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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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σας εύχεται

σελ. 7

Καλό Καλοκαίρι

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

Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής ανάγκασε χιλιάδες Έλληνες των παραλίων της
Μικρασίας να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και να μετοικήσουν με
πολυήμερες εξοντωτικές πορείες.
Σύμφωνα με μια έκθεση της Ελληνικής
Πρεσβείας, με ημερομηνία τον Ιούνιο του

1915 είναι γραμμένα τα εξής: «Οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλητοι, χωρίς τροφή και νερό, δερόμενοι και υβριζόμενοι, όσοι δεν εφονεύοντο οδηγούντο
στα όρη από τους δημίους τους.

Συνέχεια στη σελ. 5

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

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 & 16 Ιουνίου 2019 στην
Θεσσαλονίκη.
Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με
την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη
των συναδέλφων, οι οποίοι έπεσαν κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος ή έφυγαν από τη
ζωή για οποιαδήποτε αιτία.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί επισήμων.

Γωνιά… Περισυλλογής
& Χαλάρωσης.

σελ. 7

Οδοιπορικό στα πέτρινα
τοξωτά γεφύρια
της Ελλάδας.
σελ. 8

Εκπαίδευση και παιδεία.
σελ. 9

Κλιματική αλλαγή
και καταστροφή

του περιβάλλοντος.
σελ. 10

23ο Τακτικό Συνέδριο

της Ένωσης Αξ/κών

Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

Η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών καθώς και του φυσικού πλούτου της χώρας μας, από
πυρκαγιά, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, είναι η αποστολή
και ο προορισμός του Πυροσβεστικού Σώματος.
Είναι συνταγματικό όμως δικαίωμα του καθενός να προστατεύει το περιβάλλον, όπως ορίζει το άρθρο 24 του ελληνικού
συντάγματος.
Κάθε πολίτης που έχει την διάθεση, χρησιμοποιώντας το συνταγματικό του δικαίωμα, να συνεισφέρει στο πυροσβεστικό αυτό
έργο, μπορεί να το πράξει εθελοντικά.
Συνέχεια στη σελ. 6

Πυρ/κού Σώματος.

σελ. 10

Κλίμακα Beaufort
(Μποφόρ).

σελ. 11

Οι περιπέτειες…

της πλατείας Ομονοίας.
σελ. 12
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ΛΑΒΑΜΕ
Από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ.
Νεκτάριο Κιούλο προϊστάμενο Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας λάβαμε το 3ο
τεύχος “ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.

Από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος λάβαμε
το 193ο και 194ο τεύχος της
“ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ” τα οποία φιλοξενούν άρθρα της Ένωσής μας.
Λάβαμε την εφημερίδα “ΦΩΝΗ” της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.).

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Απεβίωσε ο Αρχιπύραρχος
ε.α. Αντωνίου Λάμπρος του
Δημητρίου σε ηλικία 79 ετών
στις 12/06/2019.

Η Ε.Α.Α.Π.Σ. εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Σκουλαρίδης
προσέφερε οικονομική ενίσχυση 20€ στην
Ε.Α.Α.Π.Σ.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συνάδελφοι, σχετικά με την υποχρέωση της Διοίκησης για έκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμού
των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 η Διεύθυνση
Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, με Γενικό Έγγραφο που εκδόθηκε την
07/06/2019 που απευθύνει προς όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες του, υποστηρίζει ότι
εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να εκδώσει ή όχι διοικητική πράξη για τον επανυπολογισμό των συντάξεων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη την 24/06/2019
με έγγραφό του, ζήτησε την άμεση έγγραφη
γνωστοποίηση των αποφάσεων επανυπολογισμού των συντάξεων, που θα περιλαμβάνουν
τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του
επανυπολογισμού. Κάθε συνταξιούχος έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια στοιχεία ελήφθησαν
υπ’ όψη και με ποιον ακριβώς τρόπο έγινε ο
επανυπολογισμός της δικής του σύνταξης.
Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις τηρείται η
αρχή της διαφάνειας της διοικητικής δράσης
και διασφαλίζεται η υποχρέωση ενημέρωσης
των ασφαλισμένων.
Επίσης, προτείνει να γίνει άμεση έγγραφη
γνωστοποίηση των ατομικών διοικητικών
πράξεων στους συνταξιούχους, που θα περιλαμβάνουν τον αναλυτικό τρόπο και το αποτέλεσμα του επανυπολογισμού της σύνταξης.
Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν
υπ’ όψη και της πολυπλοκότητας των υπολο-

γισμών που απαιτούνται, καθώς και
για να διευκολυνθεί ο πολίτης στην
περαιτέρω πρόοδο της διοικητικής
διαδικασίας.
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα
έχουν διασφαλιστεί αποτελεσματικά
τόσο η ορθή τήρηση των βασικών
αρχών που πρέπει να διέπουν τη
δράση της δημόσιας διοίκησης, όσο και τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνει κάθε
πολίτης.
Κύριοι συνάδελφοι,
Παρά τις αιτήσεις που έχουμε ήδη καταθέσει προς το ΓΛΚ – ΕΦΚΑ, ώστε να μας κοινοποιηθεί η υποχρέωση της Διοίκησης για την
έκδοση διοικητικής πράξης επανυπολογισμού
των συντάξεών μας αφενός και αφετέρου να
μας χορηγήσουν τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα της σύνταξής μας, μέχρι σήμερα που
βρισκόμαστε στα μέσα του 2019, δεν έχουμε
λάβει ουδεμία απάντηση και έρχεται η Διοίκηση του ΕΦΚΑ με το Γενικό έγγραφό της να
μας εμπαίζει.
Και εδώ γεννιούνται ερωτήματα: Έχει υλοποιηθεί ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων, σύμφωνα με τον ν. 4387/16, ώστε να
υπολογιστούν οι νέες συντάξεις και οι τυχόν
προκύψασες προσωπικές διαφορές;
Από ποιο μήνα έχει ξεκινήσει ο υπόψη επανυπολογισμός τους και πότε ακριβώς θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες είτε του ΓΛΚ είτε του
ΕΦΚΑ, τα σχετικά ενημερωτικά σημειώματα,
καθώς επίσης και για τα αναδρομικά που μας
χορήγησαν τον Δεκέμβριο του 2018;

Η ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ιδιοκτησία:
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος
Α.Φ.Μ. 997328354 Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου
ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
Γραφεία: Πειραιώς 31 Αθήνα
Τηλ. 2132158127 • FAX: 210 5205911
e-mail: info@eaaps.gr

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

Επιμέλεια Έκδοσης:
Ανδρέας Μαρκαντώνης Τηλ. 6974823763

Συντακτική Ομάδα:
Παναγιώτης Βελής - Ανδρέας Μαρκαντώνης
Ιωάννης Ζαχίλας - Βασίλειος Κουλούρης
Χρήστος Χρυσανθακόπουλος
Επεξεργασία Κειμένων:
Αρετή Π. Βελή - Φιλόλογος

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.: 210 2619003 - Fax: 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

2008 η ταράτσα του Υπουργείου Οικονομικών έγινε
πράσινη πρώτον για εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου
και δεύτερον για περιβαλλοντικούς λόγους «πράσινη Αθήνα»

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

2019 έπεσε και αυτή θύμα των μνημονίων και της αδιαφορίας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωσή μας κάνει γνωστό σε όλους
τους συναδέλφους εν ενεργεία, εν αποστρατεία και μέλη των οικογενειών τους ότι
η εφημερίδα μας “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για
ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ” με χαρά στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες, μελέτες, λογοτεχνία,
ποίηση, ζωγραφική ή άλλες δεξιότητες δραστηριότητες γενικότερου ενδιαφέροντος.
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20 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνέχεια από τη σελ. 1

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

Κύριε Πρόεδρε, μέλη Δ. Συμβουλίου, αγαπητοί σύνεδροι, κυρίες
και κύριοι
Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
που λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη.
Ως Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα την Αθήνα δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ στις ανησυχίες που βιώνουμε ως αφυπηρετήσαντες στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και θα αναφέρω τις προτεραιότητές μας.

Με την διεύρυνση που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία με την είσοδο
στους κόλπους της νέων Πρωτοβάθμιων Σωματείων, η Ένωσή μας εντάχθηκε σ’ αυτήν, άλλωστε πιστεύουμε ότι μόνο συσπειρωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν.
Αγαπητέ κ. πρόεδρε,
Θα ήθελα να σας εκθέσω κάποιες από τις σκέψεις και τις προτάσεις
μας.
Τόσα χρόνια μνημονίων και πολιτικών αδιέξοδων οι αλλαγές που βιώνουμε με τα κυβερνητικά μέτρα, και οι εξαγγελίες συνεχίζουν να μας οδηγούν ακόμα πιο βαθιά τόσο στην οικονομική ύφεση όσο και στην κοινωνική εξαθλίωση.
Ως κλάδος, τα τελευταία αυτά μνημονιακά χρόνια, έχουμε υποστεί
την πιο σκληρή, την πιο άδικη, ίσως και την πιο ισοπεδωτική αντιμετώπιση από την πλευρά του Κράτους.
Είδαμε κατακτήσεις ετών να ισοπεδώνονται, να αλλάζουν ριζικά προς
το 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 εναρμονιστεί με άλλες αποφάσεις του ΣτΕ για παράνομες κρατήσεις που εξακολουθούν να μας επιβάλλονται.
Για τα αναδρομικά που μας έδωσαν τον Δεκέμβριο του 2018 και αφορά το υπόλοιπο 50% για το χρονικό διάστημα από 01-08-2012 μέχρι
15-05-2016, διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε αναπροσαρμογή των συντάξεών μας στο επίπεδο της 31-07-2012 και ενώ πολλοί συνάδελφοι έλαβαν μηδενικά ή ευτελή ποσά. Ήδη μετά από πολλές παραστάσεις που
πραγματοποιήσαμε στο ΓΛΚ – ΕΦΚΑ, μας ενημέρωσαν ότι έχουν προβεί σε έλεγχο για όλους τους συνταξιούχους, όπου αυτοί που δεν έλαβαν καθόλου ποσό και δικαιούνται θα τους χορηγηθούν στις 30/06/2019
και όσοι έχουν λάβει παραπάνω ποσά από τα προβλεπόμενα θα επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και με δόσεις.
Κύριε πρόεδρε,
Το καθήκον μας καλεί να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε. Καλούμαστε να χαράξουμε κοινή πορεία, να καθορίσουμε από κοινού τα επόμενα βήματά μας. Να προτείνουμε και να διεκδικήσουμε τις λύσεις στα
προβλήματα.
Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε που
απαιτούν κοινούς και γενναίους αγώνες. Είμαστε λοιπόν "εδώ" να συμπράξουμε και θα συμπράξουμε συνοδοιπόροι στο ίδιο όραμα.
Είναι γνωστό ότι δεν ζητήσαμε ποτέ ικανοποίηση αιτημάτων σε βάρος της κοινωνίας, δεν ζητήσαμε εύνοια σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
Το παρόν Πανελλήνιο Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία να εκφράσουμε
τις απόψεις, τους προβληματισμούς, αλλά και τις εισηγήσεις μας,
όπως τις αφουγκραζόμαστε από τους ίδιους τους συναδέλφους μας και
θα μας δοθεί η δυνατότητα ξεφεύγοντας από τυπικές διαδικασίες να
αξιοποιήσουμε το χρόνο μας πιο παραγωγικά και χρήσιμα προς όφελος της ίδιας της Ομοσπονδίας και των μελών της.
Σας ευχαριστώ πολύ, και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του
Συνεδρίου».

Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με τοποθετήσεις του Προέδρου της ΠΟΑΣΑ Χριστακόπουλου Ευάγγελου και των συνέδρων.
Στο τέλος του Συνεδρίου εκδόθηκε ομόφωνα ψήφισμα το οποίο έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας eaaps.gr

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ
44ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ «ΔΟΚΙΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ»
Tελετή ορκωμοσίας δώδεκα νέων Ανθυποπυραγών της 44ης εκπαιδευτικής σειράς
«Δόκιμος Πυροσβέστης Πούλιος Κωνσταντίνος», πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου
2019, στην Πυροσβεστική Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά.
Τα πτυχία στους νέους Ανθυποπυραγούς παρέδωσε η Α.Ε. o Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος.
Η 44η εκπαιδευτική σειρά που αποφοίτησε φέρει το όνομα του πρώτου πεσόντα
στο καθήκον Έλληνα πυροσβέστη Κωνσταντίνου Πούλιου, που έχασε τη ζωή του κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος την 12η Νοεμβρίου του 1942 σε πυρκαγιά σε κτίριο στη
συνοικία Κουλέ Καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 26χρονος Κωνσταντίνος Πούλιος με τη θυσία του αυτή αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο στο Ηρώο του Πυροσβεστικού
Σώματος και τρανταχτό παράδειγμα της αυτοθυσίας και της αυταπάρνησης που διέπει
κατά 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.
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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

Οι πυροσβέστες έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής από
τον μέσο πληθυσμό και είναι
τρεις φορές πιο
πιθανό να πεθάνουν στην εργασία, λόγω εγγενών κινδύνων,
σωματικών και
πνευματικών πιέσεων και εκθέσεων σε τοξικές και καρκινογόνες ενώσεις που
απελευθερώνονται στον καπνό.
Το Πανεπιστήμιο του Cincinnati, σε σχετική
μελέτη των Cindy Clarke και του Mark J. Zak,
μελετώντας την πενταετία 1992-1997 παρατήρησαν ότι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την στατιστική απογραφή θανατηφόρων επαγγελματικών τραυματισμών (CFOI) 259 πυροσβέστες σκοτώθηκαν στο καθήκον σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών και διασώ-

σεις. Στην ίδια μελέτη καταγράφεται ότι κάθε
χρόνο, κατά μέσο όρο, περίπου 50 πυροσβέστες πεθαίνουν από τραυματισμούς στο καθήκον που αντιπροσωπεύει περίπου το 1%
όλων των θανατηφόρων τραυματισμών στην
εργασία.
Ένα ακόμα δραματικό στοιχείο για το
επάγγελμα έρχεται από την επαγγελματική
ένωση των Πυροσβεστών στην κομητεία
Marin στην Καλιφόρνια, όπου ο κατάλογος των
πεσόντων Πυροσβεστών δείχνει μια δραματική
αύξηση στην εμφάνιση θανάσιμων καρκίνων,
με τους πυροσβέστες να πεθαίνουν συχνά σε
1-3 χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Στη
μαύρη λίστα συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον
6 θάνατοι από καρκίνο τα τελευταία 10 χρόνια Πυροσβεστών ηλικίας 30 έως 56 ετών και
περίπου δώδεκα άλλων που υποβάλλονται σε
θεραπεία.
Μια μελέτη που διεξήχθη από το Εθνικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και
Υγείας (NIOSH) για τη θνησιμότητα και την εμ-

φάνιση καρκίνου σε πυροσβέστες καριέρας
δείχνει αυξημένο κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου - και για όλους τους καρκίνους
σε συνδυασμό - σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ.
Σε άλλη αναφορά που δημοσιεύεται στο
The Journal of Occupational
and Environmental Medicine,
2010, σημειώνει: «Οι πυροσβέστες διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από τον
γενικό πληθυσμό για τον καρκίνο και συγκεκριμένα αυξημένος κίνδυνος για Καρκίνο
των όρχεων 102%, για Πολλαπλό μυέλωμα 53%, για
Λέμφωμα μη Hodgkin 51%,
για Καρκίνο του δέρματος
39%, για Καρκίνο του εγκεφάλου 32%, για Καρκίνο του
στομάχου 22%, για Καρκίνο
του παχέος εντέρου 21%.
Ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες στην ιστοσελίδα
www.cbsnews.com σε ανάρτηση με τον τίτλο
«Οι πυροσβέστες μάχονται τον καρκίνο του
επαγγέλματος».
Στην ανάρτηση επισημαίνεται η δήλωση
του Dr. Jeffrey Burgess, επικεφαλής ερευνητών
στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που σημειώνει: "Ο κίνδυνος καρκίνου που έχουν οι πυροσβέστες είναι μοναδικός στο να είναι κάποιος πυροσβέστης. Έχουν τόσους πολλούς τύπους καρκίνων που έχουν αποδειχθεί ότι είναι
εκτεθειμένοι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για
τους πυροσβέστες σήμερα έχει αλλάξει, από τις
πυρκαγιές στους καπνούς που παράγουν αυτές οι φωτιές».
Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Πυροσβεστών, από το 2002, σχεδόν δύο στους τρεις πυροσβέστες που πέθαναν στη γραμμή του καθήκοντος πέθαναν από καρκίνο.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του επικεφαλής των Πυροσβεστών της Βοστόνης,
Joseph Finn: «Έχουμε περίπου 13 μέλη που
αγωνίζονται σε διάφορα στάδια καρκίνου, εν
ενεργεία αλλά και πολλούς συνταξιούχους. Από
το 1990, ο καρκίνος σκότωσε περισσότερους
από 200 συναδέλφους».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη για τη θνησιμότητα και τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου στους Πυροσβέστες των
ΗΠΑ από το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο και τη
Φιλαδέλφεια (1950-2009), που δημοσιεύτηκε
στην Εργασιακή και Περιβαλλοντική Ιατρική.
Σε αυτή την έρευνα σε ένα δείγμα 24.398 Πυροσβεστών, εντοπίστηκαν 4.461 περιπτώσεις κακοηθών όγκων.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η αύξηση των
καρκίνων μεταξύ των πυροσβεστών μπορεί να
συνδέεται με αλλαγές στα σύγχρονα δομικά
υλικά και την αυξημένη χρήση πλαστικών, τα
οποία εκλύουν τοξίνες και καρκινογόνους παράγοντες όταν καίγονται.
Στη μάχη με τη φωτιά προστίθεται από ότι

φαίνεται και η μάχη με τις επιπτώσεις στην
υγεία…
Δυστυχώς στη χώρα μας, δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες που να καταγράψουν με νούμερα και στοιχεία αυτήν την παγκόσμια πυροσβεστική πραγματικότητα.

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

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

Με την υπ’ αριθμ. 13.8 από 4-4-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Α.Δ.Α.:
Ω2ΨΜΟΡΡΞ-ΥΟΧ), μετά την καταβολή εφάπαξ
χρηματικού ποσού στα στελέχη των Σωμάτων
Ασφαλείας (βάσει των διατάξεων του αρ. 10 του
ν.4575/2018), αποφασίστηκε ο επαναπροσδιορισμός του εφάπαξ βοηθήματος να γίνει σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 9 του
ν.4387/2016 για το σύνολο των ασφαλισμένων
από την 01-08-2012 έως και την 28-12-1018 και
έχουν λάβει το εφάπαξ από τον Τομέα που ήταν
ασφαλισμένοι το Τ.Π.Υ.Π.Σ.
Προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί το ποσό
του εφάπαξ που τους αναλογεί, θα πρέπει οι συνάδελφοι να υποβάλλουν απαραίτητα σχετική αίτηση και ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος
ανέρχεται σε 5 έτη, δηλαδή μέχρι 31-12-2024.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθυνθείτε τηλεφωνικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και την αίτηση – σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης – μπορείτε να την
αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
στα γραφεία μας, ώστε να την καταθέσουμε
εμείς.
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
19η Μαΐου ημέρα μνήμης

Συνέχεια από τη σελ. 1

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

φασης των Τούρκων εθνικιστών για επίλυση του εθνικού προβλήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών εθνοτήτων, αλλά
και την εκκαθάριση των Ελλήνων που είχαν οικονομική επιφάνεια και ήλεγχαν σημαντικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτές να περάσουν στα χέρια των Τούρκων μεγαλοεπιχειρηματιών.
Οι Έλληνες στον Πόντο ανέρχονταν σε 700.000 άτομα την παραμονή του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι το τέλος του 1923 είχαν εξοντωθεί 353.000 άτομα.

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

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

Το τελικό πλήγμα. Το 1919 αρχίζει νέος διωγμός κατά των Ελλήνων από
το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο άγριος κι απάνθρωπος από τους προηγούμενους. Εκείνος ο διωγμός υπήρξε η χαριστική βολή για τον ποντιακό ελληνισμό.
Στις 19 Μαΐου, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα,
αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας. Με τη βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού Κομιτάτου συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη Mutafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού. Αυτό που δεν πέτυχε το
σουλτανικό καθεστώς στους πέντε αιώνες της τυραννικής διοίκησής του, το
πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο Κεμάλ, εξόντωσε τον ελληνισμό του Πόντου και
της Ιωνίας.
Η τρομοκρατία, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασμοί, οι δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες του Πόντου να ανέβουν στα βουνά οργανώνοντας αντάρτικο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Τα
θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε το επικό
και ακατάβλητο ποντιακό αντάρτικο.
Με την επικράτηση του Κεμάλ, οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση. Στήνονται στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του ποντιακού ελληνισμού. Το τέλος του Πόντου πλησιάζει. Οι φωνές λιγοστεύουν.
Η γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο υπήρξε το αποτέλεσμα της από-

Ανδρέας Μαρκαντώνης
Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.

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 οικολογικό κόστος των πυρκαγιών
στα κράτη της Δύσης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία
έτη. Παρόλο που σ' αυτό έχει
συμβάλει σημαντικά, όπως υποστηρίζουν με σχετικές μελέτες
τους οι επιστήμονες η κλιματική αλλαγή, ο άμεσος ρόλος του
ανθρώπου στην αύξηση των
δασικών πυρκαγιών έχει αγνοηθεί. Στην Ελλάδα το
μέσο ετήσιο κόστος μόνον της καταστολής των πυρκαγιών εκτιμάται περί τα (230) εκατομμύρια ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη σχετική μελέτη, τα ανθρωπογενή αίτια των πυρκαγιών αποτελούν 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 μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το
28,9% των δασικών πυρκαγιών
οφείλεται σε ορισμένη αμελή
συμπεριφορά. Ειδικότερα, τα τελευταία έτη διαρκούσης της αντιπυρικής περιόδου διαπιστώνουμε, ότι τα περιστατικά πρόκλησης πυρκαγιών από αμελείς
ενέργειες στην ύπαιθρο, όπως η ρίψη αναμμένων
τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή
υπολειμμάτων καθαρισμού, οι «θερμές» εργασίες με
τη χρήση συσκευών παραγωγής θερμότητας, σπινθήρων ή φλόγας, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, η
καύση αγρών, το κάπνισμα μελισσών, η καύση
απορριμμάτων κ.λπ., λαμβάνουν χώρα κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, όπως οι

πολύ ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή σχετική υγρασία αέρα κ.λπ., και μάλιστα σε
χρόνο που ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς στη
συγκεκριμένη περιοχή είναι τουλάχιστον πολύ
υψηλός (κατηγορία 4), που είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν πυρκαγιά σε δάση ή δασικές εκτάσεις, ολοένα και αυξάνονται. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι φονικές και καταστροφικές πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική (Ν. Βουτζάς - Μάτι
- Κόκκινο Λιμανάκι), την 23η Ιουλίου 2018, στο Νομό
Ηλείας τον Αύγουστο του έτους 2007, αλλά και πολλές άλλες καταστροφικές πυρκαγιές, όπως την
2.8.2013 στο Πόρτο Ράφτη Αττικής, την 17.7.2015
στον Υμηττό Αττικής, την 22.8.2015 στην Παστίδα
Ρόδου κ.ά.
Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΚΑΙΟ” 1/2019 και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα της Ένωσής μας www.eaaps.gr
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ,
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ
Διοικητής Π.Υ. Γυθείου, Επιπυραγός Κωνσταντίνος Γραφάκος

Ο εθελοντισμός σε κάθε του μορφή
είναι μια ανιδιοτελής προσφορά κάθε
ανθρώπου, που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής του και την κοινωνία γενικότερα. Όπως στο πρώτο κεφάλαιο
του βιβλίου αυτού αναφέρεται, ο άνθρωπος έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορες και ποικίλες μορφές εθελοντισμού, που είναι
καταγεγραμμένες στην παγκόσμια ιστορία και στο
βάθος των αιώνων.
Στο Πυροσβεστικό Σώμα η ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία (Ν.
4951/1991), η οποία δεν έχει συμπληρώσει τα
τριάντα έτη. Σε αυτά τα έτη, ο νόμος αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4029/2011 και τα βήματα που
έχουν γίνει είναι σημαντικά και υπολογίσιμα.

Το πρώτο γραπτό κείμενο που περιγράφει την
ανάγκη της ανάπτυξης του εθελοντισμού στο Πυροσβεστικό Σώμα συντάχθηκε το 1962 από τον
Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, Ηλία
Μπέσιο και παρουσιάζεται αναλλοίωτο στην εικόνα που ακολουθεί:
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μια μεθοδευμένη
εφαρμογή των νόμων και των διατάξεων, που αναπτύσσει τον εθελοντισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα,
με τρόπο ώστε να μπορεί να έχει καθολικότητα στην
περιοχή που εφαρμόζεται.
Στην ανάπτυξη των πρώτων κεφαλαίων του πονήματος αυτού, γίνεται αναφορά και περιγραφή των
σημερινών δεδομένων ανάπτυξης του θεσμού του
εθελοντή πυροσβέστη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει αρχικά,
μια σφαιρική ενημέρωση, για την εθελοντική προσφορά πολιτών στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι δράσεις αλλαγής της νοοτροπίας των πολιτών, στην προσπάθεια για την προστασία της ζωής τους, της περιουσίας τους, και του φυσικού πλούτου του τόπου που
ζουν και εργάζονται, ώστε να γνωρίσουν το έργο του
Πυροσβεστικού Σώματος, την δυνατότητα απόκτησης γνώσης και ενεργοποίησης στα θέματα πυροπροστασίας και τελικά στην ανάπτυξη του θεσμού
του Εθελοντή Πυροσβέστη.
Μέρος των δράσεων αυτών ανάπτυξης πυροσβεστικής παιδείας, αφορούσε στην
• Ενημέρωση πολιτών μικρών κοινωνικών ομάδων.
• Ενημέρωση μαθητών σχολείων όλων των
βαθμίδων.
• Ενημέρωση με ημερίδες σε θέματα που αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στην
πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
• Ενεργοποίηση των διατάξεων σχετικά με την
Πολιτική Προστασία των Ο.Τ.Α.

Οι δράσεις αυτές στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ. Γυθείου όπου έχω την
τιμή να υπηρετώ ως Διοικητής, είχαν ως
αποτέλεσμα την δημιουργία, ίδρυση και
λειτουργία δύο Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών, στην Μυρτιά του
Δήμου Ευρώτα και στην Πετρίνα του
Δήμου Ανατολικής Μάνης. Άμεσο και
ουσιαστικό αποτέλεσμα (με την ματιά
του πυροσβέστη) ήταν η αύξηση της διασποράς των
πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή.
Η μείωση των λειτουργικών εξόδων για το Πυροσβεστικό Σώμα σε συνδυασμό με την μείωση των
καταστροφών από την πυρκαγιά σε δασικές εκτάσεις και περιουσίες των πολιτών είναι διαπιστώσεις
που ολοκληρώνουν το 6ο κεφάλαιο και ανοίγουν τον
δρόμο για την συγγραφή των επόμενων κεφαλαίων που περιγράφουν τα πολυποίκιλα οφέλη της
πραγμάτωσης Πυροσβεστικής Παιδείας μέσα από
την ανάπτυξη του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Όφελος για το κοινωνικό σύνολο που προκύπτει
από την διάδοση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη με:
➢ Την ενημέρωση πολιτών
➢ Την εκπαίδευση των πολιτών που θα ευαισθητοποιηθούν
➢ Την ένταξη των πολιτών κατά τόπους στις
δράσεις του Πυροσβεστικού Σώματος για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των καταστάσεων
που χρήζουν την επέμβασή του, είναι η ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης των πολιτών μέσα από την γνώση, οπότε επιτυγχάνεται η δραστική μείωση του ΠΑΝΙΚΟΥ.
Με την διάδοση πυροσβεστικής παιδείας μέσα
από την ανάπτυξη του θεσμού του Εθελοντή Πυ-

ροσβέστη στο Πυροσβεστικό Σώμα παρέχονται
γνώσεις βασικής ανάπτυξης πυροσβεστικού έργου σε κάθε πιθανή περίπτωση συμβάντος – εκτάκτου γεγονότος, υλικών, μέσων και εξοπλισμού
που είναι αναγκαία για την έκβαση κάθε συμβάντος
– εκτάκτου γεγονότος της επικινδυνότητας που επιφυλάσσει κάθε επέμβαση και η ανάγκη λήψης μέσων και μέτρων ατομικής προστασίας, την οργανωτική δομή και πειθαρχία του προσωπικού επέμβασης κατά την επιχειρησιακή δράση.
Η γνώση και η εμπειρία θέτουν τα θεμέλια για
ένα σταθερό νου – ψυχραιμία – όπου θα μπορεί να
ζυγίσει με ακρίβεια και ταχύτητα την εκάστοτε κρίση πριν ληφθεί η απόφαση, μειώνοντας έτσι τις
εκρήξεις πανικού.
Η Πυροσβεστική Παιδεία προτείνει την συλλογικότητα, την ομαδικότητα, το κοινό πνεύμα, την συνεργασία.
Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδικός χάρτης δράσεων εφαρμογής Πυροσβεστικής
Παιδείας από τα πρώτα χρόνια της ζωής του αν-

θρώπου, έως την ενηλικίωσή του και δίδει την δυνατότητα εφαρμογής σημαντικών εργαλείων μάθησης.
Πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού
Παρέχεται η δυνατότητα στο μικρό παιδί, να έρθει κοντά στο εντυπωσιακό κόκκινο πυροσβεστικό
όχημα, να το δει, να το πιάσει, να το έχει ως παιχνίδι,
να το… κάνει μπλουζάκι του!
Στην προνηπιακή και νηπιακή ηλικία
Κάθε νήπιο μπορεί να γνωρίσει τον ήρωά του,
τον Πυροσβέστη, αυτόν που έχει ακούσει ότι σώζει
ζωές, ότι μπαίνει στην φωτιά, ότι είναι δυνατός. Μπορεί να παίξει μαζί του, να πιάσει τα πράγματά του,
να του μοιάσει.
Στην ηλικία του Δημοτικού
Σε κάθε τάξη μαθητείας ένας πυροσβέστης επισκέπτεται μόνο για λίγες ώρες μια φορά κάθε χρόνο και να συζητά με τα παιδιά, να τους δείχνει φωτογραφίες πυροσβεστικών οχημάτων, πυροσβεστικών αεροπλάνων και πλοίων, να τους γνωρίσει
τις πρώτες συμβουλές πρόληψης για την αποφυγή
ατυχημάτων από την χρήση φωτιάς, να βάλει στην
συζήτηση του παιδιού με τους γονείς του ή τους δασκάλους του την λέξη «Πυροσβέστης».
Στο Γυμνάσιο
Πρώτες γνώσεις πρόληψης, επαφή με τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό πυρόσβεσης, τα
χαρακτηριστικά των πυροσβεστικών οχημάτων, την
πρώτη αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τέλος, στο Λύκειο
Οι νέοι που μετά από 10 έως 15 χρόνια επαφής
και επικοινωνίας με τον πυροσβέστη και το πυροσβεστικό έργο, θα έχουν πλέον την ικανότητα κρίσης, την δυνατότητα να μελετήσουν το πυροσβεστικό αντικείμενο, την πολιτική προστασία, τις
δράσεις προς την κατεύθυνση της συμμετοχής τους στην προσπάθεια για την προστασία τους από την πυρκαγιά και τις άλλες φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές.
Διαμορφώνουν έτσι πυροσβεστική
κουλτούρα, μια άλλη νοοτροπία, μία υπευθυνότητα που σώζει ζωές.
Στα τελευταία κεφάλαια ο αναγνώστης διαπιστώνει τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη του θεσμού του
Εθελοντή Πυροσβέστη από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Σημαντικό όφελος είναι η κοινωνική
ευαισθητοποίηση και εξωστρέφεια των
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Ο Αξιωματικός ή και ο Υπαξιωματικός του Πυροσβεστικού
Σώματος μπορεί να παίρνει την πρωτοβουλία, να
συγκεντρώσει τους ενεργούς αυτούς πολίτες, να
τους ενημερώσει και να τους δώσει τη γνώση,
ώστε να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που μπορούν
να ενταχθούν σε μια συντονισμένη ομάδα, με εκπαίδευση και πειθαρχία, υπό των εντολών και του
σχεδιασμού του επικεφαλής, που πάντα προβλέπεται και είναι ο ανώτερος ιεραρχικά των Πυροσβεστικών Δυνάμεων, στον τόπο του συμβάντος.
Για το πυροσβεστικό προσωπικό επιτυγχάνεται
αναβάθμιση μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της
αποτελεσματικότερης διοίκησης και της διαχείρισης
ανθρωπίνου δυναμικού.
Περισσότερες πληροφορίες για την έκδοση:
E- mail: kgrafakos@gmail.com
Λογαριασμός Facebook:
https://www.facebook.com/kgrafakos
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

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

Γενική προσέγγιση

Το ιδιαζόντως εκτενές εύρος των συννόμων
δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης και των εκφραζόντων «την τεκμαιρομένη» βούληση των
Οργάνων της, ενδεχομένως, ενίοτε, πέραν του
νομικώς παραδεκτού έργου «να εκτείνεται» εκτός
των ορίων της νομιμότητας, (δια πράξεων ή παραλείψεων), να επιφέρει μη συννόμως βλάβες σε
δικαιώματα και έννομα συμφέροντα Πολιτών
κ.ά.
Επομένως, τίθεται θέμα επιμερισμού ευθυνών,
καταβολής αποζημιώσεων, επαναφοράς των
πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση κ.ά.
Το ισχύον Σύνταγμα (άρθρο 20) προνοεί εν
προκειμένω και πέραν της συγκεκριμένης επιταγής «εισάγει» κατευθυντήριες οδηγίες προς Νομοθετούντες και Διοικούντες: κάθε ένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα
Δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις
απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του,
όπως νόμος ορίζει. Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και
για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο, το οποίο λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του, και ακόμη το Σύνταγμα (άρθρο 4) διακηρύσσει, ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, συνεισφέροντες στα δημόσια βάρη ανάλογα
με τις δυνάμεις τους…
Η προβλεπόμενη ως άνω παροχή έννομης
προστασίας «καλύπτει» και τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η ευθύνη για την προσβολή εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Διοικουμένων «βαρύνει» την Δημόσια Διοίκηση και τα
Όργανά της. Εν προκειμένω ως ευθύνη νοείται η
ευθύνη του Κράτους εν γένει, των Νομικών Προσώπων του, (αδιακρίτως εάν αυτά διέπονται υπό
κανόνων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου), των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄
βαθμού κ.ά., συνεφελκομένη την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση κ.ά., σε περιπτώσεις μη σύννομης πράξης ή παράλειψης των
εκφραζόντων την βούλησή τους Οργάνων. Ως εικός η εν λόγω ευθύνη, καλουμένη και αστική ευθύνη ή εξωσυμβατική, είναι διάφορος εκείνης, η
οποία απορρέει εξ άλλης αιτίας, π.χ. από διοικητική
σύμβαση.
Η ευθύνη του Κράτους εν γένει ρυθμίζεται υπό
σχετικών διατάξεων του Εισαγωγικού Νόμου του
Αστικού Κώδικος, άρθρα 104 - 106, εκλαμβάνεται
πάντοτε ως «αντικειμενική», (μη απαιτουμένης
υπαιτιότητας του Οργάνου) , «παράγεται» υπό σειρά προϋποθέσεων, των ενδιαφερομένων παραπεμπομένων σε οικεία έργα):
Η γενομένη πράξη ή η σημειωθείσα παράλειψη να προέρχεται από Όργανο του Κράτους, ή άλλου συσταθέντος υπ’ αυτού Νομικών Προσώπων, όπως αυτά αναφέρθησαν προηγουμένως
κατά την άσκηση ανατεθείσας αρμοδιότητας, να
είναι παράνομη, να είναι ζημιογόνος για τον Διοικούμενο, υφισταμένου αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ πράξης ή παράλειψης και προκληθείσης ζημίας, να προβλέπεται υπό των ισχυουσών διατάξεων ο σε βάρος του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων του κ.ά. καταλογισμός της κ.ά.

Σε περίπτωση καταλογισμού σε βάρος του Δημοσίου και των Οργάνων του της ζημιογόνου
πράξης ή παράλειψης η προβλεπόμενη αποζημίωση είναι συνήθως χρηματική, καλύπτουσα
ενδεχόμενη θετική, αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη του Διοικουμένου.
Τέλος, σημειώνεται, ότι η άλλοτε ισχύουσα ρύθμιση, βάσει της οποίας ευθύνονταν «εις ολόκληρον», τόσον το Κράτος, όσο και τα Όργανά του,
έναντι του Διοικουμένου, σε περίπτωση επενεχθείσας σε αυτόν βλάβης (άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα), έχει ήδη καταργηθεί, προβλεπομένης πλέον υπό των οικείων
διατάξεων της ευθύνης του οργάνου κατά την
άσκηση των νομίμως ανατεθέντων σε αυτό καθηκόντων μόνον έναντι του Κράτους, των Νομικών Προσώπων κ.α. για την αποζημίωση την
οποία αυτά έχουν καταβάλει σε Τρίτους εξ αφορμής προκληθείσης ζημίας, βλάβης κ.ά. υπό Οργάνων των και μόνον λόγω δόλου ή βαρείας αμελείας
των.

Η προσωπική ευθύνη του οργάνου προβλέπεται πλέον σε ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. στο
άρθρο 95 του ισχύοντος Συντάγματος: η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις Δικαστικές Αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο Όργανο όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης.
____________________________________________
1
Βλ. Αρτ. Δ. ΣΑΒΒΙΔΟΥ: Οι ειδικότερες ρυθμίσεις περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της
Ε.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. Νέα
έκδοση. Αθήναι, 2014, σ. 81, επόμ., Κ.Ε.Μ.Ε.Α.
3
Bλ. Γ. ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ: Σύστημα του ισχύοντος στην Ελλάδα
Διοικητικού 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.

ΓΩΝΙΑ… ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
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 άγγελος.
- Κοιτάξτε! Φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες, έξι ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να καθαρίζει.

- Δε θα δουλέψει!
- Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια αντέτεινε ο Θεός. Είναι τα τρία ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω: ένα για να βλέπει το παιδί της πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοικτά 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 κλασικό 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 ζευγάρια 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. Ξαφνικά όμως πρόσεξε ένα λάθος:
- Αδειάζει. Αναρωτιέμαι, Κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σ’ αυτό το πρότυπο 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 συμπληρωθεί 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
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Ανδρέας Μαρκαντώνης
Αντιστράτηγος Π.Σ ε.α.

Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια, όσα άντεξαν
στα ορμητικά νερά και στο χρόνο στέκονται
μάρτυρες της ιστορίας και του πολιτισμού
του τόπου μας. Οι αυξανόμενες συγκοινωνιακές ανάγκες και η απαίτηση για γεφύρωση όλο
και μεγαλύτερων ποταμών με κατασκευές
που θα αντέχουν στις περιβαλλοντικές επιδράσεις και στα μεγάλα φορτία οδήγησε στην
κατασκευή των πέτρινων τοξωτών γεφυριών.
Το εντυπωσιακό βέβαια είναι ότι η τεχνολογική αυτή κατάκτηση προήλθε από την εμπειρική συσσωρευμένη γνώση πολλών γενιών μαστόρων. Οι λαϊκοί μάστορες αξιοποιούσαν τους φυσικούς νόμους και συναρμολογούσαν μικρές αλλά γερές πέτρες με μια ειδική τεχνική, για να δώσουν στο γεφύρι το κατάλληλο τοξοειδές σχήμα.
Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα η λαϊκή τέχνη
της κατασκευής πέτρινων τοξωτών γεφυριών
φτάνει στο απόγειό της με λεπτά τόξα, ανθεκτικά βάθρα, οικονομία υλικών, αξεπέραστη
αντοχή και υψηλή αισθητική.
Μύθοι, θρύλοι, δοξασίες, γεγονότα ακολούθησαν και θ’ ακολουθούν στους αιώνες τα
πέτρινα γεφύρια της Χώρας μας.
Σήμερα κάνουμε την αρχή με τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια και σε επόμενα φύλλα θα συνεχίσουμε το οδοιπορικό μας με άλλα τεχνολογικά μνημεία της Χώρας μας.

μενος του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία της
Βίτσας, Σεραφείμ, έκτισε νέο πέτρινο γεφύρι
καταβάλλοντας 20 χιλιάδες γρόσια, για να
εξυπηρετεί τον "καλογερικό" νερόμυλο που διατηρούσε η μονή στο μέρος εκείνο. Έτσι το νέο
γεφύρι ονομάστηκε "Καλογερικό" όπως και ο
μύλος. Το 1865 οι Κουκουλιώτες Αλέξιος και
Ανδρέας Πλακίδας το επισκεύασαν ριζικά, ξοδεύοντας 400 φλουριά ή 21.000 γρόσια.

Γεφύρι Αυλακίου

Πρόκειται για ένα λίθινο γεφύρι του ποταμού Αχελώου. Γεφύρι τέλειο, από αισθητική άποψη και τοποθεσία που πραγματικά εν-

Γεφύρι Τέμπλας

Το γεφύρι της Τέμπλας συνδέει τον νομό
Ευρυτανίας με εκείνον της Αιτωλοακαρνανίας. Είναι ένα πετρόχτιστο γεφύρι του 1915.
Πριν την κατασκευή του από πέτρα, υπήρχε ένα
ξύλινο, μια «τέμπλα», όπως αποκαλείται στο τοπικό ιδίωμα, από όπου πήρε το όνομά του.
Κατά τον εμφύλιο επιχειρήθηκε η ανατίναξή
του χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, μετά την
αποτυχημένη έκρηξη, φέρει εμφανή μεγάλη
ρωγμή στο ανατολικό βάθρο. Η γέφυρα αποτελεί μια εντυπωσιακή λιθόκτιστη κατασκευή.
Έχει επιβλητικό όγκο, απόλυτα εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον, και αξιόλογες κατασκευαστικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες
οι οποίες συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο.

Γεφύρι Πλακίδα ή Καλογερικό

Από τα γνωστότερα γεφύρια του Ζαγορίου, βρίσκεται δυτικά των Κήπων. Στο ίδιο
σημείο υπήρχε ξύλινο γεφύρι που το κατασκεύασε ο Νεγαδιώτης Ζώτος Ρούσσης ξοδεύοντας 14 χιλιάδες γρόσια. Το 1814 ο ηγού-

τυπωσιάζει. Ενώνει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας με τους Νομούς Καρδίτσας και Ευρυτανίας.
Το γεφύρι άρχισε να χτίζεται το 1907 και τελείωσε το 1911. Για την κατασκευή του απασχολήθηκαν 60 μαστόροι Ηπειρώτες κι 60
εργάτες από τα γύρω χωριά του Βάλτου.

(Βρεστενίτσα) Άρτας. Θεωρήθηκε το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, είχε
ύψος 25 μέτρα πάνω από το νερό και άνοιγμα
45 μέτρα.
Κτίστηκε το 1514-1515 από τον Βησσαρίωνα τον Β΄ Μητροπολίτη Λάρισας και την
ονόμασε «του Κοράκου» λόγω του ύψους της
και «επειδή την ημέρα των εγκαινίων στάθηκε στο μέσο της γέφυρας και ρωτώντας τους
πως με βλέπετε, οι μάστοροι του απάντησαν:
σαν κόρακα, αυτός τους είπε: έ τότε γέφυρα
του Κοράκου να είναι το όνομά της».

Έζησε για 434 χρόνια αντέχοντας σε σεισμούς, μανιασμένες κατεβασιές του Ασπροποτάμου (Αχελώου) και ιστορικές μάχες κατά
την απελευθέρωση του Έθνους και έπεσε
θύμα του εμφυλίου στις 28 Μαρτίου του 1949
(ανατινάχθηκε από αντάρτες της ΙΙ Μεραρχίας
του καπετάν Διαμαντή σε μια από τις φονικότερες μάχες – κατά τα αρχεία του Στρατού –
προκειμένου να αποκοπεί ο Στρατός προς τη
μεριά της Άρτας και να μην τους ακολουθήσει
στο πέρασμά τους για Αργιθέα και να σωθεί ο
κύριος όγκος των δυνάμεων της Ι και ΙΙ Μεραρχίας του ΔΣΕ υπό τους Καπετάν Γιώτη-Χαρίλαο Φλωράκη και Καπετάν Διαμαντή-Γιάννη Αλεξάνδρου).

Γεφύρι Τριζώλου

Γεφύρι Κοράκου

Ιστορικό γεφύρι Κοράκου, ένωνε τους νομούς Καρδίτσας - Άρτας στην περιοχή του Πετρωτού (Λιάσκοβο) Αργιθέας και των Πηγών

Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι του Τριζώλου,
βρίσκεται στην Καρυά του Δήμου Αργιθέας
Καρδίτσας, γνωστό και ως «Καμάρα», σώζεται σε καλή κατάσταση. Γεφυρώνει το Λιασκοβίτικο ποτάμι (παραπόταμος του Αχελώου) κοντά στη θέση Βαΐτση.
Με ύψος 15,5 μέτρα και άνοιγμα τόξου 30
μέτρα αποτελεί το μεγαλύτερο μονότοξο πέτρινο γεφύρι της Θεσσαλίας με πιθανή ημερομηνία κατασκευής τον 13ο αιώνα κατασκευασμένο από πελεκητό ασβεστόλιθο.
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Βελή Αρετή του Παναγιώτη
M.A., M.Ed. , PhD Candidate, Φιλόλογος

Έχει παρατηρηθεί
ότι πολλές φορές η λέξη
εκπαίδευση συγχέεται
με την λέξη παιδεία. Αν
και οι δυο προέρχονται
από το ρήμα «παιδεύω», στην ουσία πρόκειται για δύο διαφορετικές έννοιες.
Η εκπαίδευση παρέχεται από τα σχολεία
και πιστοποιείται με πτυχία, ενώ η παιδεία είναι αποτέλεσμα τόσο του περιβάλλοντος στο
οποίο μεγαλώνει και γαλουχείται ο άνθρωπος,
όσο και προϊόν εσωτερικών αναζητήσεων
και ζυμώσεων του κάθε ατόμου.
Η παιδεία είναι αυτή που σου μαθαίνει να
ξεχωρίζεις το καλό απ᾽ το κακό, σε διδάσκει
τι είναι δικαιοσύνη και τι σεβασμός, σε οδηγεί στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και
στην ύπαρξη της δικαιοσύνης, ενώ η εκπαίδευση επιτελεί το ρόλο του μορφωτικού αγαθού μέσω του οποίου αποκτάς γνώσεις, που
με τη σειρά τους θ᾽ αποτελέσουν εφόδιο για
ένα καλό βιοτικό επίπεδο.
Ενώ η εκπαίδευση βελτιώνει νοητικά τον
άνθρωπο και του παρέχει τη γνώση για την μεγιστοποίηση των υλικών του αγαθών και
την επικράτησή του πάνω στη φύση, η Παιδεία απευθύνεται στην καρδιά και στην ανθρώπινη φύση του, που τον διαφοροποιεί από
τα άλλα όντα του ζωικού βασιλείου και τον διδάσκει τις πανανθρώπινες αξίες της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης και της Ελευθερίας.
Η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στις δύο
επίμαχες έννοιες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ, έγκειται στο ότι, η Εκπαίδευση προσφέρει στον
άνθρωπο τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να
λειτουργήσει ορθολογικά με στόχο την αύξηση
της παραγωγής, την βελτίωση των συνθηκών
της ζωής του ή την κάλυψη των βιοτικών
αναγκών του χωρίς όμως να ενδιαφέρεται για
το που θα οδηγήσει η αναπόφευκτη σύγκρουση συμφερόντων και με σκοπό να έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, ενώ η Παιδεία αντίθετα του χαρίζει ηθική και πνευματική ολοκλήρωση, αναβαθμίζει πολιτιστικά τον άνθρωπο και τον βάζει προ των ευθυνών του για
το μέλλον του.
Είναι αδήριτη η ανάγκη να στραφεί η
σύγχρονη εκπαίδευση και η ευρύτερη παιδεία
στην καλλιέργεια της ηθικής και της αρετής.
Βέβαια η τεχνολογία σε συνδυασμό με την
Επιστήμη έχουν κυριαρχήσει στην ζωή μας και
υπόσχονται να απελευθερώσουν τον άνθρωπο από ποικίλες στερήσεις εμφανιζόμενες σαν δυνάμεις του καλού.
Χωρίς όμως την Παιδεία, η Επιστήμη οδηγεί την οικονομία της αγοράς σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης, τον ανταγωνισμό σε απροσχημάτιστη βία και την γνώση σε επικίνδυνη
δύναμη καταστροφής και ολέθρου.
Η παιδεία είναι η διαδικασία κτισίματος
μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

Η εκπαίδευση είναι ο τρόπος απόκτησης
γνώσης περιορισμένου εύρους και βάθους που
εκφράζεται, με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια διαρκής σύγχυση των δυο εννοιών. Η παιδεία ταυτίζεται με
την εκπαίδευση ενώ, ειδικά στην εποχή μας,
δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι οι δύο
έννοιες είναι περισσότερο αντίπαλες παρά
σύμμαχοι. Κανονικά, θα έπρεπε, η εκπαίδευση να είναι ο πιο έμπιστος και ικανός βοηθός
της παιδείας. Ως εκπαιδευτικός είμαι υπέρμαχος της εκπαίδευσης. Εκείνης της εκπαίδευσης όμως που δεν είναι αυτοσκοπός αλλά
σεμνός υπηρέτης της παιδείας.
Η εκπαίδευση αφορά την παροχή εφοδίων
και ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό κυρίως
την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Για
αυτό και η εξειδίκευση είναι πλέον το βασικό
της μέλημα. Το σχολείο θα πρέπει να είναι ο
ναός της.
Υπάρχει μια τάση να ελαχιστοποιούνται
τα μαθήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών, τέχνης και πολιτισμού (που καλλιεργούν την παιδεία) και αντικατάστασής
τους από μαθήματα ειδικότητας.
«Ένα γνωρίζω, πως δεν γνωρίζω τίποτε
(Εν οίδα ότι ουδέν οίδα)», έλεγε πολύ σωστά
ο Σωκράτης.
Η εκπαίδευση έχει ανάγκη αποδεικτικά
στοιχεία για να είναι πειστική και μετρήσιμη.
Χρειάζεται εξετάσεις, βαθμούς, αριστεία, απολυτήρια, πανεπιστημιακά πτυχία, διπλώματα
ξένων γλωσσών, διδακτορικά κ.ά. Η παιδεία
από την άλλη μεριά έχει τόσο μεγάλο ορίζοντα που δεν μπορεί να μετρηθεί.
Το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών που
μετά τη δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο–Λύκειο) εκπαίδευση συνεχίζουν στην τριτοβάθμια (ΑΕΙ
και ΤΕΙ) είναι ίσως το υψηλότερο στην Ευρώπη. Η ελληνική οικογένεια έχει σε πρώτη
προτεραιότητα τις σπουδές των παιδιών.
Αυτό σαν γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθεί
ως θετικό. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση και
επιτυχία στηρίζονται σε ένα καλό πτυχίο ή
πλέον σε πολλά καλά πτυχία και για την επίτευξη αυτού του στόχου η ελληνική οικογένεια
είναι αποφασισμένη να δαπανήσει ένα πολύ
μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της σε
ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, ιδιαίτερα
μαθήματα κ.ά.
Για καλλιέργεια και για ολοκληρωμένη
μόρφωση δεν γίνεται ούτε κουβέντα και
αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι είμαστε
ένας λαός που κατεξοχήν ταυτίζει και συγχέει τις έννοιες εκπαίδευση και παιδεία. Δεν
υπάρχει έλλειμμα εκπαίδευσης, υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα
έχει σαν κινητήριο μοχλό τα κοινωνικά στερεότυπα, είναι στατική και διεκπεραιώνεται
σε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Μόλις ο
στόχος επιτευχθεί σταματά και η εκπαίδευση.
Η παιδεία είναι δυναμική και αέναη, είναι μια

μόνιμη διαδικασία αναζήτησης της προσωπικής αλήθειας. Η παιδεία είναι μια διαρκής
προσπάθεια ολοκλήρωσης δια βίου.
«Γηράσκω αεί διδασκόμενος», υποστήριζε
ο Σωκράτης.
Η εκπαίδευση είναι πάντα αποσπασματική και έχει περιορισμένο εύρος και βάθος. Η
παιδεία είναι γενική, εμπεριέχει την εκπαίδευση και έχει έννοια ολιστική. Αν ο στόχος της
εκπαίδευσης είναι η στείρα απόκτηση γνώσεων, ο στόχος της παιδείας είναι η ψυχική,
συναισθηματική και πολιτική ολοκλήρωση
του ατόμου. Εκτός από τη λογική νοημοσύνη
(στην οποία επικεντρώνεται η εκπαίδευση) δίνει μεγάλη σημασία και σε άλλα είδη νοημοσύνης: τη συναισθηματική (ικανότητα του ανθρώπου να καταλαβαίνει τους άλλους), την ενδοπροσωπική (ικανότητα του ανθρώπου να
καταλαβαίνει τα δικά του αισθήματα) τη λεκτική κ.ά. Αν η εκπαίδευση αγαπάει την πολυμάθεια η παιδεία αγαπάει τη φιλομάθεια.
Η εκπαίδευση είναι πάντοτε εντεταλμένη
και το πλαίσιό της καθορίζεται από το αρμόδιο υπουργείο, ενώ η παιδεία είναι ελεύθερη,
δεν εξουσιάζεται, δεν υπακούει σε εντολές και
αποβλέπει στη διαφύλαξη της δημοκρατίας
και στην ποιοτική ανύψωση του λαού.
«Η λιγότερο δαπανηρή άμυνα των κρατών
είναι η Παιδεία». (Ε. Μπυρκ)
Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, ενώ η
παιδεία προαιρετική. Η παιδεία είναι επιλογή
και σε αντίθεση με την εκπαίδευση δεν δίνεται και δεν αφομοιώνεται με το ζόρι. Επίσης
η εκπαίδευση είναι μια εκούσια μετρήσιμη και
αντικειμενική διαδικασία ενώ η παιδεία, παρέχεται ακούσια και είναι υποκειμενική. Την
εκπαίδευση την παρέχουν συγκεκριμένοι φορείς (σχολεία και εκπαιδευτικοί) ενώ την
παιδεία μπορείς να την αντλήσεις από, (πέρα
από το σχολείο), την οικογένεια, τους φίλους,
από μια καλή συζήτηση, από τις τέχνες, από
ένα πίνακα, από ένα τραγούδι, μια ταινία ή ένα
θέατρο και από πολλά άλλα. Δεν διδάσκεται
η 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 των
ανωτέρων αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αρετής και της ηθικής εξύψωσης
του ανθρώπου. Η εκπαίδευση είναι ένα δυνατό
όπλο και παίζει ρόλο το χέρι που το κρατάει
και προς τα πού σημαδεύει. Με αυτήν την έννοια η χωρίς παιδεία εκπαίδευση μπορεί να είναι, πολλές φορές και επικίνδυνη.
Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν πολίτες αυτής της χώρας θα
είχαν πιο εύκολη λύση εάν δίναμε την αξία που
αρμόζει στην παιδεία και δεν την υποβαθμίζαμε τόσο, ταυτίζοντάς την με μια, χωρίς
παιδεία, εκπαίδευση.
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23ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΞ/ΚΩΝ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Στις 07 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι το
23ο Τακτικό Συνέδριο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος (ΕΑΠΣ).
Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρό της κ.
Ανδρέα Μαρκαντώνη, τον Γενικό Γραμματέα της κ. Ιωάννη Ζαχίλα και από τον Πρόεδρό της κ. Παναγιώτη Βελή, ο οποίος αφού
ευχαρίστησε για την πρόσκληση, στο σύντομο χαιρετισμό
του αναφέρθηκε, στην ουσιαστική σημασία που έχει το συνέδριο αυτό, λόγω της επικαιρότητας των καιρών, ενώ αναφέρθηκε στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα και παραμένουν δυσεπίλυτα καθώς υπάρχουν ελλείψεις σε μέσα, υλικά και
προσωπικό, που δυσχεραίνουν το έργο
των πυροσβεστών, οι οποίοι, παρόλα αυτά,
συνεχίζουν να εκτελούν το καθήκον τους
αποτελεσματικά, τηρώντας πιστά τον όρκο
τους.
Επίσης, επισημάνθηκε ότι οι Απόστρατοι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος θα παραμείνουν δίπλα τους πάντα
αρωγοί σε κάθε προσπάθεια των εν ενεργεία συναδέλφων τους, οι οποίοι έχουν
καταξιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη για την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, γεγονός που καθιστά υπερήφανους τους Αποστράτους, οι οποίοι καθημερινά επιβεβαιώνουν ότι η προσφορά
και το έργο τους συνεχίζεται με επιτυχία.
Τέλος, με δεδομένο ότι πρόκειται να κατατεθεί το τελικό σχέδιο νόμου για το νέο Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας,
τονίστηκε η ανάγκη να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να μην υποβαθμιστεί, αλλά να υπάρξει αναβάθμιση αυτού, όπως ακριβώς του αξίζει.
ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.
Μετά την αποστρατεία του Προέδρου Αρχιπυράρχου Φίλιππου Παντελεάκου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πύραρχος Γεώργιος Βιντζηλαίος - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πύραρχος Αναστάσιος Μανιάτης - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Αντιπύραρχος Νικόλαος Τσόγκας, ΤΑΜΙΑΣ: Επιπυραγός Σταύρος Θεοδωρακάκος, ΜΕΛΟΣ: Επιπυραγός Κωνσταντίνος Τσίγκας - 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 Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σας εκφράζει
τα θερμά της συγχαρητήρια, σας εύχεται τόσο σε εσάς όσο και
στο Διοικητικό Συμβούλιο, δύναμη και υγεία, ώστε να φέρετε
εις πέρας το δύσκολο έργο σας και να ανταποκριθείτε με συνέπεια και υπευθυνότητα, που σας διακρίνει, στα καινούργια
σας καθήκοντα, μετά την εκλογή σας ως Προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κύριε Πρόεδρε,
Η ευχετήρια επιστολή μας στο πρόσωπό σας, απορρέει όχι
μόνο από τον πρωτεύοντα θεσμικό σας ρόλο στην προάσπιση
των πυροσβεστικών και ευρύτερα Δημοκρατικών Αρχών,
αλλά και από το επαγγελματικό σας κύρος και ανάστημα, που
ελπίζουμε θα βοηθήσει και στην κατεύθυνση της αγαστής συνεργασίας μας, όπου η Ένωσή μας, θα βρίσκεται πάντα δίπλα
σας και συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο που αναλάβατε και
θα καταβάλλουμε από κοινού προσπάθειες, ούτως ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να παραμένει ψηλά στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των συναδέλφων που εκπροσωπούμε.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Από το τέλος του 19ου αιώνα άρχισε η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, η
οποία με διακυμάνσεις συνεχίζεται έως τις ημέρες μας και ένα σημαντικό μέρος της
αποδίδεται στην αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτή η ανθρωπογενής συνιστώσα της κλιματικής αλλαγής έχει συνδεθεί με τη χρήση ορυκτών καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Μια καταστροφή λόγω κλιματικής αλλαγής συμβαίνει κάθε εβδομάδα, αν και οι
περισσότερες δεν απασχολούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε αυτή την επισήμανση
προχώρησε η ειδική απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ για τις φυσικές καταστροφές, Μάμι
Μιζουτόρι. «Αυτό δεν αφορά το μέλλον, αφορά το σήμερα», είπε η Μιζουτόρι, σύμφωνα
με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian.
Οι πρόσφατες, μεγάλης κλίμακας καταστροφές, όπως οι κυκλώνες «Ιντάι» και «Κένεθ» στη Μοζαμβίκη και η ιστορική ξηρασία στην Ινδία, έχουν γίνει γνωστές. Διαρκώς
όμως συμβαίνουν ανά τον κόσμο καταστροφές που προξενούν θανάτους, εκτοπισμούς
και υλικές ζημιές με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στο παρελθόν. Είναι αδύνατον
να προσδιοριστεί ποιες συγκεκριμένες καταστροφές οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, αλλά η ενέργεια που συσσωρεύεται στα καιρικά συστήματα λόγω της ανόδου
της θερμοκρασίας είναι βέβαιο ότι ευθύνεται για την αυξημένη συχνότητα.
Πολλές από αυτές τις «μίνι» καταστροφές μπορούν να μετριαστούν, αν τα κράτη
επενδύσουν σε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα,
σε καλύτερα αντιπλημμυρικά έργα και σε μελέτες που να εντοπίζουν τις πιο ευάλωτες περιοχές. Επίσης, η εκπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ σημείωσε ότι ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι η προστασία των ανθρώπων που ζουν σε παραγκουπόλεις
και οικισμούς εκτός σχεδίου, καθώς σε αυτούς δεν υπάρχουν βασικές παροχές υπηρεσιών κοινής ωφελείας και είναι πιο ευάλωτοι σε κατολισθήσεις, πλημμύρες και πυρκαγιές.
Στην ίδια εφημερίδα, ο αρθρογράφος Τζορτζ Μονμπιό υποστηρίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι αδύνατον να μετριαστεί χωρίς βαθιές τομές στον τρόπο που λειτουργεί
η παγκόσμια οικονομία. «Κάθε μη γραμμική ιστορική αλλαγή έχει έρθει ως έκπληξη»,
γράφει ο Μονμπιό. «Όπως εξηγεί ο Αλεξέι Γιούρτσακ στο βιβλίο “Ολα ήταν παντοτινά, μέχρι που δεν υπήρχαν πια” για την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, τα συστήματα μοιάζουν στιβαρά μέχρι την απότομη αποσύνθεσή τους, ενώ εκ των υστέρων, η αποσύνθεση μοιάζει αναπόφευκτη. Το σύστημά μας, που χαρακτηρίζεται από
το κυνήγι αέναης οικονομικής μεγέθυνσης σε έναν πλανήτη που δεν μεγαλώνει, θα καταρρεύσει αναπόφευκτα. Το μόνο ερώτημα είναι, αν η μετατροπή θα γίνει με σχέδιο
ή χωρίς. Το δικό μας καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει σχεδιασμένα και
γρήγορα. Πρέπει να συλλάβουμε και να χτίσουμε ένα νέο σύστημα με βάση την αρχή
ότι κάθε γενιά, παντού, έχει ίσα δικαιώματα στο να απολαμβάνει τον φυσικό πλούτο», υποστήριξε ο Μονμπιό.
Ύστερα από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι η προσαρμογή στην κλιματική κρίση
δεν μπορεί να θεωρείται πλέον ως μακροπρόθεσμο πρόβλημα, αλλά ως ένα που χρειάζεται επενδύσεις τώρα. Οι άνθρωποι πρέπει να μιλούν περισσότερο για την προσαρμογή και την αντοχή.
Εκτιμήσεις θέτουν το κόστος από τις καταστροφές που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή στα 520 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, τη στιγμή που το επιπλέον κόστος
κατασκευής υποδομών που είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 2,7 τρισ. δολάρια συνολικά μέσα
στα επόμενα 20 χρόνια.
«Δεν είναι πολλά τα χρήματα (στο πλαίσιο των δαπανών για υποδομές) αλλά οι
επενδυτές δεν κάνουν αρκετά» σημείωσε η Μιζουτόρι. «Μιλάμε για μια κλιματική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και μια κλιματική κρίση, αλλά αν δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε δεν θα επιβιώσουμε. Πρέπει να εξετάσουμε τους κινδύνους της μη επένδυσης στην ανθεκτικότητα» δήλωσε στον Guardian.
Οι ακραίες καταιγίδες και οι πυρκαγιές που προκαλούν καταστροφές σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι «το πρόσωπο της αλλαγής του κλίματος», επισημαίνει ο καθηγητής Μάικλ Μαν ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες για την κλιματική αλλαγή,
προειδοποιώντας ότι πλέον οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη τώρα «παίζουν σε πραγματικό χρόνο».
Η κλιματική αλλαγή προβλεπόταν από καιρό ότι θα αυξήσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι επιστήμονες είναι πλέον σίγουροι ότι αυτές οι προβλέψεις γίνονται πραγματικότητα. Οι επιστήμονες λένε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει συμβάλει στις
υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη για εβδομάδες.
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν πλήξει όλη την Ευρώπη, από τον Αρκτικό Κύκλο μέχρι την Ελλάδα και από τη Βόρεια Αμερική μέχρι την Ιαπωνία. «Αυτό είναι το
πρόσωπο της κλιματικής αλλαγής», δηλώνει στον «Guardian» ο καθηγητής Μάικλ Μαν
του Penn State University και ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες του κλίματος
στον κόσμο. «Κυριολεκτικά δεν θα είχαμε δει αυτά τα ακραία φαινόμενα χωρίς την αλλαγή του κλίματος» τονίζει.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν είναι πλέον ανώδυνες. Το ενδεχόμενο
κατάρρευσης του πολιτισμού λόγω της καταστροφής της φύσης υποστήριξε ο Βρετανός ιστορικός, συγγραφέας και δημοσιογράφος Sir David Attenborough επισημαίνοντας ότι «Αυτήν τη στιγμή παρακολουθούμε την παγκόσμια καταστροφή που έχει προκαλέσει 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 να
εντείνουν τις προσπάθειές τους, για να ανατρέψουν τη δραματική πορεία που έχει πάρει η κλιματική αλλαγή. Μπροστά τους έχουν την τελευταία έκθεση - καμπανάκι του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που διαπιστώνει ότι ο πλανήτης γη βρίσκεται πλέον
σχεδόν εκτός στόχου για τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ο κόσμος μας, ως έχει, κινείται
ολοταχώς σε άνοδο της θερμοκρασίας από δύο έως τρεις βαθμούς και έως το 2040 η
κλιματική αλλαγή θα επηρεάζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, θα έχει αποδεκατίσει κοραλλιογενείς υφάλους, θα έχουν αυξηθεί οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι πλημμύρες, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και η φτώχεια.
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ΚΛΙΜΑΚΑ BEAUFORT (ΜΠΟΦΟΡ)

Η απότομη αλλαγή του καιρού στην Ελλάδα γίνεται σιγά σιγά όλο και πιο αισθητή και αναμένεται να κορυφωθούν και στην χώρα μας ακραία φαινόμενα, αφού
οι άνεμοι θα αγγίζουν ακόμα και τα 12 μποφόρ (Beaufort).
Τι σημαίνει όμως 12 μποφόρ; Ποια θα είναι η κατάσταση που θα επικρατεί
στη θάλασσα και στη στεριά; Οι επιστήμονες περιγράφουν πώς θα είναι τα φαινόμενα σε στεριά και θάλασσα και συστήνουν την προσοχή όλων.
Η κλίμακα επινοήθηκε το 1806 από τον Ιρλανδό Ναύαρχο και υδρογράφο
Φράνσις Μποφόρ (Francis Beaufort), προκειμένου να τυποποιηθεί η περιγραφή
των καιρικών συνθηκών και να διευκολυνθεί η συνεννόηση των ναυτιλομένων.
Ο Μποφόρ ήταν επικεφαλής της υδρογραφικής υπηρεσίας του αγγλικού ναυτικού και επινόησε μια απλή κλίμακα δεκατριών βαθμών (0-12) για την εμπειρική μέτρηση των ανέμων, βασισμένη αρχικά στα αποτελέσματα που είχε ο άνεμος στα πανιά ενός αγγλικού πολεμικού πλοίου: από τον άνεμο που μόλις αρκούσε
για την ώθησή του, έως «αυτόν που κανένα πανί δεν μπορεί να αντέξει».
Το 1838 υιοθετήθηκε από το Βρετανικό Ναυαρχείο και το 1874 η Διεθνής Μετεωρολογική Επιτροπή αποφάσισε τη διεθνή χρήση της.
Το 1906, με την έλευση της ατμοκίνησης, τροποποιήθηκε έτσι ώστε να περιγράφει τα αποτελέσματα του ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας και όχι στα
πανιά. Το 1923, ο Τζορτζ Σίμπσον, τότε διευθυντής της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πρόσθεσε στην κλίμακα την περιγραφή των αποτελεσμάτων
του ανέμου στην ξηρά και συσχέτισε τους βαθμούς της κλίμακας με την ταχύτητα
του ανέμου.
Η κλίμακα Μποφόρ χρησιμοποιείται εκτεταμένα στα δελτία καιρού και στις
μετεωρολογικές προγνώσεις.

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

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - Ε.Α.Α.Π.Σ.
Δρομικά Νέα Αποστράτων

Συμμετοχές Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος σε αγώνες
δρόμου μεγάλων αποστάσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο (Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος), 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 αφετηρία
το Καλλιμάρμαρο και τερματισμό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, (6) χλμ.
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Οι περιπέτειες… της πλατείας Ομονοίας

Ανδρέας Μαρκαντώνης
Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.

Η

κατασκευής υπήρχε ένα άγαλμα σε καθιστή στάση,
που απεικόνιζε μία από τις εννέα μούσες της αρχαιότητας. Πάνω από τα αγάλματα υψώνονταν ψηλοί τσιμεντένιοι κίονες, στην κορυφή των οποίων
υπήρχαν καπνοδόχοι. Οι αεραγωγοί όμως ήταν 8 και
οι μούσες 9, άρα περίσσευε μία. Πού θα την έβαζαν;

πλατεία Ομονοίας μαζί με την πλατεία Συντάγματος, είναι σίγουρα οι δυο σημαντικότερες πλατείες της πρωτεύουσας. Το πρώτο σχέδιο της Αθήνας των Κλεάνθη και Schaubert
στηρίζεται στη χάραξη ενός ορθογωνίου ισοσκελούς

Πλατεία Ομονοίας 1927
Πλατεία Ομονοίας 1890

τριγώνου στις κορυφές του οποίου τοποθετούνται
τρεις πλατείες, η πλατεία Όθωνος – σημερινή πλατεία Ομονοίας, η πλατεία Μουσών σημερινή πλατεία
Συντάγματος και η πλατεία Κέκροπος στη διασταύρωση των οδών Πειραιώς και Ερμού, στη
θέση όπου βρίσκεται ο Κεραμεικός, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Πλατεία Ομονοίας 1990

Πλατεία Ομονοίας 1930

Πλατεία Ομονοίας 1903

Όπως ήταν φυσικό, το έργο έφερε αλλαγές
και στην πλατεία, η οποία μέχρι τότε ήταν γεμάτη
λουλούδια, φοίνικες και ξύλινα παγκάκια: Έγινε κυκλική, πλησίαζε στα ευρωπαϊκά πρότυπα και είχε
μαρμάρινα κιγκλιδώματα στις εισόδους προς τον
υπόγειο σιδηρόδρομο. Όταν όμως ολοκληρώθηκε
και το έργο εξαερισμού του σταθμού, οι τρύπες των
αεραγωγών που βρίσκονταν επάνω στην πλατεία

Περίσσεψε η Καλλιόπη!
Τελικά, αυτή που περίσσεψε ήταν η Καλλιόπη
– η μούσα της επικής ποίησης. Σύμφωνα με τον
Ησίοδο, η Καλλιόπη ήταν η ευγενέστερη και η μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες μούσες. Όμως ο αρχιτέκτονας του έργου δεν σεβάστηκε καθόλου τη
φήμη της και όχι μόνο δεν έβαλε το άγαλμά της στην
πλατεία μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά το αποθήκευσε
στα υπόγεια του ηλεκτρικού, δίπλα στα δημόσια ουρητήρια! Με την πράξη του αυτή ταύτισε το όνομα
της ευγενικής μούσας με την τουαλέτα. Γι’ αυτό αργότερα οι φαντάροι, όταν είχαν αγγαρεία στις
τουαλέτες, έλεγαν ότι είχαν ραντεβού με την «Καλλιόπη».

Στην πλατεία Όθωνος – Ομονοίας προέβλεπε την
ανέγερση των Βασιλικών Ανακτόρων. Η τελική
όμως επιλογή του λοφίσκου πάνω από την πλατεία
Μουσών – Συντάγματος για την ανέγερση της κατοικίας του Όθωνα υποβάθμισε κάπως τη σημασία

Πλατεία Ομονοίας σήμερα

Πλατεία Ομονοίας 1955

Πλατεία Ομονοίας 1920

της, χωρίς ποτέ όμως να πάψει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή της πόλης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και μετά από απόφαση μεταφοράς του σταθμού του σιδηροδρόμου από την οδό
Αθηνάς και Λυκούργου όπου λειτουργούσε ως
αφετηρία, στην πλατεία Ομονοίας ξεκίνησαν τα έργα
αναμόρφωσης της πλατείας.
Τον Ιούνιο του 1930 ο Ελευθέριος Βενιζέλος εγκαινίασε τον σταθμό του υπόγειου σιδηρόδρομου
στην πλατεία Ομονοίας δίνοντας χαρά σε πολλούς
Αθηναίους, που πλέον θα είχαν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

έδειχναν ακαλαίσθητες. Για να διορθώσει την ασχήμια της κατασκευής, ο τότε δήμαρχος της πόλης Σπύρος Μερκούρης τοποθέτησε περιμετρικά της πλατείας οκτώ κατασκευές, που ονομάστηκαν «Οι
μούσες της Ομονοίας». Κι αυτό, γιατί στη βάση κάθε

Πλατεία Ομονοίας 1964

Σήμερα οι μούσες είναι σκορπισμένες: Τέσσερις
από αυτές βρίσκονται στην Καρδίτσα, δύο στις Καρυές Λακωνίας και άλλες δύο στην Αμοργό. Η τύχη
της Καλλιόπης (πάλι) αγνοείται, αλλά όσοι πάτε
φαντάροι είναι βέβαιο πως θα τη συναντήσετε κάπου στο στρατόπεδο…

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

