – εκρηκτικών αερίων, όπου σε ανάμειξη με
τον αέρα προκαλούν εκρηκτικό μίγμα, ή προκαλούν επικίνδυνες παρενέργειες.

27

4. Χορήγηση – εξοπλισμός των οχημάτων 1ης
& 2ης πυροσβεστικής εξόδου των ΠΥ – ΠΣ &
ΠΚ με ειδικούς σωληνίσκους ανίχνευσης αερίων άμεσης ένδειξης, σε συνδυασμό με φορητά
ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά όργανα για την γρήγορη
ανίχνευση αγνώστων χημικών, τοξικών, Βιομηχανικών & Χημικών αερίων.
5. Χορήγηση – εξοπλισμός φορητών μονάδων
μετρήσεων και χημικών αναλύσεων για την
έγκαιρη ανίχνευση επικίνδυνων συστατικών
των δασικών καπνών (πχ Μονοξείδιο του άνθρακα, σωματιδίων, τοξινών, τοξική δράση σωματιδίων κ.α.).
6. Χορήγηση – εξοπλισμός ατομικών προσωπίδων αναπνευστικών συσκευών, οι οποίες
να έχουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται
στις αναπνευστικές συσκευές και να διαθέτουν
ενσωματωμένο σύστημα επικοινωνίας και σύνδεση με ασύρματο (ακουστικό – πλήκτρο ομιλίας).
7. Σταδιακή απόσυρση, μέχρι την ολοκληρωτική αντικατάσταση των χαλύβδινων αναπνευστικών φιαλών όλων των τύπων (επεμβάσεων
πυρκαγιάς – διασώσεων) και χορήγηση αναπνευστικών φιαλών από ανθρακονίματα για
μεγαλύτερη διάρκεια επιχειρησιακή, μικρότερο
βάρος και ευελιξία κινήσεων. Επίσης σταδιακή
απόσυρση, μέχρι την ολοκληρωτική αντικατάσταση των υπαρχόντων φιαλών αναπνευστικών συσκευών και την χορήγηση – εξοπλισμό
καινούργιων, σύγχρονων και σύμφωνων με τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, πρότυπα και απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την σταδιακή απόσυρση και ανανέωση των σχετικών συσκευών
– μηχανημάτων πλήρωσης φιαλών οξυγόνου.
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8. Χορήγηση – εξοπλισμός σύγχρονων αναπνευστικών συσκευών, κατάλληλων σε χωρητικότητα και βάρος για την επέμβαση σε δασικές πυρκαγιές μεγάλης έντασης – έκτασης.
9. Χορήγηση ατομικών διηθητικών προσωπίδων και φίλτρων, για επεμβάσεις σε αστικά
συμβάντα σε ανοιχτούς χώρους - υπαίθριους
χώρους, αλλά και δασικές πυρκαγιές.
10. Χορήγηση σύγχρονου ατομικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΠΔ
και τα έτη υπηρεσίας.
11. Χορήγηση – εξοπλισμός των Πυροσβεστικών εγκαταστάσεων και οχημάτων σύγχρονων
Νοσοκομειακών – Ιατρικών μέσων και φαρμακείων, για την παροχή πρώτων βοηθειών στους
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με παράλληλη
μέριμνα όταν παρέλθει η ημερομηνία λήξης αυτών για την αντικατάστασή - ανανέωση τους.
12. Εφοδιασμός των πυροσβεστικών υπαλλήλων με κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
– εξοπλισμό : α) ατομική διηθητική προσωπίδα, β) ατομική προσωπίδα αναπνευστικών
συσκευών με δυνατότητα προσαρμογής σε
σύγχρονους τύπους αναπνευστικών συσκευών, γ) ατομικό ειδικό σακάκι επενδύτη πυρκαγιάς, δ) ατομική περισκελίδα πυρκαγιάς
από ειδικά μονωτικά υλικά και ανθεκτική στην
φωτιά, ε) ατομικά κατάλληλα παπούτσια – πυροσβεστικές μπότες, στ) ατομικό πυροσβεστικό κράνος αστικών & δασικών πυρκαγιών, ζ)
ατομική πυροσβεστική κουκούλα προσώπου
από ειδικά μονωτικά υλικά και ανθεκτικά στην
φωτιά, κατάλληλα προσαρμοσμένη σε πυροσβεστικά κράνη και σε προσωπίδες διηθητικές
– αναπνευστικών συσκευών, η) ατομικοί φακοί
κατάλληλα προσαρμοσμένοι στα κράνη αστικά – δασικά, θ) ατομική πυροσβεστική ζώνη
επέμβασης πυρκαγιάς – διάσωσης με προσαρμοσμένο ατομικό πελεκίδιο, ι) ατομικός κάλος
οδηγός – διάσωσης, μήκους (20 – 25 μέτρων)
από κατάλληλα ανθεκτικά υλικά, ια) ατομικό
πυροσβεστικό πυρίμαχο κατάλυμα – καταφύγιο
για προστασία από δασικές πυρκαγιές.
13. Αξιολόγηση αξιοπιστίας, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις, προδιαγραφές, πρότυπα, των στολών προσεγγίσεως - διελεύσεως και των χημικών στολών. Αντικατάστασή τους με νέες και
πιο σύγχρονες, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Εξοπλισμός των πυροσβεστικών
οχημάτων και των ΠΥ – ΠΣ & ΠΚ.

14. Αξιολόγηση – έλεγχος για την αξιοπιστία
των πυροσβεστικών εργαλείων, εξαρτημάτων,
μέσων, μηχανημάτων των πυροσβεστικών
οχημάτων αλλά και των ΠΥ – ΠΣ & ΠΚ και σε
περίπτωση αναξιοπιστίας τους την σταδιακή
απόσυρση, μέχρι την ολοκληρωτική αντικατάσταση αυτών με νέα, καινούργια, σύγχρονα.
15. Περιοδικός έλεγχος – συντήρηση των πυροσβεστικών οχημάτων όλων των τύπων, για
την αξιοπιστία αυτών (μηχανικά – τεχνικά) και
τα οποία θα φέρουν αξιόπιστα ελαστικά, σύμφωνα με τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και τις
νομοθεσίες που τα διέπουν.
16. Αντικατάσταση της απαρχαιωμένης επικοινωνίας των ασυρμάτων (αναλογικού σήματος)
με το ψηφιακό σύστημα tetra (αναβαθμισμένο),
ή άλλο πιο σύγχρονο και εξελιγμένο. Χορήγηση
ατομικών φορητών ψηφιακών ασυρμάτων και
συστημάτων ενδοεπικοινωνίας των βαρδιών,
πληρωμάτων, επικεφαλών πυροσβεστικών
εξόδων - πεζοπόρων, αξιωματικών υπηρεσίας,
επιχειρησιακών στελεχών (πχ Κρόνοι – Τομεάρχες – Διοικητές κτλ).
17. Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων – ασκήσεων σε
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (με καθολική
συμμετοχή όλων των βαθμίδων) συμβάντων
ευρείας κλίμακας και διαχείρισης πυρκαγιών,
σεισμών, πλημμυρών, χιονοπτώσεων, παγετώνων, επικίνδυνων υγρών – αερίων, βιομηχανικών πυρκαγιών – ατυχημάτων, ΡΒΧΠ για την
εξοικείωση του πυροσβεστικού προσωπικού
σε συνθήκες συμβάντων, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μέσων, ειδικών οχημάτων.
18. Καθιέρωση και δημιουργία συστήματος συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης του πυροσβεστικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες
και σε όλα τα επίπεδα, με ταυτόχρονη συστηματική επιτήρηση - εποπτεία της τήρησης και
εφαρμογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης
(θεωρητικής - πρακτικής).
19. Θεσμοθέτηση για την ύπαρξη Αξιωματικού
Ασφαλείας για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, την παροχή κατάλληλων επιχειρησιακών πληροφοριών τόσο στον τόπο του
συμβάντος (κατά την μετάβαση και κατά την
άφιξη), για την προστασία και ασφάλεια των
πυροσβεστών, όσο και κατά την διαδικασία των
πρακτικών εκπαιδεύσεων – ασκήσεων - προσομοιώσεων.

28

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

ενυδάτωση - ενέργεια - διατροφή
Έχοντας μόνο λίγες μέρες μπροστά μας για την
έναρξη μίας ακόμα αντιπυρικής περιόδου θέλω
να εκφράσω τη σημασία της Ενυδάτωσης, της
Ενέργειας και της Διατροφής κατά την περίοδο
αυτή και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ κατά την φάση της επιχείρησης μας σε μία δασική πυρκαγιά.
Όπως όλοι μας γνωρίζουμε η χρήση των Μ.Α.Π
(Κράνος, Γυαλιά, Αναπνευστικές Μάσκες, Γάντια, Ενδυμασία, Υπόδηση) είναι καθοριστικής
σημασίας, υπάρχουν βέβαια και τα Μέτρα Ατομικής Εσωτερικής Προστασίας όπως τα ονομάζω εγώ και αναφέρομαι στην ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
– ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Λόγο των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος κατά την Αντιπυρική Περίοδο αλλά και
τις υψηλές θερμοκρασίες κάτω από τις οποίες
επιχειρούμε σε μία δασική πυρκαγιά το σώμα
μας παρουσιάζει φαινόμενα τα οποία είναι υψίστης σημασίας για το συνάδελφο, την ομάδα,
την επιχείρηση ολόκληρη ξεκινώντας από την
αφυδάτωση.
Στην φάση της αφυδάτωσης υπάρχει παρουσία
ιδρώτα κατά την οποία το σώμα μέσω αυτού
αποβάλει την εσωτερική θερμοκρασία παρασέρνοντας μαζί του ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Μαγνήσιο, Ασβέστιο, Νάτριο κ.α) εξού και στο ότι ο
ιδρώτας είναι αλμυρός, Ο ιδρώτας μας τσούζει
όταν έρθει σε επαφή με τα μάτια ή όταν στεγνώσει εμφανίζονται λευκοί λεκέδες στα ρούχα
μας!!! Επίσης μέσω της αναπνοής αποβάλλεται περίπου 1,7l νερό το 24ωρο. Η αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών έχει να κάνει στην κατανάλωση διπλάσιας περίπου ποσότητας νερού
από την ποσότητα που αποβλήθηκε από το
σώμα μας πράγμα αδύνατο για έναν ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι η χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ
είναι μεγάλης σημασίας
• 1% απώλειες υγρών επι του συνολικού μας
βάρους έχουμε μείωση αερόβιας ικανότητας
μας
• 2% απώλειες υγρών επι του συνολικού μας
βάρους έχουμε το αίσθημα της δίψας
• 3% απώλειες υγρών επι του συνολικού μας
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βάρους έχουμε επιβάρυνση της καρδιάς
• 4% απώλειες υγρών επί του συνολικού μας
βάρους έχουμε κόμμα
Τα συμπτώματα της ήπιας αφυδάτωσης περιλαμβάνουν:
• δίψα,
• μειωμένη ποσότητα ούρων,
• ασυνήθιστα σκούρα ούρα,
• δυσκοιλιότητα
• ανεξήγητη κόπωση,
• ευερεθιστότητα,
• έλλειψη δακρύων-Τσούξιμο ,
• κεφαλαλγία,
• ξηροστομία,
• ζαλάδα (λόγω ορθοστατικής υπότασης),
• αϋπνία.
Τα συμπτώματα της σοβαρής αφυδάτωσης περιλαμβάνουν:
• πονοκεφάλους
• μυϊκές κράμπες,
• μειωμένη αρτηριακή πίεση (υπόταση),
• ζάλη ή λιποθυμία όταν στέκεστε όρθιοι (εξαιτίας ορθοστατικής υπότασης).
• παραλήρημα,
• απώλεια των αισθήσεων,
• οίδημα της γλώσσας
• θάνατο.

πυροσβεστικό γίγνεσθαι
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η παραγωγή ενέργειας από το σώμα μας έχει
να κάνει με τη κατανάλωση θερμίδων «Μονάδα
Μέτρησης της Ενέργειας». Όσο βρισκόμαστε
σε επιχείρηση το σώμα μας καταναλώνει εκτός
από ηλεκτρολύτες και τις εσωτερικές πηγές
ενέργειας που διαθέτει «ΓΛΥΚΟΓΟΝΟ». Η πτώση του γλυκογόνου και η μειωμένη πρόσληψη
σωστών και ισομερών υδατανθράκων σημαίνει
πτώση ενέργειας, ανικανότητα συγκέντρωση,
μειωμένη αντίληψή, λάθος επιλογές.
Η σημασία αναπλήρωσης του γλυκογόνου είναι
πολύ σημαντική. Το σώμα μας κερδίζει έδαφος
καθώς παρέχουμε σε αυτό αυξημένη ποσότητα
υδατανθράκων που μετατρέπονται ένα μέρος
σε ενέργεια άμεσα αλλά και αναπληρώνουν τις
εσωτερικές αποθήκες υδατανθράκων «ΕΝΕΡΓΕΙΑ». Σημαντική εξέλιξη αυτού είναι να μην
υπάρχουν περιπτώσεις γαστρικών κενώσεων
«Διαδικασία Χώνεψης»
Τέλος η συνολική μας διατροφή πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ενός αθλητή και ο λόγος
είναι ότι ποτέ δεν γνωρίζεις πιο συμβάν είναι
εκείνο που πραγματικά οι ικανότητες ενός ολυμπιονίκη να είναι μικρές απέναντι σε αυτό που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε
Εύχομαι σε όλους καλή και ΑΣΦΑΛΗ αντιπυρική περίοδο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ: PROLONG HERBALIFE24
Ποτό υδατανθράκων,- ηλεκτρολυτών για άμεση αναπλήρωση ηλεκτρολυτών και αύξηση της
ενέργειας, αναπληρώνοντας και τις εσωτερικές
αποθήκες αυτής (γλυκογόνο)!!!! Το μόνο γεύμα
κατά την διάρκεια παραγωγής έργου !!!!

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ: HYDRATE HERBALIFE24
Ποτό ηλεκτρολυτών (κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, βιταμίνη C) χωρίς θερμίδες!!!! Μειώνει τα
φαινόμενα αφυδάτωσης που προκαλούν μειωμένη απόδοση, ημικρανίες, σύγχυση, νεύρα,
κράμπες, τσούξιμο στα μάτια, ζαλάδα, θάνατο.
Συσκευασία 20 φακελάκια!!!

Εθελοντής Πυροσβέστης
Κοντραφούρης Αντώνης
ΠΚ Νεάπολης Μολάων.
Κινητό: 6976912686
e-mail: antoniskontrafrouris@gmail.com
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προσφορά της Euronank για τα Σώματα Ασφαλείας
Η τράπεζα Eurobank απέστειλε στην ΕΑΠΣ,
πρόταση της αναφορικά με ένα νέο πρόγραμμα
προνομίων με το όνομα «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ», το οποίο διαμορφώθηκε αποκλειστικά για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων &
των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αναγνωρίζουμε την προσφορά σας.
Σας στηρίζουμε στην πράξη.
Στην Eurobank πιστεύουμε πως οι άνθρωποι
που βρίσκονται δίπλα μας, αξίζουν την ιδιαίτερη προσοχή μας. Με αυτή τη σκέψη, διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάς το εν ενεργεία,
ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων
Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας της χώρας, το πρόγραμμα προνομίων «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΥΜΜΑΧΟΙ», το οποίο σας προσφέρει σημαντικά οφέλη.. Τώρα μεταφέροντας τη μισθοδοσία σας στην Τράπεζά μας κερδίζετε

100 Ευρώ Επιστροφή

και πολλά προνόμια:
- Όφελος 5 Ευρώ Επιστροφή από τα καθημερινά σας έξοδα με τη χρήση της χρεωστικής ή
πιστωτικής σας κάρτας σε επιλεγμένα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ & στα S/M: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ,
Μασούτης, Χαλκιαδάκης.
- Προνομιακό επιτόκιο 2% στο λογαριασμό μισθοδοσίας σας για τα πρώτα €5.000.
- Χρεωστική κάρτα, που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή, για να κερδίζετε ευρώ €πιστροφή στις καθημερινές σας
και να χτίζετε το αφορολόγητό σας.
- Πρόγραμμα e-Συναλλαγές για να πραγματοποιείτε με πολύ χαμηλό κόστος μόλις €1 ή εντελώς δωρεάν (αρκεί το μηνιαίο σας υπόλοιπο να
ανέρχεται σε τουλάχιστον €3.000) συναλλαγές
όπως:
= Απεριόριστα εξερχόμενα / εισερχόμενα εμβάσματα & πάγιες εντολές αποστολής εντός Ελλάδας
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= Πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών & όλων των λογαριασμών (ΔΕΚΟ,
- Δωρεάν Πάγιες εντολές πληρωμής όλων των
λογαριασμών (ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικών Ταμείων,
κ.α.).
- Πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3,50% και πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 12 άτοκες δόσεις.
- Άμεση κάλυψη με μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μέσω της δυνατότητας υπερανάληψης, με τα πρώτα €150 κάθε μήνα άτοκα.
- Προσωπικό δάνειο με μειωμένο επιτόκιο κατά
3,50%.
- Προσωπικό δάνειο Μισθοδοσίας που προσφέρεται αποκλειστικά μέσω του Δικτύου Νέο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με προνομιακό επιτόκιο & 50% έκπτωση στα έξοδα.
- Ασφάλιση αυτοκινήτου με έκπτωση έως και
17% & Ασφάλιση κατοικίας Sweet Home Smart
με έκπτωση έως και 25% μέσω της Eurolife
ERB Ασφαλιστικής.
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας έως 30/6 σε κατάστημα Eurobank ή Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα
στελέχη μας.
Με εκτίμηση,

Έλενα Πανταζή
Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Επικεφαλής Ανάπτυξης Ιδιωτών Πελατών

πυροσβεστικό γίγνεσθαι

9 ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Στην ηγεσία πολιτικών κομμάτων, στην κυβέρνηση, στην ελληνική βουλή, στην ηγεσία
της αυτοδιοίκησης, πρωτοπόρες στον επιστημονικό τομέα, ανώτερα στελέχη στην κρατική μηχανή, στον συνδικαλισμό. Γυναίκες που κατακτούν, δημιουργούν, οραματίζονται
διεκδικούν πλέον ισότιμα και ισάξια. Η διεθνής ημέρα της Γυναίκας, απλά τις βρίσκει με
ισότιμα προβλήματα απέναντι στο μνημονιακό οδοστρωτήρα που ισοπεδώνει ανεξαρτήτως φύλου. Η ημέρα του εορτασμού απλά επιβεβαιώνει ότι η διάκριση είναι πολλαπλασιαστής ισχύος για σύνθεση και δημιουργία σε μια γη που είναι κατεξοχήν θηλυκή.
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www.eaps.gr

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

διαρκής
έγκυρη
έγκαιρη
άμεση
ενημέρωση

s
p
@
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Επίσης, την άποψή τους καθώς και το σύνολο της δημοσιευμένης αρθρογραφίας
τους, καταθέτουν οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΔΣ της ΕΑΠΣ, στα προσωπικά τους
ιστολόγια. Τέλος, υπάρχει συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία μέσω του facebook.
Η ΕΑΠΣ στο διαδίκτυο
Επίσημη ιστοσελίδα

http://www.eaps.gr

blog

http://eapsgr.blogspot.com

twitter

http://twitter.com/eapsgr

Πυροσβεστικός διάλογος

http://eapsdialogos.blogspot.com

Πυροσβεστικά Νέα

http://fireservicenews.blogspot.com

Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι

http://pirosvestikogignestai.blogspot.com

facebook

ENΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.
http://nikdiamantis.blogspot.com

Τελευταίοι Προέδροι

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

οι πύλες του Άδη - ποταμός Αχέροντας - Πρέβεζα

