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Η Κίνηση Πολιτών από το 2010 εφαρμόζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης Μοναχών σε θέματα πυρόσβεσης, σε στενή συνεργασία με τις Αρ-
χιεπισκοπές Αθηνών και Κρήτης, τον Πατριαρχικό Έξαρχο Πάτμου και το Πυροσβεστικό Σώμα. Οι επισκέψεις μας σε 39  Ιερές Μονές στην 
Ελλάδα  αποκάλυψαν την εξής πραγματικότητα:
• 28 Μονές ( 71%) είχαν στο ιστορικό των τελευταίων 15 ετών από 1 έως 6 πυρκαγιές
• 34% των πυρκαγιών μεταδόθηκε από πυρκαγιά στο δάσος
• 20 Μονές ( 51%) δεν παρείχαν πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων στον εσωτερικό χώρο της Μονής
• 29 Μονών (74%) τα  λεβητοστάσια δεν πληρούσαν τις βασικές προδιαγραφές πυροπροστασίας
• 26 Μονές (67%) δεν διέθεταν δεξαμενές νερού κατάλληλες για πυρόσβεση
• 7 Μονές (18%) λειτουργούσαν ξενώνες και δύο Μονές είχαν 3 γηροκομεία, χωρίς βασική πυροπροστασία
 
Όλα τα συμπεράσματα από τις επισκέψεις μας σε Μονές, τις συνομιλίες μας με τους Μοναχούς και το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και από τη 
μελέτη του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, συγκεντρώθηκαν σε ένα ειδικό εγχειρίδιο πυροπροστασίας Ιερών Μονών, το οποίο εκδόθηκε 
με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Παρισιάνου Α.Ε. Το βιβλίο αυτό διανεμήθηκε στις Μητροπόλεις και στις 750 περίπου Ιερές Μονές 
της Ελλάδας με σκοπό την προώθηση της προστασίας του ανθρώπινου, φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Μονών.

Εγχειρίδιο Πυροπροστασίας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
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Ιωάννης  Στ.  Παπαδόπουλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

25 χρόνια Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Χρειάζονται σοβαρές προτάσεις και δράσεις για να ξαναβρεί η 

Ελλάδα τον δρόμο της κοινωνικής συνοχής, της  αξιοπιστίας και της προόδου.
Σε αυτό οφείλει να συμβάλλει η κοινωνία πολιτών, δηλαδή ο κάθε ενεργοποιημένος πολίτης.

Αυτό είναι και το βασικό έργο που προσπαθεί 25 και πλέον χρόνια να επιτελέσει η Κίνηση 

Πολιτών, μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία, βασιζόμενη στα μέλη της, διατυπώνει 

προτάσεις ρεαλιστικές και αποτελεσματικές. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους εξής τομείς:• Δημοκρατική διακυβέρνηση και θεσμοί• Δημόσια Διοίκηση• Δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα  • Ανώτατη εκπαίδευση• Περιβάλλον
• Ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις • Εθελοντισμός
• Κοινωνία πολιτών• Δικτύωση και συνεργασία των ΜΚΟΑλλά η χώρα μας χρειάζεται και άλλη υποστήριξη και άλλη προσπάθεια και η Κίνηση Πολιτών 

για μια Ανοικτή Κοινωνία χρειάζεται και άλλα μέλη.Όποιος πιστεύει στο Όραμά μας, τον καλωσορίζουμε ως μέλος μας.KINΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια Ανοικτή Κοινωνία, Ευφρονίου 5-7,  11634 Αθήνα,

τηλ. (+30210)7220 063,  fax: (+30210)7220 475e-mail: kinpol@otenet.gr, http://www/kinisipoliton.gr
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