
Χρησιμοποιώνταςτον όρο προσφυγικό,δεν κυριολεκτούμε,γιατί οι περισσότεροιαπό αυτούς, που μπαί-νουν στη χώρα μαςλαθραία δεν είναιπρόσφυγες, με την σχετική έννοια που δίνουνοι διεθνείς συνθήκες. Αλλά οικονομικοί με-τανάστες, κυρίως από χώρες της Αφρικής,

που βλέπουν τη χώρα μας, ως χώρα διελεύ-σεως για να περάσουν στη Γερμανία.Επομένως, θε έπρεπε να το λέμε μετανα-στευτικό. Φαίνεται, ότι στις χώρες της Αφρι-κής κυκλοφορεί η φήμη, ότι η Ελλάδα είναιπολύ εύκολη χώρα διελεύσεως για την Ευ-ρώπη, γιατί δώσαμε δείγματα ότι έχοντας τε-ράστια θαλάσσια σύνορα δεν μπορούμε να ταδιαφυλάξουμε με επιτυχία. Και συνεπώς,

Πραγματοποιήθηκετην Τρίτη 9 Ιουλίου 2019,στην αίθουσα «ΠαύλοςΜπακογιάννης» τουΥπουργείου Προστασίαςτου Πολίτη τελετή παρά-δοσης – παραλαβής, όπουο Υπουργός Μιχάλης Χρυ-σοχοΐδης, ο ΑναπληρωτήςΥπουργός Γεώργιος Κου-μουτσάκος και ο Υφυπουργός Ελευθέριος Οικο-νόμου ανέλαβαν τα καθήκοντά τους, από την

απερχόμενη ΥπουργόΌλγα Γεροβασίλη και τηναπερχόμενη ΥφυπουργόΚατερίνα Παπακώστα.Ο νέος Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,μεταξύ των άλλων, δήλω-σε: «Είναι μεγάλη η χαράγια μένα που ξαναβρίσκομαι με όλους εσάς με τους
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Τελετή  παράδοσης-παραλαβής 
στο  Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Συνέχεια στη σελ. 6 

ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 
ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΤΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Του Αρεοπαγίτη ε.τ. Λέανδρου Ρακιντζή 

Συνέντευξη με τον
Διευθυντή Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας  Κύπρου, 
Μάρκο  Τράγκολα 

Της Βαρβάρας Π. Βελή 
σελ. 3 

Επιμνημόσυνη  δέηση 
για  τους  Πεσόντες  Πυροσβέστες 
στον  Καρέα 

σελ. 4 

Το νέο «χτύπημα» του Εγκέλαδου των 5,1 Ρίχτερ που έπληξε τηνΑττική στις 19 Ιουλίου του 2019 είχε επίκεντρο το δυτικό άκρο τουρήγματος της Πάρνηθας που δεν είχε ενεργοποιηθεί το 1999. Την ισχυ-ρή αυτή σεισμική δόνηση ακολούθησαν πολλοί (μικρότεροι σε ένταση)μετασεισμοί.Πριν 20 χρόνια την 7 Σεπτεμβρίου του 1999 ισχυρός σεισμός, με-γέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο το ίδιο ρήγ-μα της Πάρνηθας, έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Αττική και όχι μόνο.Ο απολογισμός οδυνηρός: 155 οι αποθανόντες, περισσότεροι από 700οι τραυματίες και ζημιές σε 70.000 κτίρια.
Συνέχεια στη σελ. 5 

Ένας  πυροσβέστης  θυμάται….. 
20  χρόνια  μετά - σεισμός  Πάρνηθας 

Ακραία καιρικά φαινόμενα - 
Διαχείριση κρίσης 

Του Ιωάννη Ζαχίλα 
σελ. 7 

Ενημερωτικά σημειώματα 
σύνταξης – Αποφάσεις ΣτΕ

Του Παναγιώτη Βελή 
σελ. 2 

Εορτασμός  
της  Εθνικής  Επετείου  
της  28ης  Οκτωβρίου  1940 

Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης 
σελ. 8-9 

Ιστορία  των  φάρων - 
Φαρικό  δίκτυο  
στην  Ελλάδα 

Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης 
σελ. 10-11 

Εργασία  των  ενστόλων  
συνταξιούχων  (τι  ισχύει) 

σελ. 12 

Αθλητικές δραστηριότητες 
Αποστράτων 

σελ. 4



Ο συνάδελφος ζωγράφος Σπύρος Μου-ρατίδης, μετά από επιλογή του έργου του απόδιεθνή επιτροπή, συμμετέχει σε μία πολύ ση-μαντική παγκόσμια έκθεση που θα πραγμα-τοποιηθεί από 8-11 Δεκεμβρίου 2019 στο In-dira Gandhi National Centre for the Arts, στοΝέο Δελχί στην Ινδία. Στην έκθεση αυτή θασυμμετάσχουν καλλιτέχνες από 55 χώρεςαπό όλο τον κόσμο. Τα εγκαίνια της έκθεσηςθα γίνουν στις 8 Δεκεμβρίου και έχουν προ-σκληθεί πρεσβευτές από πολλές χώρες και ση-μαντικές προσωπικότητες από τον παγκόσμιοκαλλιτεχνικό χώρο. Ο συνάδελφος συμμετέχει με έναν πίνακα,το θέμα του οποίου εμπνεύστηκε από την ιδι-αίτερη πατρίδα του την Κέρκυρα. Συγκεκρι-μένα αποτυπώνεται τμήμα πόρτας από εγ-καταλελειμμένο σπίτι στο χωριό ΔουκάδεςΚέρκυρας. Οι διαστάσεις του έργου είναι 38Χ 56 εκατ. 
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Εκδότης – Διευθυντής:Παναγιώτης Βελής Τηλ. 6937210402
Επιμέλεια Έκδοσης:Ανδρέας Μαρκαντώνης Τηλ. 6974823763
Συντακτική Ομάδα:Παναγιώτης Βελής - Ανδρέας ΜαρκαντώνηςΙωάννης Ζαχίλας - Βασίλειος ΚουλούρηςΧρήστος Χρυσανθακόπουλος

Επεξεργασία Κειμένων: Αρετή Π. Βελή - Φιλόλογος 
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε. Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τηλ.: 210 2619003 - Fax: 210 2619696 e-mail: karpouzi@otenet.gr
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Βελής του Νικολάου 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Mαρκαντώνης του Αθαν. 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Ζαχίλας του Χρ. 
ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα 
ΜΕΛΟΣ: Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόστολος Γεροκώστας του Γεωργίου
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Αχιλλέας Κοντογεώργος του Παν.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Φώτιος Παππάς του Ευαγγέλου 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ε.α. 
ΣΠΥΡΟΥ  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ 

ΣΤΗΝ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΟΜΑΔΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΣΤΟ  ΝΕΟ  ΔΕΛΧΙ  ΣΤΗΝ  ΙΝΔΙΑ 

Η ‘Ενωσή μας κάνει γνωστό σε όλουςτους συναδέλφους εν ενεργεία, εν απο-στρατεία και μέλη των οικογενειών τους ότιη εφημερίδα μας “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …γιαένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ” με χαρά στα πλαί-σια των δυνατοτήτων της θα φιλοξενεί επι-στημονικές εργασίες, μελέτες, λογοτεχνία,ποίηση, ζωγραφική ή άλλες δεξιότητες -δραστηριότητες γενικότερου ενδιαφέροντος. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώ-ματος μέσα από τις σελίδες της ηλεκτρονικής εφημερίδας μας ευχαριστεί θερμά την Κα Με-ρόπη Ζαχίλα, (κόρη του Γιάννη Ζαχίλα), για τις υπηρεσίες της που προσφέρει αφιλοκερδώςαπό το σχεδιασμό και τη συνεχή υποστήριξη της ιστοσελίδας μας eaaps.gr. 

Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης – Αποφάσεις ΣτΕΣυνάδελφοι, Αναρτήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ τα ενημερωτικά σημειώμα-τα του μηνός Ιανουαρίου 2019 των μηνιαίων συντάξεών μας που περιλαμβά-νουν:α. Το ποσό της εθνικής σύνταξης που φτάνει τα 384 ευρώ.β. Η ανταποδοτική σύνταξη, το ποσό της οποίας εξαρτάται από τις εισφορέςπου είχε πληρώσει ο συνταξιούχος σε όλο τον ασφαλιστικό βίο. Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμεςαποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης καιγ. Η προσωπική διαφορά, δηλαδή η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καταβλητέο ποσόπριν από τον Μάιο του 2016 και το ποσό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό δηλ. με την αφαί-ρεση της νέας σύνταξης πριν το φόρο από την παλιά σύνταξη πριν το φόρο.Στην πρώτη σελίδα οι συνταξιούχοι βλέπουν δυο βασικούς πίνακες όπου γίνεται σύγκριση τουπαλαιού ποσού σύνταξης – μεικτού και καθαρού – με το νέο ποσό σύνταξης που προκύπτει απότον επανυπολογισμό της 1ης/1/2019 του ν. 4387/2016. Επίσης βλέπουν την προσωπική διαφο-ρά της σύνταξής τους, θετική ή αρνητική, και το τελικό καταβαλλόμενο ποσό που μπαίνει στον λο-γαριασμό τους. Η προσωπική διαφορά, η οποία σε πάρα πολλούς συναδέλφους είναι θετική (λίγαχρόνια υπηρεσίας) και σε πολύ λίγους είναι αρνητική, δηλ. αυτοί έχουν αύξηση σύμφωνα με τιςδιατάξεις του νόμου.Στη δεύτερη σελίδα οι συνταξιούχοι βλέπουν αναλυτικές πληροφορίες για τον επανυπολογι-σμό και για όλες τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη για την αναπροσαρμογή της σύνταξήςτους. Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη και εξατομικευμένη για τον κάθε συνταξιούχο χω-ριστά. Εκεί ο κάθε συνταξιούχος θα δει πως έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξής του και ποιαστοιχεία ελήφθησαν όπως χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές κ.ά. Η μείωση που φαίνεται ως προσωπική διαφορά δεν εφαρμόζεται προς το παρόν, αλλά οι συν-ταξιούχοι είναι πλήρως ενήμεροι για το νέο μίγμα της σύνταξής τους, καθώς πλέον η παλιά τουςσύνταξη δεν υφίσταται από 1ης/1/2019.Σε περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος επιθυμεί να υποβάλει αίτημα ή ένσταση στα όσα ανα-φέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, και επειδή ήδη έχουν κυκλοφορήσει διάφορες αιτήσεις, έχειπροβλεφθεί η λειτουργία, από τις 15 Οκτωβρίου περίπου, ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον δικτυακότόπο του ΕΦΚΑ. Πάντως, η άποψή μου είναι, και εφόσον εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ πουαφορούν την συνταγματικότητά η μη του ν. 4387/2016, να περιμένουμε να δημοσιευτούν οι απο-φάσεις και ακολούθως σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο να προβούμε στις ενδεδειγ-μένες ενέργειες.Με τις πρόσφατες  αποφάσεις του (1880-1903/2019), το Συμβούλιο Επικρατείας νομιμοποί-ησε πανηγυρικά τον επανυπολογισμό των «παλαιών» συντάξεων, αναγνώρισε ως επιβεβλημένητην προσωπική διαφορά, κατέστησε ανίσχυρες τις δικές του αποφάσεις του 2015 (2287-2290/2015) με τις οποίες οι ν. 4051/2012 και 4093/2012 είχαν κριθεί αντισυνταγματικοί,  ήρθεκαι τους νομιμοποίησε και, πιστεύω, ότι έβαλε στον πάγο τα αναδρομικά μας από τις παράνομεςπερικοπές των συντάξεων του 2012 και την κατάργηση των Δώρων και των Επιδομάτων μας. Εί-ναι ένας τρόπος να αποφευχθεί η ενσωμάτωση των αυξήσεων που ορίζει η πρώτη απόφαση τουΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών περικοπών συνεχίζει να αποτελεί τη λογικήτου επανυπολογισμού των συντάξεων. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α   Τ Ο Υ   Ε Κ Δ Ο Τ Η  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Το να είναι κάποιος πυ-ροσβέστης σημαίνει ότι ανόλα πάνε καλά γίνεταιήρωας, αν κάτι όμως πάειλάθος τότε δυστυχώς όλοιθα ξεσπάσουν πάνω του.Είναι το πιο εύκολο θύμααλλά και ο πιο εύκολοςήρωας. Είναι κάτι που δυ-στυχώς άκουγα και βίωνασυχνά όταν ήμουν παιδί, καθώς είμαι κόρη πυρο-σβέστη και οφείλω να πω τώρα που μεγάλωσα ότιαυτό με κάνει ιδιαίτερα περήφανη και δυνατή.Κάθε φορά που ακούω ότι κάποια φωτιά έχει ξε-σπάσει παρακολουθώ με ιδιαίτερη αγωνία τις προ-σπάθειες των πυροσβεστών για να την σβήσουν καινοιώθω ιδιαίτερα ευχαριστημένη όταν η κατάσβε-ση γίνεται άμεσα. Το μυαλό μου τρέχει πίσω στα παι-δικά μου χρόνια όταν ανακουφιζόμουν που έβλεπατον πατέρα μου να γυρνά στο σπίτι ύστερα από τηνκατάσβεση μιας μεγάλης φωτιάς ικανοποιημένος γιατο αίσιο τέλος της επιχείρησης κατάσβεσης. Θα μουεπιτρέψετε να παραδεχτώ ότι οι πυροσβέστες είναιήρωες και προσφέρουν κοινωνικό λειτούργημααφού το έργο τους είναι η προστασία της ανθρώ-πινης ζωής,  της περιουσίας και της διάσωσης τουφυσικού πλούτου της χώρας. Τους αξίζουν πολλάσυγχαρητήρια για το έργο τους. Μόνο θαυμασμόςκαι δέος πρέπει σε όλους αυτούς που θυσιάζουν τηζωή τους, για να σώσουν τη δική μας.Με αφορμή λοιπόν τα βιώματά μου, παρακο-λούθησα την εξέλιξη της υπόθεσης του κατά συρροήδολοφόνου της Κύπρου, στην οποία συμμετείχε προ-σωπικώς και ο Διευθυντής της ΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας Κύπρου κ. Μάρκος Τράγκολας και απόαυτό το γεγονός ήταν η αφορμή που του ζήτησα ναμου δώσει μια μικρή συνέντευξη, πράγμα το οποίοαποδέχθηκε άμεσα και με πολλή χαρά.
• Πόσα χρόνια υπηρετήσατε στην Πυροσβε-

στική Υπηρεσία;Υπηρέτησα 40 χρόνια και μερικούς μήνες. Διο-ρίστηκα την 1η Μαρτίου 1979 και αφυπηρέτησα την1η Αυγούστου 2019.
• Ποιες είναι οι σπουδαιότερες μνήμες σας

κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιο-
δρομίας σας;Οι σπουδαιότερες μνήμες μου είναι σίγουρα τοσυμβάν της έκρηξης των εκρηκτικών στη Ναυτικήβάση στο Μαρί όπου χάσαμε 6 συναδέλφους τηςΕΜΑΚ. Αυτό συνέβη την 11η Ιουλίου του 2011. Σεαυτό το συμβάν ζήσαμε σίγουρα τραγικές στιγμές.Η συμμετοχή μου στις πυρκαγιές που έπληξαν τηνΠελοπόννησο το 2007 ως Υπεύθυνος της Κυπρια-κής αποστολής ήταν για όλους μας μια τεράστια εμ-πειρία. Βίωσα σαν γενικός συντονιστής μεγάλεςαγροτοδασικές πυρκαγιές στην Κύπρο ιδιαίτεραμετά το 2000. Ασφαλώς, βέβαια, εξαιρετικά μεγά-λη εμπειρία ήταν η αναζήτηση, έρευνα και ανάσυρσηαπό φρεάτια και λίμνες των θυμάτων του κατά συρ-ροή δολοφόνου serial killer στο διάστημα μεταξύ της17ης Απριλίου και 12ης Ιουνίου 2019, στην οποίαήμουν γενικός συντονιστής.

• Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε
στην υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου;Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα στην περί-πτωση του κατά συρροή δολοφόνου ήταν αρκετέςσε αριθμό και βαθμό επικινδυνότητας. Αναφέρωμόνο επιγραμματικά το μεγάλο βάθος των λιμνών,

την έλλειψη ορατότητας κάτω από το νερό, την μό-λυνση των νερών, την μεγάλη έκταση των λιμνών,την κατάσταση του βυθού αφού παλιά ο χώρος χρη-σιμοποιείτο ως λατομείο με απόκρημνες πλευρές καιμεγάλους όγκους συσσωρευμένης λάσπης. Γι’ αυτόχρησιμοποιήθηκε πολύ εξειδικευμένος εξοπλισμόςκαι πολύ έμπειροι δύτες και η έρευνα διήρκησε πε-ρίπου 2 μήνες.

• Ποια από τα γεγονότα που αντιμετωπίσα-
τε κατά την υπηρεσιακή σας καριέρα σάς ση-
μάδεψαν περισσότερο; Σίγουρα το συμβάν στην Ναυτική βάση στο Μαρίκαι η έρευνα για την ανεύρεση των θυμάτων τουκατά συρροή δολοφόνου αποτελούν τις δύο ξεχω-ριστές περιπτώσεις που σημάδεψαν την καριέραμου.

• Πλήττεται η Κύπρος το καλοκαίρι από τις
φωτιές; Είναι ένα φαινόμενο για το οποίο θεωρείται ότιέχει υπάρξει σοβαρή πρόληψη. Η Κύπρος ιδιαίτεραμετά το 2000 αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλη-μα με αγροτοδασικές πυρκαγιές. Βέβαια το ίδιο τοπρόβλημα ανάγκασε το κράτος να λάβει μέτρα καινα ενισχύσει τις υπηρεσίες για την πρόληψη αλλάκαι για την καταστολή τους και πιστεύω ότι τώραείμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα πάντα όμως μεπεριθώρια βελτίωσης.

• Ποιες ήταν οι πιο καταστροφικές πυρκα-
γιές που έπληξαν την Κύπρο τις τελευταίες δε-
καετίες;Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές που συνέβησανστην Κύπρο ήταν αρκετές αλλά ενδεικτικά αναφέ-ρω την πυρκαγιά το 2000 στην ορεινή περιοχή τηςΛάρνακας όπου κάηκε έκταση 52 τετραγωνικών χι-λιομέτρων και η πυρκαγιά στην περιοχή της Σόλιαςστην οροσειρά του Τροόδους το 2016 όπου κάηκεκρατικό δάσος έκτασης 18 τετραγωνικών χιλιομέ-τρων.

• Έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές σε καμένα
δάση; Από το 2016 άρχισε η εφαρμογή σχεδίου απο-κατάστασης του δάσους.

• Έχει υπάρξει συνεργασία και μετάδοση τε-
χνογνωσίας σε θέματα αρμοδιότητας της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδας Κύπρου; Υπάρχει συνεχής συνεργασία με το αδελφό Πυ-ροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας με το οποίο διατη-ρούμε άριστες σχέσεις, γίνεται ανταλλαγή εκπαι-δεύσεων και συνδράμει η κάθε υπηρεσία στην άλληγια την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

• Πιστεύετε ότι σημαντικό ρόλο παίζει πίσω
από την στολή να κρύβεται ένας άνθρωπος;Έχω τονίσει πολλές φορές ότι κάτω από την τι-μημένη στολή του πυροσβέστη κρύβεται ένας άν-θρωπος πλημμυρισμένος με ανθρώπινα συναισθή-ματα. Δεν νοείται πυροσβέστης αυτός που ενεργείψυχρά επαγγελματικά.

• Πιστεύετε ότι η αγάπη του κόσμου είναι ση-
μαντικό κίνητρο για τη δουλειά σας; Η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που δίνει φτε-ρά στον πυροσβέστη και διατηρεί το υψηλό ηθικόφρόνημα που είναι απαραίτητο στοιχείο για τον πυ-ροσβέστη.

• Διάβασα ότι σας αποκαλούν Αρχηγό με Α
κεφαλαίο. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό;Έμαθα από νεαρή ηλικία να ενεργώ ομαδικά καινα διαδραματίζω ιδιαίτερο ρόλο που είναι αρχηγι-κός δίνοντας αξία και υπόσταση στον πυροσβέστηπροσπαθώντας να φέρω στην επιφάνεια και να ανα-δείξω τα ανθρώπινα συναισθήματά του. Πάνταστα δύσκολα συμβάντα από την αρχή μέχρι το τέ-λος μαζί με συναδελφικό και καθοδηγητικό πνεύμα.Η επίσημη στολή για μένα αποτελούσε την εξαίρε-ση.

• Ποια η γνώμη σας για το επάγγελμα του πυ-
ροσβέστη; Το επάγγελμα του πυροσβέστη ολοένα γίνεταιπιο εξειδικευμένο, επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Χρει-άζεται συνεχής εξειδικευμένη εκπαίδευση, υψηλόηθικό, συνεχής ψυχολογική υποστήριξη, πολύ καλήφυσική κατάσταση και εφαρμογή συστημάτων δι-οίκησης ενός συμβάντος ανάλογα με το είδος τουπου θα στοχεύει πρώτιστα στην ασφάλεια των επι-χειρούντων. Το επάγγελμα του πυροσβέστη προ-σφέρει πολλές συγκινήσεις και αφήνει τραγικές αλλάκαι ευχάριστες αναμνήσεις.

• Ποιο μήνυμα στέλνετε στους συναδέλφους
σας; Το μήνυμα που στέλνω στους συναδέλφους εί-ναι ότι θα πρέπει να ενεργούν πάντα με ασφάλειακαι αν πρέπει να ρισκάρουν αυτό να γίνεται μόνο εάνμπορούν να πάρουν επιπρόσθετα μέτρα για την δικήτους ασφάλεια. Δεν χρειαζόμαστε Ήρωες Πυρο-σβέστες αλλά Επαγγελματίες.

• Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας σας
έχετε σκεφτεί τις περαιτέρω ενασχολήσεις σας;Επί του παρόντος θα ξεκουραστώ παρακολου-θώντας πάντα την πορεία της Πυροσβεστικής καιτο επίπεδο ποιοτικής προσφοράς της προς τον πο-λίτη. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ διαβιβάστετην αγάπη μου και τον απέραντο σεβασμό μου στουςσυναδέλφους μου του Πυροσβεστικού Σώματοςτης Ελλάδας και τους υπέρ ευχαριστώ για την φι-λία και την άψογη συνεργασία. Επιπρόσθετα σας ευ-χαριστώ και σας προσωπικά για την ευκαιρία πουμου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.Στο σημείο αυτό, κλείνοντας την συνέντευξή μουμε τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύ-πρου, κ. Μάρκο Τράγκολα, αφού κατ’ αρχάς τον ευ-χαριστήσω θερμά, θα ήθελα να επισημάνω ότιαφήνει ένα τρανταχτό παράδειγμα και μια παρα-καταθήκη, που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οισυνεχιστές του έργου του, οι οποίοι θα πρέπει να θυ-μούνται και να μιμούνται την αφοσίωση και τον ζήλοπου επέδειξε τόσο στις πρόσφατες ιδιαίτερα δύ-σκολες έρευνες για τα θύματα των πολλαπλών δο-λοφονιών που συγκλόνισαν το παγκύπριο και τηνΕλλάδα, όσο και καθ’ όλη την σταδιοδρομία του. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΥΠΡΟΥ,  ΜΑΡΚΟ  ΤΡΑΓΚΟΛΑ  

Βαρβάρα Π. Βελή 
Οικονομολόγος BSc, MSc, MBA, PhDc



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2019 4
ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

οποίους μας συνδέουν δεσμοί συναισθηματικοί πρωτίστως, δεσμοίπου διαμορφώθηκαν μέσα από μάχες, σκληρές μάχες ενάντια στοέγκλημα, σκληρές μάχες στη διαχείριση των κρίσεων, σκληρές μά-χες για να προστατέψουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινό-τητα των Ελλήνων πολιτών.Είναι μεγάλη τιμή για μένα η ανάθεση από τον Πρωθυπουργότον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτού του χαρτοφυλακίου, είναι μεγάλητιμή και ταυτόχρονα όμως μεγάλη ευθύνη που καλούμαι να υπη-ρετήσω το χαρτοφυλάκιο της ασφάλειας της χώρας. Η ασφάλειαταυτίζεται με τη Δημοκρατία, η ασφάλεια ταυτίζεται με το δικαίωμάμας να κυκλοφορούμε ελεύθεροι, η ασφάλεια ταυτίζεται με τη δυ-νατότητά μας και την απαίτησή μας να προστατεύουμε την περι-ουσία μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, η ασφάλεια είναι τομέγιστο αγαθό. Χωρίς την ασφάλεια η Δημοκρατία σαπίζει και χω-ρίς την ασφάλεια κυριαρχεί ο φόβος που είναι η χαρά του ακρο-δεξιού, που είναι η χαρά του ρατσιστή, που είναι η χαρά καθενόςπου μισεί τη κοινωνία και μισεί τους ανθρώπους.Γι’ αυτό λοιπόν είμαστε εδώ, να συνεχίσουμε ένα έργο, μια προ-σπάθεια μεγάλη, να εμπεδώσουμε με τις προσπάθειές μας, με τιςεπιχειρήσεις μας, με τον αγώνα μας όλο και περισσότερο κάθε μέρακαι την ίδια την ασφάλεια και το αίσθημα της ασφάλειας στον κό-σμο. Αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή την αποστολή θα την υπη-ρετήσουμε αποφασιστικά, σας καλώ όλους σε επαγρύπνηση, σαςκαλώ όλους σε κινητοποίηση, σας καλώ όλους να δούμε μπροστάστο στόχο, να είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο και ο στόχος εί-ναι ένας για όλους μας και κανείς άλλος. Ο στόχος είναι να εργα-στούμε ούτως ώστε να μειώσουμε το έγκλημα, να δημιουργήσου-με κοινωνική ειρήνη, καθεστώς κοινωνικής ειρήνης της πόλης, νααισθάνονται οι άνθρωποι ότι η πόλη τους, η γειτονιά τους, ανήκειστα παιδιά τους, σε αυτούς και ότι εμείς είμαστε περήφανοι υπη-ρέτες του Ελληνικού λαού.Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ να φύγουμε με ένα μήνυμα, τοοποίο πρέπει να κρατήσει ο καθένας, στο μυαλό του, στην ψυχή του,ότι ξεκινάμε σήμερα μια πορεία, όπου ο καθένας θα κάνει δυο πράγ-ματα σημαντικά, το ένα είναι θα αφιερωθεί στο στόχο του, στηναποστολή του, η οποία θα προσδιοριστεί με επάρκεια, με λεπτο-μέρειες για τον καθένα από εμάς και ο καθένας από εμάς ταυτό-χρονα είναι μια προσωπικότητα, μία μονάδα που είναι παρούσα εδώμέσα, είναι παρούσα έξω στην κοινωνία και είναι προσωπικότηταπερήφανη, αξιοπρεπής, αυτός, η οικογένειά του και υπηρετεί τονύψιστο στόχο που είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, των συμ-πολιτών μας.Θα πετύχουμε λοιπόν, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, δεν θα μεί-νει κανείς πίσω, με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με φροντίδα προςόλους, ιδιαίτερα προς αυτούς που είναι στον δρόμο τους αστυνο-μικούς, αυτοί που έχουν ανάγκη προστασίας της ζωής τους και ναείστε βέβαιοι ότι στο τέλος ξανά θα νικήσουμε το έγκλημα, θα νι-κήσουμε τους φόβους των ανθρώπων και θα γίνουμε περήφανοικαι αξιοπρεπείς, όπως μας αξίζει να είμαστε».Στην τελετή παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Τά-ξης Σπυριδούλα Καλαντζή, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προ-στασίας Ιωάννης Ταφύλλης, η Φυσική Ηγεσία της ΕλληνικήςΑστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι από τιςΟμοσπονδίες και Συνδικαλιστικές Ενώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ.,καθώς και Αξιωματικοί και προσωπικό των Σωμάτων.
Από την Ένωσή μας,  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πα-ναγιώτης Βελής, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώνης και ο Πρό-εδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Απόστολος Γεροκώστας. 

Τελετή  παράδοσης- παραλαβής  στο  
Υπουργείο  Προστασίας  του  Πολίτη Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκετην Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στονΚαρέα, παρουσία του Γενικού Γραμ-ματέα Πολιτικής Προστασίας Νικόλα-ου Χαρδαλιά, στη μνήμη των πεσόντωνΑρχιπυροσβεστών Μαλούκου Δημη-τρίου και Μαυραειδή Θεμιστοκλή, τουΠυροσβέστη Διαβολή Αλέξανδρου, κα-θώς και του Εθελοντή Πυροσβέστη Κα-ραμολέγκου Δημητρίου, οι οποίοι έχα-σαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεσημεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στο δάσοςτου Καρέα στον Υμηττό, στις 22 Ιουλίου 1998.Το τρισάγιο τελέσθηκε από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Σιλουανό Βέρ-γο εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, συνεπι-κουρούμενο από τον πατέρα Χαράλαμπο, Προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Αγίας Μαύ-ρας, στον τόπο όπου έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό.Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτι-κής Προστασίας Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθη-νών Αρχιπύραρχος Χρήστος Λάμπρης και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Προστασίαςκαι Ανάπτυξης Υμηττού, Θανάσης Ηλιόπουλος.Επίσης στην τελετή, εκτός από τιςοικογένειες, τους συγγενείς και τουςφίλους των αδικοχαμένων συναδέλ-φων, παρέστησαν ο Δήμαρχος Βύρω-να Άκης Κατωπόδης, ο Δήμαρχος Και-σαριανής Ηλίας Σταμέλος, ο ΔήμαρχοςΒούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης Γρη-γόρης Κωνσταντέλος, ο ΑντιδήμαρχοςΗλιούπολης Χρήστος Καλαρύτης, οΑντιδήμαρχος Ελληνικού-Αργυρού-πολης Βασίλης Κρητικός, εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α., εθελοντικών οργανώσεων, Συλλόγων,Συνδικαλιστικών Ενώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενώσεων Απο-στράτων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και πλήθος συναδέλφων.Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησεο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Βελής, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη τωνπεσόντων 

Επιμνημόσυνη  δέηση  για  τους  
πεσόντες  πυροσβέστες  στον  Καρέα 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ  
Αθανάσιος Σερεντέλος15/09/2019 Ημιμαραθώνιος «στα Ίχνητης Ιεράς Οδού» (21,1 χλμ.), χρόνος02:08΄:12΄΄22/09/2019 1ος Ημιμαραθώνιος Καλ-λιθέας (21,1 χλμ.), χρόνος 02:05΄:30΄΄
Ανδρέας Μαρκαντώνης22/09/2019 Δροσοπηγή Αφιδνών, αγώ-νας βουνού 9 χλμ. (2ος στην ηλικιακή κα-τηγορία), χρόνος 52’:39΄΄29/09/2019 36ος Γύρος Πάρνηθας, αγώ-νας βουνού 16 χλμ., χρόνος 01:31΄:43΄΄ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
(Ιουλίου – Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2019) 
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Ο σεισμός δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. Αυτόόμως που προκάλεσε τους τόσους θανάτους καιτις αναρίθμητες καταστροφές, ήταν τόσο η συ-νολική διάρκειά του, 15 δευτερολέπτων, όσοκαι το μικρό του εστιακό βάθος (από 9 μέχρι14 χιλιόμετρα).Στην επιφάνεια του εδάφους υπήρξαν ελά-χιστα ρήγματα. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτοανακοίνωσε, αρχικά, πως ο σεισμός προκλή-θηκε από ρήγμα μήκους 15 χιλιομέτρων πουκαλύπτει την περιοχή μεταξύ Πεντέλης καιΠάρνηθας. Με βάση τη μελέτη δορυφορικώνδεδομένων που εξετάζουν την παραμόρφωσηκαθ' ύψος του εδάφους που επιβεβαιώθηκε αρ-γότερα από σεισμολογική μελέτη, και έγινε το2008 αποδεκτή και από το Γεωδυναμικό Ιν-στιτούτο βρέθηκε ότι έγιναν δύο σεισμοί, έν-τασης 5,8 και 5,5 ρίχτερ, σε διαφορετικά ρήγ-ματα και με διαφορά 3,5 δευτερολέπτων ο έναςαπό τον άλλο.

Οι περιοχές που βρίσκονταν κοντά στοεπίκεντρο υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές:Μενίδι, Άνω Λιόσια, Νέα Φιλαδέλφεια, Περι-στέρι, Μεταμόρφωση «είδαν» άναρχες κατα-σκευές να καταρρέουν καταπλακώνοντας δε-κάδες ανθρώπους.Από τον σεισμό κατέρρευσαν τρία εργο-στάσια, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Ρι-κομέξ. Στο συγκεκριμένο κτίριο με τις άπειρεςκακοτεχνίες έχασαν την ζωή τους 39 άνθρω-ποι. Ακόμη 8 σκοτώθηκαν στα γραφεία της Φα-ράν, 3 στο εργοστάσιο Φιλοπλάστ, 6 στο ερ-γοστάσιο FOURLIS και 6 στο εργοστάσιο τηςΒΙΟΚΥΤ. Επίσης άλλοι 7 άνθρωποι έχασαντην ζωή τους στην οικοδομή της οδού Πίνδουστη Νέα Φιλαδέλφεια και 16 στην πολυκα-τοικία της οδού Ψυχάρη, στη Μεταμόρφωση.
Θυμάμαι.......... 
7 Σεπτεμβρίου 1999………..
Ώρα Ελλάδος 14:56:50 …….
20 χρόνια πριν……...Το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, γινότανμια εκδήλωση στο Αρχηγείο ΠυροσβεστικούΣώματος επί της οδού Μουρούζη 4, με καλε-σμένο τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

Υπηρετούσα στην Διοίκηση Πυροσβεστι-κών Υπηρεσιών της Αθήνας που τότε στε-γαζόταν στο κτίριο επί της οδού Σαρρή 9,και είχα μεταβεί στην εκδήλωση με τον τότεΔιοικητή Ιωάννη Ζαφειρόπουλο και πολ-λούς άλλους Αξιωματικούς.Επιστρέφοντας στην Διοίκηση Αθηνώνκαι ενώ ετοιμαζόμασταν να αναχωρήσου-με από την Υπηρεσία, χτύπησε ο σεισμός. Ευθύς αμέσως  με τους συναδέλφους καιχωρίς καμία εντολή, καθότι ήταν δύσκοληη επικοινωνία με το κέντρο της Υπηρεσίας,επιβιβαστήκαμε σε υπηρεσιακό όχημα καικατευθυνθήκαμε μέσω του Κηφισού πο-ταμού προς Κηφισιά, όπου ήρθαμε αντιμέτω-ποι με μεγάλη κίνηση οχημάτων. Μεγάλη κυ-κλοφοριακή συμφόρηση υπήρχε σε όλουςτους δρόμους, αφού χιλιάδες πολίτες μετακι-νούνταν μαζικά προς κάθε κατεύθυνση. Η τη-λεφωνική επικοινωνία ήταν αδύνατη, διότι όλοιπροσπαθούσαν ταυτόχρονα να μιλήσουν μετους δικούς τους ανθρώπους.Από το κέντρο 199 του Π.Σ. ενημερω-θήκαμε ότι έχουν γκρεμιστεί κτίρια καιυπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα μέσα σ’αυτά, γεγονός που μετέδιδαν και οι ρα-διοφωνικοί σταθμοί. Ακούσαμε για τοεργοστάσιο FOURLIS στην Βαρυμπόμπηκαι μεταβήκαμε πάραυτα σ’ αυτό. Η νέαπτέρυγα του εργοστασίου είχε γκρεμιστεί.Παρέμεινα εκεί για περίπου τρεις ημέρεςμε πολλούς συναδέλφους, που ήρθαν γιαενίσχυση από άλλες Υπηρεσίες μας έχον-τας επικεφαλής τον κ. Γιώργο Μουμτζή(όπως προβάλλεται στην φωτο που επι-συνάπτεται στη σελ. 1 κατά την επίσκεψη τουτότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. ΜιχάληΧρυσοχοΐδη). Εκεί βοηθήσαμε να απεγκλωβι-στούν και να διασωθούν πολλοί εργαζόμενοι,όμως, δυστυχώς, έγινε ανάσυρση και έξι νεκρώναπό το γκρεμισμένο εργοστάσιο. Ήταν συγκινητική η προσφορά των πολι-τών σε εργαλεία, σε διασωστικά, σε μηχανή-ματα κ.λπ., ενώ η προσωπική εθελοντική ερ-γασία τους ήταν αμέριστη και συνεχής. Θυμά-μαι τους συγγενείς και τους φίλους των εγ-κλωβισμένων ατόμων να περιμένουν στον πε-ρίβολο του εργοστασίου, με αγωνία για μια νέαείδηση για τους δικούς τους ανθρώπους. Όταν ανασύραμε τους νεκρούς, τα συναι-σθήματά μας ήταν απερίγραπτα. Ειλικρινά, δενθέλω ούτε να θυμάμαι εκείνες τις στιγμές,που, δυστυχώς, έχουν μείνει ανεξίτηλα χα-ραγμένες στο μυαλό μου.Πιστεύω, ότι όλοι οι πυροσβέστες προσέ-φεραν ότι καλύτερο μπορούσαν και επέδειξαντόλμη, γενναιότητα και ανθρωπισμό.Από την ημέρα του φονικού σεισμού καιμετά, το Πυροσβεστικό Σώμα μπήκε στις καρ-διές όλων των ανθρώπων και αγαπήθηκε

όπως άλλωστε του άξιζε. Η μάχη στα συν-τρίμμια που ανάβλυζαν τον θάνατο, την αγω-νία, την αυταπάρνηση, τον ηρωισμό των πυ-ροσβεστών, έκοβαν την ανάσα όσων παρακο-λουθούσαν τις επιχειρήσεις των συνεργείωνστα γκρεμισμένα κτίρια είτε παρόντες είτε μέσααπό τους τηλεοπτικούς δέκτες.Ο σεισμός της Αθήνας δεν ήταν, φυσικά, οπρώτος καταστροφικός σεισμός που επενέβηη Υπηρεσία μας. Είχαν προηγηθεί τα προ-ηγούμενα χρόνια οι δονήσεις στη Θεσσαλονί-κη, στην Καλαμάτα, στο Αίγιο, όπου οι άρτια εκ-παιδευμένοι συνάδελφοι, επέδειξαν επαγγελ-ματισμό και προσήλωση στο καθήκον τους. Αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχωπλέον αποστρατευτεί, θυμάμαι με συγκίνησησήμερα εκείνες τις δύσκολες μέρες.Είναι δεδομένο ότι, σήμερα, οι πυροσβέστες,έχουν πιο σύγχρονο υλικό εξοπλισμό από ό,τιείχαμε εμείς παλαιότερα, γνώση και εμπειρία,και έτσι καθίστανται ικανοί για  να αντιμετω-πίσουν με σθένος οποιαδήποτε δύσκολη συγ-κυρία και παροτρύνω τους πολίτες να έχουν εμ-πιστοσύνη σ΄ αυτούς.
Παναγιώτης Βελής 

Ένας  πυροσβέστης  θυμάται….. 
20  χρόνια  μετά - σεισμός  Πάρνηθας 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Δημοσιεύτηκε στο Νομικό Περιοδικό του Δι-κηγορικού Συλλόγου Πειραιώς “ΠΕΙΡΑΪΚΗΝΟΜΟΛΟΓΙΑ” μελέτη του συναδέλφου μας καιμέλους της Ένωσής μας Ανδριανού Γκουρμ-πάτση Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού ε.α. –Νομικού, ”Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώ-δικα”. Την παραπάνω μελέτη μπορείτε να τηβρείτε στην ιστοσελίδα μας: eaaps.gr 

Ο  εμπρησμός 
στο  νέο  Ποινικό  Κώδικα 
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αποτελούμε την ασφαλέστερη και φθηνότε-ρη  δίοδο για μετανάστευση σε άλλη χώρα.Που σημαίνει μόνιμη εγκατάσταση και εργα-σία.  Κανένας εν τω μεταξύ, από τους τωρινούςοικονομικούς μετανάστες, δεν είναι διατε-θειμένος να παραμείνει στην Ελλάδα για ερ-γασία. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές με ικα-νοποιητική αμοιβή. Και όσοι από αυτούςέχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας, πληρώ-νονται στα όρια της υποτυπώδους συντηρή-σεως ή καταφεύγουν στη μικροεγκληματι-κότητα ή στο υπαίθριο μικρεμ-πόριο.Στο παρελθόν είχαμε υπο-στεί εισβολές μεταναστών απότις χώρες του υπαρκτού σο-σιαλισμού από τους οποίουςπολλοί Αλβανοί, που ασχολή-θηκαν κυρίως με την οικοδομήπαρέμειναν στη χώρα μας καιαφομοιώθηκαν. Γιατί δεν υπήρ-χε θρησκευτικός φανατισμός.Ενώ όλοι οι άλλοι επέστρεψανστις χώρες τους, κάποιες δε χή-ρες με τη σύνταξη του Έλληνασυζύγου τους. Η πρόταση να εγκατασταθούν οικονομικοίμετανάστες στην ύπαιθρο για να καλλιεργή-σουν εγκαταλελειμμένες εκτάσεις δεν έχειπιθανότητες επιτυχίας, γιατί αυτοί στη χώρατους δεν ήταν καλλιεργητές. Και λόγω θρη-σκευτικού φανατισμού, δεν μπορούν να αφο-μοιωθούν από το λοιπό πληθυσμό. Αντίθετα,οι Σύριοι πρόσφυγες, που πολλοί είναι χρι-στιανοί μπορούν να εγκατασταθούν με επι-τυχία στην ύπαιθρο.Για να είμαστε όμως, ακριβείς, πρόσφυγαςείναι αυτός που για να σώσει τη ζωή του, πουκινδυνεύει από εμπόλεμη κατάσταση ή εμ-φύλιο πόλεμο, καταφεύγει σε γείτονα χώρακαι ζητά προσφυγικό άσυλο, για το οποίοέχουν υπογραφεί πολλές διεθνείς συνθήκες.Και επιπλέον, υπάρχει η Διεθνής ΑρμοστείαΠροσφύγων, που φροντίζει για τους πρό-σφυγες και που στη χώρα μας με τις διεθνείςΜΚΟ έχει ενεργό ανάμειξη στη διαχείρισητου προσφυγικού ζητήματος.Πραγματικοί πρόσφυγες είναι μόνο οι Σύ-ριοι, που κανονικά αποκτούν την ιδιότητα τουπρόσφυγα μόνο στην Τουρκία, αλλά εμείςκατά οικονομία τους θεωρούμε πρόσφυγες.Την δε ιδιότητα του πρόσφυγα αποκτούν μεαπόφαση της επιτροπής ασύλου. Σε ό,τι όμωςαφορά στη διαδικασία, υπάρχουν πληροφο-ρίες ότι δεν χορηγήθηκε άσυλο σε τρεις Σύ-ριους χριστιανούς.Όλοι εισέρχονται λαθραία στη χώρα μας,δηλώνουν πρόσφυγες και μέχρι να αποφασί-

σει η επιτροπή παραμένουν στον τόπο εισό-δου, διαμένουν στα χοτ-σποτ, όπου και δια-τρέφονται  και λαμβάνουν επίδομα 400 ευρώτο μήνα, το οποίο στέλνουν με τη westernunion κατ’ ευθείαν στο χωριό τους. Η διαδικασία στις επιτροπές ασύλου κα-θυστερεί πολύ με αποτέλεσμα οι αιτούντεςάσυλο να παραμένουν για πολύ μεγάλα χρο-νικά διαστήματα στα χοτ–σποτ με οικογένειέςτους και μικρά παιδιά, που πηγαίνουν στα πλη-σιέστερα ελληνικά σχολεία, τους παρέχεται δεεξαιρετική ιατροφαρμακευτική περίθαλψηστα δημόσια νοσοκομεία κατά προτίμησηέναντι των Ελλήνων, πρακτική που έχει προ-

καλέσει διαμαρτυρίες, όπως και για κάποιεςαλαζονικές συμπεριφορές μελών ΜΚΟ.Η πλειοψηφία των οικονομικών μετανα-στών, που προέρχονται κυρίως από χώρες τηςυποσαχάριας Αφρικής, είναι νέοι, άγαμοι καιμωαμεθανοί και υπάρχουν υπόνοιες, ότι σ’ αυ-τούς υποκρύπτονται τζιχαντιστές, ενώ οιπραγματικοί πρόσφυγες συνήθως έρχονται οι-κογενειακώς, γι’ αυτό σε περίπτωση ναυαγίωνπνίγονται παιδιά.Η κατάσταση στα χοτ-σποτ στη Λέσβο, Χίοκαι Σάμο λόγω του ότι φιλοξενούν πολύ πε-ρισσότερους από τις προβλεπόμενες θέσεις, εί-ναι πολύ δύσκολη ενόψει του επερχομένου χει-μώνα. Και δεν υπάρχουν προοπτικές αμέ-σων λύσεων, γιατί κάθε πρόνοια ξεπερνιέταιαπό τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό νέωναφίξεων.Ήδη 1.300 άτομα μεταφέρθηκαν από τηΜόρια στη Νέα Καρβάλλη, αλλά αυτό μετα-φέρει απλά το πρόβλημα. Σε κάθε όμως πε-ρίπτωση πρέπει να συνεχισθεί η διασποράστην ενδοχώρα, γιατί τα μεγάλα νησιά τουΑνατολικού Αιγαίου έχουν υπερκορεσθεί απόμετανάστες και δεν αντέχουν άλλες αφίξεις,για να μην έχουμε τον χειμώνα ανατροπή τηςαναλογίας μεταξύ ντόπιων και προσφύγων.Η στάση των κατοίκων των νησιών,  πουαρχικά αγκάλιασαν και φιλοξένησαν τουςπρόσφυγες έγινε πλέον πολύ επιφυλακτική,γιατί φοβούνται, ότι θα εγκλωβιστούν στηχώρα μας και θα παραμείνουν εσαεί και εφό-

σον δεν μπορούν να αφομοιωθούν κυρίωςλόγω θρησκευτικού φανατισμού ούτε είναι δυ-νατόν να βρεθούν εργασίες γι’ αυτούς θαέχουμε φτώχεια και εγκληματικότητα καιενδεχομένως θα προκύψουν εθνικοί κίνδυνοι.Άρχισαν δε εκτός των συγκεντρώσεων δια-μαρτυρίας και ψηφισμάτων, και κάποιες μι-κροσυμπλοκές, που θα ενταθούν όταν οι με-τανάστες αρχίζουν να συγχρωτίζονται μετους ντόπιους.Στο Βαθύ της Σάμου, που το χοτ-σποτ βρί-σκεται στις παρυφές της πρωτεύουσας και φι-λοξενεί περίπου 5.000 μετανάστες, όσο περί-που και ο πληθυσμός της πόλης, οι οποίοι κυ-κλοφορούν κυρίως στηνπαραλία με τις γυναίκες ναφορούν μαντίλες νομίζεις,ότι βρίσκεσαι σε μουσουλ-μανική πόλη. Οι κάτοικοιτων πέριξ χωριών αντι-δρούν έντονα στην προ-γραμματισμένη δημιουρ-γία δεύτερου χοτ-σποτ σεμικρή σχετικά απόστασηαπό το άλλο, γιατί έτσι θαέχουμε πυκνή συγκέντρω-ση μεταναστών σε συνε-χόμενο χώρο και διαιώνισητου προβλήματος. Εθνικάσκόπιμο θα ήταν η επανεξέταση της δημι-ουργίας του νέου χοτ-σποτ.Η Τουρκία χρησιμοποιεί το γεγονός, ότι φι-λοξενεί 3.500.000 πρόσφυγες, τους οποίουςμπορεί να διοχετεύσει μόνο στην Ελλάδα,που με τις παρούσες συνθήκες θα εγκλωβι-στούν εδώ, ως διαπραγματευτικό εργαλείο γιανα επιτύχει διάφορα οφέλη δια των συνεχώνδιαπραγματεύσεων και απειλεί με δηλώσειςτου Ερντογάν ότι θα ανοίξει τον δρόμο για τηνΕυρώπη, εάν δεν λάβει οικονομική βοήθεια γιατους Σύριους πρόσφυγες.…Η συνολική λύση του προβλήματος είναιζήτημα γεωπολιτικό. Η εθνική κυβέρνηση τομόνο που μπορεί να κάνει είναι να λάβει μέτρα,ώστε να μην επωμίζονται όλο το βάρος του με-ταναστευτικού προβλήματος μόνο τα νησιάτου Αιγαίου. Εκείνο που μπορεί να γίνει για νασταματήσει η ροή νέων αφίξεων είναι να λη-φθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να γίνει πε-ποίθηση στους ήδη εδώ μετανάστες και αυτοίνα ειδοποιήσουν τους επίδοξους μετανάστες,ότι υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν εδώχωρίς καμιά διέξοδο και προοπτική, για νααναζητήσουν άλλη χώρα διελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα φυλάξεωςτων συνόρων πρέπει να είναι συνεχή με εθνι-κά μέσα και όχι με τη FRONTEX, που εκτελείρόλο ναυαγοσώστη, να διατάσσονται και ναεκτελούνται οι απελάσεις των παρανόμων με-ταναστών και να αποτρέπονται οι ντόπιοι νααπασχολούν παράνομους μετανάστες. 

ΤΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ  ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΤΟ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 



Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2019 7
ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Προσωπικά με απασχο-λούσε από το 2007 και πα-ρόλο που είχα φύγει απότις τάξεις του Πυροσβεστι-κού Σώματος άρχισα ναασχολούμαι γιατί έβλεπαότι όλο και πιο συ-χνά είχαμε τέτοιουείδους φαινόμεναστον Ελλαδικό χώρο…Από ότι μπορώ να θυμηθώ ακραία και-ρικά φαινόμενα στη χώρα μας είχαμε το2007 στην Ηλεία, το 2017 στη Μάνδρα Ατ-τικής, το 2018 στο Μάτι Αττικής και το2019 στη Χαλκιδική. Κάποιοι από εμάς προ-σπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση στοακραίο καιρικό φαινόμενο, χωρίς βέβαιανα το περιγράφουμε απόλυτα.Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να περιγράψω τοφαινόμενο όσο πιο απλά μπορώ για να γίνω κατα-νοητός σε όλους.
Τι είναι το ακραίο καιρικό φαινόμενο και

ποια τα χαρακτηριστικά του;Είναι αυτό που ενώ προβλέπεται από την Με-

τεωρολογική Υπηρεσία, δεν μπορεί να προσδιοριστείτο μέγεθος και η χρονική στιγμή της κορύφωσής του,αλλά ούτε και το ακριβές σημείο της εκδήλωσής του,με αλλά λόγια πρόκειται για το φαινόμενο που κα-ταρρέουν οι δομές και υποδομές κατά την εκδήλω-σή του.

Τι έχει ως αποτέλεσμα;Τον αιφνιδιασμό των πάντων, μεγάλες κατα-στροφές και θύματα όπου δεν μπορούν να συγκρι-θούν με οποιαδήποτε άλλη θεομηνία.
Διαχείριση της κρίσης
Τεράστιο κεφάλαιο Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν σχέδια

και μνημόνια εμπλοκής, επειδή όμως οι ενέργειες γί-νονται αφού συντελεστεί η όποια καταστροφήπροκύπτουν ενέργειες που πρέπει  να αυτοσχεδιά-ζονται.Η πρόληψη είναι πολύ δύσκολη, εξαρτάται καιμε το φαινόμενο και αυτό όπως είπαμε παραπάνωέχει πολλές παραμέτρους με βασικότερη τηδιάρκειά του.Επειδή διαβάζω, αλλά και ακούω για εκ-κένωση κάποιων χώρων (περιοχών, πόλεων,οικισμών και άλλων) δυστυχώς δεν αναφέ-ρονται σε πολύ βασικά θέματα, όπως πότε θαγίνει η ανακοίνωση της εκκένωσης, ο χώροςπου θα γίνει η συγκέντρωση και ο χρόνος-διάρ-κεια αυτής.Όλα αυτά περιγράφονται με λεπτομέρει-ες στο πόνημα που έχω γράψει «ΕΚΚΕΝΩΣΗΧΩΡΩΝ» και είναι στη διαδικασία της έκδοσης.Βασικό επίσης για όλα τα παραπάνω είναι ο συν-τονισμός των δυνάμεων να γίνεται από ένα πρόσωπομε μεγάλη εμπειρία σε τέτοια συμβάντα, άμεσηεπέμβαση, αποτελεσματικότητα των ενεργειών καιπολλά άλλα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα θέμα-τα και θα σταματήσω εδώ. 

ΑΚΡΑΙΑ  ΚΑΙΡΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΡΙΣΗΣ
Αντιστράτηγος  ΠΣ  ε.α.  Ιωάννης Ζαχίλας 

Από τότε που έδωσα τον όρκο και καταγράφτηκα στην επετηρίδα του ΠΥ-ΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με αριθμό μητρώου 05433 (14/05/1977), σκεφτόμουνότι κάποια μέρα θα έρθει και η έξοδος από αυτό.Βέβαια τα τριάνταχρόνια δεν ήταν και λίγα,αλλά όταν αποστρατεύ-θηκα (01/03/2007),άθελά μου ένοιωσα ότιδεν θα με πείραζε ανέκανα άλλα τόσα. Αυτόβέβαια στην σκέψη μου,γιατί βιολογικά δεν θαγινόταν.Τώρα γιατί όλααυτά, γιατί όλη αυτή ηιστορία μου, είχε και ταπαρελκόμενα, όπως στο-λές, πτυχία, βραβεύσεις,επιστολές από συναδέλ-φους, μετάλλια από λει-τουργούς του Κράτους,συμμετοχές σε σεμινάρια και πολλά άλλα.Ε! όλα αυτά δεν μπορούσα να φαντασθώ ότι θα είχαν χαθεί έτσι με απλούς τρό-πους, γι’ αυτό και κάθισα και έκανα αυτό το μάζεμα, που σε γενικές γραμμές  ήτανη έκφραση της Πυροσβεστικής μου ψυχής, ήταν ο σεβασμός του καθήκοντος, ήτανη αγάπη για το λειτούργημα που εμπεριέχει το έργο του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ.Το κόστος γι΄ αυτά ελάχιστο, η ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ, για το πυρο-σβεστικό έργο, όχι μόνο το δικό μου, αλλά του κάθε ΕΛΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ.Τώρα σε άλλο μετερίζι, (γιατί το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ δεν φεύγει και ξέρετε γιατί;στο χωριό μου ήμουν ο Γιάννης Ζαχίλας, τώρα είμαι ο Γιάννης ο πυροσβέστης) στηνΈνωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ασκώντας τα κα-θήκοντα Γ.Γ. της Ένωσης, με καινούργιες προκλήσεις, με μεγάλη αγωνία για τα προ-βλήματα που έχουν οι απόστρατοι συνάδελφοι, είναι σαν να ξημέρωσε μια και-νούργια μέρα, είναι σαν νέο άστρο που μας οδηγεί για νέες επιτυχίες λύνοντας πολ-λά, αλλά όχι όλα τα προβλήματα.Όλα αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας 

Αντιστράτηγος ΠΣ  ε.α. 

ΕΤΣΙ  ΑΠΛΑ  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΧΡΟΝΙΑ  ΣΤΟ  ΚΑΘΗΚΟΝ Με απόφαση του Γενικού Γραμμα-τέα Πολιτικής Προστασίας, κ. ΝίκουΧαρδαλιά, ορίστηκε Διοικητής του Συν-τονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προ-στασίας ο πρώην Αρχηγός του Πυρο-σβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος(ε.α.) Βασίλειος Παπαγεωργίου.Η νέα θέση ευθύνης του Εθνικού Δι-οικητή αφορά στη νέα δομή της Πολιτικής Προστασίαςόπως ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες και απορρέει από τις δια-τάξεις του Ν. 4623/19. Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα, αλλάκαι τις αρμοδιότητες που συνοδεύουν την απόφαση του Γε-νικού Γραμματέαγια την θέση τουΔιοικητή τουΣ.Ο.Π.Π., ο οποίοςθα αναπληρώνειστο ΣυντονιστικόΌργανο ΠολιτικήςΠροστασίας τονΓενικό Γραμματέα.Π α ρ ά λ λ η λ α ,έχει την ευθύνησυντονισμού και καθοδήγησης των δεκατριών ΠεριφερειακώνΔιοικητών-Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας οι οποίοιπροβλέπονται από τον ίδιο Νόμο και διορίστηκαν μετά την1η Σεπτεμβρίου από τους νέους Περιφερειάρχες, με τηνσύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ-στασίας, με σκοπό τον συντονισμό των φορέων που εμπλέ-κονται στα θέματα Πολιτικής Προστασίας και συνεπικουρούνστο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, τον συγχαίρειγια την ανάληψη των καθηκόντων του και του εύχεταικαλή τύχη με υγεία και ευόδωση των στόχων του. 

Εθνικός  Διοικητής  Πολιτικής  Προστασίας 
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Όταν τα σύννεφα του πολέμου κύκλωσαν τη χώρα μας εκείνη τησημαδιακή 28η Οκτωβρίου 1940, πολλοί ήταν αυτοί που στάθηκανστο ύψος των περιστάσεων και πολέμησαν για τη λευτεριά του έθνους.Αξιωματικοί και απλοί στρατιώτες έκαναν κάτι παραπάνω από τοκαθήκον τους όταν απέκρουσαν τον υπέρτερο ιταλικό στρατό και υπέ-γραψαν μια από τις πρώτες ήττες του Άξονα στον Β’ Παγκόσμιο Πό-λεμο.Η ελληνική αντίσταση δεν τέλειωσε όμως στο Έπος του 1940, κα-θώς συνεχίστηκε και στα χρόνια της Κατοχής μετρώντας μερικούς ακό-μα θριάμβους σε πείσμα της άνισης κατανομής δυνάμεων.Οι χιλιάδες αυτοί ήρωες που πολέμησαν για τη λευτεριά και τηναπελευθέρωση κατόπιν του τόπου έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα μηζητώντας ποτέ αντάλλαγμα. Χρέος μας είναι να τους θυμόμαστε καινα τους τιμάμε με τον ίδιο τρόπο που μνημονεύουμε τους γενναίουςοπλαρχηγούς του 1821.Άλλοι γνωστοί και άλλοι λιγότερο γνωστοί ήρωες της σύγχρονηςιστορίας μας, ας δούμε μια σειρά από έλληνες αξιωματικούς που έπρα-ξαν το καθήκον τους και κοίταξαν στα μάτια τον εχθρό, πολεμώνταςγια την πατρίδα.
Ο  Έφεδρος Λοχίας Δημήτριος Ίτσιος που ανέκοψε 
τη γερμανική επέλαση λέγοντας 38.000 μολυβένια «όχι». Υπάρχουν άντρες που θέλουνσυντάγματα ολόκληρα για νασταματήσουν τον εχθρό καιυπάρχει και ένας έφεδρος λο-χίας Πεζικού που το μόνο πουχρειαζόταν ήταν ένα πολυβο-λείο με πέντε άντρες! Η ιστορίαμας εξελίσσεται στα ελληνικάοχυρά της Γραμμής Μεταξά τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου 1941,όταν οι Γερμανοί προσπαθούν να διασπάσουν την αμυντική παράταξητων εννιά πολυβολείων της περιοχής.Ο έφεδρος Λοχίας Ίτσιος βρίσκεται επικεφαλής του πολυβολείουΠ8 στην Ομορφοπλαγιά των Σερρών. Έχει στην ευθύνη του πέντε τα-λαιπωρημένους φαντάρους, που πολεμούν όμως σαν θεριά και δεν φαί-νονται διατεθειμένοι να παραδοθούν.Το Π8 κάλυπτε εξάλλου την υποχώρηση των Ελλήνων και η απο-στολή του να αντέξει όσο μπορούσε περισσότερο ήταν υψίστης ση-μασίας για την οπισθοχώρηση των στρατιωτών και την ανασύνταξητου στρατεύματός μας στα Κρούσια. Τα οχτώ πολυβολεία καταλαμ-βάνονται και σιγούν και απομένει το Π8 του Ίτσιου, που πολεμά μέ-χρι να του τελειώσουν τα πυρομαχικά, κάπου 38.000 σφαίρες δηλα-δή, που αναγκάζουν τους Γερμανούς σε περισσότερες από 250 απώ-λειες. Μεταξύ των νεκρών Γερμανών και ένας αντισυνταγματάρχης.Ο  Ίτσιος, βλέποντας το τέλος να κοντοζυγώνει, διατάσσει τους πέν-τε άντρες του να φύγουν. Οι τρεις αποχωρούν, οι δυο συγχωριανοί τουμένουν ωστόσο στο πλευρό του. Μένουν για να πεθάνουν με τα όπλαστα χέρια, αγωνιζόμενοι σαν αγρίμια. Δεν πεθαίνουν όμως, καθώς τί-ποτα δεν μπορεί να τους καταβάλλει, ούτε οι βόμβες των στούκας ούτετα βλήματα του πυροβολικού.Τους νίκησε μόνο το αναπόφευκτο, η εξάντληση των σφαιρών τους.Κι έτσι βγήκαν και παραδόθηκαν με το κεφάλι ψηλά. Οι Γερμανοί πλη-σίασαν διστακτικά, μιας και τέτοια γενναιότητα κάποια έκπληξη θαέκρυβε, δεν μπορεί. Δεν έκρυβε. Ο στρατηγός των Γερμανών τον συγ-χαίρει και του αποδίδει τις στρατιωτικές τιμές. Και μετά του λέει: «Μουστοίχισες πάνω από διακόσιους άνδρες» και τον σκοτώνει πυροβο-λώντας τον στο κεφάλι.Οι δύο φαντάροι αφέθηκαν ελεύθεροι για να διηγηθούν την απί-στευτη ιστορία του πολυβολητή Ίτσιου. Μετά τον πόλεμο μάθαμε πωςο γερμανός διοικητής έγραψε στο ημερολόγιό του: «δεν μπορούσα νααφήσω στη ζωή έναν άνθρωπο που μου προξένησε τόσο μεγάλο κακό».

Ο αρχιμάστορας της εποποιίας του 1940, 
Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος Όταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού έστειλε τηνπεριβόητη διαταγή στην Ογδόη Μεραρχία τηςΗπείρου λίγους μήνες πριν από την ιταλική εισβο-λή καλώντας τη να οπισθοχωρήσει στη δεύτερηγραμμή άμυνας, ήταν μόνο ένας άνθρωπος αυτόςπου αψήφησε τα κελεύσματα των επιτελαρχών τηςΑθήνας και κράτησε τη σημαία της Ελλάδας ψηλά.Ο ηρωικός διοικητής της Ογδόης, ΧαράλαμποςΚατσιμήτρος, πολέμησε για την τιμή των όπλων καιέγραψε τα πρώτα και πιο ένδοξα κεφάλαια της ελληνικής εποποιίαςτου 1940, πολεμώντας στην πρώτη γραμμή άμυνας και εκδίδοντας τοδικό του γενναίο φιρμάνι: «Ουδεμία σκέψη διά υποχώρησιν, η τελευταίαγραμμή αμύνης είναι εδώ, μέχρις εσχάτων»!Ο σύγχρονος αυτός Λεωνίδας πολέμησε μόνος και χωρίς ουσιαστικήβοήθεια από το ΓΕΣ, χωρίς καν την πίστη κανενός στον αγώνα κατάτων Ιταλών, κι όμως νίκησε! Στάθηκε αγέρωχα στην πρώτη γραμμήκαι όχι μόνο κράτησε τα σύνορά μας άθικτα, αλλά μέσα σε λίγες εβδο-μάδες άρχισε να προελαύνει επιθετικά εναντίον των εισβολέων μέσαστο αλβανικό έδαφος.Ο Κατσιμήτρος και οι γενναίοι του φύλαξαν τις σύγχρονες Θερ-μοπύλες και έτρεψαν τον εισβολέα σε φυγή, αρνούμενος με το ηρωι-κό του «Κρατάω Καλπάκι» να συμμορφωθεί στις διαταγές για οπι-σθοχώρηση. Ο Αντιστράτηγος εξουδετέρωσε την ιταλική επίθεση μετην ηρωική του αντίσταση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην τελική νίκησε βάρος των Ιταλών. Αν ο διοικητής της Ογδόης είχε υπακούσει στουςτακτικισμούς του Παπάγου, τότε η έκβαση του πολέμου θα ήταν προ-φανώς διαφορετική. Ήταν η απείθειά του στις διαταγές της πολιτι-κής και στρατιωτικής ηγεσίας που έγραψε χρυσές πολεμικές σελίδεςγια το έθνος και οδήγησε στο Έπος του 1940.
Ο άνθρωπος που απέκρουσε την ιταλική «Εαρινή Επίθεση»
του 1941 στο Ύψωμα 731, Ταγματάρχης Δημήτριος Κασλάς Η διαταγή της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησηςφτάνει στο Ύψωμα 731: «Επί των θέσεών σας αμυν-θήτε μέχρις εσχάτων. Η Πατρίς, η Ανωτάτη Διοίκησιςαπαιτεί να κρατήσητε ψηλά την τιμήν των όπλων».Ο διοικητής του 2ου Τάγματος του 5ου ΣυντάγματοςΤρικάλων απαντά λακωνικά: «Οτιδήποτε και ανσυμβή δεν θα εγκαταλείψωμεν το 731 και έχω πε-ποίθησιν ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί».Κατόπιν γυρνά στους άντρες του και βροντοφωνάζει: «Όποιος γυ-ρίσει την πλάτη στον εχθρό θα τουφεκίζεται». Η εντολή του ταγμα-τάρχη Κασλά σφράγισε άλλη μια ηρωική σελίδα στην πολεμική επο-ποιία του 1940, ένα από αυτά τα περιστατικά αυταπάρνησης και αν-δρείας που επιφυλάσσονται συνήθως για τον Μαραθώνα, τη Σαλαμίνακαι την Επανάσταση του 1821.Κι όμως, ο πολεμικός άθλος του Κασλά στο Ύψωμα 731 κατά τηδιάρκεια της «Εαρινής Επίθεσης» των Ιταλών στα μέσα Μαρτίου του1941 είναι ένα ανδραγάθημα γραμμένο με αίμα και τόλμη, ένας απί-στευτος πραγματικά σε έκταση, σημασία και συμβολή αγώνας. Οι ιτα-λικές φασιστικές δυνάμεις, με την παρουσία του ίδιου του Μουσολί-νι, λαχταρούν να δρέψουν την πρώτη νίκη κατά της Ελλάδας και ναεισέλθουν στην Αθήνα θριαμβευτές. Στο διάβα τους μπαίνει όμως τοκαταραμένο γι’ αυτούς Ύψωμα 731, εκεί όπου επί επτά ημέρες το σύν-ταγμα δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά απέκρουσε τα κύματα των επιτι-θέμενων αντιπάλων.Το ύψωμα 731 κράτησε όλες τις λυσσαλέες επιθέσεις των Ιταλώνκαι πέρασε στην παγκόσμια ιστορία ως ένα από τα πιο αιματοβαμμένα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΕΠΕΤΕΙΟΥ  ΤΗΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940 

Συνέχεια στη σελ. 9 

Αφιέρωμα στους επώνυμους και ανώνυμους της εποποιίας του 1940-41 
που δόξασαν την Ελλάδα και απέδειξαν ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες 
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υψώματα ολόκληρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο για τον Ταγ-ματάρχη Κασλά που το κράτησε όρθιο, ανάγκασε τους Ιταλούς σε οπι-σθοχώρηση δίνοντας τέλος στα εχθρικά σχέδιά τους: η τύχη του Ελ-ληνο-Ιταλικού Πολέμου έχει κριθεί και έφερε τη σφραγίδα του διοι-κητή του Υψώματος 731.
Ο «κανονιέρης» του Ελληνο-Αλβανικού μετώπου, 
Ταγματάρχης Δημήτριος Κωστάκης Ο απόστρατος ταγματάρ-χης ή «γεροταγματάρχης»,όπως έμεινε στη στρατιωτικήμας ιστορία, ανακλήθηκεεσπευσμένα τον Αύγουστο του1940 στην ενεργό υπηρεσίαως έφεδρος εκ μονίμων. Οι επι-τελείς ήξεραν καλά γιατί τον επανέφεραν στο μέτωπο: γιατί με τον Κω-στάκη δεν θα πήγαινε καμιά κανονιά χαμένη!Πάντα στην πρώτη γραμμή ανάμεσα στους μπαρουτοκαπνισμένουςάντρες του, ο Ταγματάρχης έγινε σύμβολο κάθε αγωνιζόμενου Έλληνα,φίλος, αδελφός και πατέρας του απλού στρατιώτη που πολεμούσε στοπλευρό του ως ίσος προς ίσο. Γι’ αυτό ίσως και μετά τον Πόλεμο του1940 οι στρατιώτες του απαντούσαν στην ερώτηση για το πού είχανπολεμήσει με το χαρακτηριστικό: «Ήμουν με τον Κωστάκη!».Ο Αξιωματικός του ορεινού πυροβολικού, πλάι στον Υποστράτη-γο Κατσιμήτρο και τον Συνταγματάρχη Μαυρογιάννη, ήταν η ψυχή τουΈπους του 1940, συμμετέχοντας στις επιτελικές αποφάσεις τηςηρωικής 8ης Μεραρχίας. Κάτω από τις διαταγές του, το ελληνικό Πυ-ροβολικό, με τα στρατηγικά παραταγμένα παρατηρητήριά του, θέρισετους Ιταλούς και οι Έλληνες τον άκουγαν να βροντοφωνάζει συνεχώςμε τη στεντόρεια φωνή του: «Μη σκιάζεστε! Ο Θεός είναι Ρωμιός μωρέ,θα τους πετάξουμε στη θάλασσα!». Όπως ορκίζονταν μάλιστα οι άν-τρες του, ο Κωστάκης δεν χρησιμοποίησε ποτέ όργανα μέτρησης. Ερ-γαλεία ήταν για τον Ταγματάρχη οι γροθιές του, με τις οποίες έδειχνεστους πυροβολητές τις μοίρες και έκανε τα βλήματα να βρίσκουν πάν-τα διάνα. Τα επεισόδια της πολεμικής δράσης του γερόλυκου αυτούείναι πραγματικά αμέτρητα, γι’ αυτό και δοξάστηκε τόσο σε κείνα ταμαρτυρικά βουνά της Ηπείρου.Τα ιταλικά άρματα της Μεραρχίας Κενταύρων που επιτέθηκε στοΚαλπάκι τον ξέρουν καλά τον Κωστάκη, ο οποίος κατέστρεψε πολλάκαι ανάγκασε τα υπόλοιπα να οπισθοχωρούν σε πλήρη αταξία. Αρ-γότερα βούλιαξε μερικά ακόμα στους βάλτους του Καλαμά και ανέ-κοψε όλες τις ιταλικές επιχειρήσεις των τεθωρακισμένων. Η συντρι-βή των ιταλικών τανκς ήταν έργο του Κωστάκη που αποθέωσε το ελ-ληνικό Πυροβολικό.
Ο υπερασπιστής του Οχυρού Ρούπελ που ανάγκασε 
τους Γερμανούς να σταθούν προσοχή μπροστά του, 
Ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος Όταν ο διοικητής τουΡούπελ είπε το θρυλικό«τα οχυρά δεν παραδί-δονται, καταλαμβάνον-ται», δεν είχε προφανώςεπίγνωση του άθλου πουήταν έτοιμος να κάνει, έναν άθλο που θα μετέφερε το στίγμα της γεν-ναίας ελληνικής αντίστασης στα πέρατα της συμμαχικής Ευρώπης. Ωςάλλος ένας σύγχρονος Λεωνίδας, ο διοικητής του οχυρού Γεώργιος Δου-ράτσος αρνείται να υποκύψει στον εχθρό, αρνείται να υπακούσει στοφιρμάνι για παράδοση που φτάνει στα αυτιά του και εκτοξεύει ένα«μολών λαβέ» που θα έκανε υπερήφανους τους αρχαίους Σπαρτιάτεςγια την πορεία του νεοελληνικού έθνους.Με τους ταλαιπωρημένους και μπαρουτοκαπνισμένους στρατιώ-τες του έκανε μια τέτοια αντίσταση στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνοραπου θα έστελνε το Ρούπελ στην Ιστορία σαν άλλο παραμύθι. Σε πεί-σμα μάλιστα της ίδιας Ιστορίας που ήθελε το οχυρό να πέφτει εύκο-

λα στη στρατιωτική παντοδυναμία της ναζιστικής λαίλαπας.Ο Δουράτσος απέκρουσε όλες μα όλες τις επιθέσεις του γερμανι-κού συντάγματος, αφήνοντας τις σφοδρές μάχες να μαίνονται για μέ-ρες. Η χώρα μας εν τω μεταξύ συνθηκολογεί, ο Δουράτσος όμως εκεί,πολεμά για την τιμή των όπλων. Δεν πιστεύει μάλιστα τους απε-σταλμένους των Γερμανών που του μεταφέρουν τα νέα για την ελ-ληνική ήττα και τη συνθηκολόγηση που έχει υπογραφεί στη Θεσσα-λονίκη και αντιγυρνά: «Ο αγών θα συνεχιστεί. Πάσαν δε απόπειρα προ-σεγγίσεως του οχυρού θα συντριβεί»!Αποκομμένος και περικυκλωμένος, μάχεται σαν αγρίμι και σταματάτην ηρωική αντίσταση μόνο όταν καταφτάνει η επίσημη διαταγή γιακατάπαυση του πυρός. Βγαίνει όμως από το Ρούπελ με το κεφάλι ψηλάως νικητής, καθώς ξέρει ότι τον έπιασαν μόνο επειδή τον ανάγκασαννα παραδοθεί. Και την ώρα που βγαίνει, αντικρίζει τους Γερμανούς νατου αποδίδουν στρατιωτικές τιμές! Ο Διοικητής των εχθρών έβαλε τουςάντρες του να παρουσιάσουν τα όπλα τους μονολογώντας πως τέτοιααντίσταση δεν είχε ξαναδεί.Την απογοήτευση του Δουράτσου και των γενναίων του για τηνπαράδοσή τους απάλυνε ελαφρώς η διαταγή του ίδιου του Χίτλερ πουάφηνε τους ήρωες του Ρούπελ ελεύθερους. Ο Ταγματάρχης Δουράτσοςτιμήθηκε εκτεταμένα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρί-δα και αποστρατεύτηκε το 1950 με τον βαθμό του Υποστράτηγου.
Ο ήρωας της Πίνδου, Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης Η θρυλική μορφή του Ελ-ληνο-Ιταλικού Πολέμου είχεδείξει την ανδρεία του ήδη απότη Μικρασιατική Εκστρατεία,όταν πήρε μέρος εθελοντικά(και τιμήθηκε κατόπιν με τοΧρυσό Αριστείο Ανδρείας). Πρωτοπόρος του μηχανοκίνητου Πεζικούαλλά και των τεθωρακισμένων, ο Δαβάκης αποστρατεύτηκε το 1937ως συνταγματάρχης, καθώς η υγεία του δεν ήταν πια σε καλή κατά-σταση.Κάτι που προφανώς δεν έπαιξε κανέναν ρόλο για τον ίδιο όταν ανα-κλήθηκε άρον-άρον στην ενεργό υπηρεσία τον Αύγουστο του 1940 καιτοποθετήθηκε Διοικητής του ευαίσθητου Αποσπάσματος Πίνδου. Μετους 2.000 άντρες του 51ου Συντάγματος Πεζικού του θα αντιμετω-πίσει μόνος την επίλεκτη 3η Ιταλική Μεραρχία Αλπινιστών («Τζούλια»)των 10.000 στρατιωτών στις πρώτες κρίσιμες στιγμές του πολέμουτην 28η Οκτωβρίου.Παρά τα εναντίον του προγνωστικά, ο Δαβάκης κράτησε το μέτωποκαι την 1η Νοεμβρίου πέρασε κιόλας στην αντεπίθεση, ενισχυμένοςπια από την 1η Μεραρχία Πεζικού. Κράτησε μόνος έναν νευραλγικότομέα ευθύνης 35 χιλιομέτρων. Οι άντρες του τον θυμούνταν ανήσυχοκαι νευρώδη να τηλεφωνεί συνεχώς στα απομακρυσμένα φυλάκιά τουκαι να ενημερώνεται για την κατάσταση.Το λιοντάρι της Πίνδου τραυματίστηκε σε αναγνωριστική επιχεί-ρηση της ελληνικής αντεπίθεσης, και τέθηκε εκτός μάχης. Οι άντρεςπου έτρεξαν να περιποιηθούν τα τραύματά του συνάντησαν όμως τημήνη του Συνταγματάρχη, ο οποίος συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις τουτους διέταξε: «Άσε με εμένα, πες με πεθαμένο! Και κοίτα να μη σου πά-ρουν τις θέσεις! Τράβα!».Τον Δεκέμβριο του 1942 οι ιταλικές αρχές κατοχής συνέλαβαν τονΔαβάκη ως ύποπτο συμμετοχής σε αντιστασιακή οργάνωση. Τοπλοίο που μετέφερε τον Δαβάκη από την Πάτρα στην Ιταλία με σκο-πό τον εγκλεισμό του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης τορπιλίστηκε απόσυμμαχικό υποβρύχιο στα ανοιχτά των αλβανικών ακτών, τον Ια-νουάριο του 1943.Ο ήρωας του αλβανικού μετώπου έχασε τη ζωή του στα νερά τηςΑδριατικής. Η σορός του περισυνελέγη, αναγνωρίστηκε και θάφτη-κε στον Αυλώνα, το λιμάνι της Αλβανίας. Μετά τον πόλεμο τα οστά τουδιακομίστηκαν και ενταφιάστηκαν στην Αθήνα. 

Πηγή: Newsbeast
Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης  
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ΦΑΡΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ ΤΗΝΟΥ: Κατασκευά-στηκε το 1910. Το ύψος του πύργου είναι 10μέτρα. Είναι εγκατεστημένος στο ακρωτήριοτου Παπάργυρα λίγα χιλιόμετρα από το χωριόΛιβάδα. Παρατημένος στην "τύχη" του και οιφθορές τόσο στον εσωτερικό του χώρο όσο καιστον περίβολο από την μακρόχρονη "εγκατά-λειψή" του είναι σημαντικές.

ΦΑΡΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ σήμα κατατεθέν τηςΆνδρου: Κατασκευάστηκε το 1887, το ύψος τουκυλινδρικού του πύργου είναι 7 μέτρα. Βρί-σκεται ακριβώς απέναντι από το ενετικό κά-στρο στην πρωτεύουσα της Άνδρου στηνΧώρα. Είναι ο μοναδικός φάρος χτισμένοςπάνω σε βράχο μέσα στην θάλασσα. Το 1943 καταστράφηκε από τους... Γερ-μανούς. Το 1994, με δωρεά της οικογένειας Γου-λανδρή, -ζεύγος Αλέκου και Μαριέττας Γου-

λανδρή- εις μνήμην της κόρης τους Βιολάντας,ο πύργος ανακατασκευάστηκε στην αρχική τουμορφή και από τότε λειτουργεί και πάλι ως αυ-τόματος ασετιλίνης.

ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Πάνω από 5 αιώνες στέ-κεται ο φάρος του παλιού λιμανιού των Χανίων.Ο φάρος που έχει γίνει σήμα αναγνώρισης τηςπόλης σ' όλο τον κόσμο. Η ιστορία του συνδέ-εται με την ιστορία του λιμανιού. Το 1212 μ.Χ.οι Ενετοί κατέκτησαν όλη την Κρήτη. Τότε απο-φάσισαν να οικοδομήσουν μια νέα πόλη πάνωστην αρχαία Κυδωνία (τα σημερινά Χανιά). Τολιμάνι δεν είναι όλο φυσικό. Αρχίζει να κατα-σκευάζεται ανάμεσα στο 1320 και 1356 μ.Χ.. Τοέργο συνεχίστηκε για τα επόμενα 200 χρόνιαοπότε κατασκευάστηκε και ο φάρος σε δια-φορετική μορφή από τη σημερινή. Από το1645 μέχρι το 1830 στην Κρήτη παρέμενανΤούρκοι κατακτητές. Αυτοί δεν χρησιμοποι-ούσαν το λιμάνι των Χανίων αλλά αυτό της Σού-δας. Έτσι με τα χρόνια ο φάρος καταστράφη-κε αφού κανείς δεν φρόντιζε για την συντήρησήτου. Το 1830 οι Άγγλοι έδωσαν την Κρήτηστους Αιγύπτιους. Τότε έγιναν πολλά δημόσιαέργα. Ο φάρος επισκευάστηκε πάνω στην αρ-χική του βάση. Όμως ο νέος φάρος είναι δια-φορετικός από τον παλιό, μοιάζει πιο πολύ μεμιναρέ. 

ΦΑΡΟΣ ΤΑΙΝΑΡΟΥ: Είναι ο νοτιότεροςφάρος της ανατολικής ηπειρωτικής Ευρώπης.Κατασκευάστηκε από τους Γάλλους στα 1882και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1887. Ηπρώτη ανακαίνιση του φάρου έγινε στα 1930.Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμουπαρέμεινε σβηστός καθώς έπαψε να λειτουρ-γεί και επαναλειτούργησε το 1947 στα  πλαί-σια της ανασυγκρότησης του φαρικού δι-κτύου. Το 1982 έγινε η αυτοματοποίησή τουκαι η μετατροπή του σε ηλιακό. Ο πύργος τουφάρου είναι τετράγωνος ύψους 16 μέτρων. 

ΦΑΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: Κα-τασκευάστηκε το 1892 από την Γαλλική Εται-ρεία Φάρων. Το ύψος του πύργου του είναι 10μέτρα. Στην αρχή λειτούργησε με πετρέλαιο.Κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έμεινε σβηστόςμέχρι το 1945 όταν άρχισε η αναδιοργάνωση
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Συνέχεια στη σελ. 11 

ΦΑΡΟΙ  …ΟΙ  ΑΨΥΧΟΙ  ΗΡΩΕΣ Χαμένοι στη λήθη του χρόνου και της ιστορίας των θαλασσών, άψυ-χοι ήρωες μιας άλλης εποχής στέκουν ακόμη αγέρωχοι και ακλόνητοισε θέσεις στρατηγικές, παρακαταθήκη της ναυτικής μας παράδοσης. Αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα περασμένων αιώνων που ενώνουντο παρελθόν με το μέλλον, κρατώντας άσβεστο το πολύτιμο φως τους,ως δωρήματα της πολιτιστικής ομορφιάς της Χώρας μας.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝΗ ονομασία των φάρων συνδέεται άμεσα με τον πύργο που έκτισεστο Αιγυπτιακό νησί Φάρος, στα ανατολικά της εισόδου του λιμανιούτης Αλεξάνδρειας, ο μεγάλος Αρχιτέκτονας των Ελληνιστικών χρόνωνΣώστρατος. Ο πύργος κτίστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα και κα-τέρρευσε από σεισμό τον 8ο μ.Χ. αιώνα. Από το όνομα αυτού του νησιούτης Αιγύπτου πήραν την ονομασία τους όλοι οι πυρσοφόροι πύργοι, οιοποίοι χρησίμευαν για την επισήμανση της πορείας των πλοίων. Μέχρι τον 18ο αιώνα στη λειτουργία των φάρων χρησιμοποιούντανγια την παραγωγή της φλόγας, ως καύσιμη ύλη, τα ξύλα, τα κάρβουνα,ή ακόμη και διάφορες ρητίνες. Από τον 18ο αιώνα και μετά αντικατα-στάθηκε η παραπάνω καύσιμη ύλη και καθιερώθηκε το λάδι και κυρίωςτο πετρέλαιο.Οι απαιτήσεις όμως της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για ανεγέρσεις φά-

ρων σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως οι ύφαλοι, οι σκόπελοι, οι βραχο-νησίδες κ.ά. και η ανάγκη επάνδρωσης των φάρων αυτών, οδήγησε τηνέρευνα στην κατασκευή φωτιστικών μηχανημάτων που δεν απαιτού-σαν την καθημερινή ανθρώπινη παρουσία.Έτσι το 1911 η Σουηδική εταιρεία AGA παρουσίασε μία τέτοια συ-σκευή που λειτουργούσε με αέριο ασετιλίνης. Η συσκευή αυτή άναβεαυτόματα τη νύχτα και τις μέρες με πυκνή συννεφιά και έσβηνε πάλιαυτόματα όταν υπήρχε επαρκής ορατότητα.Από το 1946 έχουμε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στη λει-τουργία των φάρων, εκεί όπου τα κτίσματα αυτά ήταν προσιτά και ηηλεκτροδότησή τους ήταν εύκολη. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά εγ-καταλείπεται και η ηλεκτρική ενέργεια και αντικαθίσταται με φωτο-βολταϊκά στοιχεία που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρι-κή. 
ΤΟ ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΤο φαρικό δίκτυο της χώρας μας θεωρείται από τα μεγαλύτερα καιπιο οργανωμένα στον κόσμο. Αυτό αποτελείται από 1.309 φάρους, φα-νούς και φωτοσημαντήρες εκ των οποίων οι 57 είναι επιτηρούμενοι, ενώοι 6 είναι μόνιμα επανδρωμένοι.Η ακριβής χρονολογία κατασκευής του πρώτου Ελληνικού φάρουδεν μας είναι γνωστή. 
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του φαρικού δικτύου από το Πολεμικό Ναυτι-κό. Το 1983 ηλεκτροδοτήθηκε και έγινε πλή-ρως αυτοματοποιημένος το 1988. 

ΦΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΕΦΑ-
ΛΟΝΙΑΣ: Έργο του τοποτηρητή Νάπιερ, ο κα-λύτερος φάρος που έχτισαν ποτέ οι Άγγλοι σταΕπτάνησα το 1824, μια μοναδική αρχιτεκτονικήκατασκευής φάρου. Οφείλει την ιδιαιτερότη-τά του σ’ ένα ανεμόμυλο, ορατός από 15 -20 μί-λια με καλό καιρό. Ανακατασκευάσθηκε το1995 και κρίθηκε διατηρητέος αποτελώνταςένα από τα καλύτερα αξιοθέατα της Κεφαλο-νιάς.

ΦΑΡΟΣ  ΛΙΘΑΡΙ  ΣΚΥΡΟΥ: Κατασκευά-στηκε το 1894. Το ύψος του πύργου του είναι12,5 μέτρα, βρίσκεται στην περιοχή Λιθάρι στηΣκύρο. Κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠαγκοσμίουΠολέμου παρέμεινε σβηστός. Στα πλαίσια ανα-συγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επανα-λειτούργησε το 1949 με πηγή ενέργειας το πε-τρέλαιο. Το 1988 τα μηχανήματα πετρελαίουαντικαταστάθηκαν και ο φάρος λειτούργησεως επιτηρούμενος ηλιακός. Είναι ο μοναδικόςφάρος στην Ελλάδα με διώροφο κτίσμα απόκατασκευής του στη βάση του πύργου. 

ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ: Είναι κτισμένοςμερικά μέτρα νότια του οικισμού Άμπελος, σευψόμετρο 368 μέτρων, στις δυτικές ακτές τουνησιού. Κτίστηκε το 1880 από την Γαλλική

Εταιρεία Φάρων και τότε ήταν ένας από τουςμεγαλύτερους φάρους της Μεσογείου, καθώςήταν ορατός σε απόσταση 42 μιλίων. Ήταν πε-ριστρεφόμενος και έτσι ήταν ορατός από όλεςτις πλευρές της Γαύδου, με αποτέλεσμα τη δι-ευκόλυνση των διερχόμενων πλοίων μεταξύΚρήτης και Γαύδου. Ο φάρος και τα τριγύρω κτίρια βομβαρδί-στηκαν από τους Γερμανούς τον Μάιο του1942. Ανακατασκευάστηκε το 2003 αλλά πλέ-ον λειτουργεί ως καφετέρια, κατά τη διάρκειατης θερινής περιόδου. Το συγκρότημα περι-λαμβάνει επίσης ένα μουσείο για την ιστορίατου φάρου με φωτογραφίες και τον παλιό εξο-πλισμό του φάρου της Γαύδου.

ΦΑΡΟΣ ΚΡΑΝΑΗ ΓΥΘΕΙΟΥ: Το νησάκιΚρανάη, στην άκρη του λιμανιού του Γυθείου,ήταν σύμφωνα με τη μυθολογία το ερωτικό κα-ταφύγιο του Πάρη και της Ωραίας Ελένηςμετά την απαγωγή και προτού αναχωρήσουνγια την Τροία. Πρωτολειτούργησε το 1859. Κατά τη διάρ-κεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο φάροςπαρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγ-κρότησης του φαρικού δικτύου, επαναλει-τούργησε το 1949. Μέχρι το 2002 λειτουργούσεμε ασετιλίνη, οπότε και αυτοματοποιήθηκε μεηλιακή ενέργεια.  Το 2004 ηλεκτροδοτήθηκε καιλειτουργεί ως επιτηρούμενος.

ΦΑΡΟΣ ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ  ή  ΔΙΔΥΜΗ  (ΣΥ-
ΡΟΣ): Ο φάρος του νησιού θεμελιώθηκε με βα-σιλική δαπάνη στις 25 Ιανουαρίου 1834  για τοπρώτο έτος της βασιλείας του Όθωνα. Αρχι-τέκτονας ήταν ο Βαυαρός Γιόχαν Ερλάχερ,ενώ κατασκευάστηκε από τη Γαλλική ΕταιρείαΦάρων.Το ύψος του κυλινδρικού του πύργου είναι29,5 μέτρα. Είναι ο παλαιότερος και ταυτό-χρονα ψηλότερος φάρος του Ελληνικού φαρι-κού δικτύου. Είναι ο πρώτος με περιστρεφό-μενο μηχανισμό στο Αιγαίο και από τους σπα-νιότερους ελληνικούς τύπους με το φαρόσπι-το στο ισόγειο.

Το μέγεθος και η εμβέλειά του τροφοδό-τησαν για χρόνια τη λαϊκή αφήγηση, ότι η λάμ-ψη του διακρινόταν ακόμη και από τη Σμύρνη.

ΦΑΡΟΣ ΨΑΘΟΥΡΑΣΟ φάρος της Ψαθούρας χτίστηκε το 1895μετά το ναυάγιο ενός Δανέζικου πλοίου που ξε-χείλισε πια το ποτήρι: οι ξέρες αυτές ήταν πολύεπικίνδυνες για τη ναυσιπλοΐα και κάτι έπρε-πε να γίνει. Χτίστηκε πάνω σε σχέδια Γάλλωνμηχανικών, από πετράδες Σκοπελίτες πουχρησιμοποίησαν πέτρα από το νησί ενώ με-ταφέρθηκαν μόνο τα μαρμάρινα σκαλοπάτιακαι μια άλλη μαλακότερη και ευκολοπελέκητηπέτρα για τις ακμές του κτιρίου και τα ανοίγ-ματα. Η Ψαθούρα είναι το βορειότερο απ' όλα τανησιά του συμπλέγματος των Σποράδων. 

ΦΑΡΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΟ φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1854από την Γαλλική Εταιρεία Φάρων. Βρίσκεταικοντά στο Τρίκερι στο απώτατο άκρο τηςχερσονήσου της Μαγνησίας, στο ακρωτήριοΚαβούλια στην είσοδο του Παγασητικού κόλ-που. Κτίστηκε σε δύο οικοδομικές φάσεις, ηπρώτη το 1854 από τη Γαλλική Εταιρεία τωνΟθωμανικών Φάρων, κατά την οποία κτίστη-κε το φαρόσπιτο, και εντάχθηκε στο Ελληνικόφαρικό δίκτυο το 1881 με την προσάρτηση τηςΘεσσαλίας στο Ελληνικό κράτος.Στη δεύτερη οικοδομική φάση κτίστηκε οπύργος του φάρου το 1918 από το ΕλληνικόΔημόσιο, ο οποίος είναι τετράγωνος και έχειύψος 9 μέτρων. Το 2001 χαρακτηρίστηκε απότο Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατη-ρητέο μνημείο.
Πηγή: Newsbeast  
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Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης 

Συνέχεια από τη σελ. 10 

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΩΝ  ΦΑΡΩΝ – ΦΑΡΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 



Επειδή πλανώνται τελευταία πολλά ερωτήματα σχετικά με τηναναστολή ή περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση εργασίας των ενστόλωνσυνταξιούχων, σταχυολογώντας τις ισχύουσες διατάξεις, θα θέλαμε νασας επισημάνουμε τα σημαντικότερα σημεία τους.
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 13-5-2016Όσοι ήταν συνταξιούχοι και εργάζονταν κατά την ψήφιση τουν.4387/2016, δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13-5-2016Για όσους αναλαμβάνουν εργασία μετά την 13-5-2016 (ημερομηνίαεφαρμογής του Ν. Κατρούγκαλου), είτε συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατοςμετά την 13-5-2016 ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της ερ-γασίας/δραστηριότητας, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισηςστον ΕΦΚΑ, γίνεται περικοπή της ακαθάριστης σύνταξης (κύριας και επι-κουρικής) κατά 60%. Συνεπώς, σε περίπτωση που αναληφθεί δραστη-ριότητα για την οποία δεν προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή κατα-στατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχει εφαρ-μογή η κοινοποιούμενη ρύθμιση περί απασχόλησης συνταξιούχων,ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προ-κύπτει εισόδημα.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΕιδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν ερ-γασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλε-ται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τουςγια όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τουςή η δραστηριότητά τους.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΟι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για τηνοποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινταιβάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ήλαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφί-σταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος εί-σπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 τουν.4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους (κύριας καιεπικουρικής).Αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής παραμένει εάν κάποιος συνταξιοδοτή-θηκε πριν την ισχύ του ν.4387/2016 και κάνει έναρξη εργασίας μετά τηνισχύ του νόμου αυτού, πως θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.Δηλαδή θα υπολογίζεται επί του μέσου όρου των αποδοχών από το 2002ή επί του τελευταίου μισθού που υπόκεινταν σε ασφαλιστικές εισφορέςόπως ισχύει για τις περιπτώσεις μέχρι τότε (εάν θα χάσουν δηλαδή οι συν-ταξιούχοι αυτοί το ευνοϊκό καθεστώς υπολογισμού της ανταποδοτικήςσύνταξης), αφού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4387/2016 ο συντα-ξιούχος μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρο-νικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησης. Είναι όμως στην δια-κριτική του ευκαιρία, “μπορεί” να μη κάνει χρήση του νέου χρόνου ασφά-λισης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτό δεν τον συμφέρει.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑΤέλος οι συνταξιούχοι λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δη-μοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν εισόδημα από αγροτική δρα-στηριότητα και δεν ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του άρ-θρου 40 του ν. 4387/2016 σε ετήσια βάση, ήτοι 410,26 Χ12= 4.923,12ευρώ, δεν δύναται να θεωρηθεί ως επανένταξη στην αγορά εργασίας τουσυνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας καιδεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 περί περικοπής ή αναστο-λής της σύνταξης.Για περισσότερα θα προτείναμε στους συνταξιούχους που επιθυμούννα εργαστούν, είτε να διαβάσουν τις σχετικές αναλυτικές εγκυκλίουςΦ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018 & ΑΡ.:33/19-9-2017 της ΓΓΚΑ καιτου ΕΦΚΑ αντίστοιχα που παραθέτουμε και την λοιπή νομοθεσία ή κα-λύτερα να επικοινωνήσουν με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες έκδο-σης συντάξεων ένστολων του Δημοσίου.

Πηγή: Κων/νος Δ. Ζαγγογιάννης 
Αντιπρόεδρος ΕΥΠΣ Περιφέρειας Αττικής
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Εργασία  των  ενστόλων 
συνταξιούχων  (τι  ισχύει) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  &  ΠΟΙΗΣΗ 

Ελλήνων  και  Ξένων  συγγραφέων

Το μυστικό του Σωκράτη για να μην σε αγγίζουν οι κακίες 
και οι προσβολές των άλλων

Μια μέρα, κάποιος προσέβαλε
άσχημα δημοσίως τον Σωκράτη φω-
νάζοντας στην αγορά:

– Είσαι παλιάνθρωπος, αγύρτης,
άσχετος και πότης! 

Ο Σωκράτης δεν απάντησε, απλώς
χαμογέλασε, κουνώντας το κεφάλι.

Ένας πλούσιος αριστοκράτης γνω-
στός του Σωκράτη, βλέποντας αυτή τη

σκηνή ρώτησε τον Σωκράτη:
– Πώς μπορείς και ανέχεσαι τέτοιες προσβολές; Δεν αισθάνε-

σαι άσχημα;
Ο Σωκράτης χαμογέλασε ξανά και του είπε: «Έλα μαζί μου».
Ο γνωστός του τον ακολούθησε σε μία παλαιά και σκονισμένη

αποθήκη. Ο Σωκράτης άναψε ένα πυρσό, και άρχισε να ψάχνει τρι-
γύρω, μέχρι που βρήκε μια άχρηστη, κουρελιασμένη και τρύπια χλα-
μύδα. Την έδωσε στον άντρα και του είπε: «Φόρεσέ τη, θα σου κά-
νει».

Ο άντρας κοίταξε την κουρελιασμένη χλαμύδα, και του είπε αγα-
νακτισμένος:

-«Είσαι καλά Σωκράτη; Θα φορέσω εγώ αυτό το κουρέλι; Και
του πέταξε πίσω τη χλαμύδα».

«Βλέπεις, του είπε ο Σωκράτης, φυσικά και δεν δέχθηκες να φο-
ρέσεις την βρώμικη χλαμύδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, και εμένα δεν
με άγγιξαν τα ανόητα και βρώμικα λόγια που είπε εκείνος ο άν-
θρωπος. Όταν κάποιος σου χαρίζει κάτι που δεν θέλεις, και εσύ δεν
το δεχθείς, σε ποιον ανήκει το απορριφθέν δώρο;»

Το να ταράσσεται κάποιος και να θυμώνει από τις προσβολές
των άλλων, είναι σαν να δέχεται να φορέσει τα κουρέλια που του
ρίχνουν.

Η ειλικρίνεια μπορεί να μην κρατήσει δίπλα σου πολλούς 
αλλά θα κρατήσει τους σωστούς! 

Σε μια εποχή όπου η υποκρισία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, οι
άνθρωποι αναγκάζονται να φορέσουν την μάσκα που ταιριάζει πιο
πολύ στα δικά τους συμφέροντα και να δώσουν ρεσιτάλ ερμηνεί-
ας! Φοβούνται να δείξουν τον πραγματικό εαυτό τους! Τους τρο-
μάζει η απόρριψη και η αποδοκιμασία από τους άλλους! Προτιμούν
να γίνουν ένα με την μάζα, ώστε να νιώθουν κοινωνικά αποδεκτοί
και όχι μόνο!

Για ποιο λόγο να εκφράσουν την πραγματική τους άποψη και
τα ειλικρινή συναισθήματά τους προς τους άλλους και να διακιν-
δυνεύσουν τη ρήξη αυτής της σχέσης -όποια και αν είναι αυτή, είτε
φιλική, είτε επαγγελματική- από την στιγμή που κρύβονται συμ-
φέροντα από πίσω; Αυτά τα άτομα είναι συνήθως μέσα στην καλή
χαρά με όλο τον κόσμο! Κάθε τους πρόταση συνοδεύεται με τις λέ-
ξεις “αγάπη μου, κούκλα μου” καθώς και πολλά άλλα παρόμοια. Βγά-
ζουν μια προσποιητή καλοσύνη που είναι πολύ καλή για να είναι
αληθινή!

Προτιμώ τους ειλικρινείς ανθρώπους, αυτούς που δεν θα δι-
στάσουν να εκφράσουν το όποιο παράπονο έχουν προς το πρόσωπό
μου, αυτούς που θα μου πουν την άποψή τους για το καλό μου χω-
ρίς να σκεφτούν μην τυχόν με πληγώσουν! Εκείνους που δεν θα δι-
στάσουν να με επιπλήξουν για ένα λάθος μου! Εκείνους που θα μου
πουν ποιο είναι το σωστό για μένα με οποιοδήποτε κόστος!

Συνήθως οι ειλικρινείς άνθρωποι δεν έχουν πολλούς φίλους! Για-
τί όχι μόνο και οι ίδιοι δεν αντέχουν την υποκρισία, αλλά παράλ-
ληλα η μάζα τους θεωρεί κακεντρεχείς! Η ειλικρίνεια μπορεί να μην
κρατήσει δίπλα σου πολλούς αλλά θα κρατήσει τους σωστούς!

Συγγραφέας Μαρία Αρφαρά

Επιμέλεια: nekgir 

ΓΩΝΙΑ…  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  &  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 


