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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

Για πρώτη φορά από ίδρυσης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυ-ροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.),  πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου εκ-δήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας 2019 στην αίθουσα Pa-cific του Ξενοδοχείου ATHENS PLAZA (Πλατεία Συντάγματος).Από την φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, τίμησαν με την παρουσίατους ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΈνωσης Αποστράτων Αξιωματι-κών Πυροσβεστικού Σώματος(Ε.Α.Α.Π.Σ.) στις 11/12/2018 επι-σκέφθηκε τον Αρχηγό του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, Αντι-
στράτηγο κ. Βασίλειο Ματ-
θαιόπουλο.Η συνάντηση αυτή είχε σκο-πό, το Διοικητικό Συμβούλιο νατον ενημερώσει  αναλυτικά για ταθέματα που απασχολούν τουςαπόστρατους συναδέλφους μας.Μεταξύ των άλλων ζητήθηκε απότον κ. Αρχηγό η Ένωσή μας να έχει τοδικό της χώρο στην ΠυροσβεστικήΕπιθεώρηση, αίτημα το οποίο έγινεδεκτό.Ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την πρόθε-

σή του να διατηρηθεί ανοιχτός δίαυλοςεπικοινωνίας με την Ένωσή μας και ότισύντομα, αφού πρώτα συνεργαστείμε τους Επιτελείς του, θα μας ενημε-ρώσει για τα θέματα και προβλήματαπου του τέθηκαν. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΗΣ   Ε.Α.Α.Π.Σ.  
ΜΕ  ΤΟΝ  ΑΡΧΗΓΟ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοιΜε ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας ενη-μερώσω ότι το δεύτερο τεύχος της ηλε-κτρονικής εφημερίδας μας, με τον τίτλο
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ ….για ένα καλύ-
τερο ΜΕΛΛΟΝ», που εκδίδει η Ένωσή μας,είναι ήδη στο διαδίκτυο στον ακόλουθο σύν-δεσμό μας: https://eaaps.grΠρόκειται για μία εξολοκλήρου ηλεκτρονική εφημερίδαπου απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους ενώ η πρόσβασησ’ αυτή είναι δωρεάν και εκδίδεται κάθε τρεις μήνες. Μια νέα σε-λίδα ανοίγει για την Ένωσή μας με την κυκλοφορία του παρόντοςενημερωτικού δελτίου, που θα αποτελέσει ένα ακόμη πολύτιμοεργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα σε μας και σε εκείνους, που επι-θυμούν να μας γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί μας, καθώςη εμβέλεια του λόγου και των έργων μας αγκαλιάζει ολόκληρητην κοινωνία.Στην τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας τηςΈνωσης, ζητήθηκε από τον Πρόεδρο προς τα μέλη αλλά και προςτους αναγνώστες μας, η αποστολή αρθρογραφίας με μελέτες, βιω-ματικές εμπειρίες, θέσεις και άρθρα τα οποία θα δημοσιεύονταιαρκεί αυτά να είναι πυροσβεστικού και γενικότερου κοινωνικούπεριεχομένου, με την προϋπόθεση ότι τα αναγραφόμενα προςδημοσίευση, πρέπει να κινούνται στα αυστηρά όρια της ευ-πρέπειας, να μην περιέχουν παντός είδους ρατσιστικό, υβριστικόή συκοφαντικό περιεχόμενο, να μην προβάλουν κόμματα και παν-τός είδους πολιτικές ή άλλες οργανώσεις, να μην περιέχουν δια-φημιστικό περιεχόμενο για επιχειρήσεις, εκδηλώσεις κλπ., να βρί-σκονται εντός των θεμάτων που απασχολούν τη σελίδα και ναμην περιέχουν δυσφημιστικό περιεχόμενο για τρίτους.Σας παροτρύνω, λοιπόν, να την αναγνώσετε και κάθε σχό-λιό σας σχετικό με την βελτίωσή της είναι ευπρόσδεκτο. 

Ο Πρόεδρος 
Παναγιώτης Βελής 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΤΟΥ  ΕΚΔΟΤΗ 

Eπιστροφή  Kρατήσεων  από  το  ΕΤΕΑΕΠ  (πρώην  ΤΠΔΥ) Συνάδελφοι, σε συνέχεια ανα-κοίνωσής μας, πουαναρτήθηκε στοπροηγούμενο τεύ-χος της ηλεκτρονι-κής εφημερίδας μας, και αφορά την χορήγηση συμπληρωματικούεφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών σε μέλη μας, από τοΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΥ), σας ενημερώνουμε ότι ήδη ξεκίνησε η δια-δικασία χορήγησης επιστροφής κρατήσεων σε επανελθόντες στηνΥπηρεσία, εφόσον καλύπτουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις απότην επαναφορά.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ύστερα από αιτήματα με-λών της, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών και συναντήσεων για να αν-τιμετωπίσει αυτό το θέμα, και κατάφερε να το περαιώσει και να τοξεκινήσει, το οποίο για σειρά ετών είχε βαλτώσει.Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσης. 

Συνέχεια στη σελ. 6 



1999 – 2019 συμπληρώνονται φέτος είκοσι χρόνιααπό την πρώτη έκδοση του επίσημου έντυπου της ΈνωσηςΑξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.). Ένα περιοδικό επιστημονικό, επαγγελματικό και πάνταστην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της διεκδίκησης.
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝΙδιοκτησία:Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) Υπεύθυνος Έκδοσης:Πρόεδρος Ε.Α.Π.Σ. Νικόλαος ΔιαμαντήςΣυντακτική Επιτροπή: Νικόλαος Διαμαντής, Ιωάννης Σταμούλης,Παναγιώτης ΚοτρίδηςΕπεξεργασία κειμένων: Κωνσταντίνα Σάρρα Οικονομικός Διαχειριστής: Ανδρέας Μαρκαντώνης 

Η Ε.Α.Α.Π.Σ. εύχεται να τα χιλιάσει!!! 

Επιστολή ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥΣας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας να εκδώσετε αυτή τηνωραία ηλεκτρονική εφημερίδα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδη και να μας ενημερώνει σωστά στα θέ-ματα που μας απασχολούν. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!! 
Επιστολή ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣυγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ και για τηντόσο τιμητική αναφορά στην καλλιτεχνική μου δραστηριότητα.Καλή επιτυχία στην εφημερίδα μας!!!

Επετειακή έκδοση 
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.«Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Το συνδικάτο τουΠυροσβέστη» «30 χρόνια μάχες ζωήςγια τον Έλληνα Πυροσβέστη», ένα βι-βλίο – ντοκουμέντο, αφιερωμένοστους ανώνυμους μαχητές της φω-τιάς, άνδρες και γυναίκες του Πυρο-σβεστικού Σώματος.

ΦΩΝΗ η εφημερίδα της Πανελλήνιας Ομο-σπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας(Π.Ο.Α.Σ.Α.) 
Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ επιθεώρηση φιλοξενείάρθρα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι-κών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ). Αξίζει να αναφερθούμε στην υπεύθυνη επι-μέλειας κειμένων της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ επιθε-ώρησης Πυρονόμο Βασιλική Τεγοπούλου γιατην άριστη συνεργασία. 
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Ιδιοκτησία:Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού ΣώματοςΑ.Φ.Μ. 997328354 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠεριστερίουΔIANEMETAI ΔΩPEAN 
Γραφεία: Πειραιώς 31 Αθήνα  Τηλ. 2132158127 • FAX: 210 5205911e-mail: info@eaaps.grΔ/νση Αλληλογραφίας: T.Θ. 3402 Τ.Κ. 10210

Εκδότης – Διευθυντής:Παναγιώτης Βελής Τηλ. 6937210402
Επιμέλεια Έκδοσης:Ανδρέας Μαρκαντώνης
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

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Βελής του Νικ. - 6937210402 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Mαρκαντώνης του Αθαν. - 6974823763 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Ζαχίλας του Χρ. - 6936565899
ΤΑΜΙΑΣ: Βασίλειος Κουλούρης του Ανδρέα - 6937210417
ΜΕΛΟΣ: Χρήστος Χρυσανθακόπουλος του Ανδρέα - 6936103227

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Απόστολος Γεροκώστας του Γεωργίου
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Αχιλλέας Κοντογεώργος του Παναγιώτη
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Φώτιος Παππάς του Ευαγγέλου 

ΛΑΒΑΜΕ 

Η  Ένωσή μας κάνει γνωστό σε όλους τους συναδέλφους εν ενερ-γεία, εν αποστρατεία και μέλη των οικογενειών τους ότι η εφημερί-δα μας ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ με χαρά σταπλαίσια των δυνατοτήτων της θα φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες,μελέτες, λογοτεχνία, ποίηση, ζωγραφική ή άλλες δεξιότητες - δρα-στηριότητες γενικότερου ενδιαφέροντος. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

20 χρόνια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ γίγνεσθαι

Την 3η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. συνήλ-θαν σε επαναληπτική Γενική Τακτική Συνέλευση, τα μέλη του Συλλόγου μετην επωνυμία «Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώμα-τος» στα γραφεία της Ένωσης επί της οδού Πειραιώς 31 στην Αθήνα, κατό-πιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για να πάρουν αποφάσειςγια τον απολογισμό διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2018, τον οικονο-μικό απολογισμό από το Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ομόφωνα

και παμψηφεί εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τα διοικητικά
πεπραγμένα και απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Ε. Ε. από κάθε ευθύνη για
τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του έτους 2018.

ΓΕΝΙΚΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Ε.Α.Α.Π.Σ. 

• Απεβίωσε ο συνάδελφος Γεώργιος Καρδάρας του Δημητρίου επίτιμοςΥπαρχηγός ε.α. στις 25 Φεβρουαρίου 2019. • Απεβίωσε ο συνάδελφος Δημήτριος Σκίκος του Γεωργίου Αρχιπύραρ-χος ε.α. στις 21 Φεβρουαρίου 2019.
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους

οικείους τους. 

ΑΥΤΟΙ   ΠΟΥ   ΕΦΥΓΑΝ 

Έτος 1ο

Τεύχος 1ο
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Χαιρετίζω την καινούργια ηλεκτρο-νική εφημερίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ…για ένα καλύτερο Μέλλον», που εκδί-δεται από την Ένωση ΣυνταξιούχωνΑξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώ-ματος με Πρόεδρο και εκδότη τον στρα-τηγό Παναγιώτη Βελή. Πρόκειται περίμίας έντιμης προσπάθειας με πενιχράμέσα, που ήδη από το πρώτο τεύχοςέχουν δημιουργηθεί ευχάριστες εντυ-πώσεις. Προσωπική μου γνώμη, να μηπαραμείνει άλλη μια συνδικαλιστικήεφημερίδα, αλλά να διευρυνθεί και νααγκαλιάσει φιλικά, κοινωνικά και συναδερφικά όλους τους συν-ταξιούχους συναδέλφους ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ τους.Ειλικρινά πιστεύω, πως όταν ανοίγει ένα καινούργιο μέσο πλη-ροφόρησης είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονική εφημερίδα, μπλοκ, site,ανοίγει αυτόματα και ένα καινούργιο παράθυρο στην ελπίδα, κα-θώς μια καινούργια ιδέα θα γεννηθεί. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποιθα έρθουν πιο κοντά, αφού θα έχουν χαθεί οι παραδοσιακές κυψέλες,που συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι και χαίρονταν ο ένας την πα-ρουσία  του άλλου, έστω και «κουτσομπολεύοντας» με την καλή έν-νοια πάντοτε. Γι’ αυτό το λόγο, πιστεύω, ότι η καινούργια ηλε-κτρονική εφημερίδα με εκδότη τον φίλο μου στρατηγό Παναγιώ-τη, θα συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων των παλιών συναδέλ-φων. Με τις καλύτερες ευχές μου να είναι καλοτάξιδη η εφημερίδα,του αφιερώνω το παρακάτω κομμάτι.Οι πρώτες μου αναμνήσεις για τους πυροσβέστες και την Πυ-ροσβεστική Υπηρεσία προέρχονται αποκλειστικά από τον κινημα-τογράφο, γιατί στην επαρχιακή πόλη, που ζούσα μικρός, δεν έτυ-χε ευτυχώς να συμβεί πυρκαγιά και έτσι δεν γνώριζα καν εάν υπήρ-χε Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ωστόσο, θυμάμαι πάντα τις σκηνές μετα κόκκινα πυροσβεστικά αυτοκίνητα με τους πυροσβέστες να τρέ-χουν για να σβήσουν τη φωτιά. Τα παλιά χρόνια, όμως στα μικράμέρη ιδίως στην εξοχή, όταν ξέσπαγε πυρκαγιά έτρεχε ολόκληρο τοχωριό να βοηθήσει να την σβήσουν, ενώ τώρα όταν ξεσπά μεγάληπυρκαγιά, όλοι κάθονται στο καφενείο του χωριού περιμένοντας ταπυροσβεστικά αεροπλάνα να την σβήσουν βάζοντας από την μιαστοιχήματα και από την άλλη γεμάτοι παράπονα με την κυβέρνη-ση, που τους έχει εγκαταλείψει. Φυσικά, στους προσκόπους μα-θαίναμε να ανάβουμε φωτιά χωρίς τον κίνδυνο μεταδόσεως, αλλάταυτόχρονα και να τις σβήνομε. Πολλές φορές, οι πρόσκοποι έχουνβοηθήσει στις κατασβέσεις πυρκαγιών. Ζώντας ως φοιτητής στηνΑθήνα δεν είχα καμιά επαφή με πυροσβέστες, ούτε καν μπορούσανα τους διακρίνω από τους άλλους ενστόλους, όπως άλλωστε οι πε-ρισσότεροι της γενιάς μου. Ωστόσο θυμάμαι έντονα, ότι στην πρώ-τη έξοδό μας ως νεοσύλλεκτοι από τα ΚΕΝ Κορίνθου, ο λοχίας μαςπροέτρεψε να χαιρετάμε στο δρόμο τους αξιωματικούς, αλλά όχι τουςπυροσβέστες του απέναντι πυροσβεστικού σταθμού, γιατί εμείς «σανστραβάδια» χαιρετούσαμε οποιονδήποτε φορούσε στολή. Επειδή τυγχάνει να κατοικώ στο Καστρί, που είναι πευκόφυτο,έχω περάσει τη μεγάλη δοκιμασία της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυ-γούστου του1981, και έτσι έχω βιωματική εμπειρία πόσο γρήγορα«τρέχει» η φωτιά στις δασικές εκτάσεις, αλλά και πόσο επικίνδυ-νη μπορεί να γίνει, αφού παραλίγο να καεί το σπίτι μου. Το γλιτώ-σαμε, ευτυχώς, καθώς είχαμε καταβρέξει με μπόλικο νερό τα ξύλι-να πατζούρια. Πραγματικά η φωτιά είναι ακόρεστη, όπως έλεγανοι Ρωμαίοι (tres sunt insaturabiilia mare, ignis et vulvae mullieris)

το παραθέτω σκόπιμα αμετάφραστο, ανκαι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια δια-φορετική εκδοχή «πυρ, γυνή και θά-λασσα». Όλοι μας είμαστε μάρτυρεςτων μεγάλων πυρκαγιών, που μάστισαντην Αθήνα και την Αττική τη δεκαετίατου ’80. Μάρτυρες όμως και των ηρωι-κών προσπαθειών, που κατέβαλαν μεεπίγεια και εναέρια μέσα οι πυροσβέστεςώστε να τις κατασβήσουν, θρηνώνταςκαι οι ίδιοι θύματα. Τα καλοκαίρια κολυμπώ στις ακτέςτου Ευβοϊκού και παρατηρώ συχνά ταπυροσβεστικά αεροπλάνα να κατεβαίνουν και να γεμίζουν θαλασ-σινό νερό. Το 2004 λόγω Ολυμπιακών Αγώνων είχε εγκατασταθείένα τέλειο σύστημα πυρόσβεσης στο πευκόδασος του Σχοινιά, έκτο-τε έχει εγκαταλειφθεί και μάλλον είναι εν αχρηστία. Κρίμα. Το ση-μειώνω με την ελπίδα κάποιος να ενδιαφερθεί.Είχα την τύχη να συνδεθώ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία καιτους πυροσβέστες, όταν το φθινόπωρο του 1990, που ήμουν ακό-μα εφέτης των πολιτικών δικαστηρίων που μου δόθηκε αρμοδίωςη εντολή να διδάξω Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία και στιςτρεις τάξεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έτσι, κάθε Πέμπτη επίέξι ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους επί τρία χρό-νια δίδασκα τους μαθητές της Ακαδημίας τα παραπάνω μαθήματα.Ειλικρινά, μολονότι η αμοιβή ήταν ασήμαντη, απολάμβανα τη δι-δασκαλία, αλλά κυρίως τα διαλείμματα, όπου πίναμε καφέ και κά-ναμε παρέα με τους άλλους καθηγητές τον συνταγματολόγο, τονιστορικό, την εγκληματολόγο και έναν άλλο ακόμη δικαστή - τότεΠρωτοδίκη. Ανάμεσα στους Αξιωματικούς της Σχολής γνώρισα τονΠαναγιώτη, τον Γεροκώστα, τον Μαρκαντώνη, που μαθαίνω ότι εξε-λίχθηκε σε μαραθωνοδρόμο, όπως και άλλους αξιωματικούς. Το πρωίτης Πέμπτης ερχόταν ένα αυτοκίνητο της Πυροσβεστικής, συνήθωςκόκκινο, για να με μεταφέρει στο μάθημα και να με επιστρέψει τομεσημέρι, ήταν δε τόσο χαρακτηριστικό, που κάποτε ένας γείτοναςμε ρώτησε εάν είμαι ανώτερος Αξιωματικός της Πυροσβεστικής. Οι μαθητές της Σχολής ήταν όλοι κάποιας ηλικίας, γιατί για ναδώσεις εισαγωγικές εξετάσεις χρειάζονταν πενταετής προϋπηρε-σία, με συνέπεια να μην ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για τα μα-θήματα. Οι περισσότεροι ήταν οικογενειάρχες, αλλά είχαν όλοι τουςκοινωνική και υπηρεσιακή εμπειρία, που τους επέτρεπε να έχουνάποψη. Ακόμη, συναντώ τυχαία στο δρόμο παλιούς πυροσβέστες,οι περισσότεροι είναι πια συνταξιούχοι, που θυμούνται τα ανέκδοταπου τους έλεγα. Δεν πιστεύω να μάθανε όλοι τέλεια ποινικό δίκαιοκαι ποινική δικονομία, αλλά έμαθαν αρκετά ώστε να κάνουν αξιο-πρεπείς ΕΔΕ και να συντάσσουν πορίσματα και εκθέσεις για πυρ-καγιές. Επίσης γιόρτασα ένα Πάσχα στην Πυροσβεστική Σχολή, όπουόλοι είχαν έλθει με τις οικογένειές τους.Μια άλλη σοβαρότερη εμπλοκή μου με την Πυροσβεστική ήταντο 2009, όταν ως Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διεξή-γαγα με δικούς μου επιθεωρητές έρευνα για την μεγάλη πυρκαγιάτης Πεντέλης, όπου κατέθεσε όλη η τότε ηγεσία του ΠΣ, συντάσ-σοντας ένα πολύ σοβαρό και αξιόπιστο πόρισμα. Έκτοτε, οι δρόμοιμας χώρισαν και το παρόν δημοσίευμα είναι μια ευκαιρία, χάρη στονΠαναγιώτη Βελή, να επικοινωνήσω ξανά με παλιούς φίλους και μα-θητές μου, να τους ευχηθώ προπαντός υγεία, να χαρούν τη σύντα-ξη και την οικογένειά τους και να τους διαβεβαιώσω, ότι δεν τουςξεχνώ και είμαι πάντα στη διάθεσή τους. 

ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
του  Λέανδρου  Τ.  Ρακιντζή

Αρεοπαγίτη  ε.τ. 



Στις 17 Δεκεμβρίου 2018 σε όλη την Ελλάδα, το ΠυροσβεστικόΣώμα τίμησε με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τους προστά-τες του «Τρεις Παίδες εν Καμίνω». 

Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω ήταν τρία εβραιόπουλα, ο Ανανίας, οΑζαρίας και ο Μισαήλ, που κατάγονταν από βασιλικό γένος και ζού-σαν στα Ιεροσόλυμα. Όταν η πόλη τους κυριεύτηκε από τον Βασιλιάτων Βαβυλωνίων, Ναβουχοδονόσορα Β' τον Μέγα (634-562 π.Χ.), τατρία παιδιά σύρθηκαναιχμάλωτα στη Βαβυλώ-να μαζί με τον φίλο τουςΔανιήλ, τον μετέπειταπροφήτη. Εκεί ξεχώρι-σαν για τη φρόνηση καιτην αρετή τους και ο Βα-σιλιάς τους διόρισε επι-στάτες στην Αυλή του.Όμως, όταν αρνήθη-καν να προσκυνήσουν τηχρυσή εικόνα του, ο Ναβουχοδονόσωρ εξοργίστηκε και διέταξε να τουςρίξουν σ’ ένα ιδιαίτερα πυρακτωμένο καμίνι. Τότε εμφανίστηκε Άγ-γελος Κυρίου και τους προστάτευσε, απλώνοντας πάνω τους τις φτε-ρούγες του και μεταβάλλοντας τη φωτιά σε δροσιά.Έκπληκτοςο Ναβουχοδο-νόσωρ από τοθαύμα πουσυντελέστηκεενώπιόν του,ομολόγησε ότιο Θεός των Ιου-δαίων είναι με-γάλος και τουςχάρισε τη ζωή.Έκτοτε, οι«τρεις παίδες»έζησαν εν ειρή-νη. Στην Αθήναη δοξολογίαέγινε στον Μη-τροπολιτικό Ναό των Αθηνών στην οποία παρέστησαν, η πολιτική καιφυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι κομμάτων,το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυ-ροσβεστικού Σώματος και πολλοί εν ενεργεία και συνταξιούχοι συ-νάδελφοι.Μετά το πέρας της δοξολογίας ακολούθησε δεξίωση στη ΛέσχηΑξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. 
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Εορτασμός  των  «Τριών  Αγίων  εν  Καμίνω  Παίδων»  
Προστατών  του  Πυροσβεστικού  Σώματος Στην αρχαία Ελλάδα η μελισσοκο-μία βρισκόταν σε αρκετά υψηλό επί-πεδο, ήδη από την προϊστορική εποχήόπως δείχνουν οι σύγχρονες έρευνες.Από την εποχή αυτή υπάρχουν ταγραπτά του Αριστοτέλη για τη μελισ-σοκομία. Οι απόψεις του αυτές εξα-κολουθούσαν να ισχύουν μέχρι και τομεσαίωνα. Ο μεσαίωνας δεν πρόσθε-σε και πολλά καινούρια πράγματαστη μελισσοκομία, εκτός ίσως απότον καπνό, γι΄ αυτούς που επρόκειτονα ασχοληθούν με τις μέλισσες, τονχρησιμοποιούσαν ώστε αυτές να μηναγριεύουν πολύ. Αργότερα, η μελισ-σοκομία αποτέλεσε είδος ασχολίας των μοναχών στα μοναστήρια και ανα-πτύχθηκε σημαντικά.Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη η μελισσοκομία τη γνώρισε τα τελευταία εκα-τό χρόνια και ακόμη μεγαλύτερη παρουσίασε τις τελευταίες δεκαετίες.Ο καταλληλότερος να μας μιλήσει για «τη μελισσοκομία» είναι ο συ-νάδελφος και μέλος της Ένωσης Νίκος Μπαρμπαρούσης, ο οποίος μετάτην αποστρατεία του είδεμέσα από τα μάτια τηςδημιουργικής ενασχόλη-σης τη ζωή του στραμμέ-νη προς τη φύση. Χρειάστηκε πίεσηπολλών μηνών για να τουαποσπάσω λίγα λόγια γιααυτή τη νέα του και ταυ-τόχρονα πολύ όμορφηδραστηριότητα. Τον συνάντησα σε μια πλαγιά του βουνού δίπλα στα έλα-τα, παρέα με τις κυψέλες του φορώντας την κάσκα του μελισσοκόμου (ήτανσαν αστροναύτης). Ενώ ο Νίκος περιποιούνταν τις κυψέλες του, τον βομ-βάρδιζα με ερωτήσεις προκειμένου να καταγράψω το νέο τρόπο ζωής τουκαι άλλα ορισμένα από τα μυστικά της μελισσοκομίας, Μου είπε ότι ξεκίνησε τη μελισσοκομία το 2010 ερασιτεχνικά και γιαενασχόληση μετά την αποστρατεία του και όχι για το κέρδος, αφού όμωςπρώτα παρακολούθησε εκπαίδευση διάρκειας 120 ωρών σε θέματαεπαγγελματικής μελισσοκομίας στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.Ασχολήθηκε «με Βασίλισσες… και Πριγκίπισσες…» με στόχο να παράγεικαλό και αγνό μέλι και πιστεύει πως τα κατάφερε.«Φίλε Ανδρέα! για να βγάλεις καλό μέλι πρέπει κατ΄ αρχήν να έχεις με-ράκι, να αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις καλά. Αυτή η ενασχό-ληση έχει να κάνει με ζώντες οργανισμούς, αυτό και μόνο σου δημιουργείένα ιδιαίτερο δέσιμο». Ιδιαίτερα στά-θηκε στο ελληνικό μέλι το οποίοκατά γενική ομολογία είναι το κα-λύτερο στον κόσμο και αυτό οφεί-λεται τόσο στο κλίμα, όσο και στη με-γάλη ποικιλία φυτών που διαθέτει ηελληνική φυτική πανίδα. Στην απορία μου, κάθε πότε καιγιατί τα μελίσσια μεταφέρονται από τόπο σε τόπο και πώς εσύ μεταφέ-ρεις τα δικά σου, μου απάντησε ότι μεταφέρονται ανάλογα με την εποχή(για τη βοσκή) και την ποικιλία του μελιού που θέλεις να βγάλεις (έλατο,πεύκο, δρυς, θυμάρι, πορτοκάλι κ.λ.π.), Για τη μεταφορά τους έχει αγοράσειειδικό φορτηγάκι. «Η μελισσοκομία φίλε! απαιτεί οργάνωση, γνώση,υπομονή, πολλά ξενύχτια και πολλή χειρωνακτική δουλειά», αναφέρει χα-ρακτηριστικά. Τέλος, μου τόνισε ότι του αρέσει πολύ αυτή η ενασχόληση γιατί είναικοντά στη φύση, απολαμβάνει την ομορφιά της, αναπνέει καθαρό αέρα,αισθάνεται τις υπέροχες μυρωδιές της υπαίθρου, παρακολουθεί τις εναλ-λαγές των εποχών, ενώ νοιώθει ελεύθερος και όσο έχει δυνάμεις θα συ-νεχίζει να ασχολείται με αυτό που με τόσο μεράκι ξεκίνησε.Κάπου εκεί τελείωσε η κουβέντα μας και αφού του ευχήθηκα καλή σο-διά, δώσαμε ραντεβού στον τρύγο.

Ανδρέας Μαρκαντώνης 

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Κ Ο Μ Ι Α:  ΜΙΑ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΥ  ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ 
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Με την ευκαιρία ανάληψης των κα-θηκόντων του, ο νέος Διοικητής του
Ε.Σ.Κ.Ε. Υποστράτηγος Π.Σ. Ιάκωβος
Κλεφτοσπύρος συναντήθηκε την 13ηΦεβρουαρίου 2019 στις εγκαταστά-σεις του Ε.Σ.Κ.Ε. με τους διατελέσαντεςΔιοικητές του Ε.Σ.Κ.Ε. και του πρώηνΣ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. με σκοπό, αφενός μεν τηναναγνώριση της προσφοράς τους καιαφετέρου δε με την εμπειρία τους, ωςδιατελέσαντες Διοικητές του Κέντρου ναεκφράσουν απόψεις και προτάσεις, γιατην απρόσκοπτη λειτουργία της Υπη-ρεσίας, προς ωφέλεια όλων.Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι πρώην Διοικητές: Ηλίας Καρα-χάλιος, Ιωάννης Βελέντζας, Φώτιος Καλαχάνης, Ανδρέας Μαρκαν-τώνης, Θεοδόσιος Δημακογιάννης, Στέφανος Σπανέας και ΔιαμαντήςΚανελλόπουλος.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο, χρήσιμο και ταυτόχροναενδιαφέρον κλίμα. Οι τέως Διοικητές του Κέντρου έδωσαν τα θερμάτους συγχαρητήρια στο Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε. για αυτήν του την πρω-τοβουλία και την εγκάρδια φιλοξενία. Τέλος, του ευχήθηκαν υγεία,δύναμη και τύχη στα νέα του και πολύ δύσκολα καθήκοντα που έχειαναλάβει.Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, χαι-ρετίζει και επικροτεί την πολύ όμορφη και χρήσιμη κίνηση του Διοι-κητή του Ε.Σ.Κ.Ε., και πιστεύει πως η κίνησή του αυτή, θα πρέπει νααποτελέσει τον φάρο και για άλλους συναδέλφους Διοικητές προς τουςΑπόστρατους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι,με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους μπορούν να προσφέρουντα μέγιστα για τον κοινό στόχο που είναι αδιαμφισβήτητα η προσφοράστο κοινωνικό σύνολο.Η ενέργεια αυτή του κ. Διοικητού, επιβραβεύει τον τίτλο της ηλε-κτρονικής μας εφημερίδας: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύ-
τερο ΜΕΛΛΟΝ». 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΝΕΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ  Ε.Σ.Κ.Ε.  
ΜΕ  ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  &  ΠΟΙΗΣΗ 

Ελλήνων  και  Ξένων  συγγραφέων

ΕΝΑ  ΠΑΡΑΜΥΘΙ  ΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΟΥΣ… 
Ένα ποντικάκι κάποτε παρατηρούσε
από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη
γυναίκα του που ξεδίπλωναν ένα πακέτο. 
“Τι λιχουδιά άραγε έκρυβε εκείνο το πα-
κέτο;”, αναρωτήθηκε.
Όταν, όμως, οι δυο αγρότες άνοιξαν το
πακέτο δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλο

ήταν το σοκ που έπαθε, διαπιστώνοντας πως επρόκειτο για μια ποντι-
κοπαγίδα!
Τρέχει γρήγορα λοιπόν, στον αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο:
“Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!”.
Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της και σηκώνοντας το λαιμό της είπε:
“Κυρ ποντικέ μου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για εσάς.
Αλλά δεν βλέπω να έχει καμία επίπτωση σε εμένα! Δε με ενοχλεί καθό-
λου η ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”
Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και του φώναξε:
“Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”
Το γουρούνι έδειξε συμπόνοια αλλά απάντησε:
“Λυπάμαι πολύ κυρ ποντικέ μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο
από το να προσευχηθώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω”.
Τότε το ποντικάκι στράφηκε προς το βόδι και του φώναξε, κρούοντας
τον κώδωνα του κινδύνου:
“Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”.
Και το βόδι απάντησε:
“Κοιτάξτε, κύριε ποντικέ μου, λυπάμαι πολύ για τον κίνδυνο που δια-
τρέχεις, αλλά εμένα το μόνο που μπορεί να μου κάνει η ποντικοπαγίδα
είναι ένα τσιμπηματάκι!”.
Έτσι, ο καλός μας ποντικούλης, έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι, πε-
ρίλυπος και απογοητευμένος γιατί θα έπρεπε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, να αντι-
μετωπίσει τον κίνδυνο της ποντικοπαγίδας!
Την επόμενη νύχτα, ένας παράξενος θόρυβος, κάτι σαν αυτόν που κά-
νει η ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα του αγρότη που
έτρεξε να δει τι συνέβη.
Μέσα στη νύχτα, όμως, δεν πρόσεξε πως στην παγίδα είχε πιαστεί από
την ουρά ένα φίδι… Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα.
Η γυναίκα αρρώστησε βαριά και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσο-
κομείο. Έμεινε λίγες ημέρες και επέστρεψε στο σπίτι, αλλά με υψηλό πυ-
ρετό. Ο γιατρός συμβούλεψε το σύζυγό της να κάνει ζεστές σουπίτσες.
Έτσι ο αγρότης έσφαξε την κότα για να κάνει μια καλή κοτόσουπα!
Η γυναίκα, όμως, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες
πήγαιναν στη φάρμα για να βοηθήσουν. Ο καθένας με τη σειρά του κα-
θόταν στο προσκεφάλι της γυναίκας και της έδιναν και ένα δώρο. Για
να τους ταΐσει όλους αυτούς ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει το γου-
ρούνι!
Τελικά, όμως, η γυναίκα δεν τη γλίτωσε! Πέθανε!
Στην κηδεία της ήρθε πάρα πολύ κόσμος, γιατί ήταν καλή γυναίκα και
την αγαπούσαν όλοι. Για να ταΐσει όλον αυτόν τον κόσμο ο αγρότης αναγ-
κάστηκε να σφάξει το βόδι!
Ο κυρ ποντικός μας, έβλεπε όλο αυτό το πήγαινε έλα από την τρυπού-
λα του με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη…
Όσο κι αν είναι πλέον συνηθισμένο να σκεφτόμαστε όλο και περισσό-
τερο τον εαυτό μας, αδιαφορώντας -προκλητικά πολλές φορές- για το
διπλανό μας, ένα είναι σίγουρο:
Όταν κινδυνεύει κάποιος ή έχει ένα πρόβλημα (μικρό ή μεγάλο, δεν έχει
σημασία), βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο και κατ’ επέκταση το πρόβλη-
μά του πολύ σύντομα θα γίνει και δικό μας! 

N. G. 

ΓΩΝΙΑ…  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  &  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία ΑυτοκινητιστώνΥπεραστικών Συγκοινωνιών με Απόφασή της πα-ρέχει στα μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΟΑΣΑ),στην οποία η Ένωσή μας είναι μέλος, Πανελλαδικάέκπτωση 25% στις διανομαρχιακές μετακινήσεις μετα υπεραστικά λεωφορεία.Επίσης για τα μέλη μας και τα μέλη των οικο-γενειών μας που συνταξιδεύουν, παρέχεται έκπτωση 25% από την MINOANLINES για τη διαδρομή ΠΕΙΡΑΙΑ – ΧΑΝΙΑ και αντίστροφα, με την επίδειξηταυτότητας μέλους της Π.Ο.Α.Σ.Α.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας είναι στη διάθεσή σας για τηνέκδοση της ταυτότητας και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία. 

Έκπτωση  25%  στις  διανομαρχιακές  μετακινήσεις  
με  τα  υπεραστικά  λεωφορεία  και  στην  MINOAN  LINES 
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εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διοικη-τής του ΕΣΚΕ Υποστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος και ο Διοικητήςτης Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών ΑρχιπύραρχοςΧρήστος Λάμπρης.

Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδροςτου Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κ. ΜπάρδαςΗλίας, η Διευθύντρια του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων(Μ.Τ.Π.Υ.) κα. Παπαγιάννη Μαρία, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-σπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) κ. Χριστα-κόπουλος Ευάγγελος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυ-νομικών Αθηνών (Σ.Α.Α.Α.) κ. Κονταρίδης Χρήστος, ο Πρόεδρος της Ένω-σης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) κ. ΠαντελεάκοςΦίλιππος και ο Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σω-μάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) κ. Τσιβίκης Ηλίας. 

Η παρουσία των μελών και φίλων της Ένωσης ήταν μαζική, αθρόακαι δυναμική και η προσέλευση ήταν ακόμη και εκτός Αθηνών (όπωςο κ. Σταμίγκος Ευάγγελος από την Θεσσαλονίκη, ο κ. Σταυρόπουλος Αρ-γύριος από την Πάτρα κ. ά.), καθώς συναντήθηκαν συνάδελφοι ξανά,μετά από κάποια χρόνια.Τη Βασιλόπιτα, ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος,Υποστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. και Δ/ντής της Θρησκευτικής Υπηρεσίαςτης ΕΛ.ΑΣ. στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια στη σελ. 7 
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Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παναγιώτης Βελής, προέβη  σε σύντο-μο χαιρετισμό και ενημέρωση για την πορεία της Ένωσης ως τώρα, όπου,εκτός των άλλων, έκανε λόγο για τις προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέ-δριο που έχουν καταθέσει τα μέλη μας σχετικά με την εισφορά αλλη-λεγγύης και τις περικοπές των κύριων συντάξεων. Ακόμη, αναφέρθη-κε στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε μέλη μας από το ΜΤΠΥ καιτο ΕΤΕΑΕΠ (ΤΠΔΥ), τα οποία είχαν αίσιο αποτέλεσμα, και επίσης μίλησε

για τις καινοτόμες δράσεις της Ένωσης, όπως η σύνταξη εφημερίδαςκαι η δημιουργία ιστοσελίδας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε σει-ρά συναντήσεων, όπως με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τονΓενικό Γ.Π.Π., τον Αρχηγό του Π.Σ. τα Κόμματα της Βουλής, το ΤαμείοΠρόνοιας, το ΜΤΠΥ, το ΤΕΑΠΑΣΑ, τον Συνήγορο του Πολίτη, στους οποί-ους εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη μας.

Τέλος, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε συναδέλφους και φίλους για την πα-ρουσία τους, υποσχέθηκε  επόμενες συναντήσεις και δεσμεύτηκε να αν-ταποκριθεί ακόμα πιο επάξια στις προσδοκίες των μελών της και ευ-χήθηκε καλή χρονιά με τύχη και ευημερία σε όλους.

Το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας έπεσε στην κυρία Μαί-ρη Λαμπροπούλου, σύζυγος Κωνσταντίνου Κοροντζή, που αντιστοιχούσεσε ένα γεύμα δύο ατόμων μετά μουσικής στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA(Πλατεία Συντάγματος). 

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 6 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ  2019  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Π.Σ.Το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του ΠυροσβεστικούΣώματος, προέβη στη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους2019 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε:
Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες:Τους Αντιστράτηγους Π.Σ. Δημοσθένη Αναγνωστάκη καιΚωνσταντίνο Γιόβα και τους απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτι-μου Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Β. Προαχθέντες στον βαθμό του Αντιστράτηγου Π.Σ.

τους Υποστράτηγους Π.Σ.:Στέφανο Κολοκούρη (Επιχειρησιακός Υπαρχηγός) Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο (Υπαρχηγός Υποστήριξης)
Γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστράτηγους Π.Σ.:Ιωάννη Φωστιέρη, Ιωάννη Ράμφο, Απόστολο Σκρέκα, ΑνδρέαΖαγκανά, Ναθαναήλ Ρήγα
Δ. Διατηρητέους τους Υποστράτηγους Π.Σ.:Αναστάσιο Σωτήρχο, Αχιλλέα Τζουβάρα
Ε. Προαχθέντες κατ’ επιλογήν για τις θέσεις των Υπο-

στράτηγων Π.Σ. τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο, Σπυρίδων Βαρσάμη, Νικόλαο Σπαή,Ιωάννη ΠετρούτσοΣτη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ.έκρινε:
Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:Κωνσταντίνο Πουλτίδη, Επαμεινώνδα Αγγελόπουλο, ΦίλιπποΠαντελεάκο, Αριστείδη Μαυρόπουλο, Κωνσταντίνο Σκούπρα,Ιωάννη Μαραγκάκη, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Δημήτριο Σι-μιτσή, Εμμανουήλ Τσολάκη
Β. Διατηρητέους τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:Χαράλαμπο Χιώνη, Ευθύμιο Γεωργακόπουλο, ΔιονύσιοΚουτσούκο, Άγγελο Τριπολιτσιώτη, Μάριο Αποστολίδη, Σπυ-ρίδων Πέτρου, Εμμανουήλ Δαμουλάκη, Χρήστο Γκολφίνο,Θεόδωρο Λαρέζο, Αλέξιο Ράπανο, Γεώργιο Πουρναρά, Κων-σταντίνο Παχίδη, Χρήστο Λάμπρη, Ιωάννη Σταμούλη. 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ  2019  ΑΝΩΤΕΡΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Π.Σ.Το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος υπότην προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αν-τιστρατήγου Π.Σ. Βασίλειου Ματθαιόπουλου, προέβη στη διε-νέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2019 των Ανώτερων Αξιω-ματικών και έκρινε:
Ι. Κατ’ επιλογήν:
Α. Στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους:Παπαζαχαρία Ανδρέα, Κοντογιάννη Δημήτριο, ΚοκμοτόΒασίλειο, Παλιούρα Γεώργιο, Ρίζο Θωμά, Λαγουδάκη Νικόλαο,Παλιό Ευάγγελο, Καραμαλίκη Ιωάννη, Ασημακόπουλο Κων-σταντίνο, Σπαθούλα Χρήστο, Ρίζο Ανδρέα
Β. Στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους:Πλατά Χρήστο, Τσικαλά Γεώργιο, Βασιλάκη Μιχαήλ, Καρα-κίτσο Γεώργιο, Δαδούδη Κωνσταντίνο, Φράγκο Κωνσταντίνο,Μίχα Αντώνιο, Τσιτσικά Ιωάννη, Αντωνάκη Δημήτριο, ΓεωργανάΔημήτριο, Γιαννάκη Xαράλαμπο, Πανόπουλο Ιωάννη, ΚοσμίδηΘεόδωρο, Καράμπελα Παναγιώτη, Ζαμάνη Ιωάννη, Μαυρομα-

τίδη Κωνσταντίνο, Παπαστάθη Σπυρίδωνα, ΜαθιουλάκηΔημήτριο (ΠΜ), Δελαβέρη Δημήτριο (ΠΜ), Δουμούζη Παράσχο (ΠΜ)
ΙΙ. Προακτέους κατ’ εκλογήν για κάλυψη ισάριθμων κε-

νών θέσεων, στο βαθμό του Αντιπυράρχου τους Επιπυ-
ραγούς:Τσολάκη Σάββα, Μούτσελο Λουκά, Τάτση Δημήτριο, ΤσίκαΚωνσταντίνο, Στεφανίδη Στέφανο, Φυσέκη Στέργιο, Παππά Ανα-στάσιο, Θεοδωρόπουλο Χρήστο, Αραμπατζή Ιωάννη, ΦέκαΙωάννη, Κούρο Νικόλαο, Σεληνιωτάκη Μιχαήλ, Κούτρα Σπυρί-δων, Φούκα Στυλιανό, Κίτσιο Λάμπρο, Τσάφου Γεωργία, Κόλ-λα Νικόλαο, Παλουκτσόγλου Χαράλαμπο, Μαρινάκη Βεκέντιο,Μιχαλόπουλο Αναστάσιο, Καρατζά Αναστάσιο, ΔαληβίγκαΙωάννη, Κουρούσια Απόστολο, Τσιώπο Κωνσταντίνο, ΜπάτζοΓεώργιο, Ζαφείρη Βασίλειο, Λαλιώτη Ευφροσύνη, ΧαραλαμπάκηΧαράλαμπο, Δερμανοπούλου Ελένη, Παπαδημητρίου Χαρά-λαμπο, Μπούγια Πέτρο, Κουλκουβίνη Περικλή, ΛιακόπουλοΕυάγγελο, Μανιφάβα Δημήτριο (ΥΓ), Κατρανίτσα Λαμπρινή(ΥΓ), Καστρινό Ευστράτιο (ΤΑ), Πολυχρονόπουλο Γεώργιο (ΤΑ)

ΙΙΙ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Πυράρχους:Κεφαλά Δημήτριο, Μπαμπάκο Νικόλαο, Χαμπίπη Αθανάσιο,Μπαρδουνιώτη Νικόλαο, Γιαννούτσο Ηλία, Συμεωνίδη Νικόλαο,Ρουμπή Στέργιο, Μουγγό Αναστάσιο 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εύχεται στους μεν
νεοπροαχθέντες, υγεία, δύναμη και πολύ τύχη στα νέα τους
καθήκοντα, στους δε αφυπηρετήσαντες υγεία, μακροη-
μέρευση και να χαρούν αυτά που στερήθηκαν. 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ  2019  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ  (Ν.  4307/2014) 
Σε συνάντηση που είχε οΠρόεδρος της ΕΑΑΠΣ με υπη-ρεσιακούς παράγοντες  του ΤΕ-ΑΠΑΣΑ, οι τ. μέτοχοι του ΤομέαΠρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.Υ.Π.Σ.που συνταξιοδοτήθηκαν μετάτην 01-08-2012 και εισέπρα-ξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρη-ματικό βοήθημα για τον υπο-λογισμό του οποίου λήφθηκανυπόψη οι μειωμένοι βασικοί μι-σθοί σύμφωνα με τον ν.4093/2012 και μέχρι σήμεραδεν υπέβαλαν ΑΙΤΗΣΗ για ανα-προσαρμογή του, μετά τη μερι-κή αποκατάσταση των βασι-κών μισθών με τις διατάξειςτου ν. 4307/2014, πρέπει άμεσανα συμπληρώσουν και να απο-στείλουν σχετική αίτηση.

Επίσης, μέχρι σήμερα δόθη-καν συμπληρωματικά εφάπαξσε 432 τ. μετόχους του τομέαΠρόνοιας του Τ.Π.Υ.Π.Σ. που αν-τιστοιχούσε στο ποσό των552.000,00€ περίπου και 145 τ.μέτοχοι δεν το έχουν πάρει ακό-μη που αντιστοιχεί στο ποσότων 147.000,00 € περίπου.Για το συμπληρωματικόαυτό εφάπαξ ισχύει η 5/ετήςπαραγραφή, που λήγει την31/12/2021. Το υπόδειγμα της αίτησηςέχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδατου Ταμείου (teapasa.gr). Για επιπλέον πληροφορίεςτο Διοικητικό Συμβούλιο τηςΈνωσης είναι στη διάθεσή σας. 
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Στις 8 Μαρτίου του1857, οι εργάτριες μιαςκλωστοϋφαντουργίαςστη Νέα Υόρκη, μετεί-χαν σε μια μεγάλη εκδή-λωση διαμαρτυρίαςαπαιτώντας καλύτερεςσυνθήκες εργασίας.Αυτή η απεργία διαλύθηκε βίαια από τηναστυνομία της πόλης, όμως το γυναικείο ερ-γατικό κίνημα μόλις είχε γεννηθεί. Είχε γίνει ηαρχή για ένα σκληρό αγώνα για τα δικαιώμα-τα της γυναίκας στην εργασία αλλά και σταεκτός εργασίας ζωή της. Σε ανάμνηση αυτής τηςγυναικείας εξέγερσης, η 8η Μαρτίουκάθε χρόνο καθιερώθηκε σαν διεθνήςημέρα της γυναίκας, ο πρώτος εορτα-σμός της οποίας έγινε το 1909 με πρω-τοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματοςτων ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνιααργότερα από τη Σοσιαλιστική Διε-θνή. Έπειτα, μετά την επικράτηση τηςΟκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία,καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως επίση-μη Αργία.Αυτό το παγκόσμιο κίνημα έφθασεφυσικά και στην Ελλάδα. Η θέση τηςγυναίκας στην ελληνική κοινωνία αναβαθμί-στηκε, τουλάχιστον θεσμικά, όταν το 1952 μετον νόμο 2159 οι Ελληνίδες απέκτησαν το δι-καίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Μπο-ρούσαν δηλαδή πλέον να ψηφίζουν στις δη-μοτικές και βουλευτικές εκλογές αλλά και ναυποβάλουν υποψηφιότητα σε αυτές ώστε ναεκλεγούν. Πρώτη Ελληνίδα βουλευτής ήταν ηΕλένη Σκούρα που έβαλε υποψηφιότητα με τοκόμμα «Ελληνικός Συναγερμός». Στη συνέ-χεια, η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος στηΔύση τη δεκαετία του '60 αναζωογόνησε τηΔιεθνή Ημέρα της Γυναίκας, που από το 1975

διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με αιχμήτου δόρατος την ανάδειξη των γυναικείων προ-βλημάτων και δικαιωμάτων.Η 8η του Μάρτη λοιπόν είναι μια ημέρα ξε-χωριστή, καθώς έχει καθιερωθεί ως η Παγκό-σμια ημέρα της Γυναίκας και ημέρα των δι-καιωμάτων της, τονίζοντας την ισότητα τωνδύο φύλων. Είναι όμως αυτή η πραγματικό-τητα; Όχι βέβαια. Αν, όμως, αναφερόμαστε γιατις δημοκρατικές χώρες της Δύσης, σίγουρα ναι.Για τον υπόλοιπο κόσμο, όμως, πέρα από κά-ποιες εξαιρέσεις, ούτε σκέψη για ισότητα καιίσα δικαιώματα των δύο φύλων υπάρχει. Εκείαπουσιάζει η παιδεία,  που είναι το ύψιστο αγα-

θό που ανοίγει τους ορίζοντες, τους ουρανούςτης ελευθερίας, τις πηγές της γνώσης και τηςκρίσης, ενώ η ανυπαρξία του φεμινιστικού κι-νήματος είναι φανερή. Η όποια απόπειρα πνί-γεται στο αίμα πριν καλά καλά αρχίσει. Οι γυ-ναίκες απουσιάζουν από τα κοινά. Η έξοδος απότο σπίτι είναι απαγορευτική. Η κυκλοφορία πε-ριορισμένη. Ο φόβος κυριαρχεί σε κάθε βήματης. Η απαγόρευση των γονέων, των αδελφών,του άνδρα, τη δεσμεύει. Η κοινωνία είναι συν-τηρητική. Καμιά σκέψη για αποδοχή χειρα-φέτησης της γυναίκας. Αυτή που την πέτυχε,στα προηγμένα κράτη, ύστερα από σκληρούς

αγώνες. Και μόνο το γεγονός ότι μια γυναίκαπου βιάζεται, θανατώνεται από τους γονείς καιτους αδελφούς, για την οικογενειακή τιμή,ενώ ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος, απο-δεικνύει τη θέση της, σ' αυτές τις κοινωνίες.Στο παγκόσμιο στερέωμα, στο πέρασματων χρόνων, σε τόσους πολιτισμούς, σε τόσεςιστορικές στιγμές, έλαμψε ένα πλήθος Γυναι-κών, για να δείχνει το δρόμο στις επερχόμενες,να τις κάνουν υπερήφανες, να κρατούν ψηλάτο κεφάλι και να λησμονούν τα εκατομμύριατων γυναικών που σαν ανθοδέσμες στολί-ζουν κανάλια, πίστες και περιοδικά. Η γυναικεία αναγνώριση σημειώνεται μεαργά βήματα. Στην Ελλάδα, ημέρα μετην ημέρα, όλο και περισσότερες γυ-ναίκες κατακτούν τους χώρους τηςπολιτικής, της επιστήμης, της επιχεί-ρησης. Το άρωμα γυναίκας διεισδύειόλο και περισσότερο στις ανώτατεςβαθμίδες αφού αυτές είναι ιδιαίτεραδημιουργικές, εργατικές, διορατικέςκαι επικοινωνιακές σε υψηλότερο επί-πεδο από τους άνδρες, αποτελεσματι-κές και ηθικές. Αλλά και στη μόρφωσηδεν υστερούν έναντι των ανδρών,όπως οι στατιστικές το επιβεβαιώνουν.Σταδιακά ελέγχει την πορεία της ζωής της. Ο δρόμος των γυναικών προς την εξέλιξηκαι την επιτυχία  είναι χωρίς επιστροφή κι αςείναι ακόμη μια μειοψηφία. Εκείνο όμως πουποτέ δεν πρέπει να ξεχνούν, είναι πως οι με-γαλύτερες ανθρώπινες ιδέες και αλλαγές ξε-κίνησαν πάντα από μειοψηφίες.Κρατώντας, λοιπόν, στη μνήμη μας καιστην καρδιά μας το σπουδαίο κοινωνικό ρόλοπου διαδραμάτισε η γυναίκα, στην Ελλάδα σεπεριόδους κρίσης, ας ευχηθούμε και εμείς με τησειρά μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣΕΛΛΗΝΙΔΕΣ. 

Η  ΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΓΥΝΑΙΚΑΣ  ΧΘΕΣ  ΚΑΙ  ΣΗΜΕΡΑ 
Βαρβάρα Π. Βελή 

Οικονομολόγος BSc, MSc, MBA, PhDc

Σε εφαρμογή  των δύο αποφάσεων της ολο-μέλειας του ΣτΕ, που έλεγαν για επαναφορά τωνσυντάξεων στις αποδοχές του 2012 και τηςσχετικής Κ.Υ.Α.,  πιστώθηκαν τα ποσά για 47 μή-νες στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των συ-ναδέλφων, οι οποίοι πηγαίνοντας στα ΑΤΜ των Τραπεζών και βλέπον-τας τι παίρνουν, καταλαβαίνουν ότι δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμ-βουλίου της Επικρατείας, διότι:1. Μας έδωσαν ένα επίδομα εφάπαξ που αφορά το χρονικό διάστη-μα από τον Αύγουστο 2012 έως 30 Ιουνίου 2016.2. Τα ποσά δεν αντιστοιχούν σε αυτά που αναμέναμε, βάσει και τωναναδρομικών που μας είχαν πιστωθεί με απόφαση της προηγούμενης κυ-βέρνησης, αρχής γενομένης από το 2014 και για τα επόμενα τρία χρόνια.

3. Υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις στα κατατεθειμένα ποσά σεσυναδέλφους, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις.4. Δεν μπαίνουν στη βασική μας σύνταξη.5. Δεν αποδίδουν χρήματα για το χρονικό διάστημα από 1-7-2016 έως31-12-2018. Αποτέλεσμα  αυτών είναι η αγανάκτησή μας να είναι δικαιολογημέ-νη, από την στιγμή μάλιστα που δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από τονΕΦΚΑ, για τον τρόπο που αποδόθηκαν και υπολογίστηκαν.Το Δ.Σ. της Ένωσης, σε πλήρη συνεργασία με την Ομοσπονδία Απο-στράτων Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και τις άλλες Ενώσεις καταβάλλει κάθεδυνατή προσπάθεια για την κατανόηση και επίλυση του προβλήματος απότους αρμόδιους. 

«ΟΡΓΗ  ΚΑΙ  ΘΥΜΟΣ»  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  Ε.Δ.  &  Σ.Α.  ΓΙΑ  ΤΑ  ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΑ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 



Μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού με-τώπου και την προέλαση των κεμαλικών στρα-τευμάτων μέχρι την Προποντίδα και τα Στενά, έναμεγάλο μέρος του ποντιακού πληθυσμού είχε κα-ταφύγει στα παράλια της Τραπεζούντας, της Τρί-πολης, των Κοτυώρων, της Οινόης και τηςΚερασούντας, με σκοπό να επιβιβασθεί σε πλοίακαι να φύγει για την Ελλάδα, διαδικασία που άρ-χισε το Νοέμβριο του 1922 και συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό μέχρι τονεπόμενο Μάρτιο. Ο υπόλοιπος προσφυγικός πληθυσμός του Πόντουήρθε στην Ελλάδα με τη διαδικασία της ανταλλαγής.Η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων κατέφυγε στην Κέρ-κυρα με τη μορφή των ομαδικών αποστολών. Οι αποστολές αυτές άρ-χισαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 1922 καισυνεχίστηκαν με έντονο ρυθμό για τρεις μήνες, χωρίς να παύσουν καιστη συνέχεια, αφού πρόσφυγες απεστάλησαν στην Κέρκυρα μέχρι καιτον Οκτώβριο του 1924.

Έτσι, Πόντιοι πρόσφυγες αποβιβάζονται για πρώτη φορά στηνΚέρκυρα, στις 20 Ιανουαρίου του 1923. Άλλη καταγεγραμμένη ομα-δική αποστολή είναι αυτή του Αυγούστου του 1923 και αφορούσε τηνπροσφυγή στην Κέρκυρα 355 ατόμων τα οποία αποβιβάστηκαν κοντάστο Υγειονομείο, στο σημερινό Παλαιό Λιμάνι της Κέρκυρας. Πόντιοιαπεστάλησαν ομαδικά μέσα στο 1923 και στους Παξούς. Επρόκειτογια 40 περίπου άτομα.Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που κατέφυγαν στην Κέρ-κυρα ανέρχεται το λιγότερο σε 30.000, από τους οποίους οι 1.500 πε-ρίπου προέρχονταν από τον Πόντο. Η πλειονότητα των προσφύγωνπου ήρθαν στην Κέρκυρα δεν παρέμειναν σ’ αυτήν, αφού κάθε άλλοπαρά συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις μίας μόνιμης εγκατάστασης.Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος αυτών αναχωρεί από την Κέρκυρα ομα-δικά, όπως εξάλλου είχε αφιχθεί σε αυτήν. Στο νησί υπάρχουν ομάδεςπροσφύγων με κοινό τόπο προέλευσης, οι οποίες διατηρούν τη συνοχήτους, ιδιαίτερα το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την άφιξή τους στηνΚέρκυρα, με αποτέλεσμα η απόφαση για αναχώρηση, απόρροια τηςεμφανούς έλλειψης των προϋποθέσεων μίας αξιοπρεπούς οριστικήςεγκατάστασης, να είναι μάλλον συλλογική παρά ατομική επιλογή.Ομοίως και οι Πόντιοι πρόσφυγες αναχωρούν ομαδικά. Οι καταγε-γραμμένες αναχωρήσεις τους αφορούν την αποστολή 700 Ποντίωνστην Καβάλα, στις αρχές Μαΐου του 1923, κατόπιν εντολής του Υπουρ-γείου Υγιεινής, και την αποστολή 355 Ποντίων στην Δράμα, στα μέσαΑυγούστου του 1923.

Για τη διαπίστωση της υγιεινής κατάστασης των αναχωρούντωνπροσφύγων, ορίζονται ιατροί για εκτέλεση υπηρεσίας στο πλοίο. Όμωςδεν λείπει και η περίπτωση όπου ο έλεγχος της υγιεινής κατάστασηςτων υπό αναχώρηση προσφύγων γίνεται σε λοιμοκαθαρτήριο. Πρό-κειται για το λοιμοκαθαρτήριο του Γουβίνου όπου, τον Απρίλιο του1923, στάλθηκαν για «κάθαρση» Πόντιοι πρόσφυγες πριν τη μετακί-νησή τους στην Καβάλα.Οι Πόντιοι πρόσφυγες οι οποίοι ήρθανστην Κέρκυρα, στις 20 Ιανουαρίου, εγκα-ταστάθηκαν στη νησίδα Βίδο, κοντά στοΛιμάνι της Κέρκυρας. Πόντιοι πρόσφυγεςεγκαθίστανται σε επιταγμένες κατοικίεςκαι αποθήκες, κυρίως όμως στο ΠαλαιόΦρούριο το οποίο δέχτηκε χιλιάδες προ-σφύγων. Εκεί έμειναν, μαζί με πρόσφυγεςτης Μικράς Ασίας και της ΑνατολικήςΘράκης, μέχρι το 1930, όταν δόθηκαν οικατοικίες στους προσφυγικούς συνοικι-σμούς της Κέρκυρας. Στους συνοικισμούςαυτούς, οι οποίοι είχαν συνολικά 157 κα-τοικίες, εγκαταστάθηκαν 12 οικογένειες από τον Πόντο (έξι από τηνΚερασούντα, δύο από την Τραπεζούντα και την Τρίπολη και μία από τηΣαμψούντα και την Πουλαντζάκη).Η Κέρκυρα δεν είχε τη δυνατότητα να κρατήσει κάποιο σημαντικόαριθμό από τους πρόσφυγες που κατέφυγαν σε αυτή. Στα τέλη της δε-καετίας του 1930, ήταν εγκατεστημένοι στην Κέρκυρα 2.000 περίπουπρόσφυγες. Η έλλειψη δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασηςήταν ο κυριότερος από τους λόγους οι οποίοι ανάγκασαν τους πρό-σφυγες, και φυσικά και τους Ποντίους, να φύγουν από αυτήν, αναζη-τώντας κάποιο καταλληλότερο μέρος για οριστική εγκατάσταση στηνυπόλοιπη Ελλάδα. 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

ΠΟΝΤΙΟΙ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΣΤΗΝ  ΚΕΡΚΥΡΑ  ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
Σπυρίδων Χ. Μουρατίδης 

πτυχιούχος Νομικής Σχολής,  Διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

Φωτ. Πόντιοι πρόσφυγες στην Κέρκυρα, 20.1.1923 

Β Ι Β Λ Ι Ο Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ  

Το  δημοτολόγιον  της  Ενώσεως.  Πληθυσμός  και 
οικονομία  στην  πόλη  και  τα  προάστια  της  Κέρκυρας 

μετά  την  Ένωση  των  Επτανήσων  με  το  ελληνικό  κράτος.
Φωτεινή Σ. Καρλάφτη –Μουρατίδη

Σπυρίδων Χ. Μουρατίδης 

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η προ-σέγγιση, η ανάλυση και η επεξεργασία δε-δομένων που αφορούν τον πληθυσμόκαι την οικονομία της πόλης και τωνπροαστίων της Κέρκυρας μετά την Ένω-ση των Επτανήσων με το ελληνικό κράτος.Η μελέτη αυτή αποτελεί προϊόν μακρο-χρόνιας έρευνας στα βιβλία δημοτολογί-ου του Δήμου Κερκυραίων, που συντάχ-θηκαν το έτος 1867, όπου καταγράφον-ται σημαντικότατα στοιχεία των 19.664δημοτών, όσον αφορά την ονοματοδοτι-κή συμπεριφορά, την καταγωγή, τον τόπο διαμονής, το θρήσκευμα,την επαγγελματική δραστηριότητα, την ηλικιακή δομή, το μέγεθος τωνοικογενειών των δημοτών, κ.ά. 
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Η Ελλάδα στα χρόνιατης κρίσης, η Ελλάδαπου «διώχνει» τα παι-διά της... πόσες φορέςέχουμε ακούσει τις φρά-σεις αυτές καθότι κι άλ-λες παρεμφερείς από πο-λιτικά πρόσωπα, μέσαμαζικής ενημέρωσης,αλλά και από τους απλούς καθημερινούς αν-θρώπους της διπλανής πόρτας καθώς καιαπό την ίδια την οικογένειά μας.  Παρ’ όλα αυτά, εδώ δεν θα μιλήσουμεόμως για πολιτικές αναλύσεις και περιαυτο-λογίες, παρά για τη σημερινή πραγματική κα-τάσταση των νέων μέσα από τα «μάτια» καιτα προσωπικά βιώματα ενός νέου παιδιού μεόνειρα και φιλοδοξίες – θα αναφερθούμε στιςπροσδοκίες της αποκαλούμενης γενιάς των Ελ-λήνων «νεο-μεταναστών». Αυτών των νέωνπαιδιών που με μια βαλίτσα πτυχία, περγα-μηνές κι εργατικότητα ανοίγουν διάπλατατα φτερά τους για μέρη μακρινά προς αναζή-τηση προσοδοφόρου εργασίας, καλύτερηςποιότητας ζωής και αυτοεκπλήρωσης.Η πραγματικότητα βέβαια ποτέ δεν είναιτόσο ουτοπική, ούτε οι ευκαιρίες πέφτουν βρο-χή με το που κατεβαίνει κανείς από το αερο-πλάνο και αντικρίζει το συννεφιασμένο (κατάκύριο λόγο) καιρό. Όπως κάθε αγώνας θέλειθέληση, υπομονή κι επιμονή.Οι νέοι ωθημένοι από τα ανησυχητικάυψηλά ποσοστά ανεργίας και την αγωνία της

ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας ανα-ζητούν οάσεις ελπίδας και μακρινά καταφύγιαυποσχέσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις Ελ-ληνικών και ξένων εφημερίδων εκατοντάδεςχιλιάδες νέοι έχουν φύγει από τη χώρα για Αμε-ρική, Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία, Αυστραλίακ.ά. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κάτω των35 ετών.Συνήθως, λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικέςκατηγορίες «νεο-μεταναστών»: αυτοί που ξε-νιτεύτηκαν για σπουδές και μετέπειτα παρέ-μειναν στο εξωτερικό για να κυνηγήσουν μιαθέση απασχόλησης στον τομέα των σπουδώντους, κι εκείνοι που εξαναγκάστηκαν να ξενι-τευτούν σε κάποιο μετέπειτα σημείο της ζωήςτους λόγω των δυσβάστακτων οικονομικώνδυσκολιών. Η λεγόμενη «Generation G»(Γενιά G). Βέβαια, όπως με κάθε νέα αρχή, υπάρχουνορισμένοι «σκόπελοι» που πιθανόν κάποιος νααντιμετωπίσει, όπως η ξένη γλώσσα, διαφο-ρετική νοοτροπία, ο καιρός, η απόσταση απότους φίλους και η οικογένεια και πάνω από όλαο μουσακάς της μαμάς!Από την άλλη όμως, ισχύει ότι προοπτικέςέξω υπάρχουν αρκετές αλλά ως επί το πλείστονπροϋποθέτουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακέςσπουδές στην ίδια χώρα ή έστω σχετική προ-ηγούμενη επαγγελματική προϋπηρεσία και κα-τάρτιση. Για μεγαλύτερες πιθανότητες επι-τυχίας, απαιτείται σταθερή διεύθυνση κατοι-κίας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και ειδι-κή άδεια παραμονής εάν η χώρα μετανά-

στευσης βρίσκεται εκτός της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Κάθε επάγγελμα και ειδικότητα έχειτις ιδιαιτερότητές του και καλό είναι κάποιοςνα διερευνήσει εκ των προτέρων όλα τα σχε-τικά δικαιολογητικά προτού αποφασίσει νααναζητήσει το μέλλον του σε άλλη χώρα.Κάθε προσπάθεια θέλει οργάνωση και προ-ετοιμασία από τα αεροπορικά εισιτήρια, τη δια-μονή, τις συνεντεύξεις. Η λίστα είναι εκτενής,γι’ αυτό αυτά κι άλλα πολλά ίσως να αποτε-λέσουν το αντικείμενο μελλοντικού άρθρου.Ένας επιπρόσθετος παράγοντας είναι καιτα έξοδα καθότι σαφώς η ζωή ίσως να είναι αρ-κετά πιο ακριβή ιδιαίτερα κατά τα πρώτα δει-λά βήματα. Όλα αυτά όμως συνήθως αντι-σταθμίζονται αργότερα με περισσότερες καιπιο γενναιόδωρες απολαβές, οργάνωση, σε-βασμό και αξιοκρατία. Το «μπράβο», το «ευ-χαριστώ» και την αναγνώριση που επιζητάςμετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά.Και άμα τυχόν ακόμη σου λείπουν οι φίλοι καιη οικογένειά σου για να μοιραστείς τις εμπει-ρίες και τις ιστορίες στο τέλος της ημέρας, τοSkype και το ίντερνετ έχουν τη λύση!Η απόφαση ενός νέου να αλλάξει τρόποζωής είναι ένα μεγάλο βήμα αλλά στην ουσίασημασία έχει να είναι κάποιος ευτυχισμένος καινα παίρνει συνειδητές αποφάσεις για το μέλ-λον του. Γιατί σίγουρα σαν την Ελλάδα και τιςσπιτικές νοστιμιές δεν έχει, αλλά με τους δικούςμας ανθρώπους έστω και νοερά δίπλα μας, οκαθένας μπορεί να ψάξει και να φτιάξει τη δικήτου Ιθάκη... 

Η  δική  μας  Ιθάκη… 
Μαρίνα Α. Μαρκαντώνη 

Δικηγόρος, 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτιλιακό Δίκαιο, Αγγλία (Κάτοικος Λονδίνου) 

Στις 19.02.2019, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η πα-ρουσίαση του επετειακού βιβλίου με τίτλο: «Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Το συνδι-κάτο του Πυροσβέστη» «30 χρόνια μάχες ζωής για τον Έλληνα Πυ-ροσβέστη», ένα βιβλίο – ντοκουμέντο, αφιερωμένο στους ανώνυμουςμαχητές της φωτιάς, άνδρες και γυναίκες του ΠυροσβεστικούΣώματος.

Την εκδήλωση, συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ο οποί-ος με έκδηλο τον εντυπωσιασμό και το σεβασμό του προς την αποστολήτου Πυροσβεστικού Σώματος, τόνισε ότι απόψε μιλά η καρδιά του πυ-

ροσβέστη, αποκαλύπτεται τομεγαλείο ψυχής των ανθρώ-πων που ρίχνονται στη φωτιάγια να σώσουν συνανθρώ-πους μας, αλλά και το χρόνιοέλλειμμα της πολιτείας πουακόμα δεν έχει αναγνωρίσειτο λειτούργημά μας ως επι-κίνδυνο και ανθυγιεινό. Στην ομιλία του, και αφού ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους, οΠρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Σταθόπουλος, ανέφερε την ανα-γκαιότητα συγγραφής αυτού του βιβλίου και στην συνέχεια μίλησαν,ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Μανώλης Σταυρακά-κης, ο εργατολόγος  Αλέξης Μητρόπουλος και ο νομικός σύμβουλος τηςΠ.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Κώστας Πενταγιώτης.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: Βουλευτές, εκπρόσωπος της Πε-ριφέρειας Αττικής, εκπρόσωποι Κομμάτων, εκπρόσωποι Σωματείων,ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Επίτιμοι Αρ-χηγοί και Υπαρχηγοί του Σώματος, Πρόεδροι των Ενώσεων τηςΠ.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., καθώς και πλήθος άλλων συναδέλφων εν ενεργεία και από-στρατοι.Η Ε.Α.Α.Π.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Βελή,τον Αντιπρόεδρο Ανδρέα Μαρκαντώνη και τον Γενικό Γραμματέα Ιωάν-νη Ζαχίλα. 

Επετειακή  έκδοση  της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.  «Το  συνδικάτο  του  Πυροσβέστη» 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Τα θαλάσσια κύματα πουγεννιούνται στις υποθα-λάσσιες εστίες μεγάλωνσεισμών, τα γνωστά Τσουνάμι(από την αντίστοιχη Ιαπωνικήλέξη), έγιναν γνωστά και στουςΈλληνες, κυρίως μετά τα κατα-στρεπτικά τσουνάμι: το 2004στη Σουμάτρα και το 2011 στηνΙαπωνία. Στη χώρα μας ο κίνδυ-νος από τα τσουνάμι είναι μι-κρός, σε σχέση με τις άμεσεςσυνέπειες των σεισμών στις οι-κοδομές, δεν είναι όμως ανύ-παρκτος.Είναι γνωστά 83 τσουνάμι,που έγιναν στην Ελλάδα και τιςγύρω περιοχές από την αρχαι-ότητα μέχρι σήμερα και περι-γράφονται λεπτομερώς στο βι-βλίο: «Οι Σεισμοί της Ελλάδας»(Β. και Κ. Παπαζάχου, σελ. 286,2003, εκδόσεις Ζήτη). Ορισμένααπ’ αυτά είχαν σημαντικές συ-νέπειες. Δύο ήταν τα μεγαλύτε-ρα. Το πρώτο ήταν αποτέλεσματου μεγάλου σεισμού μεγέθους8,3 Ρίχτερ που έγινε στις 21 Ιου-λίου του 365 μ.Χ. στη Δυτική
Κρήτη και το δεύτερο εκείνοστις 18 Αυγούστου του 1303
μ.Χ. στη Ρόδο. Τα δύο αυτά θα-λάσσια κύματα προκάλεσαν με-γάλες καταστροφές όχι μόνοστην Ελλάδα αλλά και κατά μή-κος των βόρειων και νότιωνακτών όλης της Μεσογείου.Το τελευταίο από τα μεγάλα

γνωστά τσουνάμι της Ελλάδαςέγινε στις 9 Ιουλίου 1956 στην
Αμοργό και ήταν αποτέλεσμαενός μεγάλου σεισμού μεγέθους7,5 Ρίχτερ που έγινε τότε εκεί καιενός μετασεισμού του μεγέθους6,9 που ακολούθησε (μετά από13 λεπτά) τον κύριο σεισμό.Εγώ ήμουν τότε νεαρός σεισμο-λόγος στο Γεωδυναμικό Ινστι-τούτο του Αστεροσκοπείου Αθη-νών και με επισκεπτόταν εκεί φί-λοι μου. Είχα κατασκευάσει έναηλεκτρονικό σύστημα το οποίοχρησιμοποιούσε ένα φωτοκύτ-ταρο και χτύπαγε ένα κουδούνιστο θυρωρείο του Αστεροσκο-πείου όταν γινόταν ισχυρός σει-σμός. Έτσι, ο θυρωρός μας τη-λεφωνούσε και στα σπίτια μαςόταν χτύπαγε το κουδούνι.Στις 8 Ιουλίου 1956 το από-γευμα με επισκέφθηκε στοΓεωδυναμικό Ινστιτούτο ο ξα-δερφός μου, Γιώργος Παπαζάχοςπου ήρθε να με ενημερώσει ότιπήρε το πτυχίο του θεολόγου καιότι σκόπευε να γίνει και για-τρός. Κατεβήκαμε, με το Γιώργο,στο θάλαμο των σεισμογράφωνόταν γραφόταν ένας σεισμόςμεγέθους 5 Ρίχτερ και με ρώτη-

σε αν ήταν προσεισμός. Ήτανπράγματι προσεισμός που έγινεστις Κυκλάδες.Την άλλη μέρα (στις 9 Ιουλί-ου 1956) στις πέντε το πρωίχτύπησε το κουδούνι και μεπήρε στο τηλέφωνο ο νυχτο-φύλακας (ο Νίκος Δουκέλης),μου είπε ότι χτυπάει το κου-δούνι και ότι θα τηλεφωνήσεικαι στον καθηγητή (Άγγελο Γα-λανόπουλο). Πήγα στο Αστερο-σκοπείο και βρήκα τον Γαλανό-πουλο στο θάλαμο των σεισμο-γράφων αναστατωμένο, γιατίείδε την καταγραφή ενός μεγά-λου σεισμού και μέσα στη σύγ-χυσή του έσπασε τη τζαμαρίατου σεισμογράφου. Ανέλυσα τασεισμογράμματα και υπολόγισαμέγεθος 7,5 Ρίχτερ για τον κύριοσεισμό και 6,9 για τον μετασει-σμό, με επίκεντρα και των δύοστην Αμοργό.Ο Γαλανόπουλος μου είπε ότιτο επίκεντρο δεν είναι στηνΑμοργό αλλά στη Σαντορίνη,γιατί του τηλεφώνησαν ότι έγι-νε έκρηξη του ηφαιστείου τηςΣαντορίνης. Επανέλαβα τις με-τρήσεις και κατέληξα στο ίδιοσυμπέρασμα, δηλαδή ότι και οι

δύο σεισμοί είχαν επίκεντροστην Αμοργό και όχι στη Σαντο-ρίνη. Όπως μάθαμε αργότερα, οιδύο σεισμοί σήκωσαν σύννεφασκόνης τα οποία φωτίστηκαναπό τον πρωινό Ήλιο και έδω-σαν τη λανθασμένη εντύπωσηότι έγινε έκρηξη του ηφαιστείουτης Σαντορίνης.Έφυγα αμέσως για την πε-ριοχή όπου είδα τις συνέπειεςτων δύο σεισμών και του μεγά-λου τσουνάμι που ο μεγάλοςσεισμός δημιούργησε. Μεγάλεςοι ζημιές και πολλοί οι θάνατοικαι οι τραυματισμοί (53 θάνατοικαι 100 τραυματισμοί). Το τσου-νάμι ανέβηκε στα 25 μέτρα στηνΑμοργό, στα 20 μέτρα στηνΑστυπάλαια, στα 10 μέτρα στηΦολέγανδρο, στα 5 μέτρα στοΗράκλειο της Κρήτης και έφθα-σε μέχρι τη Σμύρνη και τη ΜέσηΑνατολή. Το τσουνάμι συνέβαλεστις καταστροφές αλλά δε σκό-τωσε ανθρώπους. Η μη απώ-λεια ανθρώπινων ζωών από τοτσουνάμι οφείλεται και στο γε-γονός ότι τότε οι κατοικημένεςπεριοχές δεν επεκτείνονταν στιςθαλάσσιες ακτές, όπως συμβαί-νει σήμερα. 

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΣΟΥΝΑΜΙ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΤΟ  1956
Βασίλης Κ. Παπαζάχος 

Ομότιμος Καθηγητής Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. 

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (Σ.Δ.Υ.Α.)  στηνετήσια εκδήλωσή του στο Πνευματικό Κέντρο τουΔήμου Αθηναίων, μεταξύ των άλλων τίμησε τα (10)πρώτα μέλη του Συλλόγου που τερμάτισαν στον Αυ-θεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας τον Νοέμβριο του2018, μεταξύ αυτών και ο Αντιπρόεδρος της ΈνωσηςΑποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού ΣώματοςΑνδρέας Μαρκαντώνης.Τους πρώτους τρεις μήνες του 2019 ο Αντιπρόεδροςεκπροσώπησε την ΕΑΑΠΣ στους παρακάτω αγώνες δρόμου: Την 27η Ιανουαρίου στα ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ 2019 (Φιλοθέη), απόστα-ση (10) χιλιομέτρων.Την 17η Φεβρουαρίου στον 4ο ΕΥΚΛΕΙΟ αγώνα δρόμου βουνούΝΟΤΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ, απόσταση (15) χιλιομέτρων.Την 10η Μαρτίου στον 5ο αγώνα δρόμου βουνού ΡΑΜΝΟΥΣ (Γραμ-ματικό Αττικής), απόσταση (19,5) χιλιομέτρων.Την 17η Μαρτίου στον ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  2019, τερμά-τισε στην 1η θέση των (5) χιλιομέτρων στην ηλικιακή κατηγορία (65-69).Παρακαλούνται τα μέλη που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστη-ριότητες να ενημερώνουν την Ένωση με e-mail, προκειμένου πρώτοννα δημοσιεύονται στην εφημερίδα μας και δεύτερον να δημιουργή-σουμε τη δική μας ομάδα… 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ε.Α.Α.Π.Σ. 

Τα πολυκαταστήμα-τα Attica παρέχουνστους απόστρατους τωνΕνόπλων Δυνάμεων καιτων Σωμάτων Ασφαλεί-ας, έκπτωση 10% μετην επίδειξη των στρα-τιωτικών ταυτοτήτωντους στα ταμεία των πο-λυκαταστημάτων της εταιρείας.Για τους απόστρατους της ΕΑΑΠΣ με την επίδειξη της ταυτότη-τάς τους. ΑΘΗΝΑ: Attica/City Link, Πανεπιστημίου 9 - Attica/Golden Hall,Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Attica/ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Τσιμισκή 48-50 - Attica/COS-
MOS, 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Πυλαία. Η έκπτωση ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τις εκ-πτωτικές περιόδους. 

Προσφορά  των  Πολυκαταστημάτων  Attica 


