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8 ΜΑΡΤΊΟΥ
ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΊΚΑΣ

1ος Π.Σ. Αθηνών

Η

8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμάται κάθε χρόνο στη μνήμη
του ηρωικού αγώνα των εργατριών της
Νέας Υόρκης το 1857 και έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση ως
μέρα-σύμβολο για τους αγώνες των
γυναικών ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης και βίας
στην εργασία, την κοινωνία, την οικογένεια. Θεσπίστηκε
για πρώτη φορά το 1977 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. προκειμένου να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας σε
ένα κόσμο που μπορεί να καταπολεμήσει τις ανισότητες.
Φέτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιέρωσε την Ημέρα
των Γυναικών στον παγκόσμιο αγώνα τους κατά της κρίσης του covid-19, αφού αποτελούν πλειονότητα των εργαζομένων της πρώτης γραμμής στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Παγκοσμίως, έχουν συσταθεί διεθνείς
οργανισμοί και επιτροπές για τις γυναίκες που εργάζονται
στον τομέα της Πυρόσβεσης & Διάσωσης, όπως ο CTIF,
με τις γυναίκες να έχουν μια ισχυρή αριθμητική παρουσία
στις πυροσβεστικές δυνάμεις, κάνοντας συνειδητή εργασιακή επιλογή σε αυτό το τόσο συναρπαστικό επάγγελμα.
Ενδεικτικό είναι ότι στις Η.Π.Α. εργάζονται σήμερα περισσότερες από 11.000 γυναίκες πυροσβέστριες σε όλους

3ος Π.Σ. Θεσσαλονίκης

τους βαθμούς της ιεραρχίας, ενώ περίπου 40.000 βρίσκονται στους τομείς του εθελοντισμού και της εποχιακής
απασχόλησης, στη Γερμανία υπάρχουν περίπου 80.000
πυροσβέστριες ημι-απασχόλησης και εθελόντριες, στην
Ιαπωνία 17.000 πυροσβέστριες σε ρόλο υποστήριξης, ενώ
στο Ηνωμένο Βασίλειο το 7% του συνόλου των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι γυναίκες. Η θέση της Γυναίκας
στο Πυροσβεστικό Σώμα στη χώρα μας, σε ένα κατά γενική παραδοχή αριθμητικά ανδροκρατούμενο εργασιακό
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Π.Υ. Καρπενησίου

Π.Υ. Καρπενησίου

10ος Π.Σ. Αθηνών

περιβάλλον, αποδεικνύει την ουσιαστική κατοχύρωση της
ισότητας των δύο φίλων μέσα από την οποία απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση στο θεσμοθετημένο πλέον εργασιακό πλαίσιο νομοθεσίας που αφορά
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την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική
εκπαίδευση και στις συνθήκες εργασίας. Ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος
Κολοκούρης, σε Ημερήσια Διαταγή που εξέδωσε για
εκείνη την ημέρα, τόνισε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων:
«…οι γυναίκες στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος
έδωσαν έναν αέρα ανανέωσης και εργάζονται καθημερινά με ζήλο και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Με ευαισθησία, μαχητικότητα και άρτια εκπαίδευση ανταποκρίνονται
με επιτυχία στα καθήκοντα που τους ανατίθενται, κερδίζοντας έτσι τον σεβασμό και την αναγνώριση τόσο των
συναδέλφων τους, όσο και της ελληνικής κοινωνίας»
Επιπλέον, ο κ. Αρχηγός επεσήμανε την αναγνώριση των
κόπων και του καθημερινού αγώνα που δίνουν οι γυναίκες στο Σώμα προκειμένου να ανταποκριθούν αποδοτικά
στην εργασία τους αλλά και να διατηρήσουν παράλληλα
το θεσμό της οικογένειας αναλλοίωτο. Στην κατακλείδα
της Ημερήσιας Διαταγής ο κ. Αρχηγός ανέφερε: «Ας αποδώσουμε λοιπόν την τιμή, την ευγνωμοσύνη, την αγάπη
προς τη μητέρα, σύζυγο, σύντροφο αλλά πάνω από όλα
συνάδελφο».
Με την πάροδο του χρόνου και την γενικότερη πρόοδο
της ελληνικής κοινωνίας, τα στερεότυπα των φύλων έχουν
σταδιακά εκλείψει και μέσα στην οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος. Στις γυναίκες πυροσβέστριες ανατίθενται όλα τα καθήκοντα που προβλέπονται μέσα από
την Νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις κείμενες διατάξεις που διέπουν το Πυροσβεστικό Σώμα. Απασχολούνται
τόσο σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις, επιδεικνύοντας
εργατικότητα, άρτια οργανωτικότητα και υποδειγματικό
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ζήλο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, όσο και σε αμιγώς μάχιμες θέσεις ως προϊστάμενοι υπηρεσίας φυλακής,
επικεφαλής πυροσβεστικών εξόδων πυρκαγιάς ή παροχής βοηθείας αλλά και τομεαρχών, αρχηγών ομάδας και
αρχιοδηγών κατά της προσβολής πυρκαγιάς. Οι γυναίκες
πυροσβέστριες, όχι μόνο απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης με τους άνδρες συναδέλφους τους, αλλά τυγχάνουν
της αμέριστης συμπαράστασης και αποδοχής τους. Έτοιμες για τη μάχη, σε κάθε αποστολή αποδεικνύουν καθημερινά ότι η πυρόσβεση και διάσωση δεν αφορούν μόνο
την μυϊκή δύναμη. Χρειάζεται και εφευρετικοτητα, τεχνική,
καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ψυχική δύναμη, υπομονή,
ψυχραιμία και τόλμη. Ξεπερνώντας προκαταλήψεις και κυρίως από αγάπη για το συγκεκριμένο επάγγελμα, τόλμησαν, διεκδίκησαν, πέτυχαν και κατάφεραν με τις επιλογές
τους να ξεχωρίσουν και να διακριθούν. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η πρώτη γυναίκα που κατετάγη ως
μάχιμη Αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σώμα, η Αρχιπύραρχος Δρ. Καλλιόπη Σαΐνη που με την προσφορά της ως
εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σηματοδότησε με το εξαίρετο έργο της τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό της δασοπυρόσβεσης, υπογράφοντας πολλά
εθνικά σχέδια διασποράς εναερίων μέσων.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Α.Π.Σ., σήμερα στο Πυροσβεστικό Σώμα
υπηρετούν 705 ένστολες γυναίκες σε όλους του βαθμούς και τις ειδικότητες (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστριες, Πυροσβέστριες Πενταετούς Υποχρέωσης)
58 γυναίκες πολιτικό προσωπικό καθώς και 428 εθελόντριες που απασχολούνται σε ενεργό ρόλο σε μάχιμες

Π.Υ. Καλαμάτας

Υπηρεσίες όλης της επικράτειας. Οι γυναίκες πυροσβέστριες κατάφεραν να ξεπεράσουν τις προσδοκίες τους.
Ανέτρεψαν τα παραδοσιακά στερεότυπα, αψήφησαν τον
κίνδυνο, τόλμησαν με την επαγγελματική επιλογή τους,
κέρδισαν άξια μια θέση εργασίας και απέδειξαν ότι τίποτα
δεν είναι αδύνατο για το «ασθενές φύλο».
Τις λήψεις του φωτογραφικού υλικού επιμελήθηκαν:
•Γ
 ια τον 1ο Π.Σ. Αθηνών ο Υπστης Χιονίδης Γιώργος
•Γ
 ια τον 10ο Π.Σ. Αθηνών ο Αντπχος Ιωάννης Αράπης
•Γ
 ια τον 3ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης ο Πυρμος ΤΧ Κωνσταντινίδης
• Για την Π.Υ. Καλαμάτας ο ιδιώτης φωτογράφος Κώστας Κορομηλάς
• Για την Π.Υ. Καρπενησίου οι Απστης ΜΠ Ντότσικας Βασίλειος και
Π.Π.Υ. Χειλάς Ευθύμιος
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