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                   O δηθός μας αποιογηζμός ηες ακηηπσρηθής περηόδοσ 

 

 
 

Σημ ηέιμξ ηεξ ακηηπονηθήξ πενηόδμο ημο ζένμοξ ημο 2017, δεκ ζα μπμύμε 

ζηεκ πανάζεζε ανηζμώκ θαμέκςκ εθηάζεςκ θαη ηςκ ζηαηηζηηθώκ ηςκ 

θαιύηενςκ θαη πεηνόηενςκ ζογθνίζεςκ, άιιφζηε θαη έκα πεύθο θαμέκο 

είκαη πιεγή ζηο θορμί ηες ποιύηημες παηρίδας μας. 

 

Η μιμθιήνςζε ηεξ ακηηπονηθήξ είκαη γηα μαξ ε ζομβμιηθή ζηηγμή γηα κα 

λακαθνμύζμομε ημ θαμπακάθη ημο θηκδύκμο, αθόμα πημ κςνίξ, ζε Κοβένκεζε-

Πμιηηεία θαη Κμηκςκία γηα ηεκ ενπόμεκε ακηηπονηθή, γηα κα δημνζςζμύκ μη 

«ζηνεβιώζεηξ» ηςκ πμιηηηθώκ επηιμγώκ ή ηςκ οζηενήζεςκ  ζημ ζύκμιμ ημο 

δαζμπνμζηαηεοηηθμύ μεπακηζμμύ. 

 

Από ηεκ δηθή μαξ πιεονά, ςξ ζηειέπε ημο Π.Σ. ζα πνέπεη κα θαηαζέζμομε 

ζε αοηόκ ημκ απμιμγηζμό, όηη πνεζημμπμηήζαμε όιμοξ ημοξ πόνμοξ ζε 

πνμζςπηθό θαη μέζα πμο μαξ έπμοκ δηαηεζεί: 
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1. Πςποζβεζηικό πποζυπικό συπιζμένο ζε ηέζζεπιρ επγαζιακέρ καηηγοπίερ, με 

διαθοπεηικό αζθαλιζηικό, μιζθολογικό και επγαζιακό καθεζηώρ (μόνιμο, ΠΠΥ 

(3εηείρ), ΠΠΥ (5εηείρ), ζςμβαζιούσοςρ) 
2. Πποζυπικό  ζηο ζύνολό ηος, πος επισείπηζε συπίρ να διαθέηει ηο ζύνολο 

ηυν Μέζα Αηομικήρ Πποζηαζίαρ,συπίρ κανένα θεζμικό πλαίζιο ςγείαρ και 
αζθάλειαρ, εκηεθειμένο ζε ένα ανηεπγαηικό πλαίζιο παποσήρ απλήπυηηρ 

ςπεπεπγαζίαρ, απποζηάηεςηο από εξονηυηικέρ μεηαθέζειρ-μεηακινήζειρ, μεηά 
ηην ηελεςηαία ηποποποίηζη ηος κανονιζμού μεηαθέζευν. 

3. Πςποζβεζηικέρ Υπηπεζίερ με  εκαηονηάδερ κενά ζε Πςποζβέζηερ μιαρ και 

επιλέσθηκε ηο πιο εύκολο και θθηνό να ζηελεσυθούν οι νέερ Πςποζβεζηικέρ 
Υπηπεζίερ αεποδπομίυν και εθνικών οδών από ηο ςθιζηάμενο πποζυπικό. 

Ππαγμαηικά κενά πος λείταν  από ηην ςποζηήπιξη ηος επισειπηζιακού 
ζσεδιαζμού ηηρ ανηιπςπικήρ πεπιόδος με όηι αςηό μποπεί να ζημαίνει. 

4. Μεγάλο απιθμό πςποζβεζηικών οσημάηυν ζε «μεηαζςνηαξιοδοηική ηλικία» 

και πολλά αςηά ζε διαδικαζία επιζκεςήρ, αγνώζηος σπόνος ςλοποίηζηρ, ςπό 
ηο καθεζηώρ ηηρ ανάζσεζηρ πληπυμών. 

5.  Εθνικό εναέπιο ζηόλο ηυν πςποζβεζηικών αεποζκαθών, ζηην γνυζηή 
«ςπεπώπιμη» ηλικία, με όηι αςηό ζήμανε για ηην επισειπηζιακή ηοςρ 
εκμεηάλλεςζη ειδικά ηιρ κπίζιμερ ώπερ. 

6.  Μιζθυμένα ελικόπηεπα πςπόζβεζηρ πος η πλήπη ανάπηςξή ηοςρ, 
ακολούθηζε μακπύηεπο σπόνο από όηι πποβλεπόηαν. 

 

 

Με όια ηα παναπάκς, ημ Πονμζβεζηηθό Σώμα, απμθνίζεθε ζηεκ πύνηκε 

ιαίιαπα πμο ζάνςζε θαη θέημξ ηε πώνα μαξ θαη έθακε ημ θαζήθμκ ημο, 

πμιιέξ θμνέξ με ημοξ ζοκαδέιθμοξ κα λεπενκμύκ αθόμα θαη ημ «θαιώξ θαη 

ζύκεζεξ», βαδίδμκηαξ ζημ ηεκηςμέκμ ζπμηκί πμο πςνίδεη ηεκ δςή από ηεκ 

απώιεηά ηεξ. 

 

Καη δσζηστώς ζε μηα ηέηοηα επητείρεζε, έταζε ηεκ άγοσρε δφή ηοσ, έκα 

από ηα παιηθάρηα μας ο Δόθημος Ακζσποπσραγός Αρηζηείδες Μοσδαθίηες, 

περκώκηας με ηε ζσζία ηοσ ζηεκ Αηφκηόηεηα ηφκ  Ειιήκφκ Ηρώφκ. 

 

Τεκ ώνα ηεξ μάπεξ με ηηξ θιόγεξ θαη θέημξ εηδηθμί θαη με, θένδηζακ  ημ 

δίιεπημ ηεξ δεμμζηόηεηαξ, εθθνάδμκηαξ γκώμεξ  γηα ημ πώξ ζβήκμοκ μη 

πονθαγηέξ, πόηε ζβήκμοκ ή δε ζβήκμοκ θαη πμιιμί εηδηθμί ή με, θαηέζεζακ 

πνμηάζεηξ γηα ημ ηδεαηό μμκηέιμ δαζμπονόζβεζεξ-δαζμπνμζηαζίαξ.  

 

Κμηκή ζοκηζηαμέκε βέβαηα όιςκ ηςκ εηδηθώκ θαη με, απμηειεί ε ένηξ επί ημο 

ορειμύ ζηναηεγηθμύ ζπεδηαζμμύ, ηςκ επί πανηώκ επηπεηνήζεςκ θαη ηεκ  

αθαδεμασθή μειέηε, αθήκμκηαξ ηε «ιάκηδα» ηεξ δαζμπονόζβεζεξ ζημκ 

Πονμζβέζηε. 

 



Όια ηα παναπάκς βεβαίςξ θαη ηα έπμομε μαηαδεί, εδώ θαη ζπεδόκ 20 έηε, 

πμο ημ Πονμζβεζηηθό Σώμα έπεη ηεκ εοζύκε ηεξ δαζμπονόζβεζεξ. 

Σοδεηήζεηξ θνηηηθέξ, όζμ ημ θςξ ηςκ πνμβμιέςκ ηεξ θάμεναξ είκαη ακμηθηό 

θαη από 1ε Νμέμβνε ζθόημξ μέπνη ανπέξ ημο επόμεκμο θαιμθαηνημύ. 

 

Η ΕΑΠΣ ζήμενα, ηεκ εμένα ιήλεξ ηεξ ακηηπονηθήξ πενηόδμο, απεσζύκεη 

δεμόζηα πρόηαζε προς ηεκ Ποιηηηθή Ηγεζία ηοσ Υποσργείοσ Εζφηερηθώκ, 

με ηεκ εσθαηρία ηες 20εηής επεηείοσ από ηεκ ακάιευε ηες εσζύκες ηες 

δαζοπσρόζβεζες από ηο Πσροζβεζηηθό Σώμα, κα προτφρήζεη ζε μηα 

οσζηαζηηθή αποηίμεζε-μειέηε ηοσ ζσκοιηθού πιέγμαηος ηες 

δαζοπροζηαζίας-δαζοπσρόζβεζες. 

 

Να μειεηεζεί θαη κα αλημιμγεζεί ε πνμζθμνά όιςκ ηςκ μεηεπόκηςκ ζηεκ 

ακηηπονηθή πενίμδμ, κα ζομθςκεζμύκ ηα πνμβιήμαηα θαη μη οζηενήζεηξ, κα 

θαηαηεζμύκ μη πνμηάζεηξ ηςκ ζοκανμμδίςκ θαη κα ζπεδηαζηεί ημ μμκηέιμ ηεξ 

δαζμπνμζηαζίαξ-δαζμπονόζβεζεξ πάκς ζηα πναγμαηηθά δεδμμέκα γηα ηεκ 

επόμεκε εηθμζαεηία. 

 

Η πνμζηαζία ημο θοζηθμύ πενηβάιιμκημξ  είκαη εζκηθό δήηεμα θαη απμηειεί 

παηνηςηηθό θαζήθμκ όιςκ μαξ. 

 

Με ηεκ εοθαηνία ηεξ ιήλεξ ηεξ ακηηπονηθήξ πενηόδμο, ε ΕΑΠΣ,  εθθνάδεη ηηξ 

εοπανηζηίεξ ηεξ;  

ζημοξ ζοκαδέιθμοξ ηςκ Ε.Δ. ,ηςκ Σ.Α. θαη ημ πνμζςπηθό ηςκ οπόιμηπςκ 

δεμόζηςκ οπενεζηώκ πμο ζοκέδναμακ   ζηηξ μάπεξ ζε όια ηα πύνηκα μέηςπα. 

ζημοξ ακζνώπμοξ ηεξ αοημδημίθεζεξ όιςκ ηςκ βαζμίδςκ πμο βμήζεζακ ζηα 

πιαίζηα ηςκ ανμμδημηήηςκ ημοξ ημκ ακηηπονηθό αγώκα. 

ζημοξ Εζειμκηέξ  Πονμζβέζηεξ – εκενγμύξ πμιίηεξ, πμο εηδηθά ηεκ ζθιενή 

αοηή μκεμμκηαθή πενίμδμ, βνέζεθακ δίπια μαξ, απμδεηθκύμκηαξ όηη οπάνπεη 

αθόμα ηζπονή θμηκςκηθή αιιειεγγύε ζημκ ηόπμ. 

ζημοξ πμιίηεξ πμο ζηα πεδία ηςκ πονμζβεζηηθώκ επηπεηνήζεςκ, με ηεκ θαιή 

ημοξ θμοβέκηα θαη έκα «πμηήνη κενό» ή θαη παναπάκς, εμρύπςζακ ημοξ 

ζοκαδέιθμοξ. 

 

 



Η ακηηπονηθή πενίμδμ μιμθιενώζεθε, αιιά ε μεγάιε επηπείνεζε ημο 

Πονμζβεζηηθμύ Σώμαημξ γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ  δςήξ θαη ηεξ πενημοζίαξ 

ηςκ  πμιηηώκ ηεξ πώναξ ζοκεπίδεηαη 24 ώνεξ ημ 24ςνμ. 

 

Οη Έιιεκεξ Πονμζβέζηεξ θάκμοκ ημ θαζήθμκ ημοξ θαη ακαμέκμοκ απιά από 

ηεκ Πμιηηεία κα θάκεη ημ δηθό ηεξ, επηιύμκηαξ ηα πνμβιήμαηα ημο 

Πονμζβεζηηθμύ Σώμαημξ 

 

  

 

Μεηά ηημήξ 

Ο Πρόεδρος 
Γηα ημ Δ.Σ. ηεξ ΕΑΠΣ 

 
Ο Γεκηθός Γραμμαηέας 

   

   

Ιφάκκες Σηαμούιες  Ακαζηάζηος Μακηάηες 

 


