ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

παγκόσμια ημέρα γυναίκας/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Α

πό το 1977 η 8η
Μαρτίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη. Οι γυναίκες στο Πυροσβεστικό Σώμα απολαμβάνουν ίσης
μεταχείρισης με τους άνδρες συναδέλφους τους. Έμπρακτη απόδειξη
αυτού, είναι το γεγονός, ότι φέτος για
πρώτη φορά στην ιστορία του, το Πυροσβεστικό Σώμα τίμησε με το βαθμό
του Αρχιπυράρχου, γυναίκα.
Η Δρ. Καλλιόπη Σαΐνη, Εθνική Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. για
θέματα Πολιτικής Προστασίας, έχει
υπογράψει πολλά εθνικά σχέδια, ενώ
ο σχεδιασμός για τη διασπορά των
εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης
που χαράχτηκε από την ίδια πριν από
σχεδόν δύο δεκαετίες, παραμένει
ορόσημο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αεροπυρόσβεσης και εξακολουθεί να ισχύει έως και σήμερα.
Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατετάγη
ως μάχιμη Αξιωματικός του Πυροσβε-
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Επίσημα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εκτάκτων Αναγκών με τον Πρόεδρο
E. Barozo και την Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας
Cristalina Georgieva, Γενική Δ/ντρια
Δ.Ν.Τ.

Με τον σημερινό Αντιπρόεδρο της Τουρκικής Κυβέρνησης Δρ. Fuat Oktay, ομόλογό
της στην Πολιτική Προστασίας της Τουρκίας, 2015

στικού Σώματος και διετέλεσε τόσο
σε επιχειρησιακές όσο και σε επιτελικές θέσεις, ως Τμηματάρχης και Διευ-

θύντρια Διευθύνσεως στο Αρχηγείο
του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Αρχιπύραχος Καλλιόπη Σαΐνη είναι Διδάκτωρ του τμήματος Μηχανολόγων-Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Διδακτορική Διατριβή στον
τομέα της Ενέργειας και έχει τιμηθεί
με βραβείο από τη γαλλική πρεσβεία
για το εξαίρετο έργο της καθώς και
για την πολυεπίπεδη εθνική και ευρωπαϊκή προσφορά της. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το μετάλλιο που απονεμήθηκε στην Αρχιπύραχο Καλλιόπη
Σαΐνη για τη συνολική προσφορά της
στην ασφάλεια και την προστασία των
Ευρωπαίων Πολιτών, σηματοδοτεί μια
παρασημοφόρηση που αναδεικνύει
τη συστηματική καλλιέργεια της αριστείας της ελληνογαλλικής συνεργασίας στους τομείς αστυνόμευσης
και πολιτικής προστασίας, αφού μαζί
με την Αντιστράτηγο ε.α. της ΕΛ.ΑΣ.
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, αποτελούν τις
μοναδικές Ελληνίδες Αξιωματικούς,
αλλά και από τους ελάχιστους μη
Γάλλους πολίτες, που έχουν βραβευθεί με αυτή την εξαιρετικά τιμητική
διάκριση.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Η

καθημερινότητα των
ενστόλων γυναικών
στα Σώματα Ασφαλείας αποτελεί μια
πρόκληση,
αφού
χρειάζεται συστηματική προσπάθεια ώστε να αποδεικνύουν στην πράξη ότι τελικά
μπορούν να τα καταφέρουν. Παρά
τις δυσπιστίες που πολλές φορές
εκφράζονται για την ασθενέστερη
μυϊκή δύναμή τους, οι εργαζόμενες
γυναίκες στο Πυροσβεστικό Σώμα,
σταθμίζουν τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος και
με μεγαλύτερη προσπάθεια, υπομονή και επιμονή, κατακτούν ισότιμες και αντάξιες θέσεις στο κατά γενική ομολογία ανδοκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον. Με την πάροδο
του χρόνου, τα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας και οι διακρίσεις
ανάμεσα στα δυο φύλα αρχίζουν να
φθίνουν και σε αυτό συμβάλλουν η
προοδευτική στάση και η αμέριστη

συμπαράσταση και αποδοχή των
ανδρών συναδέλφων απέναντι στις
γυναίκες πυροσβέστριες, στις μητέρες πυροσβέστριες που παλεύουν
να ανταποκριθούν μέσα από δύσκολα ωράρια, μάχιμες υπηρεσίες,
βάρδιες και επικινδυνότητα. Καθοριστική είναι επίσης η συμβολή και
ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας
που εφαρμόζεται στο Πυροσβεστικό
Σώμα και αφορά ρύθμιση θεμάτων
προστασίας της μητρότητας και της
οικογένειας. Άδειες κύησης, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τοκετού, ανατροφής τέκνου, ασθένειας
τέκνου, παρακολούθησης σχολικής
προόδου, αλλά και διάφορες διευκολύνσεις που παρέχονται κατά
περίπτωση από τις εκάστοτε Διοικήσεις ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία, ορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο,
αλλά και την απαραίτητη υποστήριξη
σε ζητήματα οικογενειακής φύσεως.
Σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα
υπηρετούν 669 ένστολες γυναίκες

σε όλους τους βαθμούς και τις ειδικότητες (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστριες, Πυροσβέστριες Πενταετούς Υποχρέωσης),
πλέον ενός μεγάλου ποσοστού
εθελοντριών που απασχολείται σε
μάχιμες Υπηρεσίες. Αξίζει να σημειωθεί πως με την ανάληψη των καθηκόντων του στο τιμόνι της νέας
ηγεσίας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ
Στέφανος Κολοκούρης, σεβόμενος
τη διαρκή προσφορά της γυναίκας
στην εργασία, έδειξε εμπιστοσύνη
στις δεξιότητες και τη δυναμική του
γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού και αξιοποίησε ισάξια τις γυναίκες Πυροσβέστριες, ορίζοντάς
τες σε σημαντικές επιτελικές θέσεις
Τμημάτων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου, αναγνωρίζοντας έτσι τον
καθημερινό ζήλο και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν
στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους.
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