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Min största lycka är att bli omfam-
nad av någon okänd samt att 

man berömmer kåren när vi gjort en väl 
genomförd brandsläckning, säger Spi-
ridon Petrou till Samverkan 112.

Ön Syros är en pärla i 
Egeiska havet, knappt fyra 
timmars båtresa från Athens 
hamnstad Pireus. Den har drygt 
21 000 invånare och huvudstaden 
Ermoupolis kallas också ibland för 
"Cykladernas drottning".

Invid Ermoupolis hamn ligger 
stadens brandstation och tack vare 
goda grekiska kontakter på ön har vi 
blivit beviljade ett besök.

Att vi befinner oss i Grekland och 
inte i Sverige framgår så fort vi stiger in 
i Spiridon Petrous tjänsterum. För på 
väggen hänger ikoner, alltså ortodoxa 
helgonbilder.

– Vi har de här bilderna på stationen 
därför att vi är ortodoxa kristna och tror 
att de hjälper oss. En av ikonerna förestäl-
ler brandkårens egna skyddshelgon "De 
tre ynglingarna i kaminen", förklarar han 
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36 anställda har alarmberedskap dygnet runt 
genom tre åttatimmarsskift

Vi BESÖKer GREKISK BRANDSTATION
Han är högste brandchef över ett 40-tal grekiska öar och förutom 
personalen förlitar han sig även på brandkårens tre skyddshelgon.
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(mer om historien bakom dessa i slutet av 
artikeln).

Karakteristiskt för det grekiska brandvä-
sendet är att man har en militär struktur. 
Spiridon Petrous titel är brigadchef (grek-
iska; arxipyrarchos) och han är högste 
ansvarige för Egeiska havsområdets södra 
förvaltningsregion.

– Det handlar om hela Cykladerna, 
Södra tolvöarna, Kos, Rhodos, Karpathos, 
Kalymnos, Leros, Patmos samt ytterligare 
ett antal öar, berättar han.

MILITÄR STRUKTUR
Spiridon Petrou började sin yrkesbana i 
februari 1991.

– Jag studerade vid kadettskolan för att 
bli brandofficer och utexaminerades 1995. 
Sedan dess har jag haft ett flertal olika 
befattningar, senast i Athen, innan jag i 
somras kom hit till Syros.

Den militära strukturen inom brandvä-
sendet innebär bland annat att högkvar-
teret i Athen stationerar ut högre befälha-
vare utifrån föreliggande behov.

– Jag är 54 år, gift och har fru samt två 
barn i Athen. Det är svårt att vara ifrån 
dem, men jag måste följa order och om 
inte så skedde skulle vårt system upplösas.

– Min grundtjänst har jag i Athen och 
när man blir sänd ut till en ö handlar det 
om ett års tjänstgöring. Mellan åren 2013 
och 2014 tjänstgjorde jag på ön Zakynthos.

Efter ett år ute på en ö kan man alltså 
sedan återvända till sin grundtjänst. För 
den som blir utsänd till någon post på 
grekiska fastlandet handlar det om två år.

För Spiridon Petrou är arbetet och det 
stora ansvar som följer därmed mycket 
viktigt.

– Jag spenderar många timmar på 
kontoret och det ger mig stor personlig 
tillfredsställelse att alltid försöka ge det 
bästa jag kan.

– Största lyckan är när man blir omkra-
mad och kysst av någon okänd män-
niska i samband med en väl genomförd 
brandinsats.

brandväsendet är statligt
Spiridon Petrou ger ett ödmjukt intryck 
och verkar inte vara den typ av människa 
som framhäver sig själv. 

På internet hittar vi dock en tidningsar-
tikel med bild, där han och några kollegor 
tackas av landets president Prokopis 
Pavlopoulos för deras och kårens insatser 
i samband med släckningen av häftiga 
bränder på ön Zakynthos.

Matz Göthensten från Pensi demonstrerade den nya 
bårsläden Ergomy i samband med Flisa. Bårsläden 
eliminerar tunga lyft vid lastning och lossning, allt sker 
elektriskt.

►

Spiridon Petrou utexaminerades 
som brandofficer 1995.

Stationen i Ermoupolis har fyra fullt utrustade 
brandbilar plus ett antal hjälpfordon
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Det grekiska brandväsendet är stat-
ligt och sorterar under - fritt översatt 
- Ministeriet för medborgarnas säkerhet 
(Ipourgeio prostasia tou politi). Regionalt 
är man uppdelade i dryga tiotalet delar, 
varav södra Egeiska havet med 40-talet öar 
inklusive Syros alltså är en.

Brandstationen i huvudstaden Ermou-
polis är en donation från stadens styrelse 
och föll i väsendets ägo 29 juli 1988.

– Innan dess fanns ingen brandstation 
här på Syros, berättar Spiridon Petrou.

tre åttatimmarsskift
Idag är man 36 anställda och har alarm-
beredskap dygnet runt genom tre åttatim-
mars-skift.

– En del grekiska brandstationer, som 
vår, har även 24-timmarsskift. Det är 
främst med tanke på personal som har 
lång resväg till stationen.

– När jag började fanns det även 72-tim-
marsskift, minns Spiridon Petrou.

I somras var skogsbränderna utanför 
Athen ju en stor nyhet, även i svenska me-
dia. De krävde uppemot hundratalet döds-
offer och tre dagars landssorg utlystes.

– Skogsbränder är vanligt förekomman-
de om somrarna här i Grekland. Syros är 
dock inte särskilt drabbat, påpekar Spiri-
don Petrou med hänvisning till att ön är 
bergig och har liten växtlighet.

– Något som blivit allt vanligare är 
bränder i större urbana centra. Det är ofta 
utryckningar till sådana och brandmän-
nen har skaffat sig stor vana.

Stationen i Ermoupolis har fyra fullt ut-
rustade brandbilar plus ett antal hjälpfor-
don. I Grekland används det europeiska 
alarmnumret 112, men brandkåren har 
även sitt eget som är 199.

– Är du på ön och ringer det så kommer 
du direkt hit till oss på brandstationen.

busringning ganska vanligt
Vi berättar att vart tredje samtal i Sverige 
är en fel- eller busringning.

– Det är ganska vanligt även här i Grek-
land. Men operatören kan ju utifrån sina 
frågor och sin erfarenhet avgöra om ett 
samtal är seriöst eller inte.

– Även om det i slutändan skulle visa 
sig vara en busringning är vi ju tvungna 
att åka ut på en misstänkt brand. 

– Sedan händer det ofta att en brand är 
släckt när vi väl kommit på plats.

Kan grekerna de här nödnumren?
– Vi har i flera år haft kampanjer och de 

flesta gör nog det. Plus att de vet att man 

inte ska göra upp eld utomhus om somma-
ren när det är varmt, svarar Spiridon Petrou.

Att Greklands ekonomi inte är den allra 
bästa är nog allom bekant. På senare tid 
har det dock kommit tecken på en viss, 
liten men ändå återhämtning.

Vad anser Spiridon Petrou om brandvä-
sendets resurstilldelning?

– Tidigare hade vi problem, men vi är 
på rätt väg. Det finns en stor lyhördhet 
i det grekiska samhället inte minst för 
brandväsendets behov.

– Man hjälper till exempelvis genom 
sponsringar och donationer. Situationen 
har börjat att normaliseras.

Vilken är den största framtida utmaningen?
– Jag skulle svara att det är klimatför-

ändringarna. Det är en mycket viktig fråga 
och nu hör vi ju även här i Grekland om 
cykloner!

När Samverkan 112 besöker Syros får vi 
från vänner hemma i Sverige frågor om 
stormen Zorba, men den lyckas vi helt 
undgå.

Hur var det då, slutligen, med 
"De tre ynglingarna i kaminen"?

Jo, enligt sägen var de tre gudfruktiga 
ynglingar vilka kung Nebukadnessar den 
andre, efter att ha erövrat Jerusalem 597 f 
kr, lät stänga inne i en brinnande kamin.

Ett mirakel skedde dock och elden släck-
tes. Något som än idag hålls levande inom 
den grekiska brandkåren och varför de 
tre skyddshelgonen Ananias, Azarias och 
Misail firas varje år den 17 december. ■

 Största lycka är att bli 
omfamnad av någon okänd 
samt att man berömmer kåren 
när vi gjort en väl genomförd 
brandsläckning, säger 
Spiridon Petrou. 

”

►

RÄDDNINGSTJÄNST/ Grekland



29
samverkan 112  nr 5/6  2018www.s112.se

Som skolgrabb ville Iakovos Maroudi-
as bli gymnastiklärare. Men han blev 

istället brandman och tjänstgör sedan 
drygt 20 år på sin hemö Syros.

– Jag trivs utmärkt med yrket och med 
livet här på ön, berättar han för Samver-
kan 112.

Iakovos Maroudias är lång och ger ett 
vältränat intryck. Vi träffas på brandsta-
tionen i Syros huvudstad och han berättar 
att han är ”nisiotis”, det grekiska uttrycket 
för ”öbo”.

– I skolan var min yrkesdröm att bli 
gymnastiklärare. Men av olika anledningar 
blev det inte så, berättar han för oss.

Efter gymnasiet sökte Iakovos Maroudi-
as istället in till utbildningen som brand- 
soldat.

– Man kan säga att ”yrket valde mig” 
och jag är glad över mitt val. Utbildning-
en var ett halvår lång och vi lärde oss de 
basala färdigheter en brandman behöver.

– Jag praktiserade också på brandstatio-
ner i Athen samt i Thessaloniki.

Vilka var kriterierna för att komma in 
på utbildningen, förutom att ha klarat 
gymnasiet?

– Minimilängd 1,70 plus att vi gjorde en 
hel del fysprov som löpning, kast och hopp. 
Dessutom ingick en läkarundersökning.

I omkring 20 år har Iakovos Maroudias 
tjänstgjort på Syros och brandstationen i 
dess huvudstad Ermoupolis.

– Jag är född och uppvuxen här på ön, 
så det känns alldeles utmärkt. Min fru 
jobbar också här på stationen och vi har 
väldigt nära härifrån till vårt hem.

– Familjen består dessutom av en grabb 
som är 14 år gammal och själv är jag 43, 
berättar han för oss.

Det grekiska språket är oerhört rikt och 
en del ord känner vi igen även i svenskan. 
Börjar ett ord på ”pyro” så har det sanno-
likt med ”eld” att göra, vi har ju exempel-
vis begrepp som "pyrotekniker".

Det grekiska ordet ”mania” kan översättas 
med ”raseri” eller ”galenskap”. 

Ordet ”pyroman” kan alltså härledas till 
grekiskan och betecknar, som bekant, en 
person som har mani på att tända eld.

Iakovos Maroudias tjänstetitel är 
”pyro-nomos”. Det grekiska brandväsen-
det använder militära grader och titeln 
indikerar att han är underofficer, rankad 
över sergeant.

Han jobbar i åttatimmarsskift och är 
skiftansvarig.

– Att bli högre officer har aldrig intres-
serat mig. För det skulle innebär att jag 
också vore tvungen att av och till tjänstgö-
ra på andra orter (se artikeln om brandsta-
tionens högste chef!).

Att vara brandman på en relativt liten 
ö, som Syros, innebär att man även måste 
vara beredd till insatser i den omgivande 
övärlden.

Iakovos Maroudias erinrar sig en mycket 
svår brand på ön Paros sommaren 2000.

– Kollegor från flera håll i landet deltog i 
släckningsarbetet. Det var en tuff sommar.

Vad får brandväsendets personal att orka? 
Grekiska vänner, som arrangerat våra 

intervjuer, förklarar att det i deras land 
inte anses särskilt artigt att fråga om stor-
leken på lönen.

Vi väljer istället att fråga om pensions-
villkoren.

– Idag kan man som anställd vid gre-
kiska brandväsendet gå tidigast vid 58 års 
ålder. Det förutsätter då 40 års tjänst, blir 
svaret.

Framtiden för väsendet?
– Visst kan en del förändras 

och vi står inför utmaningar. 
Men jag och mina kollegor 
försöker göra det allra bästa 
med de resurser vi har.

– Brandväsendet åtnjuter 
högt anseende bland alla 
greker och jag tycker man 
respekterar oss mycket för 
våra insatser.

Efter intervjun följer Iakovos 

Maroudias med oss för att ta litet utom-
husbilder. På en vägg alldeles intill brand-
stationen finns en stor målning av ”öns 
store son”, den i Grekland mycket kände 
och omtyckte kompositören, bouzouki-
virtuosen och sångaren Markos Mamva-
karis.

Vi tar några bilder mot denna så grekiska 
fond och ber vårt intervjuobjekt att sam-
manfatta sitt liv här på den idylliska ön.

– Vi är glada över våra jobb inom brand- 
väsendet här på Syros, vårt hus och att vi 
har allt som behövs för livet, förklarar han 
och avslutar på ett sätt som indikerar att 
religionen spelar en roll i grekernas liv:

– Zoume aneta edo kai evcharistoume 
to Theo kai tin tixi mas pou eimaste edo 
(Vi lever bekvämt här och tackar Gud och      

vår lycka för att 
vi är här)! ■

brandman 
och skiftansvarig

Iakovos Maroudias ville bli gymnastiklärare. 
Men blev istället brandman på Syros. 
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Markos Mamvakaris (till vänster) och Iakovos Maroudias.


