
 

 

ΠΡΟΣ: ΣΟΙΠ, ΦΕΛΛΕΑ, ΜΑΚΙΠ  

Αξιότιµοι  

Στην συγκέντρωση την Κυριακή 20-5-12 στην Αγ. Τριάδα, που οργανώθηκε σε συνεργασία του ΣΟΙΠ και της 
ΜΑΚΙΠ, ενηµερωθήκαµε για θέµατα πυρασφάλειας και πολλοί από τους παρευρισκόµενους (και µέσα σε 
αυτούς και εγώ) δηλώσαµε εθελοντές πυρασφάλειας.  
Την Παρασκευή που µας πέρασε 16-6-12, κληθήκαµε από την ΜΑΚΙΠ, να επανδρώσουµε τα οχήµατα της 
πολιτικής προστασίας (εγώ την Παρακευή και ο αδελφός µου το Σάββατο), λόγω της αυξηµένης  
επικινδυνότητας που υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει.  
Η εντυπώσεις που αποκοµίσα:  

 

1.   Αφ ενός πως σαφώς τα οχήµατα που έχουν διατεθεί είναι σύγχρονα και σε άριστη κατάσταση  
καθώς και ο εξοπλισµός (ασύρµατοι, πυροσβεστική αντλία κλπ) σε συνέλιξη µε σωστά  
εκπαιδευµένο προσωπικό µπορούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο µιας πυρκαγιάς στην γένεση της.  

2.   Παρατήρησα πως εκτός της ΜΑΚΙΠ υπήρχε κόσµος από τον ΣΟΙΠ και τον Φελλέα οι οποίοι  
επιτηρούσαν µε πολιτικά αυτοκίνητα την περιοχή και υπήρχαν φάσεις στις οποίες αυτοκίνητο της 
ΜΑΚΙΠ και συλλόγου βρίσκονταν στο ίδιο σηµείο ταυτόχρονα και χωρίς να υπάρχει  
αλληλοενηµέρωση και επικοινωνία µεταξύ τους.  

3.   Επιβλέποντας την περιοχή από ψηλά πέραν της πυρασφάλειας είχα σφαιρική εικόνα της κίνησης  
 οχηµάτων καθώς και συναγερµών σπιτιών που ήχησαν ελάχιστα (πιθανώς από λάθος) και για τα  
 οποία εάν έκρινα πως ήταν ύποπτα θα µπορούσα να συµβάλω και σε αυτό πιθανώς (πχ  
 ενηµερώνοντας την αστυνοµία)..  
4.   Παρόλο που µετά από µια κοπιαστική εβδοµάδα επάνδρωσα το όχηµα µε την "τσίµπλα στο µάτι", η  
 ηρεµία και η οµορφιά του τοπίου και του νυχτερινού ουρανού µε αποζηµίωσαν και προτρέπω  
 όσους µπορούν να συµµετέχουν µε όποιο τρόπο έχουν την δυνατότητα.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και στο λίγο διάστηµα ως κάτοικος της περιοχής, προσπαθώ να αφουγκραστώ τους 
θεσµούς και ρόλους των διάφορων φορέων της περιοχής.  
Θεωρώ ουδέτερα σκεπτόµενος ως µέλος του ΣΟΙΠ και ως εθελοντής στην ΜΑΚΙΠ πως ο κάθε φορέας θα 
πρέπει να έχει διακριτά πεδία δράσης διότι για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα απαιτείται αρµονική 
οργάνωση και διαλειτουργικότητα όλων των φορέων (Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, ∆ήµος, ΜΑΚΙΠ, 
ΣΟΙΠ, Φελλέας) σύµφωνα µε την αποστολή και τον ρόλο του εκάστοτε φορέα, διαφορετικά :  

 

1.  ∆εν αξιοποιείται στο βέλτιστο το ανθρώπινο δυναµικό µε µεµονωµένες προσπάθειες  
2.   Επιχειρησιακά ο συντονισµός πυρασφάλειας - πυρόσβεσης καθύσταται αναποτελεσµατικός  
3.   Πιθανώς η περιοριµένη προσέλευση κατοίκων στην τελευταία συνάντηση (20-5-12) οφείλεται διότι  
 πιθανώς αυτό το "πάνω - κάτω γειτονιά" αφήνει µια άσχηµη γεύση στον κόσµο.  

 

Συγκεκριµένα εκτιµώ πως είναι άλλο το πεδίο δράσης του Φελλέα, άλλο του ΣΟΙΠ και άλλο της ΜΑΚΙΠ. Θα 
πρέπει λοιπόν οι ρόλοι να είναι διακριτικοί και εναρµονισµένοι καθώς και ενηµέρωση και  
διαλειτουργηκότητα επιβεβληµένη.  

Το δυναµικό των κατοίκων µπορεί να συµβάλει συνολικά και οργανωµένα αναλόγως δυνατοτήτων (ηλικία, 
φυσική κατάσταση, ειδικές γνώσεις) είτε σε επάνδρωση οχηµάτων, είτε σε φύλαξη εισόδων της περιοχής ή ότι 
άλλο απαιτείται (συντονιστικό κέντρο, γιατροί διοκητική µέριµνα κλπ).  
Με την εµπλοκή µου επί 15 ετων σε Εθνικά Κέντρα Επιχειρήσεων ως Αξιωµατικός των ενόπλων δυνάµεων  
σας γνωρίζω πως στις ένοπλες δυνάµεις υπάρχουν τρείς κύριοι τοµείς αναφορικά µε την Οργάνωση και  
διοίκηση.  
1. Operations (Επιχειρήσεις)  
2. Logistics (Υποστήριξη)  
3. Force Protection (Ασφάλεια)  
 

Με δεδοµένο το ότι :  
1. Τον έλεγχο των επιχειρήσεων έχει η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία  
2. Η ΜΑΚΙΠ είναι ο εγκεκριµένος φορέας που λαµβάνει οδηγίες και εντολές από την Πυροσβετσική και 
πολιτική προστασία  
3. Ο ΣΟΙΠ έχει εκπονήσει σχέδιο πυρασφάλειας, διαθέτει υπεθυνύνους τοµεάρχες, και γνωρίζει στοιχεία 
επικονωνίας κατοίκων  
εκτιµώ πως το βάρος του συντονισµού και ελέγχου τοπικά πέφτει στην ΜΑΚΙΠ και πως το αξιόλογο έργο από 
πλευράς σχεδίων του ΣΟΙΠ να διαχειρίζετε από την φορέα που λαµβάνει εντολές από την  
Πυροσβεστική δηλαδή την ΜΑΚΙΠ.  
Τέλος κινούµενος µε στόχο το συνολικό συµφέρον σας προτρέπω να:  
∆ιαλειτουργήσετε ορθά σεβόµενοι ο κάθε φορέας το τοµέα ευθύνης του και την αποστολή του. 
Ενώσετε και όχι να διαρείτε τους κατοίκους  



 
 
 
 

Οργανώσετε ένα εννιαίο και ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης - ενηµέρωσης - εκπαίδευσης των κατοίκων και θα 
βρίσκοµαι στο πλαί σας να σας στηρίζω µε οποίο µέσο οργανωµένα µου ζητηθεί.  
 
Εάν οπουδήποτε έχω κάνει κάποιο λάθος παρακαλώ διορθώστε µε.  
 

Η παρούσα επιστολή πλην της αποστολής µέσω email, θα δηµοσιευθεί :  
Α. Προς ενηµέρωση στο portal του topofathens.gr  
Β. Προς διαβούλευση στο forum του topofathens.gr  
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Hellenic Air Force  
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Network Operations Center/InfoSec Chief  


