
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΣΕΠΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Καλημέρα, 

Η Ελλάδα υποφέρει σχεδόν κάθε χρόνο από καταστροφικές πυρκαγιές στα δάση της.  Είναι βέβαιο ότι οι  εικόνες από τις  
καταστροφές αυτές θα έχουν μείνει στην μνήμη όλων. Εξ αιτίας τους κάθε έτος όχι μόνο καταστρέφονται σημαντικές δασικές  
και αγροτικές εκτάσεις αλλά χάνονται και ανθρώπινες ζωές. 

Συχνά στις περιπτώσεις αυτές ο επιτόπιος πληθυσμός και η τοπική πυροσβεστική  δεν μπορούν να ανταποκριθούν και ζητούν  
βοήθεια από το εξωτερικό η οποία, στην καλύτερη περίπτωση, δεν μπορεί να φθάσει παρά πριν περάσουν πολλές ώρες. Στο  
διάστημα αυτό όμως από μία μικρή εστία φωτιάς δημιουργείται μία μεγάλη πυρκαγιά, η οποία αντιμετωπίζεται πολύ πιο  
δύσκολα. 

Επιπλέον και σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα ή σε άλλα επείγοντα περιστατικά απαιτείται ταχεία και εξειδικευμένη βοήθεια  
από την πυροσβεστική ή από την υπηρεσία πρώτων βοηθειών, οι οποίες όμως σε πολλά ελληνικά χωριά δεν υπάρχουν. Η  
ταχεία και διασωστική βοήθεια, τα πρώτα 5-15 λεπτά μετά το ατύχημα, (όπως συνηθίζεται στη Γερμανία), δεν είναι δυνατόν να  
παρασχεθεί. 

Ακριβώς σε αυτό το σημείο θέλουμε να αλλάξουμε κάτι και να προσφέρουμε τις ειδικές μας γνώσεις, την δραστηριότητά μας  
και το θάρρος μας για το καλό των Ελλήνων φίλων μας. 

Ποιοί είμαστε;

Εμείς, οι φίλοι της ΕΣΕΠΑ, είμαστε ένα αναγνωρισμένο Σωματείο που 
ιδρύθηκε το 2009 στο Αννόβερο από ενεργούς πυροσβέστες και άλλα 
μέλη. Έχουμε ως σκοπό μας, λόγω των εμπειριών που έχουμε 
αποκομίσει από την δραστηριότητά μας για την καταπολέμηση των 
πυρκαγιών στην Ελλάδα, να ενισχύσουμε την Πολιτική Προστασία 
καθώς και την Προστασία κατά των Πυρκαγιών και Καταστροφών αλλά 
και την Αναδάσωση που προωθεί η ΕΣΕΠΑ στην Ελλάδα. 

Τί είναι η ΕΣΕΠΑ;

Η  ΕΣΕΠΑ  (Εθελοντικό  Σώμα  Ελλήνων  Πυροσβεστών  Αναδασωτών)  είναι  μία  αναγνωρισμένη  από  το  κράτος  εθελοντική  
οργάνωση που ενεργεί υπό την αιγίδα του οργανισμού «Πολιτικής Προστασίας». Ιδρύθηκε το έτος 1999 από τον σημερινό  
Πρόεδρό της Νίκο Σαχινίδη. Μέσα σε 8 έτη ο Νίκος Σαχινίδης κατόρθωσε με τη βοήθεια Γερμανών, Αυστριακών και Ελβετών  
συναδέλφων πυροσβεστών, να ιδρύσει στην  Ελλάδα πάνω από 30 μονάδες εθελοντικής πυροσβεστικής και μία πυροσβεστική  
σχολή. 

Στόχοι της ΕΣΕΠΑ

Στην Ελλάδα υπάρχουν έως σήμερα κυρίως επαγγελματίες πυροσβέστες με περίπου 14.500 οργανικές θέσεις. Συγκριτικά: ατη  
Γερμανία υπάρχουν πάνω από 33.000 πυροσβεστικές μονάδες και συνολικά 1,3 εκατ. πυροσβέστες! Οι επαρχιακές περιοχές  
και τα χωριά στην Ελλάδα συχνά δε διαθέτουν καθόλου οργανωμένες πυροσβεστικές και εξαρτώνται από την βοήθεια των 
μεγάλων πόλεων. Σε αυτό το σημείο επιδιώκει να βοηθήσει η ΕΣΕΠΑ. Ο στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα εθελοντικό δίκτυο  
πυροσβεστικής κατά το πρότυπο των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, έτσι ώστε να καταφθάνει έγκαιρα η βοήθεια στον ελληνικό  
πληθυσμό σε επείγουσες περιπτώσεις. 
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ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΣΕΠΑ
Στόχοι των «Φίλων της ΕΣΕΠΑ» 

Οι «Φίλοι της ΕΣΕΠΑ» επιδιώκουν να συμβάλλουν στη δημιουργία εθελοντικών πυροσβεστικών και διασωστικών μονάδων 
στην Ελλάδα. Βασική προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση του ελληνικού πληθυσμού για την παροχή πρώτων βοηθειών και  
πυροσβεστικού έργου, καθώς και η αγορά πυροσβεστικών οχημάτων και υλικού εκπαίδευσης. 

Η ΕΣΕΠΑ είναι μεν μία από τις μεγαλύτερες εθελοντικές οργανώσεις της Ελλάδος, ωστόσο δεν είναι γνωστή παντού. Για αυτό το 
λόγο επιδιώκεται μέσω πληροφοριακών εκδηλώσεων η αφύπνιση του ενδιαφέροντος του κοινού για την προσφορά της στην 
προσπάθεια επίτευξης των κοινωφελών στόχων της. 

Οι πιο σημαντικοί στόχοι μας είναι:

- Δημιουργία και ανάπτυξη ενός ευρέος δικτύου εθελοντικών μονάδων πυροσβεστικής της ΕΣΕΠΑ, ώστε να καλύπτεται  
όλη η χώρα.

- Αγορά και μεταφορά πυροσβεστικών οχημάτων και πυροσβεστικού υλικού.

- Εκπαίδευση προσωπικού και δημιουργία πυροσβεστικής νέων.

- Τεχνική βοήθεια, καταπολέμηση πυρκαγιών και προστασία κατά των καταστροφών.

- Ανάπτυξη της  ΕΣΕΠΑ και της Πυροσβεστικής Σχολής στα Ριζώματα.

Πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε;

Βοηθήστε  μας,  να βοηθήσουμε την Ελλάδα και  τον λαό της,  με το  να γίνετε  ενεργό ή παθητικό μέλος του κοινωφελούς  
σωματείου μας «Φίλοι της ΕΣΕΠΑ». Με δωρεές υλικού και χρημάτων, τα πόσα των οποίων μάλιστα απαλλάσσονται από την 
φορολογία εισοδήματος, μπορείτε να συμβάλλετε σημαντικά.

Ψάχνουμε συνεχώς υλικό  και  οχήματα πυροσβεστικής,  τα  οποία στη Γερμανία πιθανόν να μην ανταποκρίνονται  στις  πιο  
πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά στην Ελλάδα μπορούν να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Είναι προτιμότερο να έχει κανείς  
παλαιότερη τεχνολογία από το να μην έχει καθόλου. 

Με τις δωρεές σας συμβάλλετε και στην εκπαίδευση του επιτόπιου δυναμικού στην Ελλάδα, διότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να  
μάθουν να χειρίζονται τα τεχνικά μέσα που τους διατίθενται.

Ως νέα πρωτοβουλία αποσκοπούμε κατ’ αρχήν στο να γίνει γνωστή η εθελοντική εργασία μας στο ευρύ κοινό. Στο σημείο αυτό  
βασιζόμαστε και σε εσάς. Αναφέρετε στους φίλους και γνωστούς σας για το σωματείο «Φίλοι της ΕΣΕΠΑ». Είστε ένας από τους  
ενεργούς  πυροσβέστες;  Κάθε  καλοκαίρι  οργανώνονται  στην  πυροσβεστική  σχολή  της  ΕΣΕΠΑ  στα  Ριζώματα  5  σειρές  με  
περιπολίες.  Στο  πλαίσιο  αυτό  εκπαιδεύονται  πυροσβέστες  από  Γερμανία,  Αυστρία  και  Ελβετία  στην  αντιμετώπιση  των 
πυρκαγιών στα δάση,  συμμετέχουν σε  προληπτικές  περιπολίες  σε  διάφορες περιοχές,  εκπαιδεύουν Έλληνες πυροσβέστες 
σύμφωνα με το γερμανικό σύστημα και μεταβαίνουν, ανάλογα με τις ανάγκες πυρόσβεσης που υπάρχουν, σε όλη την Ελλάδα. 

Κινήσαμε το ενδιαφέρον σας; Τότε βοηθήστε μας και συναντήστε μας!

Αντρέας Μάϊερ
Πρόεδρος των Φίλων της ΕΣΕΠΑ
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