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Ο ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΠΥΡΚΑΓΙΑ» 
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΘΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΧΘΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΙΣΗ?  



ΠΩΣ Η ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ         
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
 συνειδητοποιώ την ύπαρξη κινδύνων και την ανάγκη ασφάλειας, υιοθετώ μια 

κουλτούρα ασφάλειας
 προετοιμάζομαι και θωρακίζομαι 
 ενεργοποιούμαι για τη χάραξη στρατηγικής βάσει της εκτιμώμενης    

επικινδυνότητας /τρωτότητας
 κινούμαι προκειμένου να δημιουργήσω ένα περιβάλλον ασφαλές
 αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα της πρόληψης

ΕΤΣΙ ΥΛΟΠΟΙΩ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 λαμβάνω τα απαραίτητα μέτρα για να επιτευχθεί ο στόχος
 αποτρέπω τον κίνδυνο
 αντιμετωπίζω τον κίνδυνο αν κι εφόσον προκύψει 
 κατορθώνω τελικά να παραμείνω σώος κι ασφαλής 



ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
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Στόχος της κουλτούρας ασφάλειας 

η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας πρόληψης 

 Πρόληψη δεν είναι μόνο μια ψήφιση Κοινοτικών Οδηγιών 
και Νόμων, αλλά είναι πράξη, συμμόρφωση, συνήθεια, 
συνείδηση…. με δυο λόγια “παιδεία”

 Tι πρέπει για τα ελληνικά δεδομένα να σημαίνει και πώς 
πρέπει να δομηθεί η απαραίτητη   

“ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ”;



ΕΛΛΑΔΑ vs ΠΡΟΛΗΨΗ
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Στη χώρα μας δυστυχώς η έννοια της πρόληψης 

είναι μια έννοια μάλλον παρεξηγημένη, 

που άργησε πολύ να ενταχθεί στην παιδεία μας κι

ακόμη παλεύει να βρει τη θέση που της αξίζει

στο οπλοστάσιο αντιμετώπισης

όσων εν γένει προβλημάτων 

ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία.



ΔΙΔΑΧΤΗΚΑΜΕ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
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 Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου να αλλάξει η ελληνική
νοοτροπία και να πειστεί ο νεοέλληνας να ακολουθήσει ενεργά τα
μοντέλα πρόληψης, που όλα τα σύγχρονα κράτη - χρόνια τώρα -
καλλιεργούν κι εφαρμόζουν απαρέγκλιτα στην καθημερινότητά τους.

 Ήρθε η ώρα να διδάξουμε ευρέως την πρόληψη και όσον αφορά στην
Πολιτική Προστασία, ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες παιδεία
πρόληψης, επενδύοντας για το μέλλον στην ενεργή συμμετοχή του
πολίτη ως βασικού πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΕΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ;

Γιατί η πρόληψη σε σχέση με την καταστολή είναι 
δυνατή, ελεγχόμενη και λιγότερο επίπονη, χρονοβόρα και 
κοστοβόρα.

Γιατί πρόληψη σημαίνει ότι: 
 δεν επιτρέπω στο πρόβλημα να εμφανιστεί
 αν το πρόβλημα εμφανιστεί, το αντιμετωπίζω στην αρχή 

και δεν το αφήνω να επεκταθεί
 αποφεύγω  απώλειες ζωής, σωματικής και ψυχολογικής 

υγείας, αλλά και υλικών αγαθών 
 δημιουργώ περιβάλλον ασφάλειας, όπου ζω 

προστατευμένος κι έτσι μπορώ να δημιουργώ, να ευημερώ 
και να μπορώ να λέγομαι “πολιτισμένος”.
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΕΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ;
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ΠΑΙΔΙΑ και ΝΕΟΥΣ

ή

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ?
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Στην εκπαίδευση ενηλίκων τα θέματα,

που καταφέρνουμε να “περάσουμε” πιο δύσκολα 

προς τους εκπαιδευόμενους,

είναι όσα προσπαθούν να αλλάξουν νοοτροπίες,

αντιλήψεις, συνήθειες και στάσεις ζωής, 

όπως ακριβώς η έννοια της πρόληψης

στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
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 Επιτακτική είναι η ανάγκη να επικεντρώσουμε όλοι οι φορείς     
το ενδιαφέρον μας κυρίως στα μικρά παιδιά, 

αλλά και στους νεαρούς ενήλικες

 Αυτούς πρέπει να πείσουμε                                                                         
ότι η πρόληψη δεν είναι καταναγκασμός, αλλά πρέπει να 

αποτελεί ευθύνη κι ενδιαφέρον όλων μας                                           
με σκοπό την προστασία κι ασφάλεια των αγαθών μας                      

τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.



ΠΏΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ;
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*ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
*ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ



 *ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 *ΔΡΑΣΕΙΣ

*ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ



ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΕΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ;
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*ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ                                    *ΣΧΟΛΕΙΟ

*ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ   

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



13

*ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

*
Μμ                                                      Μ

Μ
Ε

*ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ 

ΦΟΡΕΙΣ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
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Οι φυσικοί και τεχνολογικοί κίνδυνοι, που οδηγούν σε  
καταστροφές, μοιραία θα υπάρχουν πάντα, όσο 
υπάρχει η φύση κι οι φυσικοί κανόνες, με κίνδυνο 
βεβαίως να επηρεάσουν τον άνθρωπο. 

Η συμβολή του ανθρώπου όμως στη μοίρα του 
μπορεί να ελεγχθεί. 

Από τη μια καλείται να ελέγξει και να περιορίσει 
τις ανθρωπογενείς απειλές, που συμβάλλουν στις 
φυσικές καταστροφές, κι από την άλλη να μάθει 
να ζει με αυτές,  να οργανώνεται κατάλληλα και 
να τις αντιμετωπίζει.
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 Αν δούμε τον φυσικό μας κόσμο ως αντίπαλο, ο αγώνας θα είναι 
σίγουρα άνισος. 

 Αν όμως τον προσεγγίσουμε ως σύμμαχο και σεβαστούμε τις 
ιδιαιτερότητές του, μπορούμε να επιβιώσουμε.

 Ας διδάξουμε στα παιδιά μας 
να σέβονται τους κανόνες 
της φύσης και να ζουν σε 
αρμονία με αυτήν.

 Ας δημιουργήσουμε επιτέλους 
πολιτισμένους αυριανούς ενήλικες 
με σχετική παιδεία πρόληψης…. 



Κι όπως είπε ο αρχαίος φιλόσοφος Πιττακός:
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«Είναι έργο των σοφών, για να προβλέψουν      
τη συμφορά που ακόμη δεν ήρθε»
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«Κι είναι
έργο των 

γενναίων να 
τα βγάζουν 
πέρα με τη 
συμφορά 
όταν αυτή 

έρθει»



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !
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