
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οιεργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίουτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΑποστράτωνΣωμάτων Ασφαλείας που πραγματοποι-ήθηκε στις 14, 15 & 16 Ιουνίου 2019 στηνΘεσσαλονίκη. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν μετην τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμητων συναδέλφων, οι οποίοι έπεσαν κατά τηνεκτέλεση του καθήκοντος ή έφυγαν από τηζωή για οποιαδήποτε αιτία.Ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων. 
Συνέχεια στη σελ. 3 

Η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας τωνπολιτών καθώς και του φυσικού πλούτου της χώρας μας, απόπυρκαγιά, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, είναι η αποστολήκαι ο προορισμός του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι συνταγματικό όμως δικαίωμα του καθενός να προ-στατεύει το περιβάλλον, όπως ορίζει το άρθρο 24 του ελληνικούσυντάγματος.Κάθε πολίτης που έχει την διάθεση, χρησιμοποιώντας το συν-ταγματικό του δικαίωμα, να συνεισφέρει στο πυροσβεστικό αυτόέργο, μπορεί να το πράξει εθελοντικά. 

Οι διωγμοί των Ελλήνων του ΠόντουΗ εφαρμογή αυτής της πολιτικής ανάγ-κασε χιλιάδες Έλληνες των παραλίων τηςΜικρασίας να εγκαταλείψουν τις προαι-ώνιες εστίες τους και να μετοικήσουν μεπολυήμερες εξοντωτικές πορείες.Σύμφωνα με μια έκθεση της ΕλληνικήςΠρεσβείας, με ημερομηνία τον Ιούνιο του

1915 είναι γραμμένα τα εξής: «Οι εκτοπι-ζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δι-καίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απο-λύτως αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλητοι, χω-ρίς τροφή και νερό, δερόμενοι και υβρι-ζόμενοι, όσοι δεν εφονεύοντο οδηγούντοστα όρη από τους δημίους τους. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

100  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΤΟΥ  ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
19η  Μαΐου  ημέρα  μνήμης 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Συνέχεια στη σελ. 6 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ,  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ,  ΑΛΛΑΓΗ  ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ 

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  Π.Ο.Α.Σ.Α.  ΣΤΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τελετή Ορκωμοσίας 
νέων Ανθυποπυραγών 
44ης Εκπαιδευτικής 
σειράς «Δόκιμος 
Πυροσβέστης 
Πούλιος Κων/νος». σελ. 3 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
Εργασία επικίνδυνη, 

με μικρότερο 

το προσδόκιμο της ζωής

Η σκληρή 

πραγματικότητα 

που η πολιτεία συνεχίζει

να αγνοεί. σελ. 4 

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΔΑΣΟΥΣ: 
Ο πολύ υψηλός 
κίνδυνος πυρκαγιάς,
ως ενδείκτης του 
βουλητικού στοιχείου 
του δράστη 
με ενδεχόμενο δόλο.  σελ. 5 

ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
για παράνομες 
πράξεις 
των Οργάνων του. σελ. 7 
Γωνιά… Περισυλλογής 
& Χαλάρωσης. σελ. 7 
Οδοιπορικό στα πέτρινα 
τοξωτά γεφύρια 
της Ελλάδας. σελ. 8 
Εκπαίδευση και παιδεία. σελ. 9 

23ο Τακτικό Συνέδριο 
της Ένωσης Αξ/κών 
Πυρ/κού Σώματος. σελ. 10

Κλιματική αλλαγή 
και καταστροφή 
του περιβάλλοντος. σελ. 10

Κλίμακα Beaufort
(Μποφόρ).  σελ. 11
Οι περιπέτειες… 
της πλατείας Ομονοίας. σελ. 12

Επαναπροσδιορισμός –
Χορήγηση  
συμπληρωματικού 
εφάπαξ βοηθήματος 
στους μετόχους 
των Τομέων Πρόνοιας 
του ΤΕΑΠΑΣΑ. σελ. 4 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  της  Ένωσης  Αποστράτων 
Αξιωματικών  Πυροσβεστικού  Σώματος  σας  εύχεται 

Καλό  Καλοκαίρι 



Από τον Πανοσιολο-γιότατο Αρχιμανδρίτη κ.
Νεκτάριο Κιούλο προ-ϊστάμενο ΘρησκευτικήςΥπηρεσίας της ΕλληνικήςΑστυνομίας λάβαμε το 3οτεύχος “ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗ-
ΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑ-
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”. Από το Αρχηγείο Πυρο-σβεστικού Σώματος λάβαμετο 193ο και 194ο τεύχος της

“ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙ-
ΘΕΩΡΗΣΗΣ” τα οποία φι-λοξενούν άρθρα της Ένω-σής μας. Λάβαμε την εφημερίδα “ΦΩΝΗ” της Πα-νελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμά-των Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.). 
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Εκδότης – Διευθυντής:Παναγιώτης Βελής Τηλ. 6937210402
Επιμέλεια Έκδοσης:Ανδρέας Μαρκαντώνης Τηλ. 6974823763
Συντακτική Ομάδα:Παναγιώτης Βελής - Ανδρέας ΜαρκαντώνηςΙωάννης Ζαχίλας - Βασίλειος ΚουλούρηςΧρήστος Χρυσανθακόπουλος

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

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

ΛΑΒΑΜΕ 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάδελφοι, σχετικά με την υπο-χρέωση της Διοίκησης για έκδοση δι-οικητικής πράξης επανυπολογισμούτων συντάξεων σύμφωνα με τις δια-τάξεις του Ν. 4387/2016 η ΔιεύθυνσηΝομοθεσίας και Συντονισμού Συντά-ξεων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, με Γε-νικό Έγγραφο που εκδόθηκε την07/06/2019 που απευθύνει προς όλες τις πε-ριφερειακές υπηρεσίες του, υποστηρίζει ότιεναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να εκ-δώσει ή όχι διοικητική πράξη για τον επανυπο-λογισμό των συντάξεων.Ο Συνήγορος του Πολίτη την 24/06/2019με έγγραφό του, ζήτησε την άμεση έγγραφηγνωστοποίηση των αποφάσεων επανυπολογι-σμού των συντάξεων, που θα περιλαμβάνουντον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα τουεπανυπολογισμού. Κάθε συνταξιούχος έχει δι-καίωμα να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησανυπ’ όψη και με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε οεπανυπολογισμός της δικής του σύνταξης.Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται ηαρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσηςκαι διασφαλίζεται η υποχρέωση ενημέρωσηςτων ασφαλισμένων.Επίσης, προτείνει να γίνει άμεση έγγραφηγνωστοποίηση των ατομικών διοικητικώνπράξεων στους συνταξιούχους, που θα περι-λαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέ-λεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης.Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πλη-θώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούνυπ’ όψη και της πολυπλοκότητας των υπολο-

γισμών που απαιτούνται, καθώς καιγια να διευκολυνθεί ο πολίτης στηνπεραιτέρω πρόοδο της διοικητικήςδιαδικασίας.Μόνο με αυτόν τον τρόπο θαέχουν διασφαλιστεί αποτελεσματικάτόσο η ορθή τήρηση των βασικώναρχών που πρέπει να διέπουν τηδράση της δημόσιας διοίκησης, όσο και τα δι-καιώματα που πρέπει να απολαμβάνει κάθεπολίτης.Κύριοι συνάδελφοι,Παρά τις αιτήσεις που έχουμε ήδη καταθέ-σει προς το ΓΛΚ – ΕΦΚΑ, ώστε να μας κοινο-ποιηθεί η υποχρέωση της Διοίκησης για τηνέκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμούτων συντάξεών μας αφενός και αφετέρου ναμας χορηγήσουν τα μηνιαία ενημερωτικά ση-μειώματα της σύνταξής μας, μέχρι σήμερα πουβρισκόμαστε στα μέσα του 2019, δεν έχουμελάβει ουδεμία απάντηση και έρχεται η Διοί-κηση του ΕΦΚΑ με το Γενικό έγγραφό της ναμας εμπαίζει.Και εδώ γεννιούνται ερωτήματα: Έχει υλο-ποιηθεί ο επανυπολογισμός των παλαιών συν-τάξεων, σύμφωνα με τον ν. 4387/16, ώστε ναυπολογιστούν οι νέες συντάξεις και οι τυχόνπροκύψασες προσωπικές διαφορές; Από ποιο μήνα έχει ξεκινήσει ο υπόψη επα-νυπολογισμός τους και πότε ακριβώς θα αναρ-τηθούν στις ιστοσελίδες είτε του ΓΛΚ είτε τουΕΦΚΑ, τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα,καθώς επίσης και για τα αναδρομικά που μαςχορήγησαν τον Δεκέμβριο του 2018; 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Απεβίωσε ο Αρχιπύραρχος
ε.α. Αντωνίου Λάμπρος τουΔημητρίου σε ηλικία 79 ετώνστις 12/06/2019. 

Η Ε.Α.Α.Π.Σ. εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στους οι-
κείους του. 

ΑΥΤΟΙ   ΠΟΥ   ΕΦΥΓΑΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Σκουλαρίδηςπροσέφερε οικονομική ενίσχυση 20€ στηνΕ.Α.Α.Π.Σ. 

2008 η ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών έγινε 
πράσινη πρώτον για εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου 

και δεύτερον για περιβαλλοντικούς λόγους «πράσινη Αθήνα» 2019 έπεσε και αυτή θύμα των μνημονίων και της αδιαφορίας… 

Η  ΤΑΡΑΤΣΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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Tελετή ορκωμοσίας δώδεκα νέων Ανθυποπυραγών της 44ης εκπαιδευτικής σειράς«Δόκιμος Πυροσβέστης Πούλιος Κωνσταντίνος», πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου2019, στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά.Τα πτυχία στους νέους Ανθυποπυραγούς παρέδωσε η Α.Ε. o Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος.Η 44η εκπαιδευτική σειρά που αποφοίτησε φέρει το όνομα του πρώτου πεσόνταστο καθήκον Έλληνα πυροσβέστη Κωνσταντίνου Πούλιου, που έχασε τη ζωή του κατάτην εκτέλεση του καθήκοντος την 12η Νοεμβρίου του 1942 σε πυρκαγιά σε κτίριο στησυνοικία Κουλέ Καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 26χρονος Κωνσταντίνος Πού-λιος με τη θυσία του αυτή αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο στο Ηρώο του ΠυροσβεστικούΣώματος και τρανταχτό παράδειγμα της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης που διέπεικατά την εκτέλεση του καθήκοντος όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η ‘Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εύχεται στους
νέους Ανθυποπυραγούς, καλή σταδιοδρομία με υγεία, επιτυχίες, τύχη και δύναμη,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα και ποικιλόμορφα καθήκοντά τους. 

ΤΕΛΕΤΗ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ  ΝΕΩΝ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ 
44ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΕΙΡΑΣ  «ΔΟΚΙΜΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ  ΠΟΥΛΙΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ» 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  Ε.Α.Α.Π.Σ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΒΕΛΗ

Κύριε Πρόεδρε, μέλη Δ. Συμβουλίου, αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες
και κύριοιΕυχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση στο 20ο Πανελλήνιο Συ-νέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείαςπου λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη.Ως Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστι-κού Σώματος με έδρα την Αθήνα δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερ-θώ στις ανησυχίες που βιώνουμε ως αφυπηρετήσαντες στο Πυροσβε-στικό  Σώμα,  καθώς και θα αναφέρω τις προτεραιότητές μας.

Με την  διεύρυνση που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία με την είσοδοστους κόλπους της νέων Πρωτοβάθμιων Σωματείων, η Ένωσή μας εν-τάχθηκε σ’ αυτήν, άλλωστε πιστεύουμε ότι μόνο συσπειρωμένοι μπο-ρούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Αγαπητέ κ. πρόεδρε,Θα ήθελα να σας εκθέσω κάποιες από τις σκέψεις και τις προτάσειςμας.Τόσα χρόνια μνημονίων και πολιτικών αδιέξοδων οι αλλαγές που βιώ-νουμε με τα κυβερνητικά μέτρα, και οι εξαγγελίες συνεχίζουν να μας οδη-γούν ακόμα πιο βαθιά τόσο στην οικονομική ύφεση όσο και στην κοι-νωνική εξαθλίωση.Ως κλάδος, τα τελευταία αυτά μνημονιακά χρόνια, έχουμε υποστείτην πιο σκληρή, την πιο άδικη, ίσως και την πιο ισοπεδωτική αντιμε-τώπιση από την πλευρά του Κράτους. Είδαμε κατακτήσεις ετών να ισοπεδώνονται, να αλλάζουν ριζικά προςτο χειρότερο. Βλέπουμε επίσης δίκαια αιτήματά μας, να αγνοούνται προκλητικά. Αναρωτιέμαι πότε επιτέλους η πολιτεία θα σεβαστεί τις αποφάσεις

του ΣτΕ για την αποκατάσταση των συντάξεών μας, και πότε θα εναρ-μονιστεί με άλλες αποφάσεις του ΣτΕ για παράνομες κρατήσεις που εξα-κολουθούν να μας επιβάλλονται.Για τα αναδρομικά που μας έδωσαν τον Δεκέμβριο του 2018 και αφο-ρά το υπόλοιπο 50% για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 μέχρι15-05-2016, διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε αναπροσαρμογή των συντά-ξεών μας στο επίπεδο της 31-07-2012 και ενώ πολλοί συνάδελφοι έλα-βαν μηδενικά ή ευτελή ποσά. Ήδη μετά από πολλές παραστάσεις πουπραγματοποιήσαμε  στο ΓΛΚ – ΕΦΚΑ, μας ενημέρωσαν ότι έχουν προ-βεί σε έλεγχο για όλους τους συνταξιούχους, όπου αυτοί που δεν έλα-βαν καθόλου ποσό και δικαιούνται θα τους χορηγηθούν στις 30/06/2019και όσοι έχουν λάβει παραπάνω ποσά από τα προβλεπόμενα θα επι-στραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και με δόσεις.
Κύριε πρόεδρε,Το καθήκον μας καλεί να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε. Καλού-μαστε να χαράξουμε κοινή πορεία, να καθορίσουμε από κοινού τα επό-μενα βήματά μας. Να προτείνουμε και να διεκδικήσουμε τις λύσεις σταπροβλήματα. Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε πουαπαιτούν κοινούς και γενναίους αγώνες. Είμαστε λοιπόν "εδώ" να συμ-πράξουμε και θα συμπράξουμε συνοδοιπόροι στο ίδιο όραμα.Είναι γνωστό ότι δεν ζητήσαμε ποτέ ικανοποίηση αιτημάτων σε βά-ρος της κοινωνίας, δεν ζητήσαμε εύνοια σε βάρος του γενικού συμφέ-ροντος. Το παρόν Πανελλήνιο Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία να εκφράσουμετις απόψεις, τους προβληματισμούς, αλλά και τις εισηγήσεις μας,όπως τις αφουγκραζόμαστε από τους ίδιους τους συναδέλφους μας καιθα μας δοθεί η δυνατότητα ξεφεύγοντας από τυπικές διαδικασίες νααξιοποιήσουμε το χρόνο μας πιο παραγωγικά και χρήσιμα προς όφε-λος της ίδιας της Ομοσπονδίας και των μελών της.Σας ευχαριστώ πολύ, και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες τουΣυνεδρίου». Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με  τοποθετήσεις του Προ-

έδρου της ΠΟΑΣΑ Χριστακόπουλου Ευάγγελου και των συνέδρων.Στο τέλος του Συνεδρίου εκδόθηκε ομόφωνα ψήφισμα το οποίο έχειαναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας eaaps.gr 

20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΤΗΣ  Π.Ο.Α.Σ.Α.  ΣΤΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Οι πυροσβέ-στες έχουν μι-
κρότερο προσ-
δόκιμο ζωής από
τον μέσο πληθυ-
σμό και είναι
τρεις φορές πιο
πιθανό να πεθά-
νουν στην εργα-
σία, λόγω εγγε-νών κινδύνων,σωματικών καιπνευματικών πιέ-σεων και εκθέσε-ων σε τοξικές και καρκινογόνες ενώσεις πουαπελευθερώνονται στον καπνό. Το Πανεπιστήμιο  του Cincinnati, σε σχετικήμελέτη των Cindy Clarke και του Mark J. Zak,μελετώντας την πενταετία 1992-1997 παρα-τήρησαν ότι στις ΗΠΑ,  σύμφωνα με την στα-τιστική απογραφή θανατηφόρων επαγγελ-ματικών τραυματισμών (CFOI) 259 πυρο-σβέστες σκοτώθηκαν στο καθήκον σε επιχει-ρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών και διασώ-

σεις. Στην ίδια μελέτη καταγράφεται ότι κάθεχρόνο, κατά μέσο όρο, περίπου 50 πυροσβέ-στες πεθαίνουν από τραυματισμούς στο κα-θήκον που αντιπροσωπεύει περίπου το 1%όλων των θανατηφόρων τραυματισμών στηνεργασία.Ένα ακόμα δραματικό στοιχείο για τοεπάγγελμα έρχεται από την επαγγελματικήένωση των Πυροσβεστών στην κομητείαMarin στην Καλιφόρνια, όπου ο κατάλογος τωνπεσόντων Πυροσβεστών δείχνει μια δραματικήαύξηση στην εμφάνιση θανάσιμων καρκίνων,με τους πυροσβέστες να πεθαίνουν συχνά σε1-3 χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Στημαύρη λίστα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον6 θάνατοι από καρκίνο τα τελευταία 10 χρό-νια Πυροσβεστών ηλικίας 30 έως 56 ετών καιπερίπου δώδεκα άλλων που υποβάλλονται σεθεραπεία.  Μια μελέτη που διεξήχθη από το Εθνικό Ιν-στιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας καιΥγείας (NIOSH) για τη θνησιμότητα και την εμ-

φάνιση καρκίνου σε πυροσβέστες καριέραςδείχνει αυξημένο κίνδυνο για διάφορους τύ-πους καρκίνου - και για όλους τους καρκίνουςσε συνδυασμό - σε σύγκριση με τον γενικό πλη-θυσμό των ΗΠΑ.  Σε άλλη αναφορά που δημοσιεύεται στοThe Journal of Occupationaland Environmental Medicine,2010, σημειώνει: «Οι πυρο-σβέστες διατρέχουν πολύ με-γαλύτερο κίνδυνο από τονγενικό πληθυσμό για τον καρ-κίνο και συγκεκριμένα αυξη-μένος κίνδυνος για Καρκίνοτων όρχεων 102%, για Πολ-λαπλό μυέλωμα 53%, γιαΛέμφωμα μη Hodgkin 51%,για Καρκίνο του δέρματος39%, για Καρκίνο του εγκε-φάλου 32%, για Καρκίνο τουστομάχου 22%, για Καρκίνοτου παχέος εντέρου 21%.Ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία παρου-σιάστηκαν πριν λίγες μέρες στην ιστοσελίδαwww.cbsnews.com σε ανάρτηση με τον τίτλο«Οι πυροσβέστες μάχονται τον καρκίνο τουεπαγγέλματος». Στην ανάρτηση επισημαίνεται η δήλωσητου Dr. Jeffrey Burgess, επικεφαλής ερευνητώνστο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που σημει-ώνει: "Ο κίνδυνος καρκίνου που έχουν οι πυ-ροσβέστες είναι μοναδικός στο να είναι κά-ποιος πυροσβέστης. Έχουν τόσους πολλούς τύ-πους καρκίνων που έχουν αποδειχθεί ότι είναιεκτεθειμένοι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος γιατους πυροσβέστες σήμερα έχει αλλάξει, από τιςπυρκαγιές στους καπνούς που παράγουν αυ-τές οι φωτιές».Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Πυροσβε-στών, από το 2002, σχεδόν δύο στους τρεις πυ-ροσβέστες που πέθαναν στη γραμμή του κα-θήκοντος πέθαναν από καρκίνο.Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του επι-κεφαλής των Πυροσβεστών της Βοστόνης,Joseph Finn: «Έχουμε περίπου 13 μέλη πουαγωνίζονται σε διάφορα στάδια καρκίνου, ενενεργεία αλλά και πολλούς συνταξιούχους. Απότο 1990, ο καρκίνος σκότωσε περισσότερουςαπό 200 συναδέλφους».Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέ-τη για τη θνησιμότητα και τη συχνότητα εμ-φάνισης καρκίνου στους Πυροσβέστες τωνΗΠΑ από το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο και τηΦιλαδέλφεια (1950-2009), που δημοσιεύτηκεστην Εργασιακή και Περιβαλλοντική Ιατρική.Σε αυτή την έρευνα σε ένα δείγμα 24.398 Πυ-ροσβεστών, εντοπίστηκαν 4.461 περιπτώ-σεις κακοηθών όγκων.Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αύξηση τωνκαρκίνων μεταξύ των πυροσβεστών μπορεί νασυνδέεται με αλλαγές στα σύγχρονα δομικάυλικά και την αυξημένη χρήση πλαστικών, ταοποία εκλύουν τοξίνες και καρκινογόνους πα-ράγοντες όταν καίγονται.Στη μάχη με τη φωτιά προστίθεται από ότι

φαίνεται και η μάχη με τις επιπτώσεις στηνυγεία…Δυστυχώς στη χώρα μας, δεν υπάρχουν αν-τίστοιχες μελέτες που να καταγράψουν με νού-μερα και στοιχεία αυτήν την παγκόσμια πυ-ροσβεστική πραγματικότητα.

Ίσως αυτό συμπεριλαμβάνεται στις
στρεβλώσεις των πολιτικών ηγεσιών που
δεν έχουν ακόμα σε ικανή προτεραιότητα
τη ζωή αυτών που σώζουν ζωές στην πα-
τρίδα μας. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Εργασία επικίνδυνη, με μικρότερο το προσδόκιμο της ζωής

Η σκληρή πραγματικότητα που η πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί
Του Γιάννη Σταμούλη

Προέδρου της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΑΠΣ 

Με την υπ’ αριθμ. 13.8 από 4-4-2019 Από-φαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Α.Δ.Α.:Ω2ΨΜΟΡΡΞ-ΥΟΧ), μετά την καταβολή εφάπαξχρηματικού ποσού στα στελέχη των ΣωμάτωνΑσφαλείας (βάσει των διατάξεων του αρ. 10 τουν.4575/2018), αποφασίστηκε ο επαναπροσδιο-ρισμός του εφάπαξ βοηθήματος να γίνει σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 9 τουν.4387/2016 για το σύνολο των ασφαλισμένωναπό την 01-08-2012 έως και την 28-12-1018 καιέχουν λάβει το εφάπαξ από τον Τομέα που ήτανασφαλισμένοι το Τ.Π.Υ.Π.Σ.Προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί το ποσότου εφάπαξ που τους αναλογεί, θα πρέπει οι συ-νάδελφοι να υποβάλλουν απαραίτητα σχετική αί-τηση και ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματοςανέρχεται σε 5 έτη, δηλαδή μέχρι 31-12-2024.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε νααπευθυνθείτε τηλεφωνικά στα μέλη του Διοι-κητικού Συμβουλίου, και την αίτηση – σε περί-πτωση αδυναμίας προσέλευσης – μπορείτε να τηναποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένηστα γραφεία μας, ώστε να την καταθέσουμεεμείς. 

Επαναπροσδιορισμός – Χορήγηση  συμπληρωματικού 
εφάπαξ  βοηθήματος  στους  μετόχους  
των  Τομέων  Πρόνοιας  του  ΤΕΑΠΑΣΑ 
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Εμπρησμός δάσους: Ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, 
ως ενδείκτης του βουλητικού στοιχείου του δράστη με ενδεχόμενο δόλο

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗΣ, Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός Π.Σ., ε.α, Νομικός Το οικονομικό και οικολο-γικό κόστος των πυρκαγιώνστα κράτη της Δύσης έχουν αυ-ξηθεί σημαντικά τα τελευταίαέτη. Παρόλο που σ' αυτό έχεισυμβάλει σημαντικά, όπως υπο-στηρίζουν με σχετικές μελέτεςτους οι επιστήμονες η κλιματι-κή αλλαγή, ο άμεσος ρόλος τουανθρώπου στην αύξηση τωνδασικών πυρκαγιών έχει αγνοηθεί. Στην Ελλάδα τομέσο ετήσιο κόστος μόνον της καταστολής των πυρ-καγιών εκτιμάται περί τα (230) εκατομμύρια ευρώ.Επίσης, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη σχετική με-λέτη, τα ανθρωπογενή αίτια των πυρκαγιών απο-τελούν το 85,9% των αγροτοδασικών πυρκαγιών,ενώ το 14,1% αυτών οφείλονται σε φυσικά αίτια,δηλαδή οι εννιά σχεδόν στις δέκα πυρκαγιές οφεί-

λονται σε ανθρωπογενή αίτια.Από τα αίτια αυτά το μεγαλύτε-ρο ποσοστό και συγκεκριμένα το28,9% των δασικών πυρκαγιώνοφείλεται σε ορισμένη αμελήσυμπεριφορά. Ειδικότερα, τα τε-λευταία έτη διαρκούσης της αν-τιπυρικής περιόδου διαπιστώ-νουμε, ότι τα περιστατικά πρό-κλησης πυρκαγιών από αμελείςενέργειες στην ύπαιθρο, όπως η ρίψη αναμμένωντσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ήυπολειμμάτων καθαρισμού, οι «θερμές» εργασίες μετη χρήση συσκευών παραγωγής θερμότητας, σπιν-θήρων ή φλόγας, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, ηκαύση αγρών, το κάπνισμα μελισσών, η καύσηαπορριμμάτων κ.λπ., λαμβάνουν χώρα κάτω από ιδι-αίτερα επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως οι

πολύ ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες, η χα-μηλή σχετική υγρασία αέρα κ.λπ., και μάλιστα σεχρόνο που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στησυγκεκριμένη περιοχή είναι τουλάχιστον πολύυψηλός (κατηγορία 4), που είναι ενδεχόμενο να προ-καλέσουν πυρκαγιά σε δάση ή δασικές εκτάσεις, ολο-ένα και αυξάνονται. Χαρακτηριστικά παραδείγμα-τα αποτελούν οι φονικές και καταστροφικές πυρ-καγιές στην Ανατολική Αττική (Ν. Βουτζάς - Μάτι- Κόκκινο Λιμανάκι), την 23η Ιουλίου 2018, στο ΝομόΗλείας τον Αύγουστο του έτους 2007, αλλά και πολ-λές άλλες καταστροφικές πυρκαγιές, όπως την2.8.2013 στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, την 17.7.2015στον Υμηττό Αττικής, την 22.8.2015 στην ΠαστίδαΡόδου κ.ά. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “ΠΕΡΙ-ΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ” 1/2019 και αναρτήθηκε στηνιστοσελίδα της Ένωσής μας www.eaaps.gr

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς πέθαιναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια.Το τέρμα του ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών τους, γιατί οι βάρ-βαροι κάτοικοι των χωριών, τους παρελάμβαναν για να τους καταφέρουν τοτελειωτικό πλήγμα … »Σκοπός των Τούρκων ήταν, με τους εκτοπισμούς, το κάψιμο των χωριών,τις λεηλασίες, να επιτύχουν την αλλοίωση του εθνολογικού χαρακτήρα των ελ-ληνικών περιοχών και να καταφέρουν ευκολότερα τον εκτουρκισμό εκείνωνπου θα απέμεναν.

Το τελικό πλήγμα.  Το 1919 αρχίζει νέος διωγμός κατά των Ελλήνων απότο κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο άγριος κι απάνθρωπος από τους προηγού-μενους. Εκείνος ο διωγμός υπήρξε η χαριστική βολή για τον ποντιακό ελληνι-σμό.Στις 19 Μαΐου, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα,αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας.  Με τη βοή-θεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη Mu-tafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολο-κλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό που δεν πέτυχε τοσουλτανικό καθεστώς στους πέντε αιώνες της τυραννικής διοίκησής του, τοπέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο Κεμάλ, εξόντωσε τον ελληνισμό του Πόντου καιτης Ιωνίας.Η τρομοκρατία, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι πυρπολήσεις των χωριών, οι βια-σμοί, οι δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα βου-νά οργανώνοντας αντάρτικο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Ταθύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το επικόκαι ακατάβλητο ποντιακό αντάρτικο.Με την επικράτηση του Κεμάλ, οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγαλύτερη έν-ταση. Στήνονται στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανε-ξαρτησίας, που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελλη-νισμού. Το τέλος του Πόντου πλησιάζει. Οι φωνές λιγοστεύουν.Η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο υπήρξε το αποτέλεσμα της από-

φασης των Τούρκων εθνικιστών για επίλυση του εθνικού προβλήματος της Οθω-μανικής Αυτοκρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών εθνοτήτων, αλλάκαι την εκκαθάριση των Ελλήνων που είχαν οικονομική επιφάνεια και ήλεγ-χαν σημαντικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να περάσουν στα χέρια των Τούρ-κων μεγαλοεπιχειρηματιών.Οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε 700.000 άτομα την παραμονή τουΑ’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι το τέλος του 1923 είχαν εξοντωθεί 353.000 άτο-μα. 

Ατελείωτες πορείες «Λευκού Θανάτου» 1922. Καραβάνι 5.000 Χριστιανών
προσφύγων μετακινούμενο από το Χαρπούτ Τραπεζούντας. 

Επιστολή του μελλοθανάτου Αλέξανδρου Ακριτίδη, 
εμπόρου Τραπεζούντας μέσα από τη φυλακή Αμάσειας 

Ανδρέας Μαρκαντώνης 
Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. 

100  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ  ΤΟΥ  ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
19η  Μαΐου  ημέρα  μνήμης 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Ο εθελοντισμός σε κάθε του μορφήείναι μια ανιδιοτελής προσφορά κάθεανθρώπου, που αναβαθμίζει την ποι-ότητα ζωής του και την κοινωνία γε-νικότερα. Όπως στο πρώτο κεφάλαιοτου βιβλίου αυτού αναφέρεται, ο άν-θρωπος έχει δραστηριοποιηθεί σε διά-φορες και ποικίλες μορφές εθελοντισμού, που είναικαταγεγραμμένες στην παγκόσμια ιστορία και  στοβάθος των αιώνων.Στο Πυροσβεστικό Σώμα η ανάπτυξη του εθε-λοντισμού είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία (Ν.4951/1991), η οποία δεν έχει συμπληρώσει τατριάντα έτη. Σε αυτά τα έτη, ο νόμος αντικαταστά-θηκε με τον Ν. 4029/2011 και τα βήματα πουέχουν γίνει είναι σημαντικά και υπολογίσιμα. 

Το πρώτο γραπτό κείμενο που περιγράφει τηνανάγκη της ανάπτυξης του εθελοντισμού στο Πυ-ροσβεστικό Σώμα συντάχθηκε το 1962 από τονΑξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ΗλίαΜπέσιο και παρουσιάζεται αναλλοίωτο στην εικό-να που ακολουθεί: Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια μεθοδευμένηεφαρμογή των νόμων και των διατάξεων, που ανα-πτύσσει τον εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα,με τρόπο ώστε να μπορεί να έχει καθολικότητα στηνπεριοχή που εφαρμόζεται. Στην ανάπτυξη των πρώτων κεφαλαίων του πο-νήματος αυτού, γίνεται αναφορά και περιγραφή τωνσημερινών δεδομένων ανάπτυξης του θεσμού τουεθελοντή πυροσβέστη, στην Ελλάδα και στο εξω-τερικό, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει αρχικά,μια σφαιρική ενημέρωση, για την εθελοντική προ-σφορά πολιτών στο έργο του Πυροσβεστικού Σώ-ματος.Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι δράσεις αλ-λαγής της νοοτροπίας των πολιτών, στην προσπά-θεια για την προστασία της ζωής τους, της περιου-σίας τους, και του φυσικού πλούτου του τόπου πουζουν και εργάζονται, ώστε να γνωρίσουν το έργο τουΠυροσβεστικού Σώματος, την δυνατότητα από-κτησης γνώσης και ενεργοποίησης στα θέματα πυ-ροπροστασίας και τελικά στην ανάπτυξη του θεσμούτου Εθελοντή Πυροσβέστη.Μέρος των δράσεων αυτών ανάπτυξης πυρο-σβεστικής παιδείας, αφορούσε στην  • Ενημέρωση πολιτών μικρών κοινωνικών ομά-δων.• Ενημέρωση μαθητών σχολείων όλων τωνβαθμίδων. • Ενημέρωση με ημερίδες σε θέματα που αφο-ρούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στηνπρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.• Ενεργοποίηση των διατάξεων σχετικά με τηνΠολιτική Προστασία των Ο.Τ.Α.

Οι δράσεις αυτές στην περιοχή ευ-θύνης της Π.Υ. Γυθείου όπου έχω τηντιμή να υπηρετώ ως Διοικητής, είχαν ωςαποτέλεσμα την δημιουργία, ίδρυση καιλειτουργία δύο Εθελοντικών Πυρο-σβεστικών Σταθμών, στην Μυρτιά τουΔήμου Ευρώτα και στην Πετρίνα τουΔήμου Ανατολικής Μάνης. Άμεσο καιουσιαστικό αποτέλεσμα (με την ματιάτου πυροσβέστη) ήταν η αύξηση της διασποράς τωνπυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.Η μείωση των λειτουργικών εξόδων για το Πυ-ροσβεστικό Σώμα σε συνδυασμό με την μείωση τωνκαταστροφών από την πυρκαγιά σε δασικές εκτά-σεις και περιουσίες των πολιτών είναι διαπιστώσειςπου ολοκληρώνουν το 6ο κεφάλαιο και ανοίγουν τονδρόμο για την συγγραφή των επόμενων κεφαλαί-ων που περιγράφουν τα πολυποίκιλα οφέλη τηςπραγμάτωσης Πυροσβεστικής Παιδείας μέσα απότην ανάπτυξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέ-στη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Όφελος για το κοινωνικό σύνολο που προκύπτειαπό την διάδοση του θεσμού του εθελοντή πυρο-σβέστη με:
➢ Την ενημέρωση πολιτών
➢ Την εκπαίδευση των πολιτών που θα ευαι-σθητοποιηθούν
➢ Την ένταξη των πολιτών κατά τόπους στιςδράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την αν-τιμετώπιση των πυρκαγιών και των καταστάσεωνπου χρήζουν την επέμβασή του, είναι η ενίσχυση τηςαυτοπεποίθησης των πολιτών μέσα από την γνώ-ση, οπότε επιτυγχάνεται η δραστική μείωση του ΠΑ-ΝΙΚΟΥ.Με την διάδοση πυροσβεστικής παιδείας μέσααπό την ανάπτυξη του θεσμού του Εθελοντή Πυ-

ροσβέστη στο Πυροσβεστικό Σώμα παρέχονταιγνώσεις βασικής ανάπτυξης πυροσβεστικού έρ-γου σε κάθε πιθανή περίπτωση συμβάντος – εκτά-κτου γεγονότος, υλικών, μέσων και εξοπλισμούπου είναι αναγκαία για την έκβαση κάθε συμβάντος– εκτάκτου γεγονότος της επικινδυνότητας που επι-φυλάσσει κάθε επέμβαση και η ανάγκη λήψης μέ-σων και μέτρων ατομικής προστασίας, την οργα-νωτική δομή και πειθαρχία του προσωπικού επέμ-βασης κατά την επιχειρησιακή δράση. Η γνώση και η εμπειρία θέτουν τα θεμέλια γιαένα σταθερό νου – ψυχραιμία – όπου θα μπορεί ναζυγίσει με ακρίβεια και ταχύτητα την εκάστοτε κρί-ση πριν ληφθεί η απόφαση, μειώνοντας έτσι τιςεκρήξεις πανικού.Η Πυροσβεστική Παιδεία προτείνει την συλλο-γικότητα, την ομαδικότητα, το κοινό πνεύμα, την συ-νεργασία. Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδι-κός χάρτης δράσεων εφαρμογής ΠυροσβεστικήςΠαιδείας από τα πρώτα χρόνια της ζωής του αν-

θρώπου, έως την ενηλικίωσή του και δίδει την δυ-νατότητα εφαρμογής σημαντικών εργαλείων μά-θησης. 
Πρώτα χρόνια ζωής του παιδιούΠαρέχεται η δυνατότητα στο μικρό παιδί, να έρ-θει κοντά στο εντυπωσιακό κόκκινο πυροσβεστικόόχημα, να το δει, να το πιάσει, να το έχει ως παιχνίδι,να το… κάνει μπλουζάκι του!
Στην προνηπιακή και νηπιακή ηλικίαΚάθε νήπιο μπορεί να γνωρίσει τον ήρωά του,τον Πυροσβέστη, αυτόν που έχει ακούσει ότι σώζειζωές, ότι μπαίνει στην φωτιά, ότι είναι δυνατός. Μπο-ρεί να παίξει μαζί του, να πιάσει τα πράγματά του,να του μοιάσει.
Στην ηλικία του ΔημοτικούΣε κάθε τάξη μαθητείας ένας πυροσβέστης επι-σκέπτεται μόνο για λίγες ώρες μια φορά κάθε χρό-νο και να συζητά με τα παιδιά, να τους δείχνει φω-τογραφίες πυροσβεστικών οχημάτων, πυροσβε-στικών αεροπλάνων και πλοίων, να τους γνωρίσειτις πρώτες συμβουλές πρόληψης για την αποφυγήατυχημάτων από την χρήση φωτιάς, να βάλει στηνσυζήτηση του παιδιού με τους γονείς του ή τους δα-σκάλους του την λέξη «Πυροσβέστης». 
Στο ΓυμνάσιοΠρώτες γνώσεις πρόληψης, επαφή με τον ατο-μικό προστατευτικό εξοπλισμό πυρόσβεσης, ταχαρακτηριστικά των πυροσβεστικών οχημάτων, τηνπρώτη αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τέλος, στο ΛύκειοΟι νέοι που μετά από 10 έως 15 χρόνια επαφήςκαι επικοινωνίας με τον πυροσβέστη και το πυρο-σβεστικό έργο, θα έχουν πλέον την ικανότητα κρί-σης, την δυνατότητα να μελετήσουν το πυροσβε-στικό αντικείμενο, την πολιτική προστασία, τιςδράσεις προς την κατεύθυνση της συμμε-τοχής τους στην προσπάθεια για την προ-στασία τους από την πυρκαγιά και τις άλ-λες φυσικές ή τεχνολογικές καταστρο-φές.Διαμορφώνουν έτσι πυροσβεστικήκουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία, μία υπευ-θυνότητα που σώζει ζωές.  Στα τελευταία κεφάλαια ο αναγνώ-στης διαπιστώνει τα οφέλη που προκύ-πτουν από την ανάπτυξη του θεσμού τουΕθελοντή Πυροσβέστη από το Πυροσβε-στικό Σώμα.  Σημαντικό όφελος είναι η κοινωνικήευαισθητοποίηση και εξωστρέφεια τωνΑξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Αξιω-ματικός ή και ο Υπαξιωματικός του ΠυροσβεστικούΣώματος μπορεί να παίρνει την πρωτοβουλία, νασυγκεντρώσει τους ενεργούς αυτούς πολίτες, νατους ενημερώσει και να τους δώσει τη γνώση,ώστε να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που μπορούννα ενταχθούν σε μια συντονισμένη ομάδα, με εκ-παίδευση και πειθαρχία, υπό των εντολών και τουσχεδιασμού του επικεφαλής, που πάντα προβλέ-πεται και είναι ο ανώτερος ιεραρχικά των Πυρο-σβεστικών Δυνάμεων, στον τόπο του συμβάντος.Για το πυροσβεστικό προσωπικό επιτυγχάνεταιαναβάθμιση μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, τηςαποτελεσματικότερης διοίκησης και της διαχείρισηςανθρωπίνου δυναμικού.Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση:E- mail: kgrafakos@gmail.comΛογαριασμός Facebook: https://www.facebook.com/kgrafakos 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  ΣΤΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ, 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  ΠΑΙΔΕΙΑ,  ΑΛΛΑΓΗ  ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

Διοικητής Π.Υ.  Γυθείου, Επιπυραγός Κωνσταντίνος Γραφάκος 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Γενική προσέγγισηΤο ιδιαζόντως εκτενές εύρος των συννόμωνδράσεων της Δημόσιας Διοίκησης και των εκ-φραζόντων «την τεκμαιρομένη» βούληση τωνΟργάνων της, ενδεχομένως, ενίοτε, πέραν τουνομικώς παραδεκτού έργου «να εκτείνεται» εκτόςτων ορίων της νομιμότητας, (δια πράξεων ή πα-ραλείψεων), να επιφέρει μη συννόμως βλάβες σεδικαιώματα και έννομα συμφέροντα Πολιτώνκ.ά. Επομένως, τίθεται θέμα επιμερισμού ευθυνών,καταβολής αποζημιώσεων, επαναφοράς τωνπραγμάτων στην πρότερη κατάσταση κ.ά.Το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 20) προνοεί ενπροκειμένω και πέραν της συγκεκριμένης επιτα-γής «εισάγει» κατευθυντήριες οδηγίες προς Νο-μοθετούντες και Διοικούντες: κάθε ένας έχει δι-καίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από ταΔικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τιςαπόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του,όπως νόμος ορίζει. Το δικαίωμα της προηγούμε-νης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει καιγια κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο, το οποίο λαμ-βάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφε-ρόντων του, και ακόμη το Σύνταγμα (άρθρο 4) δια-κηρύσσει, ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νό-μου, συνεισφέροντες στα δημόσια βάρη ανάλογαμε τις δυνάμεις τους…Η προβλεπόμενη ως άνω παροχή έννομηςπροστασίας «καλύπτει» και τις περιπτώσεις εκεί-νες κατά τις οποίες η ευθύνη για την προσβολή εν-νόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Διοι-κουμένων «βαρύνει» την Δημόσια Διοίκηση και ταΌργανά της. Εν προκειμένω ως ευθύνη νοείται ηευθύνη του Κράτους εν γένει, των Νομικών Προ-σώπων του, (αδιακρίτως εάν αυτά διέπονται υπόκανόνων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου), τωνΟργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄βαθμού κ.ά., συνεφελκομένη την υποχρέωση κα-ταβολής αποζημίωσης, επαναφοράς των πραγ-μάτων στην πρότερη κατάσταση κ.ά., σε περι-πτώσεις μη σύννομης πράξης ή παράλειψης τωνεκφραζόντων την βούλησή τους Οργάνων. Ως ει-κός η εν λόγω ευθύνη, καλουμένη και αστική ευ-θύνη ή εξωσυμβατική, είναι διάφορος εκείνης, ηοποία απορρέει εξ άλλης αιτίας, π.χ. από διοικητικήσύμβαση.Η ευθύνη του Κράτους εν γένει ρυθμίζεται υπόσχετικών διατάξεων του Εισαγωγικού Νόμου τουΑστικού Κώδικος, άρθρα 104 - 106, εκλαμβάνεταιπάντοτε ως «αντικειμενική», (μη απαιτουμένηςυπαιτιότητας του Οργάνου) , «παράγεται» υπό σει-ρά προϋποθέσεων, των ενδιαφερομένων παρα-πεμπομένων σε οικεία έργα):Η γενομένη πράξη ή η σημειωθείσα παράλει-ψη να προέρχεται από Όργανο του Κράτους, ή άλ-λου συσταθέντος υπ’ αυτού Νομικών Προσώ-πων, όπως αυτά αναφέρθησαν προηγουμένωςκατά την άσκηση ανατεθείσας αρμοδιότητας, ναείναι παράνομη, να είναι ζημιογόνος για τον Διοι-κούμενο, υφισταμένου αιτιώδους συνδέσμου με-ταξύ πράξης ή παράλειψης και προκληθείσης ζη-μίας, να προβλέπεται υπό των ισχυουσών διατά-ξεων ο σε βάρος του Δημοσίου, των Νομικών Προ-σώπων του κ.ά. καταλογισμός της κ.ά.

Σε περίπτωση καταλογισμού σε βάρος του Δη-μοσίου και των Οργάνων του της ζημιογόνουπράξης ή παράλειψης η προβλεπόμενη αποζη-μίωση είναι συνήθως χρηματική, καλύπτουσαενδεχόμενη θετική, αποθετική ζημία ή ηθική βλά-βη του Διοικουμένου.Τέλος, σημειώνεται, ότι η άλλοτε ισχύουσα ρύθ-μιση, βάσει της οποίας ευθύνονταν «εις ολόκλη-ρον», τόσον το Κράτος, όσο και τα Όργανά του,έναντι του Διοικουμένου, σε περίπτωση επενεχ-θείσας σε αυτόν βλάβης (άρθρο 105 του Εισα-γωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα), έχει ήδη κα-ταργηθεί, προβλεπομένης πλέον υπό των οικείωνδιατάξεων της ευθύνης του οργάνου κατά τηνάσκηση των νομίμως ανατεθέντων σε αυτό κα-θηκόντων μόνον έναντι του Κράτους, των Νομι-κών Προσώπων κ.α. για την αποζημίωση τηνοποία αυτά έχουν καταβάλει σε Τρίτους εξ αφορ-μής προκληθείσης ζημίας, βλάβης κ.ά. υπό Οργά-νων των και μόνον λόγω δόλου ή βαρείας αμελείαςτων.

Η προσωπική ευθύνη του οργάνου προβλέ-πεται πλέον σε ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. στοάρθρο 95 του ισχύοντος Συντάγματος: η Διοίκη-ση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις Δι-καστικές Αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέω-σης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο Όργα-νο όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέ-τρα για την διασφάλιση της συμμόρφωσης της Δι-οίκησης.____________________________________________1 Βλ. Αρτ. Δ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ: Οι ειδικότερες ρυθμίσεις περί Αν-θρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και τηςΕ.Ε., Πάφος, 2017, σ. 23 επόμ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τομ. Α΄. Νέα έκδοση. Αθήναι,2008, σ. 142 επόμ. Κ.Ε.Μ.Ε.Α. Α. ΡΑΪΚΟΣ: Θεμελιώδη Δικαιώματα.Αθήναι, 2002, σ. 203.2 Βλ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Διοικητικό Δίκαιο. Νέαέκδοση. Αθήναι, 2014, σ. 81, επόμ., Κ.Ε.Μ.Ε.Α.3 Bλ. Γ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ: Σύστημα του ισχύοντος στην ΕλλάδαΔιοικητικού Δικαίου, Εβδόμη εκδ. 1991. Ανατ. 1996. Αθήνα. Επ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου. Αθήνα,2002. Π. ΔΙΑΓΤΟΓΛΟΥ: Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Αθήνα, 2004.Α. ΤΑΧΟΣ: Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο. Θεσσαλονίκη, 2005. 

Περί  Αστικής  Ευθύνης  του  Κράτους  για  παράνομες  πράξεις  των  Οργάνων  του.
Του  Κωνσταντίνου   Γε.  Αθανασόπουλου

Καθηγητού Σχολ. Νομικών και Κοινωνικών Επιστ. και Προγραμμάτων Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, 
Καθηγητού Επισκ. Μετ. Προγρ. Σπ. Παν. Αθηνών, Ομοτ. Καθηγητού ΠΑΝΤΕΙΟΥ Π.Κ.Π.Ε., Ex Ch. L. U. L. Bruxelles, Ex. Int. I.I.A.P., Paris 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  &  ΠΟΙΗΣΗ 
Ελλήνων  και  Ξένων  συγγραφέων

“Και ο Θεός έπλασε τη Μητέρα”

- O Θεός κάλεσε τον αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε
ένα πρότυπο Μητέρας.

- Στον άγγελο δεν του άρεσε αυτό που είδε.
- Εργαστήκατε πολύ, Κύριε, δεν ξέρετε πλέον τι κάνετε, είπε ο άγ-

γελος.
- Κοιτάξτε! Φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες, έξι ζευ-

γάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντί-
ζει, να ελέγχει, να καθαρίζει.

- Δε θα δουλέψει!
- Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια αντέτεινε ο Θεός. Είναι τα τρία ζευγάρια μάτια που χρειάστη-

κε να βάλω: ένα για να βλέπει το παιδί της πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοι-
κτά παράθυρα, ένα άλλο για να κοιτάζει με αυστηρότητα, όταν πρέπει να του μάθει κάτι ουσιώδες και
το τρίτο για να του δείχνει διαρκώς τρυφερότητα και αγάπη, ότι δουλειά και αν έχει!

Ο άγγελος εξέτασε το πρωτότυπο της μητέρας πιο προσεκτικά.
- Κι αυτό τι είναι; 
- Ένας μηχανισμός αυτοθεραπείας. Δεν θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει, θα πρέπει να ασχολείται

με το σύζυγό της, με τα παιδιά, με το σπίτι.
- Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, Κύριε, είπε ο άγγελος. Και να επιστρέψετε στο κλα-

σικό πρωτότυπο… με τα δυο χέρια, τα δυο μάτια, κ.λ.π.
Ο Θεός συμφώνησε με τον άγγελο. Αφού ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη Μητέρα σε κανονική

γυναίκα. Εξομολογήθηκε όμως στον άγγελο:
- Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει έξι χέρια, τρία ζευ-

γάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας.  Αλλιώς δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον της.
Ο άγγελος την εξέτασε από κοντά. Κατά τη γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε επιτύχει. Ξαφ-

νικά όμως πρόσεξε ένα λάθος: 
- Αδειάζει. Αναρωτιέμαι, Κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σ’ αυτό το πρό-

τυπο Μητέρας.
- Δεν αδειάζει. Αυτό είναι δάκρυ.
- Και σε τι χρησιμεύει; 
- Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, θυμό, ενθουσιασμό.
- Κύριε είστε μεγαλοφυΐα! Αναφώνησε ο άγγελος. Ακριβώς αυτό ήταν που έλειπε για να συμπλη-

ρωθεί το πρότυπο.
Ο Θεός πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό:
- Δεν το έβαλα εγώ. Όταν συναρμολόγησα όλα τα μέρη το δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του.
Ο άγγελος συγχάρηκε πάλι τον Παντοδύναμο, και έτσι δημιουργήθηκαν οι Μητέρες.

Πάολο Κοέλιο 

ΓΩΝΙΑ…  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  &  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 
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Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, όσα άντεξανστα ορμητικά νερά και στο χρόνο στέκονταιμάρτυρες της ιστορίας και του πολιτισμούτου τόπου μας. Οι αυξανόμενες συγκοινωνια-κές ανάγκες και η απαίτηση για γεφύρωση όλοκαι μεγαλύτερων ποταμών με κατασκευέςπου θα αντέχουν στις περιβαλλοντικές επι-δράσεις και στα μεγάλα φορτία οδήγησε στηνκατασκευή των πέτρινων τοξωτών γεφυριών. Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι η τεχνο-λογική αυτή κατάκτηση προήλθε από την εμ-πειρική συσσωρευμένη γνώση πολλών γε-νιών μαστόρων. Οι λαϊκοί μάστορες αξιοποι-ούσαν τους φυσικούς νόμους και συναρμολο-γούσαν μικρές αλλά γερές πέτρες με μια ειδι-κή τεχνική, για να δώσουν στο γεφύρι το κα-τάλληλο τοξοειδές σχήμα. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η λαϊκή τέχνητης κατασκευής πέτρινων τοξωτών γεφυριώνφτάνει στο απόγειό της με λεπτά τόξα, ανθε-κτικά βάθρα, οικονομία υλικών, αξεπέραστηαντοχή και υψηλή αισθητική.Μύθοι, θρύλοι, δοξασίες, γεγονότα ακο-λούθησαν και θ’ ακολουθούν στους  αιώνες  ταπέτρινα γεφύρια της Χώρας μας.Σήμερα κάνουμε την αρχή με τα πέτρινα το-ξωτά γεφύρια και σε επόμενα φύλλα θα συ-νεχίσουμε το οδοιπορικό μας με άλλα τεχνο-λογικά μνημεία της Χώρας μας. 
Γεφύρι Τέμπλας 

Το γεφύρι της Τέμπλας συνδέει τον νομόΕυρυτανίας με εκείνον της Αιτωλοακαρνα-νίας. Είναι ένα πετρόχτιστο γεφύρι του 1915.Πριν την κατασκευή του από πέτρα, υπήρχε έναξύλινο, μια «τέμπλα», όπως αποκαλείται στο το-πικό ιδίωμα, από όπου πήρε το όνομά του.Κατά τον εμφύλιο επιχειρήθηκε η ανατίναξήτου χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, μετά τηναποτυχημένη έκρηξη, φέρει εμφανή μεγάληρωγμή στο ανατολικό βάθρο. Η γέφυρα απο-τελεί μια εντυπωσιακή λιθόκτιστη κατασκευή.Έχει επιβλητικό όγκο, απόλυτα εναρμονισμέ-νο με το φυσικό περιβάλλον, και αξιόλογες κα-τασκευαστικές και διακοσμητικές λεπτομέρειεςοι οποίες συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο. 
Γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό Από τα γνωστότερα γεφύρια του Ζαγορί-ου, βρίσκεται δυτικά των Κήπων. Στο ίδιοσημείο υπήρχε ξύλινο γεφύρι που το κατα-σκεύασε ο Νεγαδιώτης Ζώτος Ρούσσης ξο-δεύοντας 14 χιλιάδες γρόσια. Το 1814 ο ηγού-

μενος του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία τηςΒίτσας, Σεραφείμ, έκτισε νέο πέτρινο γεφύρικαταβάλλοντας 20 χιλιάδες γρόσια, για ναεξυπηρετεί τον "καλογερικό" νερόμυλο που δια-τηρούσε η μονή στο μέρος εκείνο. Έτσι το νέογεφύρι ονομάστηκε "Καλογερικό" όπως και ομύλος. Το 1865 οι Κουκουλιώτες Αλέξιος καιΑνδρέας Πλακίδας το επισκεύασαν ριζικά, ξο-δεύοντας 400 φλουριά ή 21.000 γρόσια. 
Γεφύρι Αυλακίου Πρόκειται για ένα λίθινο γεφύρι του πο-ταμού Αχελώου. Γεφύρι τέλειο, από αισθητι-κή άποψη και τοποθεσία που πραγματικά εν-

τυπωσιάζει. Ενώνει το Νομό Αιτωλοακαρνα-νίας με τους Νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας.Το γεφύρι άρχισε να χτίζεται το 1907 και τε-λείωσε το 1911. Για την κατασκευή του απα-σχολήθηκαν 60 μαστόροι Ηπειρώτες κι 60εργάτες από τα γύρω χωριά του Βάλτου. 
Γεφύρι Κοράκου 
Ιστορικό γεφύρι Κοράκου, ένωνε τους νο-μούς Καρδίτσας  -  Άρτας στην περιοχή του Πε-τρωτού (Λιάσκοβο) Αργιθέας και των Πηγών

(Βρεστενίτσα) Άρτας. Θεωρήθηκε το μεγαλύ-τερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, είχεύψος 25 μέτρα πάνω από το νερό και άνοιγμα45 μέτρα.Κτίστηκε το 1514-1515 από τον Βησσα-ρίωνα τον Β΄ Μητροπολίτη Λάρισας και τηνονόμασε «του Κοράκου» λόγω του ύψους τηςκαι «επειδή την ημέρα των εγκαινίων στάθη-κε στο μέσο της γέφυρας και ρωτώντας τουςπως με βλέπετε, οι μάστοροι του απάντησαν:σαν κόρακα, αυτός τους είπε: έ τότε γέφυρατου Κοράκου να είναι το όνομά της». 

Έζησε για 434 χρόνια αντέχοντας σε σει-σμούς, μανιασμένες κατεβασιές του Ασπρο-ποτάμου (Αχελώου) και ιστορικές μάχες κατάτην απελευθέρωση του Έθνους και έπεσεθύμα του εμφυλίου στις 28 Μαρτίου του 1949(ανατινάχθηκε από αντάρτες της ΙΙ Μεραρχίαςτου καπετάν Διαμαντή σε μια από τις φονικό-τερες μάχες – κατά τα αρχεία του Στρατού –προκειμένου να αποκοπεί ο Στρατός προς τημεριά της Άρτας και να μην τους ακολουθήσειστο πέρασμά τους για Αργιθέα και να σωθεί οκύριος όγκος των δυνάμεων της Ι και ΙΙ Με-ραρχίας του ΔΣΕ υπό τους Καπετάν Γιώτη-Χα-ρίλαο Φλωράκη και Καπετάν Διαμαντή-Γιάν-νη Αλεξάνδρου). 
Γεφύρι Τριζώλου 

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Τριζώλου,βρίσκεται στην Καρυά του Δήμου ΑργιθέαςΚαρδίτσας,  γνωστό και ως «Καμάρα», σώζε-ται σε καλή κατάσταση.  Γεφυρώνει το Λια-σκοβίτικο ποτάμι (παραπόταμος του Αχε-λώου) κοντά στη θέση Βαΐτση.Με ύψος 15,5 μέτρα και άνοιγμα τόξου 30μέτρα αποτελεί το μεγαλύτερο μονότοξο πέ-τρινο γεφύρι της Θεσσαλίας με πιθανή ημε-ρομηνία κατασκευής τον 13ο αιώνα κατα-σκευασμένο από πελεκητό ασβεστόλιθο.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ  ΣΤΑ  ΠΕΤΡΙΝΑ  ΤΟΞΩΤΑ  ΓΕΦΥΡΙΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
Ανδρέας Μαρκαντώνης 
Αντιστράτηγος Π.Σ ε.α. 
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Έχει παρατηρηθείότι πολλές φορές η λέξηεκπαίδευση συγχέεταιμε την λέξη παιδεία. Ανκαι οι δυο προέρχονταιαπό το ρήμα «παι-δεύω», στην ουσία πρό-κειται για δύο διαφο-ρετικές έννοιες.Η εκπαίδευση παρέχεται από τα σχολείακαι πιστοποιείται με πτυχία, ενώ η παιδεία εί-ναι αποτέλεσμα τόσο του περιβάλλοντος στοοποίο μεγαλώνει και γαλουχείται ο άνθρωπος,όσο και προϊόν εσωτερικών αναζητήσεωνκαι ζυμώσεων του κάθε ατόμου.Η παιδεία είναι αυτή που σου μαθαίνει ναξεχωρίζεις το καλό απ᾽ το κακό, σε διδάσκειτι είναι δικαιοσύνη και τι σεβασμός, σε οδη-γεί στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής καιστην ύπαρξη της δικαιοσύνης, ενώ η εκπαί-δευση επιτελεί το ρόλο του μορφωτικού αγα-θού μέσω του οποίου αποκτάς γνώσεις, πουμε τη σειρά τους θ᾽ αποτελέσουν εφόδιο γιαένα καλό βιοτικό επίπεδο.Ενώ η εκπαίδευση βελτιώνει νοητικά τονάνθρωπο και του παρέχει τη γνώση για την με-γιστοποίηση των υλικών του αγαθών καιτην επικράτησή του πάνω στη φύση, η Παι-δεία απευθύνεται στην καρδιά και στην αν-θρώπινη φύση του, που τον διαφοροποιεί απότα άλλα όντα του ζωικού βασιλείου και τον δι-δάσκει τις πανανθρώπινες αξίες της Αλήθει-ας, της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας.Η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στις δύοεπίμαχες έννοιες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, έγ-κειται στο ότι, η Εκπαίδευση προσφέρει στονάνθρωπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες για ναλειτουργήσει ορθολογικά με στόχο την αύξησητης παραγωγής, την βελτίωση των συνθηκώντης ζωής του ή την κάλυψη των βιοτικώναναγκών του χωρίς όμως να ενδιαφέρεται γιατο που θα οδηγήσει η αναπόφευκτη σύγ-κρουση συμφερόντων και με σκοπό να έχει αν-θρωποκεντρικό χαρακτήρα, ενώ η Παιδεία αν-τίθετα του χαρίζει ηθική και πνευματική ολο-κλήρωση, αναβαθμίζει πολιτιστικά τον άν-θρωπο και τον βάζει προ των ευθυνών του γιατο μέλλον του.Είναι αδήριτη η ανάγκη να στραφεί ησύγχρονη εκπαίδευση και η ευρύτερη παιδείαστην καλλιέργεια της ηθικής και της αρετής. Βέβαια η τεχνολογία σε συνδυασμό με τηνΕπιστήμη έχουν κυριαρχήσει στην ζωή μας καιυπόσχονται να απελευθερώσουν τον άν-θρωπο από ποικίλες στερήσεις εμφανιζόμε-νες σαν δυνάμεις του καλού.Χωρίς όμως την Παιδεία, η Επιστήμη οδη-γεί την οικονομία της αγοράς σε ένα σύστη-μα εκμετάλλευσης, τον ανταγωνισμό σε απρο-σχημάτιστη βία και την γνώση σε επικίνδυνηδύναμη καταστροφής και ολέθρου.Η παιδεία είναι η διαδικασία κτισίματοςμιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.  

Η εκπαίδευση είναι ο τρόπος απόκτησηςγνώσης περιορισμένου εύρους και βάθους πουεκφράζεται, με τα εκπαιδευτικά προγράμμα-τα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια διαρκής σύγχυ-ση των δυο εννοιών. Η παιδεία ταυτίζεται μετην εκπαίδευση ενώ, ειδικά στην εποχή μας,δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι οι δύοέννοιες είναι περισσότερο αντίπαλες παράσύμμαχοι. Κανονικά, θα έπρεπε, η εκπαίδευ-ση να είναι ο πιο έμπιστος και ικανός βοηθόςτης παιδείας. Ως εκπαιδευτικός είμαι υπέρ-μαχος της εκπαίδευσης. Εκείνης της εκπαί-δευσης όμως που δεν είναι αυτοσκοπός αλλάσεμνός υπηρέτης της παιδείας.Η εκπαίδευση αφορά την παροχή εφοδίωνκαι ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό κυρίωςτην επαγγελματική πορεία του ατόμου. Γιααυτό και η εξειδίκευση είναι πλέον το βασικότης μέλημα. Το σχολείο θα πρέπει να είναι οναός της. Υπάρχει μια τάση να ελαχιστοποιούνταιτα μαθήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικώνεπιστημών, τέχνης και πολιτισμού (που καλ-λιεργούν την παιδεία) και αντικατάστασήςτους από μαθήματα ειδικότητας. «Ένα γνωρίζω, πως δεν γνωρίζω τίποτε(Εν οίδα ότι ουδέν οίδα)», έλεγε πολύ σωστάο Σωκράτης.Η εκπαίδευση έχει ανάγκη αποδεικτικάστοιχεία για να είναι πειστική και μετρήσιμη.Χρειάζεται εξετάσεις, βαθμούς, αριστεία, απο-λυτήρια, πανεπιστημιακά πτυχία, διπλώματαξένων γλωσσών, διδακτορικά κ.ά. Η παιδείααπό την άλλη μεριά έχει τόσο μεγάλο ορίζον-τα που δεν μπορεί να μετρηθεί. Το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών πουμετά τη δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο–Λύκειο) εκ-παίδευση συνεχίζουν στην τριτοβάθμια (ΑΕΙκαι ΤΕΙ) είναι ίσως το υψηλότερο στην Ευ-ρώπη. Η ελληνική οικογένεια έχει σε πρώτηπροτεραιότητα τις σπουδές των παιδιών.Αυτό σαν γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθείως θετικό. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η κοι-νωνική και επαγγελματική καταξίωση καιεπιτυχία στηρίζονται σε ένα καλό πτυχίο ήπλέον σε πολλά καλά πτυχία και για την επί-τευξη αυτού του στόχου η ελληνική οικογένειαείναι αποφασισμένη να δαπανήσει ένα πολύμεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της σειδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, ιδιαίτεραμαθήματα κ.ά.Για καλλιέργεια και για ολοκληρωμένημόρφωση δεν γίνεται ούτε κουβέντα καιαυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είμαστεένας λαός που κατεξοχήν ταυτίζει και συγχέ-ει τις έννοιες εκπαίδευση και παιδεία. Δενυπάρχει έλλειμμα εκπαίδευσης, υπάρχει έλ-λειμμα παιδείας. Η εκπαίδευση στην Ελλάδαέχει σαν κινητήριο μοχλό τα κοινωνικά στε-ρεότυπα, είναι στατική και διεκπεραιώνεταισε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Μόλις οστόχος επιτευχθεί σταματά και η εκπαίδευση.Η παιδεία είναι δυναμική και αέναη,  είναι μια

μόνιμη διαδικασία αναζήτησης της προσω-πικής αλήθειας. Η παιδεία είναι μια διαρκήςπροσπάθεια ολοκλήρωσης δια βίου.
«Γηράσκω αεί διδασκόμενος», υποστήριζεο Σωκράτης.Η εκπαίδευση είναι πάντα αποσπασματι-κή και έχει περιορισμένο εύρος και βάθος. Ηπαιδεία είναι γενική, εμπεριέχει την εκπαί-δευση και έχει έννοια ολιστική. Αν ο στόχος τηςεκπαίδευσης είναι η στείρα απόκτηση γνώ-σεων, ο στόχος της παιδείας είναι η ψυχική,συναισθηματική και πολιτική ολοκλήρωσητου ατόμου. Εκτός από τη λογική νοημοσύνη(στην οποία επικεντρώνεται η εκπαίδευση) δί-νει μεγάλη σημασία και σε άλλα είδη νοημο-σύνης: τη συναισθηματική (ικανότητα του αν-θρώπου να καταλαβαίνει τους άλλους), την εν-δοπροσωπική (ικανότητα του ανθρώπου νακαταλαβαίνει τα δικά του αισθήματα) τη λε-κτική κ.ά. Αν η εκπαίδευση αγαπάει την πο-λυμάθεια η παιδεία αγαπάει τη φιλομάθεια. Η εκπαίδευση είναι πάντοτε εντεταλμένηκαι το πλαίσιό της καθορίζεται από το αρμό-διο υπουργείο, ενώ η παιδεία είναι ελεύθερη,δεν εξουσιάζεται, δεν υπακούει σε εντολές καιαποβλέπει στη διαφύλαξη της δημοκρατίαςκαι στην ποιοτική ανύψωση του λαού.
«Η λιγότερο δαπανηρή άμυνα των κρατών

είναι η Παιδεία». (Ε. Μπυρκ)Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, ενώ ηπαιδεία προαιρετική. Η παιδεία είναι επιλογήκαι σε αντίθεση με την εκπαίδευση δεν δίνε-ται και δεν αφομοιώνεται με το ζόρι. Επίσηςη εκπαίδευση είναι μια εκούσια μετρήσιμη καιαντικειμενική διαδικασία ενώ η παιδεία, πα-ρέχεται ακούσια και είναι υποκειμενική. Τηνεκπαίδευση την παρέχουν συγκεκριμένοι φο-ρείς (σχολεία και εκπαιδευτικοί) ενώ τηνπαιδεία μπορείς να την αντλήσεις από, (πέρααπό το σχολείο), την οικογένεια, τους φίλους,από μια καλή συζήτηση, από τις τέχνες, απόένα πίνακα, από ένα τραγούδι, μια ταινία ή έναθέατρο και από πολλά άλλα. Δεν διδάσκεταιη παιδεία. Απλά καλλιεργείται.
«Η Παιδεία είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.

Καλό είναι όμως να θυμόμαστε πότε πότε
πως τα πράγματα που αξίζει να ξέρει κανείς δε
διδάσκονται». (Όσκαρ Ουάιλντ)Η παιδεία είναι πάντα υπέρμαχος τωνανωτέρων αξιών της δημοκρατίας, της ελευ-θερίας, της αρετής και της ηθικής εξύψωσηςτου ανθρώπου. Η εκπαίδευση είναι ένα δυνατόόπλο και παίζει ρόλο το χέρι που το κρατάεικαι προς τα πού σημαδεύει. Με αυτήν την έν-νοια η χωρίς παιδεία εκπαίδευση μπορεί να εί-ναι, πολλές φορές και επικίνδυνη.Τα περισσότερα προβλήματα που αντι-μετωπίζουμε σαν πολίτες αυτής της χώρας θαείχαν πιο εύκολη λύση εάν δίναμε την αξία πουαρμόζει στην παιδεία και δεν την υποβαθμί-ζαμε τόσο, ταυτίζοντάς την με μια, χωρίςπαιδεία, εκπαίδευση. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
Βελή Αρετή του Παναγιώτη

M.A., M.Ed. , PhD Candidate, Φιλόλογος 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Στις 07 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι το23ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Αξιωματικών ΠυροσβεστικούΣώματος (ΕΑΠΣ).Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρό της κ.Ανδρέα Μαρκαντώνη, τον Γενικό Γραμματέα της κ. Ιωάννη Ζα-χίλα και από τον Πρόεδρό της κ. Παναγιώτη Βελή, ο οποίος αφούευχαρίστησε για την πρόσκληση, στο σύντομο χαιρετισμότου αναφέρθηκε, στην ουσιαστική σημασία που έχει το συνέ-δριο αυτό, λόγω της επικαιρότητας των και-ρών, ενώ αναφέρθηκε στα διαχρονικά προ-βλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβε-στικό Σώμα και παραμένουν δυσεπίλυτα κα-θώς υπάρχουν ελλείψεις σε μέσα, υλικά καιπροσωπικό, που δυσχεραίνουν το έργοτων πυροσβεστών, οι οποίοι, παρόλα αυτά,συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τουςαποτελεσματικά, τηρώντας πιστά τον όρκοτους.Επίσης, επισημάνθηκε ότι οι Απόστρα-τοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώ-ματος θα παραμείνουν δίπλα τους πάντααρωγοί σε κάθε προσπάθεια των εν ενερ-γεία συναδέλφων τους, οι οποίοι έχουνκαταξιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα πο-λίτη για την προσφορά τους στο κοινωνι-κό σύνολο, γεγονός που καθιστά υπερήφανους τους Απο-στράτους, οι οποίοι καθημερινά επιβεβαιώνουν  ότι η προσφοράκαι το έργο τους συνεχίζεται με επιτυχία.Τέλος, με δεδομένο ότι πρόκειται να κατατεθεί το τελικό σχέ-διο νόμου για το νέο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας,τονίστηκε η ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε το Πυ-ροσβεστικό Σώμα να μην υποβαθμιστεί, αλλά να υπάρξει ανα-βάθμιση αυτού, όπως ακριβώς του αξίζει. 
ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.Μετά την αποστρατεία του Προέδρου Αρχιπυράρχου Φί-λιππου ΠαντελεάκουΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πύραρχος Γεώργιος Βιντζηλαίος - ΑΝΤΙΠΡΟ-ΕΔΡΟΣ: Πύραρχος Αναστάσιος Μανιάτης - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Αντιπύραρχος Νικόλαος Τσόγκας, ΤΑΜΙΑΣ: Επιπυραγός Σταύ-ρος Θεοδωρακάκος, ΜΕΛΟΣ: Επιπυραγός Κωνσταντίνος Τσίγ-κας - ΜΕΛΟΣ: Επιπυραγός Κωνσταντίνος Ξηρόκωστας - ΜΕΛΟΣ:Αντιπύραρχος Αναστάσιος Παππάς 

ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ  (ΕΑΑΠΣ)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΒΕΛΗ 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Απο-στράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σας εκφράζειτα θερμά της συγχαρητήρια, σας εύχεται τόσο σε εσάς όσο καιστο Διοικητικό Συμβούλιο, δύναμη και υγεία, ώστε να φέρετεεις πέρας το δύσκολο έργο σας και να ανταποκριθείτε με συ-νέπεια και υπευθυνότητα,  που σας διακρίνει, στα καινούργιασας καθήκοντα, μετά την εκλογή σας ως Προέδρου της Ένω-σης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Κύριε Πρόεδρε,Η ευχετήρια επιστολή μας στο πρόσωπό σας, απορρέει όχιμόνο από τον πρωτεύοντα θεσμικό σας ρόλο στην προάσπισητων πυροσβεστικών και ευρύτερα Δημοκρατικών Αρχών,αλλά και από το επαγγελματικό σας κύρος και ανάστημα, πουελπίζουμε θα βοηθήσει και στην κατεύθυνση της αγαστής συ-νεργασίας μας, όπου η Ένωσή μας,  θα βρίσκεται πάντα δίπλασας και συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο που αναλάβατε καιθα καταβάλλουμε από κοινού προσπάθειες, ούτως ώστε το Πυ-ροσβεστικό Σώμα να παραμένει ψηλά στη συνείδηση του Έλ-ληνα πολίτη και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συνα-δέλφων που εκπροσωπούμε. 

23ο ΤΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  
ΑΞ/ΚΩΝ  ΠΥΡ/ΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ Από το τέλος του 19ου αιώνα άρχισε η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, ηοποία με διακυμάνσεις συνεχίζεται έως τις ημέρες μας και ένα σημαντικό μέρος τηςαποδίδεται στην αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας λόγω της ανθρώπινης δρα-στηριότητας. Αυτή η ανθρωπογενής συνιστώσα της κλιματικής αλλαγής έχει συνδε-θεί με τη χρήση ορυκτών καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.Μια καταστροφή λόγω κλιματικής αλλαγής συμβαίνει κάθε εβδομάδα, αν και οιπερισσότερες δεν απασχολούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή την επισήμανσηπροχώρησε η ειδική απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τις φυσικές καταστροφές, ΜάμιΜιζουτόρι. «Αυτό δεν αφορά το μέλλον, αφορά το σήμερα», είπε η Μιζουτόρι, σύμφωναμε ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian.Οι πρόσφατες, μεγάλης κλίμακας καταστροφές, όπως οι κυκλώνες «Ιντάι» και «Κέ-νεθ» στη Μοζαμβίκη και η ιστορική ξηρασία στην Ινδία, έχουν γίνει γνωστές. Διαρκώςόμως συμβαίνουν ανά τον κόσμο καταστροφές που προξενούν θανάτους, εκτοπισμούςκαι υλικές ζημιές με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι αδύνατοννα προσδιοριστεί ποιες συγκεκριμένες καταστροφές οφείλονται στην κλιματική αλ-λαγή, αλλά η ενέργεια που συσσωρεύεται στα καιρικά συστήματα λόγω της ανόδουτης θερμοκρασίας είναι βέβαιο ότι ευθύνεται για την αυξημένη συχνότητα.Πολλές από αυτές τις «μίνι» καταστροφές μπορούν να μετριαστούν, αν τα κράτηεπενδύσουν σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα,σε καλύτερα αντιπλημμυρικά έργα και σε μελέτες που να εντοπίζουν τις πιο ευάλω-τες περιοχές. Επίσης, η εκπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ σημείωσε ότι ένα από τα πιο δύ-σκολα προβλήματα είναι η προστασία των ανθρώπων που ζουν σε παραγκουπόλειςκαι οικισμούς εκτός σχεδίου, καθώς σε αυτούς δεν υπάρχουν βασικές παροχές υπη-ρεσιών κοινής ωφελείας και είναι πιο ευάλωτοι σε κατολισθήσεις, πλημμύρες και πυρ-καγιές.Στην ίδια εφημερίδα, ο αρθρογράφος Τζορτζ Μονμπιό υποστηρίζει ότι η κλιματι-κή αλλαγή είναι αδύνατον να μετριαστεί χωρίς βαθιές τομές στον τρόπο που λειτουργείη παγκόσμια οικονομία. «Κάθε μη γραμμική ιστορική αλλαγή έχει έρθει ως έκπληξη»,γράφει ο Μονμπιό. «Όπως εξηγεί ο Αλεξέι Γιούρτσακ στο βιβλίο “Ολα ήταν παντοτι-νά, μέχρι που δεν υπήρχαν πια” για την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τα συ-στήματα μοιάζουν στιβαρά μέχρι την απότομη αποσύνθεσή τους, ενώ εκ των υστέ-ρων, η αποσύνθεση μοιάζει αναπόφευκτη. Το σύστημά μας, που χαρακτηρίζεται απότο κυνήγι αέναης οικονομικής μεγέθυνσης σε έναν πλανήτη που δεν μεγαλώνει, θα κα-ταρρεύσει αναπόφευκτα. Το μόνο ερώτημα είναι, αν η μετατροπή θα γίνει με σχέδιοή χωρίς. Το δικό μας καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει σχεδιασμένα καιγρήγορα. Πρέπει να συλλάβουμε και να χτίσουμε ένα νέο σύστημα με βάση την αρχήότι κάθε γενιά, παντού, έχει ίσα δικαιώματα στο να απολαμβάνει τον φυσικό πλού-το», υποστήριξε ο Μονμπιό.Ύστερα από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι η προσαρμογή στην κλιματική κρίσηδεν μπορεί να θεωρείται πλέον ως μακροπρόθεσμο πρόβλημα, αλλά ως ένα που χρει-άζεται επενδύσεις τώρα. Οι άνθρωποι πρέπει να μιλούν περισσότερο για την προ-σαρμογή και την αντοχή. Εκτιμήσεις θέτουν το κόστος από τις καταστροφές που σχετίζονται με την κλιματικήαλλαγή στα 520 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, τη στιγμή που το επιπλέον κόστοςκατασκευής υποδομών που είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της παγκόσμιας αύξη-σης της θερμοκρασίας εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 2,7 τρισ. δολάρια συνολικά μέσαστα επόμενα 20 χρόνια. «Δεν είναι πολλά τα χρήματα (στο πλαίσιο των δαπανών για υποδομές) αλλά οιεπενδυτές δεν κάνουν αρκετά» σημείωσε η Μιζουτόρι. «Μιλάμε για μια κλιματική κα-τάσταση εκτάκτου ανάγκης και μια κλιματική κρίση, αλλά αν δεν μπορούμε να την αν-τιμετωπίσουμε δεν θα επιβιώσουμε. Πρέπει να εξετάσουμε τους κινδύνους της μη επέν-δυσης στην ανθεκτικότητα» δήλωσε στον Guardian. Οι ακραίες καταιγίδες και οι πυρκαγιές που προκαλούν καταστροφές σε ολόκλη-ρο τον πλανήτη είναι «το πρόσωπο της αλλαγής του κλίματος», επισημαίνει ο καθη-γητής Μάικλ Μαν ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες για την κλιματική αλλαγή,προειδοποιώντας ότι πλέον οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη τώρα «παί-ζουν σε πραγματικό χρόνο».Η κλιματική αλλαγή προβλεπόταν από καιρό ότι θα αυξήσει τα ακραία καιρικά φαι-νόμενα και οι επιστήμονες είναι πλέον σίγουροι ότι αυτές οι προβλέψεις γίνονται πραγ-ματικότητα. Οι επιστήμονες λένε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει συμβάλει στιςυψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη για εβδομάδες.Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν πλήξει όλη την Ευρώπη, από τον Αρκτικό Κύ-κλο μέχρι την Ελλάδα και από τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Ιαπωνία. «Αυτό είναι το

πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής», δηλώνει στον «Guardian» ο καθηγητής Μάικλ Μαντου Penn State University και ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες του κλίματοςστον κόσμο. «Κυριολεκτικά δεν θα είχαμε δει αυτά τα ακραία φαινόμενα χωρίς την αλ-λαγή του κλίματος» τονίζει.Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν είναι πλέον ανώδυνες. Το ενδεχόμενοκατάρρευσης του πολιτισμού λόγω της καταστροφής της φύσης υποστήριξε ο Βρε-τανός ιστορικός, συγγραφέας και δημοσιογράφος Sir David Attenborough επισημαί-νοντας ότι «Αυτήν τη στιγμή παρακολουθούμε την παγκόσμια καταστροφή που έχει προ-
καλέσει ο άνθρωπος – η μεγαλύτερη απειλή εδώ και χιλιάδες χρόνια - την κλιματική, αν
δεν αναλάβουμε δράση, θα καταρρεύσει ο πολιτισμός μας εν όψει της καταστροφής της
φύσης».Είναι πλέον ηθική υποχρέωση όλων των ηγετών της παγκόσμιας κοινότητας ναεντείνουν τις προσπάθειές τους, για να ανατρέψουν τη δραματική πορεία που έχει πά-ρει η κλιματική αλλαγή. Μπροστά τους έχουν την τελευταία έκθεση - καμπανάκι τουΟργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διαπιστώνει ότι ο πλανήτης γη βρίσκεται πλέονσχεδόν εκτός στόχου για τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθ-μό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ο κόσμος μας, ως έχει, κινείταιολοταχώς σε άνοδο της θερμοκρασίας από δύο έως τρεις βαθμούς και έως το 2040 ηκλιματική αλλαγή θα επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, θα έχει απο-δεκατίσει κοραλλιογενείς υφάλους, θα έχουν αυξηθεί οι παρατεταμένες περίοδοι ξη-ρασίας, οι πλημμύρες, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και η φτώχεια. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  
ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2019 11
ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Η απότομη αλλαγή του καιρού στην Ελλάδα γίνεται σιγά σιγά όλο και πιο αι-σθητή και αναμένεται να κορυφωθούν και στην χώρα μας ακραία φαινόμενα, αφούοι άνεμοι θα αγγίζουν ακόμα και τα 12 μποφόρ (Beaufort).Τι σημαίνει όμως 12 μποφόρ; Ποια θα είναι η κατάσταση που θα επικρατείστη θάλασσα και στη στεριά; Οι επιστήμονες περιγράφουν πώς θα είναι τα φαι-νόμενα σε στεριά και θάλασσα και συστήνουν την προσοχή όλων.Η κλίμακα επινοήθηκε το 1806 από τον Ιρλανδό Ναύαρχο και υδρογράφοΦράνσις Μποφόρ (Francis Beaufort), προκειμένου να τυποποιηθεί η περιγραφήτων καιρικών συνθηκών και να διευκολυνθεί η συνεννόηση των ναυτιλομένων.Ο Μποφόρ ήταν επικεφαλής της υδρογραφικής υπηρεσίας του αγγλικού ναυ-τικού και επινόησε μια απλή κλίμακα δεκατριών βαθμών (0-12) για την εμπει-ρική μέτρηση των ανέμων, βασισμένη αρχικά στα αποτελέσματα που είχε ο άνε-μος στα πανιά ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου: από τον άνεμο που μόλις αρκούσεγια την ώθησή του, έως «αυτόν που κανένα πανί δεν μπορεί να αντέξει».Το 1838 υιοθετήθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και το 1874 η Διεθνής Με-τεωρολογική Επιτροπή αποφάσισε τη διεθνή χρήση της.Το 1906, με την έλευση της ατμοκίνησης, τροποποιήθηκε έτσι ώστε να πε-ριγράφει τα αποτελέσματα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και όχι σταπανιά. Το 1923, ο Τζορτζ Σίμπσον, τότε διευθυντής της Βρετανικής Μετεωρολο-γικής Υπηρεσίας, πρόσθεσε στην κλίμακα την περιγραφή των αποτελεσμάτωντου ανέμου στην ξηρά και συσχέτισε τους βαθμούς της κλίμακας με την ταχύτητατου ανέμου.Η κλίμακα Μποφόρ χρησιμοποιείται εκτεταμένα στα δελτία καιρού και στιςμετεωρολογικές προγνώσεις. 

Παναγιώτης Βελής 
Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α. 

ΚΛΙΜΑΚΑ  BEAUFORT  (ΜΠΟΦΟΡ) 

Δρομικά Νέα ΑποστράτωνΣυμμετοχές Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σε αγώνεςδρόμου μεγάλων αποστάσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο (Απρίλιος - Μάιος - Ιού-νιος), συγκεκριμένα: 
Αθανάσιος  Σερεντέλος 31/3/2019  Ημιμαραθώνιος Σπερχειού «Αθανάσιος Ακρίδας» (21,1) χλμ.14/4/2019  Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης (42,192) χλμ. Χρόνος 04:32΄:00΄΄
Ανδρέας  Μαρκαντώνης 13/4/2019  Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»  Ίλιον, (10) χλμ.24/5/2019  Γύρος λίμνης Μαραθώνα, (10) χλμ.08/6/2019  Tinos Running Experience, Ημιμαραθώνιος βουνού (21,1) χλμ.23/6/2019  SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον, νυκτερινός αγώνας με αφετηρίατο Καλλιμάρμαρο και τερματισμό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, (6) χλμ. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Ε.Α.Α.Π.Σ. 



Ηπλατεία Ομονοίας μαζί με την πλατεία Συν-τάγματος, είναι σίγουρα οι δυο σημαντικό-τερες πλατείες της πρωτεύουσας. Το πρώ-το σχέδιο της Αθήνας των Κλεάνθη και Schaubertστηρίζεται στη χάραξη ενός ορθογωνίου ισοσκελούς

τριγώνου στις κορυφές του οποίου τοποθετούνταιτρεις πλατείες, η πλατεία Όθωνος – σημερινή πλα-τεία Ομονοίας, η πλατεία Μουσών σημερινή πλατείαΣυντάγματος και η πλατεία Κέκροπος στη δια-σταύρωση των οδών Πειραιώς και Ερμού, στηθέση όπου βρίσκεται ο Κεραμεικός, που δεν πραγ-ματοποιήθηκε ποτέ.

Στην πλατεία Όθωνος – Ομονοίας προέβλεπε τηνανέγερση των Βασιλικών Ανακτόρων. Η τελικήόμως επιλογή του λοφίσκου πάνω από την πλατείαΜουσών – Συντάγματος για την ανέγερση της κα-τοικίας του Όθωνα υποβάθμισε κάπως τη σημασία

της, χωρίς ποτέ όμως να πάψει να παίζει πρω-τεύοντα ρόλο στη ζωή της πόλης. Στα τέλη της δε-καετίας του 1920 και μετά από απόφαση μεταφο-ράς του σταθμού του σιδηροδρόμου από την οδόΑθηνάς και Λυκούργου όπου λειτουργούσε ωςαφετηρία, στην πλατεία Ομονοίας ξεκίνησαν τα έργααναμόρφωσης της πλατείας.Τον Ιούνιο του 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγ-καινίασε τον σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομουστην πλατεία Ομονοίας δίνοντας χαρά σε πολλούςΑθηναίους, που πλέον θα είχαν εύκολη και γρήγο-ρη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Όπως ήταν φυσικό, το έργο έφερε αλλαγέςκαι στην πλατεία, η οποία μέχρι τότε ήταν γεμάτηλουλούδια, φοίνικες και ξύλινα παγκάκια: Έγινε κυ-κλική, πλησίαζε στα ευρωπαϊκά πρότυπα και είχεμαρμάρινα κιγκλιδώματα στις εισόδους προς τονυπόγειο σιδηρόδρομο. Όταν όμως ολοκληρώθηκεκαι το έργο εξαερισμού του σταθμού, οι τρύπες τωναεραγωγών που βρίσκονταν επάνω στην πλατεία

έδειχναν ακαλαίσθητες. Για να διορθώσει την ασχή-μια της κατασκευής, ο τότε δήμαρχος της πόλης Σπύ-ρος Μερκούρης τοποθέτησε περιμετρικά της πλα-τείας οκτώ κατασκευές, που ονομάστηκαν «Οιμούσες της Ομονοίας». Κι αυτό, γιατί στη βάση κάθε

κατασκευής υπήρχε ένα άγαλμα σε καθιστή στάση,που απεικόνιζε μία από τις εννέα μούσες της αρ-χαιότητας. Πάνω από τα αγάλματα υψώνονταν ψη-λοί τσιμεντένιοι κίονες, στην κορυφή των οποίωνυπήρχαν καπνοδόχοι. Οι αεραγωγοί όμως ήταν 8 καιοι μούσες 9, άρα περίσσευε μία. Πού θα την έβαζαν;

Περίσσεψε η Καλλιόπη!Τελικά, αυτή που περίσσεψε ήταν η Καλλιόπη– η μούσα της επικής ποίησης. Σύμφωνα με τονΗσίοδο, η Καλλιόπη ήταν η ευγενέστερη και η με-γαλύτερη από τις υπόλοιπες μούσες. Όμως ο αρχι-τέκτονας του έργου δεν σεβάστηκε καθόλου τηφήμη της και όχι μόνο δεν έβαλε το άγαλμά της στηνπλατεία μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά το αποθήκευσεστα υπόγεια του ηλεκτρικού, δίπλα στα δημόσια ου-ρητήρια! Με την πράξη του αυτή ταύτισε το όνοματης ευγενικής μούσας με την τουαλέτα. Γι’ αυτό αρ-γότερα οι φαντάροι, όταν είχαν αγγαρεία στιςτουαλέτες, έλεγαν ότι είχαν ραντεβού με την «Καλ-λιόπη».

Σήμερα οι μούσες είναι σκορπισμένες: Τέσσεριςαπό αυτές βρίσκονται στην Καρδίτσα, δύο στις Κα-ρυές Λακωνίας και άλλες δύο στην Αμοργό. Η τύχητης Καλλιόπης (πάλι) αγνοείται, αλλά όσοι πάτεφαντάροι είναι βέβαιο πως θα τη συναντήσετε κά-που στο στρατόπεδο… 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Πλατεία Ομονοίας 1890 

Πλατεία Ομονοίας 1903 

Πλατεία Ομονοίας 1920 

Πλατεία Ομονοίας 1930 

Πλατεία Ομονοίας 1955 

Πλατεία Ομονοίας 1964 

Πλατεία Ομονοίας 1990 

Πλατεία Ομονοίας σήμερα 

Έτσι θα είναι η νέα πλατεία Ομονοίας 
(χωρίς να αλλάζει το σχήμα της). 

Στην τελική ευθεία η ανακατασκευή της. 

Πλατεία Ομονοίας 1927 

Οι  περιπέτειες…  της  πλατείας  Ομονοίας
Ανδρέας  Μαρκαντώνης 
Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. 


