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Τελετή παράδοσης-παραλαβής
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη 9 Ιουλίου 2019,
στην αίθουσα «Παύλος
Μπακογιάννης»
του
Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη τελετή παράδοσης – παραλαβής, όπου
ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Αναπληρωτής
Υπουργός Γεώργιος Κουμουτσάκος και ο Υφυπουργός Ελευθέριος Οικονόμου ανέλαβαν τα καθήκοντά τους, από την

απερχόμενη Υπουργό
Όλγα Γεροβασίλη και την
απερχόμενη Υφυπουργό
Κατερίνα Παπακώστα.
Ο νέος Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
μεταξύ των άλλων, δήλωσε:
«Είναι μεγάλη η χαρά
για μένα που ξαναβρίσκομαι με όλους εσάς με τους
Συνέχεια στη σελ. 4

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Του Αρεοπαγίτη ε.τ. Λέανδρου Ρακιντζή

Χρησιμοποιώντας
τον όρο προσφυγικό,
δεν κυριολεκτούμε,
γιατί οι περισσότεροι
από αυτούς, που μπαίνουν στη χώρα μας
λαθραία δεν είναι
πρόσφυγες, με την σχετική έννοια που δίνουν
οι διεθνείς συνθήκες. Αλλά οικονομικοί μετανάστες, κυρίως από χώρες της Αφρικής,

που βλέπουν τη χώρα μας, ως χώρα διελεύσεως για να περάσουν στη Γερμανία.
Επομένως, θε έπρεπε να το λέμε μεταναστευτικό. Φαίνεται, ότι στις χώρες της Αφρικής κυκλοφορεί η φήμη, ότι η Ελλάδα είναι
πολύ εύκολη χώρα διελεύσεως για την Ευρώπη, γιατί δώσαμε δείγματα ότι έχοντας τεράστια θαλάσσια σύνορα δεν μπορούμε να τα
διαφυλάξουμε με επιτυχία. Και συνεπώς,

Συνέχεια στη σελ. 6

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

Ενημερωτικά σημειώματα
σύνταξης – Αποφάσεις ΣτΕ

Του Παναγιώτη Βελή

σελ. 2

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

Ακραία καιρικά φαινόμενα Διαχείριση κρίσης

Του Ιωάννη Ζαχίλα

Εορτασμός
της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου 1940

σελ. 7

Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης

σελ. 8-9

Ιστορία των φάρων Φαρικό δίκτυο
στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης

Εργασία των ενστόλων
συνταξιούχων (τι ισχύει)

σελ. 10-11

Αθλητικές δραστηριότητες
Αποστράτων

σελ. 12

σελ. 4
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α.
ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Ο συνάδελφος ζωγράφος Σπύρος Μουρατίδης, μετά από επιλογή του έργου του από
διεθνή επιτροπή, συμμετέχει σε μία πολύ σημαντική παγκόσμια έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από 8-11 Δεκεμβρίου 2019 στο Indira Gandhi National Centre for the Arts, στο
Νέο Δελχί στην Ινδία. Στην έκθεση αυτή θα
συμμετάσχουν καλλιτέχνες από 55 χώρες
από όλο τον κόσμο. Τα εγκαίνια της έκθεσης
θα γίνουν στις 8 Δεκεμβρίου και έχουν προσκληθεί πρεσβευτές από πολλές χώρες και σημαντικές προσωπικότητες από τον παγκόσμιο
καλλιτεχνικό χώρο.
Ο συνάδελφος συμμετέχει με έναν πίνακα,
το θέμα του οποίου εμπνεύστηκε από την ιδιαίτερη πατρίδα του την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα αποτυπώνεται τμήμα πόρτας από εγκαταλελειμμένο σπίτι στο χωριό Δουκάδες
Κέρκυρας. Οι διαστάσεις του έργου είναι 38
Χ 56 εκατ.
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Ιδιοκτησία:
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος
Α.Φ.Μ. 997328354 Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου
ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
Γραφεία: Πειραιώς 31 Αθήνα
Τηλ. 2132158127 • FAX: 210 5205911
e-mail: info@eaaps.gr

Δ/νση Αλληλογραφίας: T.Θ. 3402 Τ.Κ. 10210
Εκδότης – Διευθυντής:
Παναγιώτης Βελής Τηλ. 6937210402

Επιμέλεια Έκδοσης:
Ανδρέας Μαρκαντώνης Τηλ. 6974823763

Συντακτική Ομάδα:
Παναγιώτης Βελής - Ανδρέας Μαρκαντώνης
Ιωάννης Ζαχίλας - Βασίλειος Κουλούρης
Χρήστος 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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ΤΟΥ

ΕΚΔΟΤΗ

Ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης – Αποφάσεις ΣτΕ

Συνάδελφοι,
Αναρτήθηκαν από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ τα ενημερωτικά σημειώματα του μηνός Ιανουαρίου 2019 των μηνιαίων συντάξεών μας που περιλαμβάνουν:
α. Το ποσό της εθνικής σύνταξης που φτάνει τα 384 ευρώ.
β. Η ανταποδοτική σύνταξη, το ποσό της οποίας εξαρτάται από τις εισφορές
που είχε πληρώσει ο συνταξιούχος σε όλο τον ασφαλιστικό βίο. Υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες
αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης και
γ. Η προσωπική διαφορά, δηλαδή η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο καταβλητέο ποσό
πριν από τον Μάιο του 2016 και το ποσό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό δηλ. με την αφαίρεση 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 του
παλαιού ποσού σύνταξης – μεικτού και καθαρού – με το νέο ποσό σύνταξης που προκύπτει από
τον επανυπολογισμό της 1ης/1/2019 του ν. 4387/2016. Επίσης βλέπουν την προσωπική διαφορά της σύνταξής τους, θετική ή αρνητική, και το τελικό καταβαλλόμενο ποσό που μπαίνει στον λογαριασμό τους. Η προσωπική διαφορά, η οποία σε πάρα πολλούς συναδέλφους είναι θετική (λίγα
χρόνια υπηρεσίας) και σε πολύ λίγους είναι αρνητική, δηλ. αυτοί έχουν αύξηση σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου.
Στη δεύτερη σελίδα οι συνταξιούχοι βλέπουν αναλυτικές πληροφορίες για τον επανυπολογισμό και για όλες τις παραμέτρους που ελήφθησαν υπόψη για την αναπροσαρμογή της σύνταξής
τους. Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη και εξατομικευμένη για τον κάθε συνταξιούχο χωριστά. Εκεί ο κάθε συνταξιούχος θα δει πως έγινε ο επανυπολογισμός της σύνταξής του και ποια
στοιχεία ελήφθησαν όπως χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές κ.ά.
Η μείωση που φαίνεται ως προσωπική διαφορά δεν εφαρμόζεται προς το παρόν, αλλά οι συνταξιούχοι είναι πλήρως ενήμεροι για το νέο μίγμα της σύνταξής τους, καθώς πλέον η παλιά τους
σύνταξη δεν υφίσταται από 1ης/1/2019.
Σε περίπτωση που κάποιος συνταξιούχος επιθυμεί να υποβάλει αίτημα ή ένσταση στα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα, και επειδή ήδη έχουν κυκλοφορήσει διάφορες αιτήσεις, έχει
προβλεφθεί η λειτουργία, από τις 15 Οκτωβρίου περίπου, ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον δικτυακό
τόπο του ΕΦΚΑ. Πάντως, η άποψή μου είναι, και εφόσον εκδόθηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ που
αφορούν την συνταγματικότητά η μη του ν. 4387/2016, να περιμένουμε να δημοσιευτούν οι αποφάσεις και ακολούθως σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο να προβούμε στις ενδεδειγμένες ενέργειες.
Με τις πρόσφατες αποφάσεις του (1880-1903/2019), το Συμβούλιο Επικρατείας νομιμοποίησε πανηγυρικά τον επανυπολογισμό των «παλαιών» συντάξεων, αναγνώρισε ως επιβεβλημένη
την προσωπική διαφορά, κατέστησε ανίσχυρες τις δικές του αποφάσεις του 2015 (22872290/2015) με τις οποίες οι ν. 4051/2012 και 4093/2012 είχαν κριθεί αντισυνταγματικοί, ήρθε
και τους νομιμοποίησε και, πιστεύω, ότι έβαλε στον πάγο τα αναδρομικά μας από τις παράνομες
περικοπές των συντάξεων του 2012 και την κατάργηση των Δώρων και των Επιδομάτων μας. Είναι ένας τρόπος να αποφευχθεί η ενσωμάτωση των αυξήσεων που ορίζει η πρώτη απόφαση του
ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών περικοπών συνεχίζει να αποτελεί τη λογική
του επανυπολογισμού των συντάξεων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

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

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

ΑΝ ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ

Η ‘Ενωσή μας κάνει γνωστό σε όλους
τους συναδέλφους εν ενεργεία, εν αποστρατεία και μέλη των οικογενειών τους ότι
η εφημερίδα μας “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για
ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ” με χαρά στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες, μελέτες, λογοτεχνία,
ποίηση, ζωγραφική ή άλλες δεξιότητες δραστηριότητες γενικότερου ενδιαφέροντος.
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Βαρβάρα Π. Βελή
Οικονομολόγος BSc, MSc, MBA, PhDc

Το να είναι κάποιος πυροσβέστης σημαίνει ότι αν
όλα πάνε καλά γίνεται
ήρωας, αν κάτι όμως πάει
λάθος τότε δυστυχώς όλοι
θα ξεσπάσουν πάνω του.
Είναι το πιο εύκολο θύμα
αλλά και ο πιο εύκολος
ήρωας. Είναι κάτι που δυστυχώς άκουγα και βίωνα
συχνά όταν ήμουν παιδί, καθώς είμαι κόρη πυροσβέστη και οφείλω να πω τώρα που μεγάλωσα ότι
αυτό με κάνει ιδιαίτερα περήφανη και δυνατή.
Κάθε φορά που ακούω ότι κάποια φωτιά έχει ξεσπάσει παρακολουθώ με ιδιαίτερη αγωνία τις προσπάθειες των πυροσβεστών για να την σβήσουν και
νοιώθω ιδιαίτερα ευχαριστημένη όταν η κατάσβεση γίνεται άμεσα. Το μυαλό μου τρέχει πίσω στα παιδικά μου χρόνια όταν ανακουφιζόμουν που έβλεπα
τον πατέρα μου να γυρνά στο σπίτι ύστερα από την
κατάσβεση μιας μεγάλης φωτιάς ικανοποιημένος για
το αίσιο τέλος της επιχείρησης κατάσβεσης. Θα μου
επιτρέψετε να παραδεχτώ ότι οι πυροσβέστες είναι
ήρωες και προσφέρουν κοινωνικό λειτούργημα
αφού το έργο τους είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και της διάσωσης του
φυσικού πλούτου της χώρας. Τους αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια για το έργο τους. Μόνο θαυμασμός
και δέος πρέπει σε όλους αυτούς που θυσιάζουν τη
ζωή τους, για να σώσουν τη δική μας.
Με αφορμή λοιπόν τα βιώματά μου, παρακολούθησα την εξέλιξη της υπόθεσης του κατά συρροή
δολοφόνου της Κύπρου, στην οποία συμμετείχε προσωπικώς και ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κύπρου κ. Μάρκος Τράγκολας και από
αυτό το γεγονός ήταν η αφορμή που του ζήτησα να
μου δώσει μια μικρή συνέντευξη, πράγμα το οποίο
αποδέχθηκε άμεσα και με πολλή χαρά.
• Πόσα χρόνια υπηρετήσατε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία;
Υπηρέτησα 40 χρόνια και μερικούς μήνες. Διορίστηκα την 1η Μαρτίου 1979 και αφυπηρέτησα την
1η Αυγούστου 2019.
• Ποιες είναι οι σπουδαιότερες μνήμες σας
κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας σας;
Οι σπουδαιότερες μνήμες μου είναι σίγουρα το
συμβάν της έκρηξης των εκρηκτικών στη Ναυτική
βάση στο Μαρί όπου χάσαμε 6 συναδέλφους της
ΕΜΑΚ. Αυτό συνέβη την 11η Ιουλίου του 2011. Σε
αυτό το συμβάν ζήσαμε σίγουρα τραγικές στιγμές.
Η συμμετοχή μου στις πυρκαγιές που έπληξαν την
Πελοπόννησο το 2007 ως Υπεύθυνος της Κυπριακής αποστολής ήταν για όλους μας μια τεράστια εμπειρία. Βίωσα σαν γενικός συντονιστής μεγάλες
αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Κύπρο ιδιαίτερα
μετά το 2000. Ασφαλώς, βέβαια, εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία ήταν η αναζήτηση, έρευνα και ανάσυρση
από φρεάτια και λίμνες των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου serial killer στο διάστημα μεταξύ της
17ης Απριλίου και 12ης Ιουνίου 2019, στην οποία
ήμουν γενικός συντονιστής.
• Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε
στην υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου;
Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα στην περίπτωση του κατά συρροή δολοφόνου ήταν αρκετές
σε αριθμό και βαθμό επικινδυνότητας. Αναφέρω
μόνο επιγραμματικά το μεγάλο βάθος των λιμνών,

την έλλειψη ορατότητας κάτω από το νερό, την μόλυνση των νερών, την μεγάλη έκταση των λιμνών,
την κατάσταση του βυθού αφού παλιά ο χώρος χρησιμοποιείτο ως λατομείο με απόκρημνες πλευρές και
μεγάλους όγκους συσσωρευμένης λάσπης. Γι’ αυτό
χρησιμοποιήθηκε πολύ εξειδικευμένος εξοπλισμός
και πολύ έμπειροι δύτες και η έρευνα διήρκησε περίπου 2 μήνες.

• Ποια από τα γεγονότα που αντιμετωπίσατε κατά την υπηρεσιακή σας καριέρα σάς σημάδεψαν περισσότερο;
Σίγουρα το συμβάν στην Ναυτική βάση στο Μαρί
και η έρευνα για την ανεύρεση των θυμάτων του
κατά συρροή δολοφόνου αποτελούν τις δύο ξεχωριστές περιπτώσεις που σημάδεψαν την καριέρα
μου.
• Πλήττεται η Κύπρος το καλοκαίρι από τις
φωτιές;
Είναι ένα φαινόμενο για το οποίο θεωρείται ότι
έχει υπάρξει σοβαρή πρόληψη. Η Κύπρος ιδιαίτερα
μετά το 2000 αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα με αγροτοδασικές πυρκαγιές. Βέβαια το ίδιο το
πρόβλημα ανάγκασε το κράτος να λάβει μέτρα και
να ενισχύσει τις υπηρεσίες για την πρόληψη αλλά
και για την καταστολή τους και πιστεύω ότι τώρα
είμαστε σε ικανοποιητικά επίπεδα πάντα όμως με
περιθώρια βελτίωσης.
• Ποιες ήταν οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κύπρο τις τελευταίες δεκαετίες;
Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές που συνέβησαν
στην Κύπρο ήταν αρκετές αλλά ενδεικτικά αναφέρω την πυρκαγιά το 2000 στην ορεινή περιοχή της
Λάρνακας όπου κάηκε έκταση 52 τετραγωνικών χιλιομέτρων και η πυρκαγιά στην περιοχή της Σόλιας
στην οροσειρά του Τροόδους το 2016 όπου κάηκε
κρατικό δάσος έκτασης 18 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
• Έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές σε καμένα
δάση;
Από το 2016 άρχισε η εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης του δάσους.
• Έχει υπάρξει συνεργασία και μετάδοση τεχνογνωσίας σε θέματα αρμοδιότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελλάδας Κύπρου;
Υπάρχει συνεχής συνεργασία με το αδελφό Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας με το οποίο διατηρούμε άριστες σχέσεις, γίνεται ανταλλαγή εκπαιδεύσεων και συνδράμει η κάθε υπηρεσία στην άλλη
για 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 τιμημένη στολή του πυροσβέστη κρύβεται ένας άνθρωπος πλημμυρισμένος με ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν νοείται πυροσβέστης αυτός που ενεργεί
ψυχρά επαγγελματικά.
• Πιστεύετε ότι η αγάπη του κόσμου είναι σημαντικό κίνητρο για τη δουλειά σας;
Η αγάπη του κόσμου είναι αυτή που δίνει φτερά στον πυροσβέστη και διατηρεί το υψηλό ηθικό
φρόνημα που είναι απαραίτητο στοιχείο για τον πυροσβέστη.
• Διάβασα ότι σας αποκαλούν Αρχηγό με Α
κεφαλαίο. Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό;
Έμαθα από νεαρή ηλικία να ενεργώ ομαδικά και
να διαδραματίζω ιδιαίτερο ρόλο που είναι αρχηγικός δίνοντας αξία και υπόσταση στον πυροσβέστη
προσπαθώντας να φέρω στην επιφάνεια και να αναδείξω τα ανθρώπινα συναισθήματά του. Πάντα
στα δύσκολα συμβάντα από την αρχή μέχρι το τέλος μαζί με συναδελφικό και καθοδηγητικό πνεύμα.
Η επίσημη στολή για μένα αποτελούσε την εξαίρεση.
• Ποια η γνώμη σας για το επάγγελμα του πυροσβέστη;
Το επάγγελμα του πυροσβέστη ολοένα γίνεται
πιο εξειδικευμένο, επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Χρειάζεται συνεχής εξειδικευμένη εκπαίδευση, υψηλό
ηθικό, συνεχής ψυχολογική υποστήριξη, πολύ καλή
φυσική κατάσταση και εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ενός συμβάντος ανάλογα με το είδος του
που θα στοχεύει πρώτιστα στην ασφάλεια των επιχειρούντων. Το επάγγελμα του πυροσβέστη προσφέρει πολλές συγκινήσεις και αφήνει τραγικές αλλά
και ευχάριστες αναμνήσεις.
• Ποιο μήνυμα στέλνετε στους συναδέλφους
σας;
Το μήνυμα που στέλνω στους συναδέλφους είναι ότι θα πρέπει να ενεργούν πάντα με ασφάλεια
και αν πρέπει να ρισκάρουν αυτό να γίνεται μόνο εάν
μπορούν να πάρουν επιπρόσθετα μέτρα για την δική
τους ασφάλεια. Δεν χρειαζόμαστε Ήρωες Πυροσβέστες αλλά Επαγγελματίες.
• Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας σας
έχετε σκεφτεί τις περαιτέρω ενασχολήσεις σας;
Επί του παρόντος θα ξεκουραστώ παρακολουθώντας πάντα την πορεία της Πυροσβεστικής και
το επίπεδο ποιοτικής προσφοράς της προς τον πολίτη. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ διαβιβάστε
την αγάπη μου και τον απέραντο σεβασμό μου στους
συναδέλφους μου του Πυροσβεστικού Σώματος
της Ελλάδας και τους υπέρ ευχαριστώ για την φιλία και την άψογη συνεργασία. Επιπρόσθετα σας ευχαριστώ και σας προσωπικά για την ευκαιρία που
μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
Στο σημείο αυτό, κλείνοντας την συνέντευξή μου
με τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, κ. Μάρκο Τράγκολα, αφού κατ’ αρχάς τον ευχαριστήσω θερμά, θα ήθελα να επισημάνω ότι
αφήνει ένα τρανταχτό παράδειγμα και μια παρακαταθήκη, που θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι
συνεχιστές του έργου του, οι οποίοι θα πρέπει να θυμούνται και να μιμούνται την αφοσίωση και τον ζήλο
που επέδειξε τόσο στις πρόσφατες ιδιαίτερα δύσκολες έρευνες για τα θύματα των πολλαπλών δολοφονιών που συγκλόνισαν το παγκύπριο και την
Ελλάδα, όσο και καθ’ όλη την σταδιοδρομία του.
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Τελετή παράδοσης- παραλαβής στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Συνέχεια από τη σελ. 1

οποίους μας συνδέουν δεσμοί συναισθηματικοί πρωτίστως, δεσμοί
που διαμορφώθηκαν μέσα από μάχες, σκληρές μάχες ενάντια στο
έγκλημα, σκληρές μάχες στη διαχείριση των κρίσεων, σκληρές μάχες για να προστατέψουμε και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.
Είναι μεγάλη τιμή για μένα η ανάθεση από τον Πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτού του χαρτοφυλακίου, είναι μεγάλη
τιμή και ταυτόχρονα όμως μεγάλη ευθύνη που καλούμαι να υπηρετήσω το χαρτοφυλάκιο της ασφάλειας της χώρας. Η ασφάλεια
ταυτίζεται με τη Δημοκρατία, η ασφάλεια ταυτίζεται με το δικαίωμά
μας να κυκλοφορούμε ελεύθεροι, η ασφάλεια ταυτίζεται με τη δυνατότητά μας και την απαίτησή μας να προστατεύουμε την περιουσία μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, η ασφάλεια είναι το
μέγιστο αγαθό. Χωρίς την ασφάλεια η Δημοκρατία σαπίζει και χωρίς την ασφάλεια κυριαρχεί ο φόβος που είναι η χαρά του ακροδεξιού, που είναι η χαρά του ρατσιστή, που είναι η χαρά καθενός
που μισεί τη κοινωνία και μισεί τους ανθρώπους.
Γι’ αυτό λοιπόν είμαστε εδώ, να συνεχίσουμε ένα έργο, μια προσπάθεια μεγάλη, να εμπεδώσουμε με τις προσπάθειές μας, με τις
επιχειρήσεις μας, με τον αγώνα μας όλο και περισσότερο κάθε μέρα
και την ίδια την ασφάλεια και το αίσθημα της ασφάλειας στον κόσμο. Αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή την αποστολή θα την υπηρετήσουμε αποφασιστικά, σας καλώ όλους σε επαγρύπνηση, σας
καλώ όλους σε κινητοποίηση, σας καλώ όλους να δούμε μπροστά
στο στόχο, να είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο και ο στόχος είναι ένας για όλους μας και κανείς άλλος. Ο στόχος είναι να εργαστούμε ούτως ώστε να μειώσουμε το έγκλημα, να δημιουργήσουμε κοινωνική ειρήνη, καθεστώς κοινωνικής ειρήνης της πόλης, να
αισθάνονται οι άνθρωποι ότι η πόλη τους, η γειτονιά τους, ανήκει
στα παιδιά τους, σε αυτούς και ότι εμείς είμαστε περήφανοι υπηρέτες του Ελληνικού λαού.
Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ να φύγουμε με ένα μήνυμα, το
οποίο πρέπει να κρατήσει ο καθένας, στο μυαλό του, στην ψυχή του,
ότι ξεκινάμε σήμερα μια πορεία, όπου ο καθένας θα κάνει δυο πράγματα σημαντικά, το ένα είναι θα αφιερωθεί στο στόχο του, στην
αποστολή του, η οποία θα προσδιοριστεί με επάρκεια, με λεπτομέρειες για τον καθένα από εμάς και ο καθένας από εμάς ταυτόχρονα είναι μια προσωπικότητα, μία μονάδα που είναι παρούσα εδώ
μέσα, είναι παρούσα έξω στην κοινωνία και είναι προσωπικότητα
περήφανη, αξιοπρεπής, αυτός, η οικογένειά του και υπηρετεί τον
ύψιστο στόχο που είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, των συμπολιτών μας.
Θα πετύχουμε λοιπόν, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, δεν θα μείνει κανείς πίσω, με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με φροντίδα προς
όλους, ιδιαίτερα προς αυτούς που είναι στον δρόμο τους αστυνομικούς, αυτοί που έχουν ανάγκη προστασίας της ζωής τους και να
είστε βέβαιοι ότι στο τέλος ξανά θα νικήσουμε το έγκλημα, θα νικήσουμε τους φόβους των ανθρώπων και θα γίνουμε περήφανοι
και αξιοπρεπείς, όπως μας αξίζει να είμαστε».
Στην τελετή παρέστησαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Σπυριδούλα Καλαντζή, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ταφύλλης, η Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι από τις
Ομοσπονδίες 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. Παναγιώτης Βελής, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώνης και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Απόστολος Γεροκώστας.
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Επιμνημόσυνη δέηση για τους
πεσόντες πυροσβέστες στον Καρέα

Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε
την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019, στον
Καρέα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νικόλαου Χαρδαλιά, στη μνήμη των πεσόντων
Αρχιπυροσβεστών Μαλούκου Δημητρίου και Μαυραειδή Θεμιστοκλή, του
Πυροσβέστη Διαβολή Αλέξανδρου, καθώς και του Εθελοντή Πυροσβέστη Καραμολέγκου Δημητρίου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση
μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στο δάσος
του Καρέα στον Υμηττό, στις 22 Ιουλίου 1998.
Το τρισάγιο τελέσθηκε από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Σιλουανό Βέργο εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, συνεπικουρούμενο από τον πατέρα Χαράλαμπο, Προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Αγίας Μαύρας, στον τόπο όπου έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό.
Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών Αρχιπύραρχος Χρήστος Λάμπρης και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Προστασίας
και Ανάπτυξης Υμηττού, Θανάσης Ηλιόπουλος.
Επίσης στην τελετή, εκτός από τις
οικογένειες, τους συγγενείς και τους
φίλους των αδικοχαμένων συναδέλφων, παρέστησαν ο Δήμαρχος Βύρωνα Άκης Κατωπόδης, ο Δήμαρχος Καισαριανής Ηλίας Σταμέλος, ο Δήμαρχος
Βούλας – Βάρης – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο Αντιδήμαρχος
Ηλιούπολης Χρήστος Καλαρύτης, ο
Αντιδήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Βασίλης Κρητικός, εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α., εθελοντικών οργανώσεων, Συλλόγων,
Συνδικαλιστικών Ενώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενώσεων Αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και πλήθος συναδέλφων.
Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Βελής, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των
πεσόντων

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
(Ιουλίου – Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2019)

ΔΡΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Αθανάσιος Σερεντέλος
15/09/2019 Ημιμαραθώνιος «στα Ίχνη
της Ιεράς Οδού» (21,1 χλμ.), χρόνος
02:08΄:12΄΄
22/09/2019 1ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας (21,1 χλμ.), χρόνος 02:05΄:30΄΄
Ανδρέας Μαρκαντώνης
22/09/2019 Δροσοπηγή Αφιδνών, αγώνας βουνού 9 χλμ. (2ος στην ηλικιακή κατηγορία), χρόνος 52’:39΄΄
29/09/2019 36ος Γύρος Πάρνηθας, αγώνας βουνού 16 χλμ., χρόνος 01:31΄:43΄΄
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Ένας πυροσβέστης θυμάται…..
20 χρόνια μετά - σεισμός Πάρνηθας

Ο σεισμός δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. Αυτό
όμως που προκάλεσε τους τόσους θανάτους και
τις αναρίθμητες καταστροφές, ήταν τόσο η συνολική διάρκειά του, 15 δευτερολέπτων, όσο
και το μικρό του εστιακό βάθος (από 9 μέχρι
14 χιλιόμετρα).
Στην επιφάνεια του εδάφους υπήρξαν ελάχιστα ρήγματα. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
ανακοίνωσε, αρχικά, πως ο σεισμός προκλήθηκε από ρήγμα μήκους 15 χιλιομέτρων που
καλύπτει την περιοχή μεταξύ Πεντέλης και
Πάρνηθας. Με βάση τη μελέτη δορυφορικών
δεδομένων που εξετάζουν την παραμόρφωση
καθ' ύψος του εδάφους που επιβεβαιώθηκε αργότερα από σεισμολογική μελέτη, και έγινε το
2008 αποδεκτή και από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο βρέθηκε ότι έγιναν δύο σεισμοί, έντασης 5,8 και 5,5 ρίχτερ, σε διαφορετικά ρήγματα και με διαφορά 3,5 δευτερολέπτων ο ένας
από τον άλλο.

Οι περιοχές που βρίσκονταν κοντά στο
επίκεντρο υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές:
Μενίδι, Άνω Λιόσια, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Μεταμόρφωση «είδαν» άναρχες κατασκευές να καταρρέουν καταπλακώνοντας δεκάδες ανθρώπους.
Από τον σεισμό κατέρρευσαν τρία εργοστάσια, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Ρικομέξ. Στο συγκεκριμένο κτίριο με τις άπειρες
κακοτεχνίες έχασαν την ζωή τους 39 άνθρωποι. Ακόμη 8 σκοτώθηκαν στα γραφεία της Φαράν, 3 στο εργοστάσιο Φιλοπλάστ, 6 στο εργοστάσιο FOURLIS και 6 στο εργοστάσιο της
ΒΙΟΚΥΤ. Επίσης άλλοι 7 άνθρωποι έχασαν
την ζωή τους στην οικοδομή της οδού Πίνδου
στη Νέα Φιλαδέλφεια και 16 στην πολυκατοικία της οδού Ψυχάρη, στη Μεταμόρφωση.
Θυμάμαι..........
7 Σεπτεμβρίου 1999………..
Ώρα Ελλάδος 14:56:50 …….
20 χρόνια πριν……...
Το πρωί της 7ης Σεπτεμβρίου 1999, γινόταν
μια εκδήλωση στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος επί της οδού Μουρούζη 4, με καλεσμένο τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

Υπηρετούσα στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αθήνας που τότε στεγαζόταν στο κτίριο επί της οδού Σαρρή 9,
και είχα μεταβεί στην εκδήλωση με τον τότε
Διοικητή Ιωάννη Ζαφειρόπουλο και πολλούς άλλους Αξιωματικούς.
Επιστρέφοντας στην Διοίκηση Αθηνών
και ενώ ετοιμαζόμασταν να αναχωρήσουμε από την Υπηρεσία, χτύπησε ο σεισμός.
Ευθύς αμέσως με τους συναδέλφους και
χωρίς καμία εντολή, καθότι ήταν δύσκολη
η επικοινωνία με το κέντρο της Υπηρεσίας,
επιβιβαστήκαμε σε υπηρεσιακό όχημα και
κατευθυνθήκαμε μέσω του Κηφισού ποταμού προς Κηφισιά, όπου ήρθαμε αντιμέτωποι με μεγάλη κίνηση οχημάτων. Μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση υπήρχε σε όλους
τους δρόμους, αφού χιλιάδες πολίτες μετακινούνταν μαζικά προς κάθε κατεύθυνση. Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν αδύνατη, διότι όλοι
προσπαθούσαν ταυτόχρονα να μιλήσουν με
τους δικούς τους ανθρώπους.
Από το κέντρο 199 του Π.Σ. ενημερωθήκαμε ότι έχουν γκρεμιστεί κτίρια και
υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα μέσα σ’
αυτά, γεγονός που μετέδιδαν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Ακούσαμε για το
εργοστάσιο FOURLIS στην Βαρυμπόμπη
και μεταβήκαμε πάραυτα σ’ αυτό. Η νέα
πτέρυγα του εργοστασίου είχε γκρεμιστεί.
Παρέμεινα εκεί για περίπου τρεις ημέρες
με πολλούς συναδέλφους, που ήρθαν για
ενίσχυση από άλλες Υπηρεσίες μας έχοντας επικεφαλής τον κ. Γιώργο Μουμτζή
(όπως προβάλλεται στην φωτο που επισυνάπτεται στη σελ. 1 κατά την επίσκεψη του
τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη). Εκεί βοηθήσαμε να απεγκλωβιστούν και να διασωθούν πολλοί εργαζόμενοι,
όμως, δυστυχώς, έγινε ανάσυρση και έξι νεκρών
από το γκρεμισμένο εργοστάσιο.
Ήταν συγκινητική η προσφορά των πολιτών σε εργαλεία, σε διασωστικά, σε μηχανήματα κ.λπ., ενώ η προσωπική εθελοντική εργασία τους ήταν αμέριστη και συνεχής. Θυμάμαι τους συγγενείς και τους φίλους των εγκλωβισμένων ατόμων να περιμένουν στον περίβολο του εργοστασίου, με αγωνία για μια νέα
είδηση για τους δικούς τους ανθρώπους.
Όταν ανασύραμε τους νεκρούς, τα συναισθήματά μας ήταν απερίγραπτα. Ειλικρινά, δεν
θέλω ούτε να θυμάμαι εκείνες τις στιγμές,
που, δυστυχώς, έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό μου.
Πιστεύω, ότι όλοι οι πυροσβέστες προσέφεραν ότι καλύτερο μπορούσαν και επέδειξαν
τόλμη, γενναιότητα και ανθρωπισμό.
Από την ημέρα του φονικού σεισμού και
μετά, το Πυροσβεστικό Σώμα μπήκε στις καρδιές όλων των ανθρώπων και αγαπήθηκε
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όπως άλλωστε του άξιζε. Η μάχη στα συντρίμμια που ανάβλυζαν τον θάνατο, την αγωνία, την αυταπάρνηση, τον ηρωισμό των πυροσβεστών, έκοβαν την ανάσα όσων παρακολουθούσαν τις επιχειρήσεις των συνεργείων
στα γκρεμισμένα κτίρια είτε παρόντες είτε μέσα
από τους τηλεοπτικούς δέκτες.
Ο σεισμός της Αθήνας δεν ήταν, φυσικά, ο
πρώτος καταστροφικός σεισμός που επενέβη
η Υπηρεσία μας. Είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια οι δονήσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα, στο Αίγιο, όπου οι άρτια εκπαιδευμένοι συνάδελφοι, επέδειξαν επαγγελματισμό και προσήλωση στο καθήκον τους.
Αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχω
πλέον αποστρατευτεί, θυμάμαι με συγκίνηση
σήμερα εκείνες τις δύσκολες μέρες.
Είναι δεδομένο ότι, σήμερα, οι πυροσβέστες,
έχουν πιο σύγχρονο υλικό εξοπλισμό από ό,τι
είχαμε εμείς παλαιότερα, γνώση και εμπειρία,
και έτσι καθίστανται ικανοί για να αντιμετωπίσουν με σθένος οποιαδήποτε δύσκολη συγκυρία και παροτρύνω τους πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη σ΄ αυτούς.
Παναγιώτης Βελής

Ο εμπρησμός
στο νέο Ποινικό Κώδικα

Δημοσιεύτηκε στο Νομικό Περιοδικό του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς “ΠΕΙΡΑΪΚΗ
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ” μελέτη του συναδέλφου μας και
μέλους της Ένωσής μας Ανδριανού Γκουρμπάτση Αντιστρατήγου – Υπαρχηγού ε.α. –
Νομικού, ”Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα”.
Την παραπάνω μελέτη μπορείτε να τη
βρείτε στην ιστοσελίδα μας: eaaps.gr
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Συνέχεια από τη σελ. 1

αποτελούμε την ασφαλέστερη και φθηνότερη δίοδο για μετανάστευση σε άλλη χώρα.
Που σημαίνει μόνιμη εγκατάσταση και εργασία.
Κανένας εν τω μεταξύ, από τους τωρινούς
οικονομικούς μετανάστες, δεν είναι διατεθειμένος να παραμείνει στην Ελλάδα για εργασία. Γιατί δεν υπάρχουν δουλειές με ικανοποιητική αμοιβή. Και όσοι από αυτούς
έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας, πληρώνονται στα όρια της υποτυπώδους συντηρήσεως ή καταφεύγουν στη μικροεγκληματικότητα ή στο υπαίθριο μικρεμπόριο.
Στο παρελθόν είχαμε υποστεί εισβολές μεταναστών από
τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού από τους οποίους
πολλοί Αλβανοί, που ασχολήθηκαν κυρίως με την οικοδομή
παρέμειναν στη χώρα μας και
αφομοιώθηκαν. Γιατί δεν υπήρχε θρησκευτικός φανατισμός.
Ενώ όλοι οι άλλοι επέστρεψαν
στις χώρες τους, κάποιες δε χήρες με τη σύνταξη του Έλληνα
συζύγου τους.
Η πρόταση να εγκατασταθούν οικονομικοί
μετανάστες στην ύπαιθρο για να καλλιεργήσουν εγκαταλελειμμένες εκτάσεις δεν έχει
πιθανότητες επιτυχίας, γιατί αυτοί στη χώρα
τους δεν ήταν καλλιεργητές. Και λόγω θρησκευτικού φανατισμού, δεν μπορούν να αφομοιωθούν από το λοιπό πληθυσμό. Αντίθετα,
οι Σύριοι πρόσφυγες, που πολλοί είναι χριστιανοί μπορούν να εγκατασταθούν με επιτυχία στην ύπαιθρο.
Για να είμαστε όμως, ακριβείς, πρόσφυγας
είναι αυτός που για να σώσει τη ζωή του, που
κινδυνεύει από εμπόλεμη κατάσταση ή εμφύλιο πόλεμο, καταφεύγει σε γείτονα χώρα
και ζητά προσφυγικό άσυλο, για το οποίο
έχουν υπογραφεί πολλές διεθνείς συνθήκες.
Και επιπλέον, υπάρχει η Διεθνής Αρμοστεία
Προσφύγων, που φροντίζει για τους πρόσφυγες και που στη χώρα μας με τις διεθνείς
ΜΚΟ έχει ενεργό ανάμειξη στη διαχείριση
του προσφυγικού ζητήματος.
Πραγματικοί πρόσφυγες είναι μόνο οι Σύριοι, που κανονικά αποκτούν την ιδιότητα του
πρόσφυγα μόνο στην Τουρκία, αλλά εμείς
κατά οικονομία τους θεωρούμε πρόσφυγες.
Την δε ιδιότητα του πρόσφυγα αποκτούν με
απόφαση της επιτροπής ασύλου. Σε ό,τι όμως
αφορά στη διαδικασία, υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν χορηγήθηκε άσυλο σε τρεις Σύριους χριστιανούς.
Όλοι εισέρχονται λαθραία στη χώρα μας,
δηλώνουν πρόσφυγες και μέχρι να αποφασί-

σει η επιτροπή παραμένουν στον τόπο εισόδου, διαμένουν στα χοτ-σποτ, όπου και διατρέφονται και λαμβάνουν επίδομα 400 ευρώ
το μήνα, το οποίο στέλνουν με τη western
union κατ’ ευθείαν στο χωριό τους.
Η διαδικασία στις επιτροπές ασύλου καθυστερεί πολύ με αποτέλεσμα οι αιτούντες
άσυλο να παραμένουν για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα στα χοτ–σποτ με οικογένειές
τους και μικρά παιδιά, που πηγαίνουν στα πλησιέστερα ελληνικά σχολεία, τους παρέχεται δε
εξαιρετική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
στα δημόσια νοσοκομεία κατά προτίμηση
έναντι των Ελλήνων, πρακτική που έχει προ-

καλέσει διαμαρτυρίες, όπως και για κάποιες
αλαζονικές συμπεριφορές μελών ΜΚΟ.
Η πλειοψηφία των οικονομικών μεταναστών, που προέρχονται κυρίως από χώρες της
υποσαχάριας Αφρικής, είναι νέοι, άγαμοι και
μωαμεθανοί και υπάρχουν υπόνοιες, ότι σ’ αυτούς υποκρύπτονται τζιχαντιστές, ενώ οι
πραγματικοί πρόσφυγες συνήθως έρχονται οικογενειακώς, γι’ αυτό σε περίπτωση ναυαγίων
πνίγονται παιδιά.
Η κατάσταση στα χοτ-σποτ στη Λέσβο, Χίο
και Σάμο λόγω του ότι φιλοξενούν πολύ περισσότερους από τις προβλεπόμενες θέσεις, είναι πολύ δύσκολη ενόψει του επερχομένου χειμώνα. Και δεν υπάρχουν προοπτικές αμέσων λύσεων, γιατί κάθε πρόνοια ξεπερνιέται
από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό νέων
αφίξεων.
Ήδη 1.300 άτομα μεταφέρθηκαν από τη
Μόρια στη Νέα Καρβάλλη, αλλά αυτό μεταφέρει απλά το πρόβλημα. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να συνεχισθεί η διασπορά
στην ενδοχώρα, γιατί τα μεγάλα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου έχουν υπερκορεσθεί από
μετανάστες και δεν αντέχουν άλλες αφίξεις,
για να μην έχουμε τον χειμώνα ανατροπή της
αναλογίας μεταξύ ντόπιων και προσφύγων.
Η στάση των κατοίκων των νησιών, που
αρχικά αγκάλιασαν και φιλοξένησαν τους
πρόσφυγες έγινε πλέον πολύ επιφυλακτική,
γιατί φοβούνται, ότι θα εγκλωβιστούν στη
χώρα μας και θα παραμείνουν εσαεί και εφό-

σον δεν μπορούν να αφομοιωθούν κυρίως
λόγω θρησκευτικού φανατισμού ούτε είναι δυνατόν να βρεθούν εργασίες γι’ αυτούς θα
έχουμε φτώχεια και εγκληματικότητα και
ενδεχομένως θα προκύψουν εθνικοί κίνδυνοι.
Άρχισαν δε εκτός των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας και ψηφισμάτων, και κάποιες μικροσυμπλοκές, που θα ενταθούν όταν οι μετανάστες αρχίζουν να συγχρωτίζονται με
τους ντόπιους.
Στο Βαθύ της Σάμου, που το χοτ-σποτ βρίσκεται στις παρυφές της πρωτεύουσας και φιλοξενεί περίπου 5.000 μετανάστες, όσο περίπου και ο πληθυσμός της πόλης, οι οποίοι κυκλοφορούν κυρίως στην
παραλία με τις γυναίκες να
φορούν μαντίλες νομίζεις,
ότι βρίσκεσαι σε μουσουλμανική πόλη. Οι κάτοικοι
των πέριξ χωριών αντιδρούν έντονα στην προγραμματισμένη δημιουργία δεύτερου χοτ-σποτ σε
μικρή σχετικά απόσταση
από το άλλο, γιατί έτσι θα
έχουμε πυκνή συγκέντρωση μεταναστών σε συνεχόμενο χώρο και διαιώνιση
του προβλήματος. Εθνικά
σκόπιμο θα ήταν η επανεξέταση της δημιουργίας του νέου χοτ-σποτ.
Η Τουρκία χρησιμοποιεί το γεγονός, ότι φιλοξενεί 3.500.000 πρόσφυγες, τους οποίους
μπορεί να διοχετεύσει μόνο στην Ελλάδα,
που με τις παρούσες συνθήκες θα εγκλωβιστούν εδώ, ως διαπραγματευτικό εργαλείο για
να επιτύχει διάφορα οφέλη δια των συνεχών
διαπραγματεύσεων και απειλεί με δηλώσεις
του Ερντογάν ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την
Ευρώπη, εάν δεν λάβει οικονομική βοήθεια για
τους Σύριους πρόσφυγες.…
Η συνολική λύση του προβλήματος είναι
ζήτημα γεωπολιτικό. Η εθνική κυβέρνηση το
μόνο που μπορεί να κάνει είναι να λάβει μέτρα,
ώστε να μην επωμίζονται όλο το βάρος του μεταναστευτικού προβλήματος μόνο τα νησιά
του Αιγαίου. Εκείνο που μπορεί να γίνει για να
σταματήσει η ροή νέων αφίξεων είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να γίνει πεποίθηση στους ήδη εδώ μετανάστες και αυτοί
να ειδοποιήσουν τους επίδοξους μετανάστες,
ότι υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν εδώ
χωρίς καμιά διέξοδο και προοπτική, για να
αναζητήσουν άλλη χώρα διελεύσεως.
Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα φυλάξεως
των συνόρων πρέπει να είναι συνεχή με εθνικά μέσα και όχι με τη FRONTEX, που εκτελεί
ρόλο ναυαγοσώστη, να διατάσσονται και να
εκτελούνται οι απελάσεις των παρανόμων μεταναστών και να αποτρέπονται οι ντόπιοι να
απασχολούν παράνομους μετανάστες.
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Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ιωάννης Ζαχίλας

Προσωπικά με απασχολούσε από το 2007 και παρόλο που είχα φύγει από
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος άρχισα να
ασχολούμαι γιατί έβλεπα
ότι όλο και πιο συχνά είχαμε τέτοιου
είδους φαινόμενα
στον Ελλαδικό χώρο…
Από ότι μπορώ να θυμηθώ ακραία καιρικά φαινόμενα στη χώρα μας είχαμε το
2007 στην Ηλεία, το 2017 στη Μάνδρα Αττικής, το 2018 στο Μάτι Αττικής και το
2019 στη Χαλκιδική. Κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση στο
ακραίο καιρικό φαινόμενο, χωρίς βέβαια
να το περιγράφουμε απόλυτα.
Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να περιγράψω το
φαινόμενο όσο πιο απλά μπορώ για να γίνω κατανοητός 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 προσδιοριστεί
το 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 καταρρέουν οι δομές και υποδομές κατά την εκδήλωσή του.

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

και μνημόνια εμπλοκής, επειδή όμως οι ενέργειες γίνονται αφού συντελεστεί η όποια καταστροφή
προκύπτουν ενέργειες που πρέπει να αυτοσχεδιάζονται.
Η πρόληψη είναι πολύ δύσκολη, εξαρτάται και
με το φαινόμενο και αυτό όπως είπαμε παραπάνω
έχει πολλές παραμέτρους με βασικότερη τη
διάρκειά του.
Επειδή διαβάζω, αλλά και ακούω για εκκένωση κάποιων χώρων (περιοχών, πόλεων,
οικισμών και άλλων) δυστυχώς δεν αναφέρονται σε πολύ βασικά θέματα, όπως πότε θα
γίνει η ανακοίνωση της εκκένωσης, ο χώρος
που θα γίνει η συγκέντρωση και ο χρόνος-διάρκεια αυτής.
Όλα αυτά περιγράφονται με λεπτομέρειες στο πόνημα που έχω γράψει «ΕΚΚΕΝΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ» και είναι στη διαδικασία της έκδοσης.
Βασικό επίσης για όλα τα παραπάνω είναι ο συντονισμός των δυνάμεων να γίνεται από ένα πρόσωπο
με μεγάλη εμπειρία σε τέτοια συμβάντα, άμεση
επέμβαση, αποτελεσματικότητα των ενεργειών και
πολλά άλλα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα θέματα και θα σταματήσω εδώ.

Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας

ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκου
Χαρδαλιά, ορίστηκε Διοικητής του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ο πρώην Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος
(ε.α.) Βασίλειος Παπαγεωργίου.
Η νέα θέση ευθύνης του Εθνικού Διοικητή αφορά στη νέα δομή της Πολιτικής Προστασίας
όπως ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες και απορρέει από τις διατάξεις του Ν. 4623/19. Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα, αλλά
και τις αρμοδιότητες που συνοδεύουν την απόφαση του Γενικού Γραμματέα
για την θέση του
Διοικητή
του
Σ.Ο.Π.Π., ο οποίος
θα αναπληρώνει
στο Συντονιστικό
Όργανο Πολιτικής
Προστασίας τον
Γενικό Γραμματέα.
Παράλληλα,
έχει την ευθύνη
συντονισμού και καθοδήγησης των δεκατριών Περιφερειακών
Διοικητών-Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας οι οποίοι
προβλέπονται από τον ίδιο Νόμο και διορίστηκαν μετά την
1η Σεπτεμβρίου από τους νέους Περιφερειάρχες, με την
σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό τον συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα Πολιτικής Προστασίας και συνεπικουρούν
στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, τον συγχαίρει
για την ανάληψη των καθηκόντων του και του εύχεται
καλή τύχη με υγεία και ευόδωση των στόχων του.

Από τότε που έδωσα τον όρκο και καταγράφτηκα στην επετηρίδα του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ με αριθμό μητρώου 05433 (14/05/1977), σκεφτόμουν
ότι κάποια μέρα θα έρθει και η έξοδος από αυτό.
Βέβαια τα τριάντα
χρόνια δεν ήταν και λίγα,
αλλά όταν αποστρατεύθηκα (01/03/2007),
άθελά μου ένοιωσα ότι
δεν θα με πείραζε αν
έκανα άλλα τόσα. Αυτό
βέβαια στην σκέψη μου,
γιατί βιολογικά δεν θα
γινόταν.
Τώρα γιατί όλα
αυτά, γιατί όλη αυτή η
ιστορία μου, είχε και τα
παρελκόμενα, όπως στολές, πτυχία, βραβεύσεις,
επιστολές από συναδέλφους, μετάλλια από λειτουργούς του Κράτους,
συμμετοχές σε σεμινάρια και πολλά άλλα.
Ε! όλα αυτά δεν μπορούσα να φαντασθώ ότι θα είχαν χαθεί έτσι με απλούς τρόπους, γι’ αυτό και κάθισα και έκανα αυτό το μάζεμα, που σε γενικές γραμμές ήταν
η έκφραση της Πυροσβεστικής μου ψυχής, ήταν ο σεβασμός του καθήκοντος, ήταν
η αγάπη για το λειτούργημα που εμπεριέχει το έργο του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ.
Το κόστος γι΄ αυτά ελάχιστο, η ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ ΤΕΡΑΣΤΙΑ, για το πυροσβεστικό 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) στην
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ασκώντας τα καθήκοντα Γ.Γ. της Ένωσης, με καινούργιες προκλήσεις, με μεγάλη αγωνία για τα προβλήματα που έχουν οι απόστρατοι συνάδελφοι, είναι σαν να ξημέρωσε μια καινούργια μέρα, είναι σαν νέο άστρο που μας οδηγεί για νέες επιτυχίες λύνοντας πολλά, αλλά όχι όλα τα προβλήματα.
Όλα αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.
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Αφιέρωμα στους επώνυμους και ανώνυμους της εποποιίας του 1940-41
που δόξασαν την Ελλάδα και απέδειξαν ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες

Όταν τα σύννεφα του πολέμου κύκλωσαν τη χώρα μας εκείνη τη
σημαδιακή 28η Οκτωβρίου 1940, πολλοί ήταν αυτοί που στάθηκαν
στο ύψος των περιστάσεων και πολέμησαν για τη λευτεριά του έθνους.
Αξιωματικοί και απλοί στρατιώτες έκαναν κάτι παραπάνω από το
καθήκον τους όταν απέκρουσαν τον υπέρτερο ιταλικό στρατό και υπέγραψαν μια από τις πρώτες ήττες του Άξονα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η ελληνική αντίσταση δεν τέλειωσε όμως στο Έπος του 1940, καθώς συνεχίστηκε και στα χρόνια της Κατοχής μετρώντας μερικούς ακόμα θριάμβους σε πείσμα της άνισης κατανομής δυνάμεων.
Οι χιλιάδες αυτοί ήρωες που πολέμησαν για τη λευτεριά και την
απελευθέρωση κατόπιν του τόπου έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα μη
ζητώντας ποτέ αντάλλαγμα. Χρέος μας είναι να τους θυμόμαστε και
να τους τιμάμε με τον ίδιο τρόπο που μνημονεύουμε τους γενναίους
οπλαρχηγούς του 1821.
Άλλοι γνωστοί και άλλοι λιγότερο γνωστοί ήρωες της σύγχρονης
ιστορίας μας, ας δούμε μια σειρά από έλληνες αξιωματικούς που έπραξαν το καθήκον τους και κοίταξαν στα μάτια τον εχθρό, πολεμώντας
για την πατρίδα.
Ο Έφεδρος Λοχίας Δημήτριος Ίτσιος που ανέκοψε
τη γερμανική επέλαση λέγοντας 38.000 μολυβένια «όχι».
Υπάρχουν άντρες που θέλουν
συντάγματα ολόκληρα για να
σταματήσουν τον εχθρό και
υπάρχει και ένας έφεδρος λοχίας Πεζικού που το μόνο που
χρειαζόταν ήταν ένα πολυβολείο με πέντε άντρες! Η ιστορία
μας εξελίσσεται στα ελληνικά
οχυρά της Γραμμής Μεταξά τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου 1941,
όταν οι Γερμανοί προσπαθούν να διασπάσουν την αμυντική παράταξη
των εννιά πολυβολείων της περιοχής.
Ο έφεδρος Λοχίας Ίτσιος βρίσκεται επικεφαλής του πολυβολείου
Π8 στην Ομορφοπλαγιά των Σερρών. Έχει στην ευθύνη του πέντε ταλαιπωρημένους φαντάρους, που πολεμούν όμως σαν θεριά και δεν φαίνονται διατεθειμένοι να παραδοθούν.
Το Π8 κάλυπτε εξάλλου την υποχώρηση των Ελλήνων και η αποστολή του να αντέξει όσο μπορούσε περισσότερο ήταν υψίστης σημασίας για την οπισθοχώρηση των στρατιωτών και την ανασύνταξη
του στρατεύματός μας στα Κρούσια. Τα οχτώ πολυβολεία καταλαμβάνονται και σιγούν και απομένει το Π8 του Ίτσιου, που πολεμά μέχρι να του τελειώσουν τα πυρομαχικά, κάπου 38.000 σφαίρες δηλαδή, που αναγκάζουν τους Γερμανούς σε περισσότερες από 250 απώλειες. Μεταξύ των νεκρών Γερμανών και ένας αντισυνταγματάρχης.
Ο Ίτσιος, βλέποντας το τέλος να κοντοζυγώνει, διατάσσει τους πέντε άντρες του να φύγουν. Οι τρεις αποχωρούν, οι δυο συγχωριανοί του
μένουν ωστόσο στο πλευρό του. Μένουν για να πεθάνουν με τα όπλα
στα χέρια, αγωνιζόμενοι σαν αγρίμια. Δεν πεθαίνουν όμως, καθώς τίποτα δεν μπορεί να τους καταβάλλει, ούτε οι βόμβες των στούκας ούτε
τα βλήματα του πυροβολικού.
Τους νίκησε μόνο το αναπόφευκτο, η εξάντληση των σφαιρών τους.
Κι έτσι βγήκαν και παραδόθηκαν με το κεφάλι ψηλά. Οι Γερμανοί πλησίασαν διστακτικά, μιας και τέτοια γενναιότητα κάποια έκπληξη θα
έκρυβε, δεν μπορεί. Δεν έκρυβε. Ο στρατηγός των Γερμανών τον συγχαίρει και του αποδίδει τις στρατιωτικές τιμές. Και μετά του λέει: «Μου
στοίχισες πάνω από διακόσιους άνδρες» και τον σκοτώνει πυροβολώντας τον στο κεφάλι.
Οι δύο φαντάροι αφέθηκαν ελεύθεροι για να διηγηθούν την απίστευτη ιστορία του πολυβολητή Ίτσιου. Μετά τον πόλεμο μάθαμε πως
ο γερμανός διοικητής έγραψε στο ημερολόγιό του: «δεν μπορούσα να
αφήσω 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 την
περιβόητη διαταγή στην Ογδόη Μεραρχία της
Ηπείρου λίγους μήνες πριν από την ιταλική εισβολή καλώντας τη να οπισθοχωρήσει στη δεύτερη
γραμμή άμυνας, ήταν μόνο ένας άνθρωπος αυτός
που αψήφησε τα κελεύσματα των επιτελαρχών της
Αθήνας και κράτησε τη σημαία της Ελλάδας ψηλά.
Ο ηρωικός διοικητής της Ογδόης, Χαράλαμπος
Κατσιμήτρος, πολέμησε για την τιμή των όπλων και
έγραψε τα πρώτα και πιο ένδοξα κεφάλαια της ελληνικής εποποιίας
του 1940, πολεμώντας στην πρώτη γραμμή άμυνας και εκδίδοντας το
δικό του γενναίο φιρμάνι: «Ουδεμία σκέψη διά υποχώρησιν, η τελευταία
γραμμή αμύνης είναι εδώ, μέχρις εσχάτων»!
Ο σύγχρονος αυτός Λεωνίδας πολέμησε μόνος και χωρίς ουσιαστική
βοήθεια από το ΓΕΣ, χωρίς καν την πίστη κανενός στον αγώνα κατά
των Ιταλών, κι όμως νίκησε! Στάθηκε αγέρωχα στην πρώτη γραμμή
και όχι μόνο κράτησε τα σύνορά μας άθικτα, αλλά μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να προελαύνει επιθετικά εναντίον των εισβολέων μέσα
στο αλβανικό έδαφος.
Ο Κατσιμήτρος και οι γενναίοι του φύλαξαν τις σύγχρονες Θερμοπύλες και έτρεψαν τον εισβολέα σε φυγή, αρνούμενος με το ηρωικό του «Κρατάω Καλπάκι» να συμμορφωθεί στις διαταγές για οπισθοχώρηση. Ο Αντιστράτηγος εξουδετέρωσε την ιταλική επίθεση με
την ηρωική του αντίσταση, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην τελική νίκη
σε βάρος των Ιταλών. Αν ο διοικητής της Ογδόης είχε υπακούσει στους
τακτικισμούς του Παπάγου, τότε η έκβαση του πολέμου θα ήταν προφανώς διαφορετική. Ήταν η απείθειά του στις διαταγές της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας που έγραψε χρυσές πολεμικές σελίδες
για 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 Διοίκησης
φτάνει στο Ύψωμα 731: «Επί των θέσεών σας αμυνθήτε μέχρις εσχάτων. Η Πατρίς, η Ανωτάτη Διοίκησις
απαιτεί να κρατήσητε ψηλά την τιμήν των όπλων».
Ο διοικητής του 2ου Τάγματος του 5ου Συντάγματος
Τρικάλων απαντά λακωνικά: «Οτιδήποτε και αν
συμβή δεν θα εγκαταλείψωμεν το 731 και έχω πεποίθησιν ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί».
Κατόπιν γυρνά στους άντρες του και βροντοφωνάζει: «Όποιος γυρίσει την πλάτη στον εχθρό θα τουφεκίζεται». Η εντολή του ταγματάρχη Κασλά σφράγισε άλλη μια ηρωική σελίδα στην πολεμική εποποιία του 1940, ένα από αυτά τα περιστατικά αυταπάρνησης και ανδρείας που επιφυλάσσονται συνήθως για τον Μαραθώνα, τη Σαλαμίνα
και την Επανάσταση του 1821.
Κι όμως, ο πολεμικός άθλος του Κασλά στο Ύψωμα 731 κατά τη
διάρκεια της «Εαρινής Επίθεσης» των Ιταλών στα μέσα Μαρτίου του
1941 είναι ένα ανδραγάθημα γραμμένο με αίμα και τόλμη, ένας απίστευτος πραγματικά σε έκταση, σημασία και συμβολή αγώνας. Οι ιταλικές φασιστικές δυνάμεις, με την παρουσία του ίδιου του Μουσολίνι, λαχταρούν να δρέψουν την πρώτη νίκη κατά της Ελλάδας και να
εισέλθουν στην Αθήνα θριαμβευτές. Στο διάβα τους μπαίνει όμως το
καταραμένο γι’ αυτούς Ύψωμα 731, εκεί όπου επί επτά ημέρες το σύνταγμα δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά απέκρουσε τα κύματα των επιτιθέμενων αντιπάλων.
Το ύψωμα 731 κράτησε όλες τις λυσσαλέες επιθέσεις των Ιταλών
και πέρασε στην παγκόσμια ιστορία ως ένα από τα πιο αιματοβαμμένα
Συνέχεια στη σελ. 9
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Συνέχεια από τη σελ. 8

υψώματα ολόκληρου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Όσο για τον Ταγματάρχη Κασλά που το κράτησε όρθιο, ανάγκασε τους Ιταλούς σε οπισθοχώρηση δίνοντας τέλος στα εχθρικά σχέδιά τους: η τύχη του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου έχει κριθεί και έφερε τη σφραγίδα του διοικητή του Υψώματος 731.

Ο «κανονιέρης» του Ελληνο-Αλβανικού μετώπου,
Ταγματάρχης Δημήτριος Κωστάκης
Ο απόστρατος ταγματάρχης ή «γεροταγματάρχης»,
όπως έμεινε στη στρατιωτική
μας ιστορία, ανακλήθηκε
εσπευσμένα τον Αύγουστο του
1940 στην ενεργό υπηρεσία
ως έφεδρος εκ μονίμων. Οι επιτελείς ήξεραν καλά γιατί τον επανέφεραν στο μέτωπο: γιατί με τον Κωστάκη δεν θα πήγαινε καμιά κανονιά χαμένη!
Πάντα στην πρώτη γραμμή ανάμεσα στους μπαρουτοκαπνισμένους
άντρες του, ο Ταγματάρχης έγινε σύμβολο κάθε αγωνιζόμενου Έλληνα,
φίλος, αδελφός και πατέρας του απλού στρατιώτη που πολεμούσε στο
πλευρό του ως ίσος προς ίσο. Γι’ αυτό ίσως και μετά τον Πόλεμο του
1940 οι στρατιώτες του απαντούσαν στην ερώτηση για το πού είχαν
πολεμήσει με το χαρακτηριστικό: «Ήμουν με τον Κωστάκη!».
Ο Αξιωματικός του ορεινού πυροβολικού, πλάι στον Υποστράτηγο Κατσιμήτρο και τον Συνταγματάρχη Μαυρογιάννη, ήταν η ψυχή του
Έπους του 1940, συμμετέχοντας στις επιτελικές αποφάσεις της
ηρωικής 8ης Μεραρχίας. Κάτω από τις διαταγές του, το ελληνικό Πυροβολικό, με τα στρατηγικά παραταγμένα παρατηρητήριά του, θέρισε
τους Ιταλούς και οι Έλληνες τον άκουγαν να βροντοφωνάζει συνεχώς
με τη στεντόρεια φωνή του: «Μη σκιάζεστε! Ο Θεός είναι Ρωμιός μωρέ,
θα τους πετάξουμε στη θάλασσα!». Όπως ορκίζονταν μάλιστα οι άντρες του, ο Κωστάκης δεν χρησιμοποίησε ποτέ όργανα μέτρησης. Εργαλεία ήταν για τον Ταγματάρχη οι γροθιές του, με τις οποίες έδειχνε
στους πυροβολητές τις μοίρες και έκανε τα βλήματα να βρίσκουν πάντα διάνα. Τα επεισόδια της πολεμικής δράσης του γερόλυκου αυτού
είναι πραγματικά αμέτρητα, γι’ αυτό και δοξάστηκε τόσο σε κείνα τα
μαρτυρικά βουνά της Ηπείρου.
Τα ιταλικά άρματα της Μεραρχίας Κενταύρων που επιτέθηκε στο
Καλπάκι τον ξέρουν καλά τον Κωστάκη, ο οποίος κατέστρεψε πολλά
και ανάγκασε τα υπόλοιπα να οπισθοχωρούν σε πλήρη αταξία. Αργότερα βούλιαξε μερικά ακόμα στους βάλτους του Καλαμά και ανέκοψε όλες τις ιταλικές επιχειρήσεις των τεθωρακισμένων. Η συντριβή των ιταλικών τανκς ήταν έργο του Κωστάκη που αποθέωσε το ελληνικό Πυροβολικό.

Ο υπερασπιστής του Οχυρού Ρούπελ που ανάγκασε
τους Γερμανούς να σταθούν προσοχή μπροστά του,
Ταγματάρχης Γεώργιος Δουράτσος
Όταν ο διοικητής του
Ρούπελ είπε το θρυλικό
«τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται», δεν είχε προφανώς
επίγνωση του άθλου που
ήταν έτοιμος να κάνει, έναν άθλο που θα μετέφερε το στίγμα της γενναίας ελληνικής αντίστασης στα πέρατα της συμμαχικής Ευρώπης. Ως
άλλος ένας σύγχρονος Λεωνίδας, ο διοικητής του οχυρού Γεώργιος Δουράτσος αρνείται να υποκύψει στον εχθρό, αρνείται να υπακούσει στο
φιρμάνι για παράδοση που φτάνει στα αυτιά του και εκτοξεύει ένα
«μολών λαβέ» που θα έκανε υπερήφανους τους αρχαίους Σπαρτιάτες
για την πορεία του νεοελληνικού έθνους.
Με τους ταλαιπωρημένους και μπαρουτοκαπνισμένους στρατιώτες του έκανε μια τέτοια αντίσταση στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα
που θα έστελνε το Ρούπελ στην Ιστορία σαν άλλο παραμύθι. Σε πείσμα 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 γερμανικού συντάγματος, αφήνοντας τις σφοδρές μάχες να μαίνονται για μέρες. Η χώρα μας εν τω μεταξύ συνθηκολογεί, ο Δουράτσος όμως εκεί,
πολεμά για την τιμή των όπλων. Δεν πιστεύει μάλιστα τους απεσταλμένους των Γερμανών που του μεταφέρουν τα νέα για την ελληνική ήττα και τη συνθηκολόγηση που έχει υπογραφεί στη Θεσσαλονίκη και αντιγυρνά: «Ο αγών θα συνεχιστεί. Πάσαν δε απόπειρα προσεγγίσεως του οχυρού θα συντριβεί»!
Αποκομμένος και περικυκλωμένος, μάχεται σαν αγρίμι και σταματά
την ηρωική αντίσταση μόνο όταν καταφτάνει η επίσημη διαταγή για
κατάπαυση του πυρός. Βγαίνει όμως από το Ρούπελ με το κεφάλι ψηλά
ως νικητής, καθώς ξέρει ότι τον έπιασαν μόνο επειδή τον ανάγκασαν
να παραδοθεί. Και την ώρα που βγαίνει, αντικρίζει τους Γερμανούς να
του αποδίδουν στρατιωτικές τιμές! Ο Διοικητής των εχθρών έβαλε τους
άντρες του να παρουσιάσουν τα όπλα τους μονολογώντας πως τέτοια
αντίσταση δεν είχε ξαναδεί.
Την απογοήτευση του Δουράτσου και των γενναίων του για την
παράδοσή τους απάλυνε ελαφρώς η διαταγή του ίδιου του Χίτλερ που
άφηνε τους ήρωες του Ρούπελ ελεύθερους. Ο Ταγματάρχης Δουράτσος
τιμήθηκε εκτεταμένα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα και αποστρατεύτηκε το 1950 με τον βαθμό του Υποστράτηγου.

Ο ήρωας της Πίνδου, Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης
Η θρυλική μορφή του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου είχε
δείξει την ανδρεία του ήδη από
τη Μικρασιατική Εκστρατεία,
όταν πήρε μέρος εθελοντικά
(και τιμήθηκε κατόπιν με το
Χρυσό Αριστείο Ανδρείας). Πρωτοπόρος του μηχανοκίνητου Πεζικού
αλλά και των τεθωρακισμένων, ο Δαβάκης αποστρατεύτηκε το 1937
ως συνταγματάρχης, καθώς η υγεία του δεν ήταν πια σε καλή κατάσταση.
Κάτι που προφανώς δεν έπαιξε κανέναν ρόλο για τον ίδιο όταν ανακλήθηκε άρον-άρον στην ενεργό υπηρεσία τον Αύγουστο του 1940 και
τοποθετήθηκε Διοικητής του ευαίσθητου Αποσπάσματος Πίνδου. Με
τους 2.000 άντρες του 51ου Συντάγματος Πεζικού του θα αντιμετωπίσει μόνος την επίλεκτη 3η Ιταλική Μεραρχία Αλπινιστών («Τζούλια»)
των 10.000 στρατιωτών στις πρώτες κρίσιμες στιγμές του πολέμου
την 28η Οκτωβρίου.
Παρά τα εναντίον του προγνωστικά, ο Δαβάκης κράτησε το μέτωπο
και την 1η Νοεμβρίου πέρασε κιόλας στην αντεπίθεση, ενισχυμένος
πια από την 1η Μεραρχία Πεζικού. Κράτησε μόνος έναν νευραλγικό
τομέα ευθύνης 35 χιλιομέτρων. Οι άντρες του τον θυμούνταν ανήσυχο
και νευρώδη να τηλεφωνεί συνεχώς στα απομακρυσμένα φυλάκιά του
και να ενημερώνεται για την κατάσταση.
Το λιοντάρι της Πίνδου τραυματίστηκε σε αναγνωριστική επιχείρηση της ελληνικής αντεπίθεσης, και τέθηκε εκτός μάχης. Οι άντρες
που έτρεξαν να περιποιηθούν τα τραύματά του συνάντησαν όμως τη
μήνη του Συνταγματάρχη, ο οποίος συγκεντρώνοντας τις δυνάμεις του
τους διέταξε: «Άσε με εμένα, πες με πεθαμένο! Και κοίτα να μη σου πάρουν τις θέσεις! Τράβα!».
Τον Δεκέμβριο του 1942 οι ιταλικές αρχές κατοχής συνέλαβαν τον
Δαβάκη ως ύποπτο συμμετοχής σε αντιστασιακή οργάνωση. Το
πλοίο που μετέφερε τον Δαβάκη από την Πάτρα στην Ιταλία με σκοπό τον εγκλεισμό του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης τορπιλίστηκε από
συμμαχικό υποβρύχιο στα ανοιχτά των αλβανικών ακτών, τον Ιανουάριο του 1943.
Ο ήρωας του αλβανικού μετώπου έχασε τη ζωή του στα νερά της
Αδριατικής. Η σορός του περισυνελέγη, αναγνωρίστηκε και θάφτηκε στον Αυλώνα, το λιμάνι της Αλβανίας. Μετά τον πόλεμο τα οστά του
διακομίστηκαν και ενταφιάστηκαν στην Αθήνα.
Πηγή: Newsbeast
Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης
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ΦΑΡΟΙ …ΟΙ ΑΨΥΧΟΙ ΗΡΩΕΣ
Χαμένοι στη λήθη του χρόνου και της ιστορίας των θαλασσών, άψυχοι ήρωες μιας άλλης εποχής στέκουν ακόμη αγέρωχοι και ακλόνητοι
σε θέσεις στρατηγικές, παρακαταθήκη της ναυτικής μας παράδοσης.
Αρχιτεκτονικά κομψοτεχνήματα περασμένων αιώνων που ενώνουν
το παρελθόν με το μέλλον, κρατώντας άσβεστο το πολύτιμο φως τους,
ως δωρήματα της πολιτιστικής ομορφιάς της Χώρας μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ
Η ονομασία των φάρων συνδέεται άμεσα με τον πύργο που έκτισε
στο Αιγυπτιακό νησί Φάρος, στα ανατολικά της εισόδου του λιμανιού
της Αλεξάνδρειας, ο μεγάλος Αρχιτέκτονας των Ελληνιστικών χρόνων
Σώστρατος. Ο πύργος κτίστηκε στις αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα και κατέρρευσε από σεισμό τον 8ο μ.Χ. αιώνα. Από το όνομα αυτού του νησιού
της Αιγύπτου πήραν την ονομασία τους όλοι οι πυρσοφόροι πύργοι, οι
οποίοι χρησίμευαν για την επισήμανση της πορείας των πλοίων.
Μέχρι τον 18ο αιώνα στη λειτουργία των φάρων χρησιμοποιούνταν
για την παραγωγή της φλόγας, ως καύσιμη ύλη, τα ξύλα, τα κάρβουνα,
ή ακόμη και διάφορες ρητίνες. Από τον 18ο αιώνα και μετά αντικαταστάθηκε η παραπάνω καύσιμη ύλη και καθιερώθηκε το λάδι και κυρίως
το πετρέλαιο.
Οι απαιτήσεις όμως της ασφαλούς ναυσιπλοΐας για ανεγέρσεις φά-

ρων σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως οι ύφαλοι, οι σκόπελοι, οι βραχονησίδες κ.ά. και η ανάγκη επάνδρωσης των φάρων αυτών, οδήγησε την
έρευνα στην κατασκευή φωτιστικών μηχανημάτων που δεν απαιτούσαν την καθημερινή ανθρώπινη παρουσία.
Έτσι το 1911 η Σουηδική εταιρεία AGA παρουσίασε μία τέτοια συσκευή που λειτουργούσε με αέριο ασετιλίνης. Η συσκευή αυτή άναβε
αυτόματα τη νύχτα και τις μέρες με πυκνή συννεφιά και έσβηνε πάλι
αυτόματα όταν υπήρχε επαρκής ορατότητα.
Από το 1946 έχουμε τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος στη λειτουργία των φάρων, εκεί όπου τα κτίσματα αυτά ήταν προσιτά και η
ηλεκτροδότησή τους ήταν εύκολη. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά εγκαταλείπεται και η ηλεκτρική ενέργεια και αντικαθίσταται με φωτοβολταϊκά στοιχεία που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.
ΤΟ ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το φαρικό δίκτυο της χώρας μας θεωρείται από τα μεγαλύτερα και
πιο οργανωμένα στον κόσμο. Αυτό αποτελείται από 1.309 φάρους, φανούς και φωτοσημαντήρες εκ των οποίων οι 57 είναι επιτηρούμενοι, ενώ
οι 6 είναι μόνιμα επανδρωμένοι.
Η ακριβής χρονολογία κατασκευής του πρώτου Ελληνικού φάρου
δεν μας είναι γνωστή.

λανδρή- εις μνήμην της κόρης τους Βιολάντας,
ο πύργος ανακατασκευάστηκε στην αρχική του
μορφή και από τότε λειτουργεί και πάλι ως αυτόματος ασετιλίνης.

ΦΑΡΟΣ ΛΙΒΑΔΑΣ ΤΗΝΟΥ: Κατασκευάστηκε το 1910. Το ύψος του πύργου είναι 10
μέτρα. Είναι εγκατεστημένος στο ακρωτήριο
του Παπάργυρα λίγα χιλιόμετρα από το χωριό
Λιβάδα. Παρατημένος στην "τύχη" του και οι
φθορές τόσο στον εσωτερικό του χώρο όσο και
στον περίβολο από την μακρόχρονη "εγκατάλειψή" του είναι σημαντικές.

ΦΑΡΟΣ ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ σήμα κατατεθέν της
Άνδρου: Κατασκευάστηκε το 1887, το ύψος του
κυλινδρικού του πύργου είναι 7 μέτρα. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ενετικό κάστρο στην πρωτεύουσα της Άνδρου στην
Χώρα. Είναι ο μοναδικός φάρος χτισμένος
πάνω σε βράχο μέσα στην θάλασσα.
Το 1943 καταστράφηκε από τους... Γερμανούς. Το 1994, με δωρεά της οικογένειας Γουλανδρή, -ζεύγος Αλέκου και Μαριέττας Γου-

ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: Πάνω από 5 αιώνες στέκεται ο φάρος του παλιού λιμανιού των Χανίων.
Ο φάρος που έχει γίνει σήμα αναγνώρισης της
πόλης σ' όλο τον κόσμο. Η ιστορία του συνδέεται με την ιστορία του λιμανιού. Το 1212 μ.Χ.
οι Ενετοί κατέκτησαν όλη την Κρήτη. Τότε αποφάσισαν να οικοδομήσουν μια νέα πόλη πάνω
στην αρχαία Κυδωνία (τα σημερινά Χανιά). Το
λιμάνι δεν είναι όλο φυσικό. Αρχίζει να κατασκευάζεται ανάμεσα στο 1320 και 1356 μ.Χ.. Το
έργο συνεχίστηκε για τα επόμενα 200 χρόνια
οπότε κατασκευάστηκε και ο φάρος σε διαφορετική μορφή από τη σημερινή. Από το
1645 μέχρι το 1830 στην Κρήτη παρέμεναν
Τούρκοι κατακτητές. Αυτοί δεν χρησιμοποιούσαν το λιμάνι των Χανίων αλλά αυτό της Σούδας. Έτσι με τα χρόνια ο φάρος καταστράφηκε αφού κανείς δεν φρόντιζε για την συντήρησή
του. Το 1830 οι Άγγλοι έδωσαν την Κρήτη
στους Αιγύπτιους. Τότε έγιναν πολλά δημόσια
έργα. Ο φάρος επισκευάστηκε πάνω στην αρχική του βάση. Όμως ο νέος φάρος είναι διαφορετικός από τον παλιό, μοιάζει πιο πολύ με
μιναρέ.

ΦΑΡΟΣ ΤΑΙΝΑΡΟΥ: Είναι ο νοτιότερος
φάρος της ανατολικής ηπειρωτικής Ευρώπης.
Κατασκευάστηκε από τους Γάλλους στα 1882
και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1887. Η
πρώτη ανακαίνιση του φάρου έγινε στα 1930.
Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
παρέμεινε σβηστός καθώς έπαψε να λειτουργεί και επαναλειτούργησε το 1947 στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του φαρικού δικτύου. Το 1982 έγινε η αυτοματοποίησή του
και η μετατροπή του σε ηλιακό. Ο πύργος του
φάρου είναι τετράγωνος ύψους 16 μέτρων.

ΦΑΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ: Κατασκευάστηκε το 1892 από την Γαλλική Εταιρεία Φάρων. Το ύψος του πύργου του είναι 10
μέτρα. Στην αρχή λειτούργησε με πετρέλαιο.
Κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έμεινε σβηστός
μέχρι το 1945 όταν άρχισε η αναδιοργάνωση
Συνέχεια στη σελ. 11

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

11

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ – ΦΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνέχεια από τη σελ. 10

του φαρικού δικτύου από το Πολεμικό Ναυτικό. Το 1983 ηλεκτροδοτήθηκε και έγινε πλήρως αυτοματοποιημένος το 1988.

ΦΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ: Έργο του τοποτηρητή Νάπιερ, ο καλύτερος φάρος που έχτισαν ποτέ οι Άγγλοι στα
Επτάνησα το 1824, μια μοναδική αρχιτεκτονική
κατασκευής φάρου. Οφείλει την ιδιαιτερότητά του σ’ ένα ανεμόμυλο, ορατός από 15 -20 μίλια με καλό καιρό. Ανακατασκευάσθηκε το
1995 και κρίθηκε διατηρητέος αποτελώντας
ένα από τα καλύτερα αξιοθέατα της Κεφαλονιάς.

ΦΑΡΟΣ ΛΙΘΑΡΙ ΣΚΥΡΟΥ: Κατασκευάστηκε το 1894. Το ύψος του πύργου του είναι
12,5 μέτρα, βρίσκεται στην περιοχή Λιθάρι στη
Σκύρο. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου παρέμεινε σβηστός. Στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε το 1949 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1988 τα μηχανήματα πετρελαίου
αντικαταστάθηκαν και ο φάρος λειτούργησε
ως επιτηρούμενος ηλιακός. Είναι ο μοναδικός
φάρος στην Ελλάδα με διώροφο κτίσμα από
κατασκευής του στη βάση του πύργου.

ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΥΔΟΥ: Είναι κτισμένος
μερικά μέτρα νότια του οικισμού Άμπελος, σε
υψόμετρο 368 μέτρων, στις δυτικές ακτές του
νησιού. Κτίστηκε το 1880 από την Γαλλική

Εταιρεία Φάρων και τότε ήταν ένας από τους
μεγαλύτερους φάρους της Μεσογείου, καθώς
ήταν ορατός σε απόσταση 42 μιλίων. Ήταν περιστρεφόμενος και έτσι ήταν ορατός από όλες
τις πλευρές της Γαύδου, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των διερχόμενων πλοίων μεταξύ
Κρήτης και Γαύδου.
Ο φάρος και τα τριγύρω κτίρια βομβαρδίστηκαν από τους Γερμανούς τον Μάιο του
1942. Ανακατασκευάστηκε το 2003 αλλά πλέον λειτουργεί ως καφετέρια, κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου. Το συγκρότημα περιλαμβάνει επίσης ένα μουσείο για την ιστορία
του φάρου με φωτογραφίες και τον παλιό εξοπλισμό του φάρου της Γαύδου.

ΦΑΡΟΣ ΚΡΑΝΑΗ ΓΥΘΕΙΟΥ: Το νησάκι
Κρανάη, στην άκρη του λιμανιού του Γυθείου,
ήταν σύμφωνα με τη μυθολογία το ερωτικό καταφύγιο του Πάρη και της Ωραίας Ελένης
μετά την απαγωγή και προτού αναχωρήσουν
για την Τροία.
Πρωτολειτούργησε το 1859. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος
παρέμεινε σβηστός και στα πλαίσια ανασυγκρότησης του φαρικού δικτύου, επαναλειτούργησε το 1949. Μέχρι το 2002 λειτουργούσε
με ασετιλίνη, οπότε και αυτοματοποιήθηκε με
ηλιακή ενέργεια. Το 2004 ηλεκτροδοτήθηκε και
λειτουργεί ως επιτηρούμενος.

ΦΑΡΟΣ ΓΑΪΔΟΥΡΟΝΗΣΙ ή ΔΙΔΥΜΗ (ΣΥΡΟΣ): Ο φάρος του νησιού θεμελιώθηκε με βασιλική δαπάνη στις 25 Ιανουαρίου 1834 για το
πρώτο έτος της βασιλείας του Όθωνα. Αρχιτέκτονας ήταν ο Βαυαρός Γιόχαν Ερλάχερ,
ενώ κατασκευάστηκε από τη Γαλλική Εταιρεία
Φάρων.
Το ύψος του κυλινδρικού του πύργου είναι
29,5 μέτρα. Είναι ο παλαιότερος και ταυτόχρονα ψηλότερος φάρος του Ελληνικού φαρικού δικτύου. Είναι ο πρώτος με περιστρεφόμενο μηχανισμό στο Αιγαίο και από τους σπανιότερους ελληνικούς τύπους με το φαρόσπιτο στο ισόγειο.

Το μέγεθος και η εμβέλειά του τροφοδότησαν για χρόνια τη λαϊκή αφήγηση, ότι η λάμψη του διακρινόταν ακόμη και από τη Σμύρνη.

ΦΑΡΟΣ ΨΑΘΟΥΡΑΣ
Ο φάρος της Ψαθούρας χτίστηκε το 1895
μετά το ναυάγιο ενός Δανέζικου πλοίου που ξεχείλισε πια το ποτήρι: οι ξέρες αυτές ήταν πολύ
επικίνδυνες για τη ναυσιπλοΐα και κάτι έπρεπε να γίνει. Χτίστηκε πάνω σε σχέδια Γάλλων
μηχανικών, από πετράδες Σκοπελίτες που
χρησιμοποίησαν πέτρα από το νησί ενώ μεταφέρθηκαν μόνο τα μαρμάρινα σκαλοπάτια
και μια άλλη μαλακότερη και ευκολοπελέκητη
πέτρα για τις ακμές του κτιρίου και τα ανοίγματα.
Η Ψαθούρα είναι το βορειότερο απ' όλα τα
νησιά του συμπλέγματος των Σποράδων.

ΦΑΡΟΣ ΤΡΙΚΕΡΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1854
από την Γαλλική Εταιρεία Φάρων. Βρίσκεται
κοντά στο Τρίκερι στο απώτατο άκρο της
χερσονήσου της Μαγνησίας, στο ακρωτήριο
Καβούλια στην είσοδο του Παγασητικού κόλπου. Κτίστηκε σε δύο οικοδομικές φάσεις, η
πρώτη το 1854 από τη Γαλλική Εταιρεία των
Οθωμανικών Φάρων, κατά την οποία κτίστηκε το φαρόσπιτο, και εντάχθηκε στο Ελληνικό
φαρικό δίκτυο το 1881 με την προσάρτηση της
Θεσσαλίας στο Ελληνικό κράτος.
Στη δεύτερη οικοδομική φάση κτίστηκε ο
πύργος του φάρου το 1918 από το Ελληνικό
Δημόσιο, ο οποίος είναι τετράγωνος και έχει
ύψος 9 μέτρων. Το 2001 χαρακτηρίστηκε από
το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Πηγή: Newsbeast
Faroi.com
Δ. Παλιούρας 5η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων
Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης
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Εργασία των ενστόλων
συνταξιούχων (τι ισχύει)

Επειδή πλανώνται τελευταία πολλά ερωτήματα σχετικά με την
αναστολή ή περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση εργασίας των ενστόλων
συνταξιούχων, σταχυολογώντας τις ισχύουσες διατάξεις, θα θέλαμε να
σας επισημάνουμε τα σημαντικότερα σημεία τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 13-5-2016
Όσοι ήταν συνταξιούχοι και εργάζονταν κατά την ψήφιση του
ν.4387/2016, δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 13-5-2016
Για όσους αναλαμβάνουν εργασία μετά την 13-5-2016 (ημερομηνία
εφαρμογής του Ν. Κατρούγκαλου), είτε συνταξιοδοτούνται λόγω γήρατος
μετά την 13-5-2016 ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας/δραστηριότητας, εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης
στον ΕΦΚΑ, γίνεται περικοπή της ακαθάριστης σύνταξης (κύριας και επικουρικής) κατά 60%. Συνεπώς, σε περίπτωση που αναληφθεί δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, δεν έχει εφαρμογή η κοινοποιούμενη ρύθμιση περί απασχόλησης συνταξιούχων,
ακόμη και εάν από την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα προκύπτει εισόδημα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ειδικά στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους
για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους
ή η δραστηριότητά τους.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα για την
οποία είτε λαμβάνουν αμοιβές (π.χ. έξοδα κίνησης) που δεν υπόκεινται
βάσει νόμου σε ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης ή
λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του
ν.4387/2016 περί αναστολής ή περικοπής της σύνταξής τους (κύριας και
επικουρικής).
Αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής παραμένει εάν κάποιος συνταξιοδοτήθηκε πριν την ισχύ του ν.4387/2016 και κάνει έναρξη εργασίας μετά την
ισχύ του νόμου αυτού, πως θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.
Δηλαδή θα υπολογίζεται επί του μέσου όρου των αποδοχών από το 2002
ή επί του τελευταίου μισθού που υπόκεινταν σε ασφαλιστικές εισφορές
όπως ισχύει για τις περιπτώσεις μέχρι τότε (εάν θα χάσουν δηλαδή οι συνταξιούχοι αυτοί το ευνοϊκό καθεστώς υπολογισμού της ανταποδοτικής
σύνταξης), αφού σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4387/2016 ο συνταξιούχος μπορεί να αξιοποιήσει το χρόνο της ασφάλισής του κατά το χρονικό διάστημα της κατά τα ανωτέρω απασχόλησης. Είναι όμως στην διακριτική του ευκαιρία, “μπορεί” να μη κάνει χρήση του νέου χρόνου ασφάλισης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτό δεν τον συμφέρει.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
Τέλος οι συνταξιούχοι λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και δεν ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 σε ετήσια βάση, ήτοι 410,26 Χ12= 4.923,12
ευρώ, δεν δύναται να θεωρηθεί ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του
συνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας και
δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 20 περί περικοπής ή αναστολής της σύνταξης.
Για περισσότερα θα προτείναμε στους συνταξιούχους που επιθυμούν
να εργαστούν, είτε να διαβάσουν τις σχετικές αναλυτικές εγκυκλίους
Φ.80000/οικ.12151/274/19-3-2018 & ΑΡ.:33/19-9-2017 της ΓΓΚΑ και
του ΕΦΚΑ αντίστοιχα που παραθέτουμε και την λοιπή νομοθεσία ή καλύτερα να επικοινωνήσουν με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης συντάξεων ένστολων του Δημοσίου.
Πηγή: Κων/νος Δ. Ζαγγογιάννης
Αντιπρόεδρος ΕΥΠΣ Περιφέρειας Αττικής
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ΓΩΝΙΑ… ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
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 φωνάζοντας στην αγορά:
– Είσαι παλιάνθρωπος, αγύρτης,
άσχετος και πότης!
Ο Σωκράτης δεν απάντησε, απλώς
χαμογέλασε, κουνώντας το κεφάλι.
Ένας πλούσιος αριστοκράτης γνωστός του Σωκράτη, βλέποντας αυτή τη

σκηνή ρώτησε τον Σωκράτη:
– Πώς μπορείς και ανέχεσαι τέτοιες προσβολές; Δεν αισθάνεσαι 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 τριγύρω, μέχρι που βρήκε μια άχρηστη, κουρελιασμένη και τρύπια χλαμύδα. Την έδωσε στον άντρα και του είπε: «Φόρεσέ τη, θα σου κάνει».
Ο άντρας κοίταξε την κουρελιασμένη χλαμύδα, και του είπε αγανακτισμένος:
-«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 φορέσεις την βρώμικη χλαμύδα. Κατά τον ίδιο τρόπο, και εμένα δεν
με άγγιξαν τα ανόητα και βρώμικα λόγια που είπε εκείνος ο άνθρωπος. 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 ερμηνείας! Φοβούνται να δείξουν τον πραγματικό εαυτό τους! Τους τρομάζει 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 διακινδυνεύσουν τη ρήξη αυτής της σχέσης -όποια και αν είναι αυτή, είτε
φιλική, είτε επαγγελματική- από την στιγμή που κρύβονται συμφέροντα από πίσω; Αυτά τα άτομα είναι συνήθως μέσα στην καλή
χαρά με όλο τον κόσμο! Κάθε τους πρόταση συνοδεύεται με τις λέξεις “αγάπη μου, κούκλα μου” καθώς και πολλά άλλα παρόμοια. Βγάζουν μια προσποιητή καλοσύνη που είναι πολύ καλή για να είναι
αληθινή!
Προτιμώ τους ειλικρινείς ανθρώπους, αυτούς που δεν θα διστάσουν να εκφράσουν το όποιο παράπονο έχουν προς το πρόσωπό
μου, αυτούς που θα μου πουν την άποψή τους για το καλό μου χωρίς να σκεφτούν μην τυχόν με πληγώσουν! Εκείνους που δεν θα διστάσουν 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! Γιατί όχι μόνο και οι ίδιοι δεν αντέχουν την υποκρισία, αλλά παράλληλα η μάζα τους θεωρεί κακεντρεχείς! Η ειλικρίνεια μπορεί να μην
κρατήσει δίπλα σου πολλούς αλλά θα κρατήσει τους σωστούς!
Συγγραφέας Μαρία Αρφαρά
Επιμέλεια: nekgir

