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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Για πρώτη φορά από ίδρυσης της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.), πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας 2019 στην αίθουσα Pacific του Ξενοδοχείου ATHENS PLAZA (Πλατεία Συντάγματος).
Από την φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, τίμησαν με την παρουσία
τους ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης
Συνέχεια στη σελ. 6

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Π.Σ.
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
(Ε.Α.Α.Π.Σ.) στις 11/12/2018 επισκέφθηκε τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο.
Η συνάντηση αυτή είχε σκοπό, το Διοικητικό Συμβούλιο να
τον ενημερώσει αναλυτικά για τα
θέματα που απασχολούν τους
απόστρατους συναδέλφους μας.
Μεταξύ των άλλων ζητήθηκε από
τον κ. Αρχηγό η Ένωσή μας να έχει το
δικό της χώρο στην Πυροσβεστική
Επιθεώρηση, αίτημα το οποίο έγινε
δεκτό.
Ο κ. Αρχηγός εξέφρασε την πρόθε-

σή του να διατηρηθεί ανοιχτός δίαυλος
επικοινωνίας με την Ένωσή μας και ότι
σύντομα, αφού πρώτα συνεργαστεί
με τους Επιτελείς του, θα μας ενημερώσει για τα θέματα και προβλήματα
που του τέθηκαν.

ΣΗΜΕΙΩΜ Α ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το δεύτερο τεύχος της ηλεκτρονικής εφημερίδας μας, με τον τίτλο
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ ….για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», που εκδίδει η Ένωσή μας,
είναι ήδη στο διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμό μας: https://eaaps.gr
Πρόκειται για μία εξολοκλήρου ηλεκτρονική εφημερίδα
που απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους ενώ η πρόσβαση
σ’ αυτή είναι δωρεάν και εκδίδεται κάθε τρεις μήνες. Μια νέα σελίδα ανοίγει για την Ένωσή μας με την κυκλοφορία του παρόντος
ενημερωτικού δελτίου, που θα αποτελέσει ένα ακόμη πολύτιμο
εργαλείο επικοινωνίας ανάμεσα σε μας και σε εκείνους, που επιθυμούν να μας γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί μας, καθώς
η εμβέλεια του λόγου και των έργων μας αγκαλιάζει ολόκληρη
την κοινωνία.
Στην τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της
Ένωσης, ζητήθηκε από τον Πρόεδρο προς τα μέλη αλλά και προς
τους αναγνώστες μας, η αποστολή αρθρογραφίας με μελέτες, βιωματικές εμπειρίες, θέσεις και άρθρα τα οποία θα δημοσιεύονται
αρκεί αυτά να είναι πυροσβεστικού και γενικότερου κοινωνικού
περιεχομένου, με την προϋπόθεση ότι τα αναγραφόμενα προς
δημοσίευση, πρέπει να κινούνται στα αυστηρά όρια της ευπρέπειας, να μην περιέχουν παντός είδους ρατσιστικό, υβριστικό
ή συκοφαντικό περιεχόμενο, να μην προβάλουν κόμματα και παντός είδους πολιτικές ή άλλες οργανώσεις, να μην περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο για επιχειρήσεις, εκδηλώσεις κλπ., να βρίσκονται εντός των θεμάτων που απασχολούν τη σελίδα και να
μην περιέχουν δυσφημιστικό περιεχόμενο για τρίτους.
Σας παροτρύνω, λοιπόν, να την αναγνώσετε και κάθε σχόλιό σας σχετικό με την βελτίωσή της είναι ευπρόσδεκτο.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Βελής

Eπιστροφή Kρατήσεων από το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΥ)
Συνάδελφοι,
σε συνέχεια ανακοίνωσής μας, που
αναρτήθηκε στο
προηγούμενο τεύχος της ηλεκτρονικής εφημερίδας μας, και αφορά την χορήγηση συμπληρωματικού
εφάπαξ βοηθήματος ή επιστροφής εισφορών σε μέλη μας, από το
ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΥ), σας ενημερώνουμε ότι ήδη ξεκίνησε η διαδικασία χορήγησης επιστροφής κρατήσεων σε επανελθόντες στην
Υπηρεσία, εφόσον καλύπτουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις από
την επαναφορά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ύστερα από αιτήματα μελών της, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών και συναντήσεων για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, και κατάφερε να το περαιώσει και να το
ξεκινήσει, το οποίο για σειρά ετών είχε βαλτώσει.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Ένωσης.
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Επιστολή ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας να εκδώσετε αυτή την
ωραία ηλεκτρονική εφημερίδα.
Εύχομαι να είναι καλοτάξιδη και να μας ενημερώνει σωστά στα θέματα που μας απασχολούν. ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!
Επιστολή ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ και για την
τόσο τιμητική αναφορά στην καλλιτεχνική μου δραστηριότητα.
Καλή επιτυχία στην εφημερίδα μας!!!

Επετειακή έκδοση
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
«Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Το συνδικάτο του
Πυροσβέστη» «30 χρόνια μάχες ζωής
για τον Έλληνα Πυροσβέστη», ένα βιβλίο – ντοκουμέντο, αφιερωμένο
στους ανώνυμους μαχητές της φωτιάς, άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΦΩΝΗ η εφημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
(Π.Ο.Α.Σ.Α.)

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ επιθεώρηση φιλοξενεί
άρθρα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ).
Αξίζει να αναφερθούμε στην υπεύθυνη επιμέλειας κειμένων της ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ επιθεώρησης Πυρονόμο Βασιλική Τεγοπούλου για
την άριστη συνεργασία.
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Ιδιοκτησία:
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Α.Φ.Μ. 997328354 Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου
ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
Γραφεία: Πειραιώς 31 Αθήνα
Τηλ. 2132158127 • FAX: 210 5205911
e-mail: info@eaaps.gr

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

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

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

Την 3η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ. συνήλθαν σε επαναληπτική Γενική Τακτική Συνέλευση, τα μέλη του Συλλόγου με
την επωνυμία «Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος» στα γραφεία της Ένωσης επί της οδού Πειραιώς 31 στην Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για να πάρουν αποφάσεις
για τον απολογισμό διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2018, τον οικονομικό απολογισμό από το Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, ομόφωνα
και παμψηφεί εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τα διοικητικά
πεπραγμένα και απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Ε. Ε. από κάθε ευθύνη για
τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα του έτους 2018.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

• Απεβίωσε ο συνάδελφος Γεώργιος Καρδάρας του Δημητρίου επίτιμος
Υπαρχηγός ε.α. στις 25 Φεβρουαρίου 2019.
• Απεβίωσε ο συνάδελφος Δημήτριος Σκίκος του Γεωργίου Αρχιπύραρχος ε.α. στις 21 Φεβρουαρίου 2019.
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους
οικείους τους.

γίγνεσθαι

20 χρόνια
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

1999 – 2019 συμπληρώνονται φέτος είκοσι χρόνια
από την πρώτη έκδοση του επίσημου έντυπου της Ένωσης
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.).
Ένα περιοδικό επιστημονικό, επαγγελματικό και πάντα
στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της διεκδίκησης.

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
Ιδιοκτησία:
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.)
Έτος 1ο
Υπεύθυνος Έκδοσης:
Τεύχος 1ο
Πρόεδρος Ε.Α.Π.Σ. Νικόλαος Διαμαντής
Συντακτική Επιτροπή: Νικόλαος Διαμαντής, Ιωάννης Σταμούλης,
Παναγιώτης Κοτρίδης
Επεξεργασία κειμένων: Κωνσταντίνα Σάρρα
Οικονομικός Διαχειριστής: Ανδρέας Μαρκαντώνης
Η Ε.Α.Α.Π.Σ. εύχεται να τα χιλιάσει!!!

ΑΝ ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ

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.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

3

του Λέανδρου Τ. Ρακιντζή
Αρεοπαγίτη ε.τ.

Χαιρετίζω την καινούργια ηλεκτρονική εφημερίδα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο Μέλλον», που εκδίδεται από την Ένωση Συνταξιούχων
Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος με Πρόεδρο και εκδότη τον στρατηγό Παναγιώτη Βελή. Πρόκειται περί
μίας έντιμης προσπάθειας με πενιχρά
μέσα, που ήδη από το πρώτο τεύχος
έχουν δημιουργηθεί ευχάριστες εντυπώσεις. Προσωπική μου γνώμη, να μη
παραμείνει άλλη μια συνδικαλιστική
εφημερίδα, αλλά να διευρυνθεί και να
αγκαλιάσει φιλικά, κοινωνικά και συναδερφικά όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ τους.
Ειλικρινά πιστεύω, πως όταν ανοίγει ένα καινούργιο μέσο πληροφόρησης είτε έντυπο, είτε ηλεκτρονική εφημερίδα, μπλοκ, site,
ανοίγει αυτόματα και ένα καινούργιο παράθυρο στην ελπίδα, καθώς μια καινούργια ιδέα θα γεννηθεί. Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι
θα έρθουν πιο κοντά, αφού θα έχουν χαθεί οι παραδοσιακές κυψέλες,
που συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι και χαίρονταν ο ένας την παρουσία του άλλου, έστω και «κουτσομπολεύοντας» με την καλή έννοια πάντοτε. Γι’ αυτό το λόγο, πιστεύω, ότι η καινούργια ηλεκτρονική εφημερίδα με εκδότη τον φίλο μου στρατηγό Παναγιώτη, θα συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων των παλιών συναδέλφων. Με τις καλύτερες ευχές μου να είναι καλοτάξιδη η εφημερίδα,
του αφιερώνω το παρακάτω κομμάτι.
Οι πρώτες μου αναμνήσεις για τους πυροσβέστες και την Πυροσβεστική Υπηρεσία προέρχονται αποκλειστικά από τον κινηματογράφο, γιατί στην επαρχιακή πόλη, που ζούσα μικρός, δεν έτυχε ευτυχώς να συμβεί πυρκαγιά και έτσι δεν γνώριζα καν εάν υπήρχε Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ωστόσο, θυμάμαι πάντα τις σκηνές με
τα κόκκινα πυροσβεστικά αυτοκίνητα με τους πυροσβέστες να τρέχουν για να σβήσουν τη φωτιά. Τα παλιά χρόνια, όμως στα μικρά
μέρη ιδίως στην εξοχή, όταν ξέσπαγε πυρκαγιά έτρεχε ολόκληρο το
χωριό να βοηθήσει να την σβήσουν, ενώ τώρα όταν ξεσπά μεγάλη
πυρκαγιά, όλοι κάθονται στο καφενείο του χωριού περιμένοντας τα
πυροσβεστικά αεροπλάνα να την σβήσουν βάζοντας από την μια
στοιχήματα και από την άλλη γεμάτοι παράπονα με την κυβέρνηση, που τους έχει εγκαταλείψει. Φυσικά, στους προσκόπους μαθαίναμε να ανάβουμε φωτιά χωρίς τον κίνδυνο μεταδόσεως, αλλά
ταυτόχρονα και να τις σβήνομε. Πολλές φορές, οι πρόσκοποι έχουν
βοηθήσει στις κατασβέσεις πυρκαγιών. Ζώντας ως φοιτητής στην
Αθήνα δεν είχα καμιά επαφή με πυροσβέστες, ούτε καν μπορούσα
να τους διακρίνω από τους άλλους ενστόλους, όπως άλλωστε οι περισσότεροι της γενιάς μου. Ωστόσο θυμάμαι έντονα, ότι στην πρώτη έξοδό μας ως νεοσύλλεκτοι από τα ΚΕΝ Κορίνθου, ο λοχίας μας
προέτρεψε να χαιρετάμε στο δρόμο τους αξιωματικούς, αλλά όχι τους
πυροσβέστες του απέναντι πυροσβεστικού σταθμού, γιατί εμείς «σαν
στραβάδια» χαιρετούσαμε οποιονδήποτε φορούσε στολή.
Επειδή τυγχάνει να κατοικώ στο Καστρί, που είναι πευκόφυτο,
έχω περάσει τη μεγάλη δοκιμασία της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου του1981, και έτσι έχω βιωματική εμπειρία πόσο γρήγορα
«τρέχει» η φωτιά στις δασικές εκτάσεις, αλλά και πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει, αφού παραλίγο να καεί το σπίτι μου. Το γλιτώσαμε, ευτυχώς, καθώς είχαμε καταβρέξει με μπόλικο νερό τα ξύλινα πατζούρια. Πραγματικά η φωτιά είναι ακόρεστη, όπως έλεγαν
οι Ρωμαίοι (tres sunt insaturabiilia mare, ignis et vulvae mullieris)

το παραθέτω σκόπιμα αμετάφραστο, αν
και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια διαφορετική εκδοχή «πυρ, γυνή και θάλασσα». Όλοι μας είμαστε μάρτυρες
των μεγάλων πυρκαγιών, που μάστισαν
την Αθήνα και την Αττική τη δεκαετία
του ’80. Μάρτυρες όμως και των ηρωικών προσπαθειών, που κατέβαλαν με
επίγεια και εναέρια μέσα οι πυροσβέστες
ώστε να τις κατασβήσουν, θρηνώντας
και οι ίδιοι θύματα.
Τα καλοκαίρια κολυμπώ στις ακτές
του Ευβοϊκού και παρατηρώ συχνά τα
πυροσβεστικά αεροπλάνα να κατεβαίνουν και να γεμίζουν θαλασσινό νερό. Το 2004 λόγω Ολυμπιακών Αγώνων είχε εγκατασταθεί
ένα τέλειο σύστημα πυρόσβεσης στο πευκόδασος του Σχοινιά, έκτοτε έχει εγκαταλειφθεί και μάλλον είναι εν αχρηστία. Κρίμα. Το σημειώνω με την ελπίδα κάποιος να ενδιαφερθεί.
Είχα την τύχη να συνδεθώ με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και
τους πυροσβέστες, όταν το φθινόπωρο του 1990, που ήμουν ακόμα εφέτης των πολιτικών δικαστηρίων που μου δόθηκε αρμοδίως
η εντολή να διδάξω Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία και στις
τρεις τάξεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Έτσι, κάθε Πέμπτη επί
έξι ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους επί τρία χρόνια δίδασκα τους μαθητές της Ακαδημίας τα παραπάνω μαθήματα.
Ειλικρινά, μολονότι η αμοιβή ήταν ασήμαντη, απολάμβανα τη διδασκαλία, αλλά κυρίως τα διαλείμματα, όπου πίναμε καφέ και κάναμε παρέα με τους άλλους καθηγητές τον συνταγματολόγο, τον
ιστορικό, την εγκληματολόγο και έναν άλλο ακόμη δικαστή - τότε
Πρωτοδίκη. Ανάμεσα στους Αξιωματικούς της Σχολής γνώρισα τον
Παναγιώτη, τον Γεροκώστα, τον Μαρκαντώνη, που μαθαίνω ότι εξελίχθηκε σε μαραθωνοδρόμο, όπως και άλλους αξιωματικούς. Το πρωί
της Πέμπτης ερχόταν ένα αυτοκίνητο της Πυροσβεστικής, συνήθως
κόκκινο, για να με μεταφέρει στο μάθημα και να με επιστρέψει το
μεσημέρι, ήταν δε τόσο χαρακτηριστικό, που κάποτε ένας γείτονας
με ρώτησε εάν είμαι ανώτερος Αξιωματικός της Πυροσβεστικής.
Οι μαθητές της Σχολής ήταν όλοι κάποιας ηλικίας, γιατί για να
δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις χρειάζονταν πενταετής προϋπηρεσία, με συνέπεια να μην ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για τα μαθήματα. Οι περισσότεροι ήταν οικογενειάρχες, αλλά είχαν όλοι τους
κοινωνική και υπηρεσιακή εμπειρία, που τους επέτρεπε να έχουν
άποψη. Ακόμη, συναντώ τυχαία στο δρόμο παλιούς πυροσβέστες,
οι περισσότεροι είναι πια συνταξιούχοι, που θυμούνται τα ανέκδοτα
που τους έλεγα. Δεν πιστεύω να μάθανε όλοι τέλεια ποινικό δίκαιο
και ποινική δικονομία, αλλά έμαθαν αρκετά ώστε να κάνουν αξιοπρεπείς ΕΔΕ και να συντάσσουν πορίσματα και εκθέσεις για πυρκαγιές. Επίσης γιόρτασα ένα Πάσχα στην Πυροσβεστική Σχολή, όπου
όλοι είχαν έλθει με τις οικογένειές τους.
Μια άλλη σοβαρότερη εμπλοκή μου με την Πυροσβεστική ήταν
το 2009, όταν ως Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διεξήγαγα με δικούς μου επιθεωρητές έρευνα για την μεγάλη πυρκαγιά
της Πεντέλης, όπου κατέθεσε όλη η τότε ηγεσία του ΠΣ, συντάσσοντας ένα πολύ σοβαρό και αξιόπιστο πόρισμα. Έκτοτε, οι δρόμοι
μας χώρισαν και το παρόν δημοσίευμα είναι μια ευκαιρία, χάρη στον
Παναγιώτη Βελή, να επικοινωνήσω ξανά με παλιούς φίλους και μαθητές μου, να τους ευχηθώ προπαντός υγεία, να χαρούν τη σύνταξη και την οικογένειά τους και να τους διαβεβαιώσω, ότι δεν τους
ξεχνώ και είμαι πάντα στη διάθεσή τους.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

Εορτασμός των «Τριών Αγίων εν Καμίνω Παίδων»
Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Στις 17 Δεκεμβρίου 2018 σε όλη την Ελλάδα, το Πυροσβεστικό
Σώμα τίμησε με θρησκευτική ευλάβεια και κατάνυξη τους προστάτες του «Τρεις Παίδες εν Καμίνω».

Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω ήταν τρία εβραιόπουλα, ο Ανανίας, ο
Αζαρίας και ο Μισαήλ, που κατάγονταν από βασιλικό γένος και ζούσαν στα Ιεροσόλυμα. Όταν η πόλη τους κυριεύτηκε από τον Βασιλιά
των Βαβυλωνίων, Ναβουχοδονόσορα Β' τον Μέγα (634-562 π.Χ.), τα
τρία παιδιά σύρθηκαν
αιχμάλωτα στη Βαβυλώνα μαζί με τον φίλο τους
Δανιήλ, τον μετέπειτα
προφήτη. Εκεί ξεχώρισαν για τη φρόνηση και
την αρετή τους και ο Βασιλιάς τους διόρισε επιστάτες στην Αυλή του.
Όμως, όταν αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τη
χρυσή εικόνα του, ο Ναβουχοδονόσωρ εξοργίστηκε και διέταξε να τους
ρίξουν σ’ ένα ιδιαίτερα πυρακτωμένο καμίνι. Τότε εμφανίστηκε Άγγελος Κυρίου και τους προστάτευσε, απλώνοντας πάνω τους τις φτερούγες του και μεταβάλλοντας τη φωτιά σε δροσιά.
Έκπληκτος
ο Ναβουχοδονόσωρ από το
θαύμα
που
συντελέστηκε
ενώπιόν του,
ομολόγησε ότι
ο Θεός των Ιουδαίων είναι μεγάλος και τους
χάρισε τη ζωή.
Έκτοτε,
οι
«τρεις παίδες»
έζησαν εν ειρήνη.
Στην Αθήνα
η δοξολογία
έγινε στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών στην οποία παρέστησαν, η πολιτική και
φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι κομμάτων,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και πολλοί εν ενεργεία και συνταξιούχοι συνάδελφοι.
Μετά το πέρας της δοξολογίας ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη
Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Κ Ο Μ Ι Α: ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
Στην αρχαία Ελλάδα η μελισσοκομία βρισκόταν σε αρκετά υψηλό επίπεδο, ήδη από την προϊστορική εποχή
όπως δείχνουν οι σύγχρονες έρευνες.
Από την εποχή αυτή υπάρχουν τα
γραπτά του Αριστοτέλη για τη μελισσοκομία. Οι απόψεις του αυτές εξακολουθούσαν να ισχύουν μέχρι και το
μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας δεν πρόσθεσε και πολλά καινούρια πράγματα
στη μελισσοκομία, εκτός ίσως από
τον καπνό, γι΄ αυτούς που επρόκειτο
να ασχοληθούν με τις μέλισσες, τον
χρησιμοποιούσαν ώστε αυτές να μην
αγριεύουν πολύ. Αργότερα, η μελισσοκομία αποτέλεσε είδος ασχολίας των μοναχών στα μοναστήρια και αναπτύχθηκε σημαντικά.
Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη η μελισσοκομία τη γνώρισε τα τελευταία εκατό χρόνια και ακόμη μεγαλύτερη παρουσίασε τις τελευταίες δεκαετίες.
Ο καταλληλότερος να μας μιλήσει για «τη μελισσοκομία» είναι ο συνάδελφος και μέλος της Ένωσης Νίκος Μπαρμπαρούσης, ο οποίος μετά
την αποστρατεία του είδε
μέσα από τα μάτια της
δημιουργικής ενασχόλησης τη ζωή του στραμμένη προς τη φύση.
Χρειάστηκε πίεση
πολλών μηνών για να του
αποσπάσω λίγα λόγια για
αυτή τη νέα του και ταυτόχρονα πολύ όμορφη
δραστηριότητα. Τον συνάντησα σε μια πλαγιά του βουνού δίπλα στα έλατα, παρέα με τις κυψέλες του φορώντας την κάσκα του μελισσοκόμου (ήταν
σαν αστροναύτης). Ενώ ο Νίκος περιποιούνταν τις κυψέλες του, τον βομβάρδιζα με ερωτήσεις προκειμένου να καταγράψω το νέο τρόπο ζωής του
και άλλα ορισμένα από τα μυστικά της μελισσοκομίας,
Μου είπε ότι ξεκίνησε τη μελισσοκομία το 2010 ερασιτεχνικά και για
ενασχόληση μετά την αποστρατεία του και όχι για το κέρδος, αφού όμως
πρώτα παρακολούθησε εκπαίδευση διάρκειας 120 ωρών σε θέματα
επαγγελματικής μελισσοκομίας στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.
Ασχολήθηκε «με Βασίλισσες… και Πριγκίπισσες…» με στόχο να παράγει
καλό και αγνό μέλι και πιστεύει πως τα κατάφερε.
«Φίλε Ανδρέα! για να βγάλεις καλό μέλι πρέπει κατ΄ αρχήν να έχεις μεράκι, να αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις καλά. Αυτή η ενασχόληση έχει να κάνει με ζώντες οργανισμούς, αυτό και μόνο σου δημιουργεί
ένα ιδιαίτερο δέσιμο». Ιδιαίτερα στάθηκε στο ελληνικό μέλι το οποίο
κατά γενική ομολογία είναι το καλύτερο στον κόσμο και αυτό οφείλεται τόσο στο κλίμα, όσο και στη μεγάλη ποικιλία φυτών που διαθέτει η
ελληνική φυτική πανίδα.
Στην απορία μου, κάθε πότε και
γιατί τα μελίσσια μεταφέρονται από τόπο σε τόπο και πώς εσύ μεταφέρεις τα δικά σου, μου απάντησε ότι μεταφέρονται ανάλογα με την εποχή
(για τη βοσκή) και την ποικιλία του μελιού που θέλεις να βγάλεις (έλατο,
πεύκο, δρυς, θυμάρι, πορτοκάλι κ.λ.π.), Για τη μεταφορά τους έχει αγοράσει
ειδικό φορτηγάκι. «Η μελισσοκομία φίλε! απαιτεί οργάνωση, γνώση,
υπομονή, πολλά ξενύχτια και πολλή χειρωνακτική δουλειά», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Τέλος, μου τόνισε ότι του αρέσει πολύ αυτή η ενασχόληση γιατί είναι
κοντά στη φύση, απολαμβάνει την ομορφιά της, αναπνέει καθαρό αέρα,
αισθάνεται τις υπέροχες μυρωδιές της υπαίθρου, παρακολουθεί τις εναλλαγές των εποχών, ενώ νοιώθει ελεύθερος και όσο έχει δυνάμεις θα συνεχίζει να ασχολείται με αυτό που με τόσο μεράκι ξεκίνησε.
Κάπου εκεί τελείωσε η κουβέντα μας και αφού του ευχήθηκα καλή σοδιά, δώσαμε ραντεβού στον τρύγο.
Ανδρέας Μαρκαντώνης
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ε.Σ.Κ.Ε.
ΜΕ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος Διοικητής του
Ε.Σ.Κ.Ε. Υποστράτηγος Π.Σ. Ιάκωβος
Κλεφτοσπύρος συναντήθηκε την 13η
Φεβρουαρίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Κ.Ε. με τους διατελέσαντες
Διοικητές του Ε.Σ.Κ.Ε. και του πρώην
Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. με σκοπό, αφενός μεν την
αναγνώριση της προσφοράς τους και
αφετέρου δε με την εμπειρία τους, ως
διατελέσαντες Διοικητές του Κέντρου να
εκφράσουν απόψεις και προτάσεις, για
την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, προς ωφέλεια όλων.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι πρώην Διοικητές: Ηλίας Καραχάλιος, Ιωάννης Βελέντζας, Φώτιος Καλαχάνης, Ανδρέας Μαρκαντώνης, Θεοδόσιος Δημακογιάννης, Στέφανος Σπανέας και Διαμαντής
Κανελλόπουλος.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο, χρήσιμο και ταυτόχρονα
ενδιαφέρον κλίμα. Οι τέως Διοικητές του Κέντρου έδωσαν τα θερμά
τους συγχαρητήρια στο Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε. για αυτήν του την πρωτοβουλία και την εγκάρδια φιλοξενία. Τέλος, του ευχήθηκαν υγεία,
δύναμη και τύχη στα νέα του και πολύ δύσκολα καθήκοντα που έχει
αναλάβει.
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, χαιρετίζει και επικροτεί την πολύ όμορφη και χρήσιμη κίνηση του Διοικητή του Ε.Σ.Κ.Ε., και πιστεύει πως η κίνησή του αυτή, θα πρέπει να
αποτελέσει τον φάρο και για άλλους συναδέλφους Διοικητές προς τους
Απόστρατους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίοι,
με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους μπορούν να προσφέρουν
τα μέγιστα για τον κοινό στόχο που είναι αδιαμφισβήτητα η προσφορά
στο κοινωνικό σύνολο.
Η ενέργεια αυτή του κ. Διοικητού, επιβραβεύει τον τίτλο της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ».

Έκπτωση 25% στις διανομαρχιακές μετακινήσεις
με τα υπεραστικά λεωφορεία και στην MINOAN LINES
Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών
Υπεραστικών Συγκοινωνιών με Απόφασή της παρέχει στα μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΟΑΣΑ),
στην οποία η Ένωσή μας είναι μέλος, Πανελλαδικά
έκπτωση 25% στις διανομαρχιακές μετακινήσεις με
τα υπεραστικά λεωφορεία.
Επίσης για τα μέλη μας και τα μέλη των οικογενειών μας που συνταξιδεύουν, παρέχεται έκπτωση 25% από την MINOAN
LINES για τη διαδρομή ΠΕΙΡΑΙΑ – ΧΑΝΙΑ και αντίστροφα, με την επίδειξη
ταυτότητας μέλους της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας είναι στη διάθεσή σας για την
έκδοση της ταυτότητας και για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.
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ΓΩΝΙΑ… ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ

Ελλήνων και Ξένων συγγραφέων
ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ…

Ένα ποντικάκι κάποτε παρατηρούσε
από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη
γυναίκα του που ξεδίπλωναν ένα πακέτο.
“Τι λιχουδιά άραγε έκρυβε εκείνο το πακέτο;”, αναρωτήθηκε.
Όταν, όμως, οι δυο αγρότες άνοιξαν το
πακέτο δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλο
ήταν το σοκ που έπαθε, διαπιστώνοντας πως επρόκειτο για μια ποντικοπαγίδα!
Τρέχει γρήγορα λοιπόν, στον αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο:
“Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι! Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!”.
Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της και σηκώνοντας το λαιμό της είπε:
“Κυρ ποντικέ μου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για εσάς.
Αλλά δεν βλέπω να έχει καμία επίπτωση σε εμένα! Δε με ενοχλεί καθόλου η ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”
Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και του φώναξε:
“Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”
Το γουρούνι έδειξε συμπόνοια αλλά απάντησε:
“Λυπάμαι πολύ κυρ ποντικέ μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο
από το να προσευχηθώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω”.
Τότε το ποντικάκι στράφηκε προς το βόδι και του φώναξε, κρούοντας
τον κώδωνα του κινδύνου:
“Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”.
Και το βόδι απάντησε:
“Κοιτάξτε, κύριε ποντικέ μου, λυπάμαι πολύ για τον κίνδυνο που διατρέχεις, αλλά εμένα το μόνο που μπορεί να μου κάνει η ποντικοπαγίδα
είναι ένα τσιμπηματάκι!”.
Έτσι, ο καλός μας ποντικούλης, έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι, περίλυπος και απογοητευμένος γιατί θα έπρεπε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της ποντικοπαγίδας!
Την επόμενη νύχτα, ένας παράξενος θόρυβος, κάτι σαν αυτόν που κάνει η ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα του αγρότη που
έτρεξε να δει τι συνέβη.
Μέσα στη νύχτα, όμως, δεν πρόσεξε πως στην παγίδα είχε πιαστεί από
την ουρά ένα φίδι… Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα.
Η γυναίκα αρρώστησε βαριά και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Έμεινε λίγες ημέρες και επέστρεψε στο σπίτι, αλλά με υψηλό πυρετό. Ο γιατρός συμβούλεψε το σύζυγό της να κάνει ζεστές σουπίτσες.
Έτσι ο αγρότης έσφαξε την κότα για να κάνει μια καλή κοτόσουπα!
Η γυναίκα, όμως, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες
πήγαιναν στη φάρμα για να βοηθήσουν. Ο καθένας με τη σειρά του καθόταν στο προσκεφάλι της γυναίκας και της έδιναν και ένα δώρο. Για
να τους ταΐσει όλους αυτούς ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει το γουρούνι!
Τελικά, όμως, η γυναίκα δεν τη γλίτωσε! Πέθανε!
Στην κηδεία της ήρθε πάρα πολύ κόσμος, γιατί ήταν καλή γυναίκα και
την αγαπούσαν όλοι. Για να ταΐσει όλον αυτόν τον κόσμο ο αγρότης αναγκάστηκε να σφάξει το βόδι!
Ο κυρ ποντικός μας, έβλεπε όλο αυτό το πήγαινε έλα από την τρυπούλα του με πάρα πολύ μεγάλη θλίψη…
Όσο κι αν είναι πλέον συνηθισμένο να σκεφτόμαστε όλο και περισσότερο τον εαυτό μας, αδιαφορώντας -προκλητικά πολλές φορές- για το
διπλανό μας, ένα είναι σίγουρο:
Όταν κινδυνεύει κάποιος ή έχει ένα πρόβλημα (μικρό ή μεγάλο, δεν έχει
σημασία), βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο και κατ’ επέκταση το πρόβλημά του πολύ σύντομα θα γίνει και δικό μας!
N. G.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Διοικητής του ΕΣΚΕ Υποστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος και ο Διοικητής
της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών Αρχιπύραρχος
Χρήστος Λάμπρης.

Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος
του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κ. Μπάρδας
Ηλίας, η Διευθύντρια του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
(Μ.Τ.Π.Υ.) κα. Παπαγιάννη Μαρία, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) κ. Χριστακόπουλος Ευάγγελος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών (Σ.Α.Α.Α.) κ. Κονταρίδης Χρήστος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) κ. Παντελεάκος
Φίλιππος και ο Ταμίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) κ. Τσιβίκης Ηλίας.

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

Συνέχεια στη σελ. 7
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Συνέχεια από τη σελ. 6

Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Παναγιώτης Βελής, προέβη σε σύντομο χαιρετισμό και ενημέρωση για την πορεία της Ένωσης ως τώρα, όπου,
εκτός των άλλων, έκανε λόγο για τις προσφυγές στο Ελεγκτικό Συνέδριο που έχουν καταθέσει τα μέλη μας σχετικά με την εισφορά αλληλεγγύης και τις περικοπές των κύριων συντάξεων. Ακόμη, αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε μέλη μας από το ΜΤΠΥ και
το ΕΤΕΑΕΠ (ΤΠΔΥ), τα οποία είχαν αίσιο αποτέλεσμα, και επίσης μίλησε

για τις καινοτόμες δράσεις της Ένωσης, όπως η σύνταξη εφημερίδας
και η δημιουργία ιστοσελίδας, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε σειρά συναντήσεων, όπως με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον
Γενικό Γ.Π.Π., τον Αρχηγό του Π.Σ. τα Κόμματα της Βουλής, το Ταμείο
Πρόνοιας, το ΜΤΠΥ, το ΤΕΑΠΑΣΑ, τον Συνήγορο του Πολίτη, στους οποίους εξέθεσε τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη μας.

Τέλος, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε συναδέλφους και φίλους για την παρουσία τους, υποσχέθηκε επόμενες συναντήσεις και δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί ακόμα πιο επάξια στις προσδοκίες των μελών της και ευχήθηκε καλή χρονιά με τύχη και ευημερία σε όλους.

Το φλουρί της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας έπεσε στην κυρία Μαίρη Λαμπροπούλου, σύζυγος Κωνσταντίνου Κοροντζή, που αντιστοιχούσε
σε ένα γεύμα δύο ατόμων μετά μουσικής στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA
(Πλατεία Συντάγματος).
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.

Το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού
Σώματος, προέβη στη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους
2019 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε:
Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες:
Τους Αντιστράτηγους Π.Σ. Δημοσθένη Αναγνωστάκη και
Κωνσταντίνο Γιόβα και τους απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Β. Προαχθέντες στον βαθμό του Αντιστράτηγου Π.Σ.
τους Υποστράτηγους Π.Σ.:
Στέφανο Κολοκούρη (Επιχειρησιακός Υπαρχηγός)
Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο (Υπαρχηγός Υποστήριξης)
Γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστράτηγους Π.Σ.:
Ιωάννη Φωστιέρη, Ιωάννη Ράμφο, Απόστολο Σκρέκα, Ανδρέα
Ζαγκανά, Ναθαναήλ Ρήγα
Δ. Διατηρητέους τους Υποστράτηγους Π.Σ.:
Αναστάσιο Σωτήρχο, Αχιλλέα Τζουβάρα
Ε. Προαχθέντες κατ’ επιλογήν για τις θέσεις των Υποστράτηγων Π.Σ. τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:
Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο, Σπυρίδων Βαρσάμη, Νικόλαο Σπαή,
Ιωάννη Πετρούτσο
Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ.
έκρινε:
Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:
Κωνσταντίνο Πουλτίδη, Επαμεινώνδα Αγγελόπουλο, Φίλιππο
Παντελεάκο, Αριστείδη Μαυρόπουλο, Κωνσταντίνο Σκούπρα,
Ιωάννη Μαραγκάκη, Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Δημήτριο Σιμιτσή, Εμμανουήλ Τσολάκη
Β. Διατηρητέους τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:
Χαράλαμπο Χιώνη, Ευθύμιο Γεωργακόπουλο, Διονύσιο
Κουτσούκο, Άγγελο Τριπολιτσιώτη, Μάριο Αποστολίδη, Σπυρίδων Πέτρου, Εμμανουήλ Δαμουλάκη, Χρήστο Γκολφίνο,
Θεόδωρο Λαρέζο, Αλέξιο Ράπανο, Γεώργιο Πουρναρά, Κωνσταντίνο Παχίδη, Χρήστο Λάμπρη, Ιωάννη Σταμούλη.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.
Το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος υπό
την προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Π.Σ. Βασίλειου Ματθαιόπουλου, προέβη στη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2019 των Ανώτερων Αξιωματικών και έκρινε:
Ι. Κατ’ επιλογήν:
Α. Στο βαθμό του Αρχιπυράρχου τους Πυράρχους:
Παπαζαχαρία Ανδρέα, Κοντογιάννη Δημήτριο, Κοκμοτό
Βασίλειο, Παλιούρα Γεώργιο, Ρίζο Θωμά, Λαγουδάκη Νικόλαο,
Παλιό Ευάγγελο, Καραμαλίκη Ιωάννη, Ασημακόπουλο Κωνσταντίνο, Σπαθούλα Χρήστο, Ρίζο Ανδρέα
Β. Στο βαθμό του Πυράρχου τους Αντιπυράρχους:
Πλατά Χρήστο, Τσικαλά Γεώργιο, Βασιλάκη Μιχαήλ, Καρακίτσο Γεώργιο, Δαδούδη Κωνσταντίνο, Φράγκο Κωνσταντίνο,
Μίχα Αντώνιο, Τσιτσικά Ιωάννη, Αντωνάκη Δημήτριο, Γεωργανά
Δημήτριο, Γιαννάκη Xαράλαμπο, Πανόπουλο Ιωάννη, Κοσμίδη
Θεόδωρο, Καράμπελα Παναγιώτη, Ζαμάνη Ιωάννη, Μαυρομα-

τίδη Κωνσταντίνο, Παπαστάθη Σπυρίδωνα, Μαθιουλάκη
Δημήτριο (ΠΜ), Δελαβέρη Δημήτριο (ΠΜ), Δουμούζη Παράσχο (ΠΜ)
ΙΙ. Προακτέους κατ’ εκλογήν για κάλυψη ισάριθμων κενών θέσεων, στο βαθμό του Αντιπυράρχου τους Επιπυραγούς:
Τσολάκη Σάββα, Μούτσελο Λουκά, Τάτση Δημήτριο, Τσίκα
Κωνσταντίνο, Στεφανίδη Στέφανο, Φυσέκη Στέργιο, Παππά Αναστάσιο, Θεοδωρόπουλο Χρήστο, Αραμπατζή Ιωάννη, Φέκα
Ιωάννη, Κούρο Νικόλαο, Σεληνιωτάκη Μιχαήλ, Κούτρα Σπυρίδων, Φούκα Στυλιανό, Κίτσιο Λάμπρο, Τσάφου Γεωργία, Κόλλα Νικόλαο, Παλουκτσόγλου Χαράλαμπο, Μαρινάκη Βεκέντιο,
Μιχαλόπουλο Αναστάσιο, Καρατζά Αναστάσιο, Δαληβίγκα
Ιωάννη, Κουρούσια Απόστολο, Τσιώπο Κωνσταντίνο, Μπάτζο
Γεώργιο, Ζαφείρη Βασίλειο, Λαλιώτη Ευφροσύνη, Χαραλαμπάκη
Χαράλαμπο, Δερμανοπούλου Ελένη, Παπαδημητρίου Χαράλαμπο, Μπούγια Πέτρο, Κουλκουβίνη Περικλή, Λιακόπουλο
Ευάγγελο, Μανιφάβα Δημήτριο (ΥΓ), Κατρανίτσα Λαμπρινή
(ΥΓ), Καστρινό Ευστράτιο (ΤΑ), Πολυχρονόπουλο Γεώργιο (ΤΑ)
ΙΙΙ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Πυράρχους:
Κεφαλά Δημήτριο, Μπαμπάκο Νικόλαο, Χαμπίπη Αθανάσιο,
Μπαρδουνιώτη Νικόλαο, Γιαννούτσο Ηλία, Συμεωνίδη Νικόλαο,
Ρουμπή Στέργιο, Μουγγό Αναστάσιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εύχεται στους μεν
νεοπροαχθέντες, υγεία, δύναμη και πολύ τύχη στα νέα τους
καθήκοντα, στους δε αφυπηρετήσαντες υγεία, μακροημέρευση και να χαρούν αυτά που στερήθηκαν.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΠΑΞ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ (Ν. 4307/2014)

Σε συνάντηση που είχε ο
Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΤΕΑΠΑΣΑ, οι τ. μέτοχοι του Τομέα
Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.Υ.Π.Σ.
που συνταξιοδοτήθηκαν μετά
την 01-08-2012 και εισέπραξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για τον υπολογισμό του οποίου λήφθηκαν
υπόψη οι μειωμένοι βασικοί μισθοί σύμφωνα με τον ν.
4093/2012 και μέχρι σήμερα
δεν υπέβαλαν ΑΙΤΗΣΗ για αναπροσαρμογή του, μετά τη μερική αποκατάσταση των βασικών μισθών με τις διατάξεις
του ν. 4307/2014, πρέπει άμεσα
να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση.

Επίσης, μέχρι σήμερα δόθηκαν συμπληρωματικά εφάπαξ
σε 432 τ. μετόχους του τομέα
Πρόνοιας του Τ.Π.Υ.Π.Σ. που αντιστοιχούσε στο ποσό των
552.000,00€ περίπου και 145 τ.
μέτοχοι δεν το έχουν πάρει ακόμη που αντιστοιχεί στο ποσό
των 147.000,00 € περίπου.
Για το συμπληρωματικό
αυτό εφάπαξ ισχύει η 5/ετής
παραγραφή, που λήγει την
31/12/2021.
Το υπόδειγμα της αίτησης
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Ταμείου (teapasa.gr).
Για επιπλέον πληροφορίες
το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης είναι στη διάθεσή σας.
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Βαρβάρα Π. Βελή
Οικονομολόγος BSc, MSc, MBA, PhDc

Στις 8 Μαρτίου του
1857, οι εργάτριες μιας
κλωστοϋφαντουργίας
στη Νέα Υόρκη, μετείχαν σε μια μεγάλη εκδήλωση διαμαρτυρίας
απαιτώντας καλύτερες
συνθήκες εργασίας.
Αυτή η απεργία διαλύθηκε βίαια από την
αστυνομία της πόλης, όμως το γυναικείο εργατικό κίνημα μόλις είχε γεννηθεί. Είχε γίνει η
αρχή για ένα σκληρό αγώνα για τα δικαιώματα της γυναίκας στην εργασία αλλά και στα
εκτός εργασίας ζωή της. Σε ανάμνηση αυτής της
γυναικείας εξέγερσης, η 8η Μαρτίου
κάθε χρόνο καθιερώθηκε σαν διεθνής
ημέρα της γυναίκας, ο πρώτος εορτασμός της οποίας έγινε το 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος
των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια
αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Έπειτα, μετά την επικράτηση της
Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία,
καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως επίσημη Αργία.
Αυτό το παγκόσμιο κίνημα έφθασε
φυσικά και στην Ελλάδα. Η θέση της
γυναίκας στην ελληνική κοινωνία αναβαθμίστηκε, τουλάχιστον θεσμικά, όταν το 1952 με
τον νόμο 2159 οι Ελληνίδες απέκτησαν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι». Μπορούσαν δηλαδή πλέον να ψηφίζουν στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές αλλά και να
υποβάλουν υποψηφιότητα σε αυτές ώστε να
εκλεγούν. Πρώτη Ελληνίδα βουλευτής ήταν η
Ελένη Σκούρα που έβαλε υποψηφιότητα με το
κόμμα «Ελληνικός Συναγερμός». Στη συνέχεια, η άνοδος του φεμινιστικού κινήματος στη
Δύση τη δεκαετία του '60 αναζωογόνησε τη
Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας, που από το 1975

διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με αιχμή
του δόρατος την ανάδειξη των γυναικείων προβλημάτων και δικαιωμάτων.
Η 8η του Μάρτη λοιπόν είναι μια ημέρα ξεχωριστή, καθώς έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας και ημέρα των δικαιωμάτων της, τονίζοντας την ισότητα των
δύο φύλων. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα; Όχι βέβαια. Αν, όμως, αναφερόμαστε για
τις δημοκρατικές χώρες της Δύσης, σίγουρα ναι.
Για τον υπόλοιπο κόσμο, όμως, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, ούτε σκέψη για ισότητα και
ίσα δικαιώματα των δύο φύλων υπάρχει. Εκεί
απουσιάζει η παιδεία, που είναι το ύψιστο αγα-

θό που ανοίγει τους ορίζοντες, τους ουρανούς
της ελευθερίας, τις πηγές της γνώσης και της
κρίσης, ενώ η ανυπαρξία του φεμινιστικού κινήματος είναι φανερή. Η όποια απόπειρα πνίγεται στο αίμα πριν καλά καλά αρχίσει. Οι γυναίκες απουσιάζουν από τα κοινά. Η έξοδος από
το σπίτι είναι απαγορευτική. Η κυκλοφορία περιορισμένη. Ο φόβος κυριαρχεί σε κάθε βήμα
της. Η απαγόρευση των γονέων, των αδελφών,
του άνδρα, τη δεσμεύει. Η κοινωνία είναι συντηρητική. Καμιά σκέψη για αποδοχή χειραφέτησης της γυναίκας. Αυτή που την πέτυχε,
στα προηγμένα κράτη, ύστερα από σκληρούς

αγώνες. Και μόνο το γεγονός ότι μια γυναίκα
που βιάζεται, θανατώνεται από τους γονείς και
τους αδελφούς, για την οικογενειακή τιμή,
ενώ ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος, αποδεικνύει τη θέση της, σ' αυτές τις κοινωνίες.
Στο παγκόσμιο στερέωμα, στο πέρασμα
των χρόνων, σε τόσους πολιτισμούς, σε τόσες
ιστορικές στιγμές, έλαμψε ένα πλήθος Γυναικών, για να δείχνει το δρόμο στις επερχόμενες,
να τις κάνουν υπερήφανες, να κρατούν ψηλά
το κεφάλι και να λησμονούν τα εκατομμύρια
των γυναικών που σαν ανθοδέσμες στολίζουν κανάλια, πίστες και περιοδικά.
Η γυναικεία αναγνώριση σημειώνεται με
αργά βήματα. Στην Ελλάδα, ημέρα με
την ημέρα, όλο και περισσότερες γυναίκες κατακτούν τους χώρους της
πολιτικής, της επιστήμης, της επιχείρησης. Το άρωμα γυναίκας διεισδύει
όλο και περισσότερο στις ανώτατες
βαθμίδες αφού αυτές είναι ιδιαίτερα
δημιουργικές, εργατικές, διορατικές
και επικοινωνιακές σε υψηλότερο επίπεδο από τους άνδρες, αποτελεσματικές και ηθικές. Αλλά και στη μόρφωση
δεν υστερούν έναντι των ανδρών,
όπως οι στατιστικές το επιβεβαιώνουν.
Σταδιακά ελέγχει την πορεία της ζωής της.
Ο δρόμος των γυναικών προς την εξέλιξη
και την επιτυχία είναι χωρίς επιστροφή κι ας
είναι ακόμη μια μειοψηφία. Εκείνο όμως που
ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούν, είναι πως οι μεγαλύτερες ανθρώπινες ιδέες και αλλαγές ξεκίνησαν πάντα από μειοψηφίες.
Κρατώντας, λοιπόν, στη μνήμη μας και
στην καρδιά μας το σπουδαίο κοινωνικό ρόλο
που διαδραμάτισε η γυναίκα, στην Ελλάδα σε
περιόδους κρίσης, ας ευχηθούμε και εμείς με τη
σειρά μας ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ.

«ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΘΥΜΟΣ» ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Ε.Δ. & Σ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΛΙΔΙΣΜΕΝΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Σε εφαρμογή των δύο αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ, που έλεγαν για επαναφορά των
συντάξεων στις αποδοχές του 2012 και της
σχετικής Κ.Υ.Α., πιστώθηκαν τα ποσά για 47 μήνες στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των συναδέλφων, οι οποίοι πηγαίνοντας στα ΑΤΜ των Τραπεζών και βλέποντας τι παίρνουν, καταλαβαίνουν ότι δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι:
1. Μας έδωσαν ένα επίδομα εφάπαξ που αφορά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο 2012 έως 30 Ιουνίου 2016.
2. Τα ποσά δεν αντιστοιχούν σε αυτά που αναμέναμε, βάσει και των
αναδρομικών που μας είχαν πιστωθεί με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, αρχής γενομένης από το 2014 και για τα επόμενα τρία χρόνια.

3. Υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις στα κατατεθειμένα ποσά σε
συναδέλφους, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις.
4. Δεν μπαίνουν στη βασική μας σύνταξη.
5. Δεν αποδίδουν χρήματα για το χρονικό διάστημα από 1-7-2016 έως
31-12-2018.
Αποτέλεσμα αυτών είναι η αγανάκτησή μας να είναι δικαιολογημένη, από την στιγμή μάλιστα που δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από τον
ΕΦΚΑ, για τον τρόπο που αποδόθηκαν και υπολογίστηκαν.
Το Δ.Σ. της Ένωσης, σε πλήρη συνεργασία με την Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και τις άλλες Ενώσεις καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την κατανόηση και επίλυση του προβλήματος από
τους αρμόδιους.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Σπυρίδων Χ. Μουρατίδης
πτυχιούχος Νομικής Σχολής, Διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μετά την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου και την προέλαση των κεμαλικών στρατευμάτων μέχρι την Προποντίδα και τα Στενά, ένα
μεγάλο μέρος του ποντιακού πληθυσμού είχε καταφύγει στα παράλια της Τραπεζούντας, της Τρίπολης, των Κοτυώρων, της Οινόης και της
Κερασούντας, με σκοπό να επιβιβασθεί σε πλοία
και να φύγει για την Ελλάδα, διαδικασία που άρχισε το Νοέμβριο του 1922 και συνεχίστηκε με έντονο ρυθμό μέχρι τον
επόμενο Μάρτιο. Ο υπόλοιπος προσφυγικός πληθυσμός του Πόντου
ήρθε στην Ελλάδα με τη διαδικασία της ανταλλαγής.
Η συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων κατέφυγε στην Κέρκυρα με τη μορφή των ομαδικών αποστολών. Οι αποστολές αυτές άρχισαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 1922 και
συνεχίστηκαν με έντονο ρυθμό για τρεις μήνες, χωρίς να παύσουν και
στη συνέχεια, αφού πρόσφυγες απεστάλησαν στην Κέρκυρα μέχρι και
τον Οκτώβριο του 1924.

Φωτ. Πόντιοι πρόσφυγες στην Κέρκυρα, 20.1.1923
Έτσι, Πόντιοι πρόσφυγες αποβιβάζονται για πρώτη φορά στην
Κέρκυρα, στις 20 Ιανουαρίου του 1923. Άλλη καταγεγραμμένη ομαδική αποστολή είναι αυτή του Αυγούστου του 1923 και αφορούσε την
προσφυγή στην Κέρκυρα 355 ατόμων τα οποία αποβιβάστηκαν κοντά
στο Υγειονομείο, στο σημερινό Παλαιό Λιμάνι της Κέρκυρας. Πόντιοι
απεστάλησαν ομαδικά μέσα στο 1923 και στους Παξούς. Επρόκειτο
για 40 περίπου άτομα.
Ο συνολικός αριθμός των προσφύγων που κατέφυγαν στην Κέρκυρα ανέρχεται το λιγότερο σε 30.000, από τους οποίους οι 1.500 περίπου προέρχονταν από τον Πόντο. Η πλειονότητα των προσφύγων
που ήρθαν στην Κέρκυρα δεν παρέμειναν σ’ αυτήν, αφού κάθε άλλο
παρά συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις μίας μόνιμης εγκατάστασης.
Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος αυτών αναχωρεί από την Κέρκυρα ομαδικά, όπως εξάλλου είχε αφιχθεί σε αυτήν. Στο νησί υπάρχουν ομάδες
προσφύγων με κοινό τόπο προέλευσης, οι οποίες διατηρούν τη συνοχή
τους, ιδιαίτερα το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την άφιξή τους στην
Κέρκυρα, με αποτέλεσμα η απόφαση για αναχώρηση, απόρροια της
εμφανούς έλλειψης των προϋποθέσεων μίας αξιοπρεπούς οριστικής
εγκατάστασης, να είναι μάλλον συλλογική παρά ατομική επιλογή.
Ομοίως και οι Πόντιοι πρόσφυγες αναχωρούν ομαδικά. Οι καταγεγραμμένες αναχωρήσεις τους αφορούν την αποστολή 700 Ποντίων
στην Καβάλα, στις αρχές Μαΐου του 1923, κατόπιν εντολής του Υπουργείου Υγιεινής, και την αποστολή 355 Ποντίων στην Δράμα, στα μέσα
Αυγούστου του 1923.

Για τη διαπίστωση της υγιεινής κατάστασης των αναχωρούντων
προσφύγων, ορίζονται ιατροί για εκτέλεση υπηρεσίας στο πλοίο. Όμως
δεν λείπει και η περίπτωση όπου ο έλεγχος της υγιεινής κατάστασης
των υπό αναχώρηση προσφύγων γίνεται σε λοιμοκαθαρτήριο. Πρόκειται για το λοιμοκαθαρτήριο του Γουβίνου όπου, τον Απρίλιο του
1923, στάλθηκαν για «κάθαρση» Πόντιοι πρόσφυγες πριν τη μετακίνησή τους στην Καβάλα.
Οι Πόντιοι πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν
στην Κέρκυρα, στις 20 Ιανουαρίου, εγκαταστάθηκαν στη νησίδα Βίδο, κοντά στο
Λιμάνι της Κέρκυρας. Πόντιοι πρόσφυγες
εγκαθίστανται σε επιταγμένες κατοικίες
και αποθήκες, κυρίως όμως στο Παλαιό
Φρούριο το οποίο δέχτηκε χιλιάδες προσφύγων. Εκεί έμειναν, μαζί με πρόσφυγες
της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής
Θράκης, μέχρι το 1930, όταν δόθηκαν οι
κατοικίες στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Κέρκυρας. Στους συνοικισμούς
αυτούς, οι οποίοι είχαν συνολικά 157 κατοικίες, εγκαταστάθηκαν 12 οικογένειες από τον Πόντο (έξι από την
Κερασούντα, δύο από την Τραπεζούντα και την Τρίπολη και μία από τη
Σαμψούντα και την Πουλαντζάκη).
Η Κέρκυρα δεν είχε τη δυνατότητα να κρατήσει κάποιο σημαντικό
αριθμό από τους πρόσφυγες που κατέφυγαν σε αυτή. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ήταν εγκατεστημένοι στην Κέρκυρα 2.000 περίπου
πρόσφυγες. Η έλλειψη δυνατότητας επαγγελματικής αποκατάστασης
ήταν ο κυριότερος από τους λόγους οι οποίοι ανάγκασαν τους πρόσφυγες, και φυσικά και τους Ποντίους, να φύγουν από αυτήν, αναζητώντας κάποιο καταλληλότερο μέρος για οριστική εγκατάσταση στην
υπόλοιπη Ελλάδα.

Το δημοτολόγιον της Ενώσεως. Πληθυσμός και
οικονομία στην πόλη και τα προάστια της Κέρκυρας
μετά την Ένωση των Επτανήσων με το ελληνικό κράτος.

Φωτεινή Σ. Καρλάφτη –Μουρατίδη
Σπυρίδων Χ. Μουρατίδης

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η προσέγγιση, η ανάλυση και η επεξεργασία δεδομένων που αφορούν τον πληθυσμό
και την οικονομία της πόλης και των
προαστίων της Κέρκυρας μετά την Ένωση των Επτανήσων με το ελληνικό κράτος.
Η μελέτη αυτή αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας στα βιβλία δημοτολογίου του Δήμου Κερκυραίων, που συντάχθηκαν το έτος 1867, όπου καταγράφονται σημαντικότατα στοιχεία των 19.664
δημοτών, όσον αφορά την ονοματοδοτική συμπεριφορά, την καταγωγή, τον τόπο διαμονής, το θρήσκευμα,
την επαγγελματική δραστηριότητα, την ηλικιακή δομή, το μέγεθος των
οικογενειών των δημοτών, κ.ά.
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Μαρίνα Α. Μαρκαντώνη
Δικηγόρος,
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτιλιακό Δίκαιο, Αγγλία (Κάτοικος Λονδίνου)

Η Ελλάδα στα χρόνια
της κρίσης, η Ελλάδα
που «διώχνει» τα παιδιά της... πόσες φορές
έχουμε ακούσει τις φράσεις αυτές καθότι κι άλλες παρεμφερείς από πολιτικά πρόσωπα, μέσα
μαζικής ενημέρωσης,
αλλά και από τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας καθώς και
από την ίδια την οικογένειά μας.
Παρ’ όλα αυτά, εδώ δεν θα μιλήσουμε
όμως για πολιτικές αναλύσεις και περιαυτολογίες, παρά για τη σημερινή πραγματική κατάσταση των νέων μέσα από τα «μάτια» και
τα προσωπικά βιώματα ενός νέου παιδιού με
όνειρα και φιλοδοξίες – θα αναφερθούμε στις
προσδοκίες της αποκαλούμενης γενιάς των Ελλήνων «νεο-μεταναστών». Αυτών των νέων
παιδιών που με μια βαλίτσα πτυχία, περγαμηνές κι εργατικότητα ανοίγουν διάπλατα
τα φτερά τους για μέρη μακρινά προς αναζήτηση προσοδοφόρου εργασίας, καλύτερης
ποιότητας ζωής και αυτοεκπλήρωσης.
Η πραγματικότητα βέβαια ποτέ δεν είναι
τόσο ουτοπική, ούτε οι ευκαιρίες πέφτουν βροχή με το που κατεβαίνει κανείς από το αεροπλάνο και αντικρίζει το συννεφιασμένο (κατά
κύριο λόγο) καιρό. Όπως κάθε αγώνας θέλει
θέληση, υπομονή κι επιμονή.
Οι νέοι ωθημένοι από τα ανησυχητικά
υψηλά ποσοστά ανεργίας και την αγωνία της

ελληνικής οικονομικής πραγματικότητας αναζητούν οάσεις ελπίδας και μακρινά καταφύγια
υποσχέσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύσεις Ελληνικών και ξένων εφημερίδων εκατοντάδες
χιλιάδες νέοι έχουν φύγει από τη χώρα για Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία, Αυστραλία
κ.ά. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κάτω των
35 ετών.
Συνήθως, λοιπόν, υπάρχουν δύο βασικές
κατηγορίες «νεο-μεταναστών»: αυτοί που ξενιτεύτηκαν για σπουδές και μετέπειτα παρέμειναν στο εξωτερικό για να κυνηγήσουν μια
θέση απασχόλησης στον τομέα των σπουδών
τους, κι εκείνοι που εξαναγκάστηκαν να ξενιτευτούν σε κάποιο μετέπειτα σημείο της ζωής
τους λόγω των δυσβάστακτων οικονομικών
δυσκολιών. Η λεγόμενη «Generation G»
(Γενιά G).
Βέβαια, όπως με κάθε νέα αρχή, υπάρχουν
ορισμένοι «σκόπελοι» που πιθανόν κάποιος να
αντιμετωπίσει, όπως η ξένη γλώσσα, διαφορετική νοοτροπία, ο καιρός, η απόσταση από
τους φίλους και η οικογένεια και πάνω από όλα
ο μουσακάς της μαμάς!
Από την άλλη όμως, ισχύει ότι προοπτικές
έξω υπάρχουν αρκετές αλλά ως επί το πλείστον
προϋποθέτουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές
σπουδές στην ίδια χώρα ή έστω σχετική προηγούμενη επαγγελματική προϋπηρεσία και κατάρτιση. Για μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, απαιτείται σταθερή διεύθυνση κατοικίας, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και ειδική άδεια παραμονής εάν η χώρα μετανά-

στευσης βρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Κάθε επάγγελμα και ειδικότητα έχει
τις ιδιαιτερότητές του και καλό είναι κάποιος
να διερευνήσει εκ των προτέρων όλα τα σχετικά δικαιολογητικά προτού αποφασίσει να
αναζητήσει το μέλλον του σε άλλη χώρα.
Κάθε προσπάθεια θέλει οργάνωση και προετοιμασία από τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή, τις συνεντεύξεις. Η λίστα είναι εκτενής,
γι’ αυτό αυτά κι άλλα πολλά ίσως να αποτελέσουν το αντικείμενο μελλοντικού άρθρου.
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας είναι και
τα έξοδα καθότι σαφώς η ζωή ίσως να είναι αρκετά πιο ακριβή ιδιαίτερα κατά τα πρώτα δειλά βήματα. Όλα αυτά όμως συνήθως αντισταθμίζονται αργότερα με περισσότερες και
πιο γενναιόδωρες απολαβές, οργάνωση, σεβασμό και αξιοκρατία. Το «μπράβο», το «ευχαριστώ» και την αναγνώριση που επιζητάς
μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά.
Και άμα τυχόν ακόμη σου λείπουν οι φίλοι και
η οικογένειά σου για να μοιραστείς τις εμπειρίες και τις ιστορίες στο τέλος της ημέρας, το
Skype και το ίντερνετ έχουν τη λύση!
Η απόφαση ενός νέου να αλλάξει τρόπο
ζωής είναι ένα μεγάλο βήμα αλλά στην ουσία
σημασία έχει να είναι κάποιος ευτυχισμένος και
να παίρνει συνειδητές αποφάσεις για το μέλλον του. Γιατί σίγουρα σαν την Ελλάδα και τις
σπιτικές νοστιμιές δεν έχει, αλλά με τους δικούς
μας ανθρώπους έστω και νοερά δίπλα μας, ο
καθένας μπορεί να ψάξει και να φτιάξει τη δική
του Ιθάκη...

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

Στις 19.02.2019, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η παρουσίαση του επετειακού βιβλίου με τίτλο: «Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Το συνδικάτο του Πυροσβέστη» «30 χρόνια μάχες ζωής για τον Έλληνα Πυροσβέστη», ένα βιβλίο – ντοκουμέντο, αφιερωμένο στους ανώνυμους
μαχητές της φωτιάς, άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού
Σώματος.

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

ροσβέστη, αποκαλύπτεται το
μεγαλείο ψυχής των ανθρώπων που ρίχνονται στη φωτιά
για να σώσουν συνανθρώπους μας, αλλά και το χρόνιο
έλλειμμα της πολιτείας που
ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει
το λειτούργημά μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
Στην ομιλία του, και αφού ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους, ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Σταθόπουλος, ανέφερε την αναγκαιότητα συγγραφής αυτού του βιβλίου και στην συνέχεια μίλησαν,
ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Μανώλης Σταυρακάκης, ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος και ο νομικός σύμβουλος της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Κώστας Πενταγιώτης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: Βουλευτές, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, εκπρόσωποι Κομμάτων, εκπρόσωποι Σωματείων,
ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Σώματος, Πρόεδροι των Ενώσεων της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., καθώς και πλήθος άλλων συναδέλφων εν ενεργεία και απόστρατοι.
Η Ε.Α.Α.Π.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Παναγιώτη Βελή,
τον Αντιπρόεδρο Ανδρέα Μαρκαντώνη και τον Γενικό Γραμματέα Ιωάννη Ζαχίλα.

12

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1956

Βασίλης Κ. Παπαζάχος
Ομότιμος Καθηγητής Γεωφυσικής, Α.Π.Θ.

Τ

α θαλάσσια κύματα που
γεννιούνται στις υποθαλάσσιες εστίες μεγάλων
σεισμών, τα γνωστά Τσουνάμι
(από την αντίστοιχη Ιαπωνική
λέξη), έγιναν γνωστά και στους
Έλληνες, κυρίως μετά τα καταστρεπτικά τσουνάμι: το 2004
στη Σουμάτρα και το 2011 στην
Ιαπωνία. Στη χώρα μας ο κίνδυνος από τα τσουνάμι είναι μικρός, σε σχέση με τις άμεσες
συνέπειες των σεισμών στις οικοδομές, δεν είναι όμως ανύπαρκτος.
Είναι γνωστά 83 τσουνάμι,
που έγιναν στην Ελλάδα και τις
γύρω περιοχές από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και περιγράφονται λεπτομερώς στο βιβλίο: «Οι Σεισμοί της Ελλάδας»
(Β. και Κ. Παπαζάχου, σελ. 286,
2003, εκδόσεις Ζήτη). Ορισμένα
απ’ αυτά είχαν σημαντικές συνέπειες. Δύο ήταν τα μεγαλύτερα. Το πρώτο ήταν αποτέλεσμα
του μεγάλου σεισμού μεγέθους
8,3 Ρίχτερ που έγινε στις 21 Ιουλίου του 365 μ.Χ. στη Δυτική
Κρήτη και το δεύτερο εκείνο
στις 18 Αυγούστου του 1303
μ.Χ. στη Ρόδο. Τα δύο αυτά θαλάσσια κύματα προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και κατά μήκος των βόρειων και νότιων
ακτών όλης της Μεσογείου.
Το τελευταίο από τα μεγάλα

γνωστά τσουνάμι της Ελλάδας
έγινε στις 9 Ιουλίου 1956 στην
Αμοργό και ήταν αποτέλεσμα
ενός μεγάλου σεισμού μεγέθους
7,5 Ρίχτερ που έγινε τότε εκεί και
ενός μετασεισμού του μεγέθους
6,9 που ακολούθησε (μετά από
13 λεπτά) τον κύριο σεισμό.
Εγώ ήμουν τότε νεαρός σεισμολόγος στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών και με επισκεπτόταν εκεί φίλοι μου. Είχα κατασκευάσει ένα
ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο
χρησιμοποιούσε ένα φωτοκύτταρο και χτύπαγε ένα κουδούνι
στο θυρωρείο του Αστεροσκοπείου όταν γινόταν ισχυρός σεισμός. Έτσι, ο θυρωρός μας τηλεφωνούσε και στα σπίτια μας
όταν χτύπαγε το κουδούνι.
Στις 8 Ιουλίου 1956 το απόγευμα με επισκέφθηκε στο
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο ξαδερφός μου, Γιώργος Παπαζάχος
που ήρθε να με ενημερώσει ότι
πήρε το πτυχίο του θεολόγου και
ότι σκόπευε να γίνει και γιατρός. Κατεβήκαμε, με το Γιώργο,
στο θάλαμο των σεισμογράφων
όταν γραφόταν ένας σεισμός
μεγέθους 5 Ρίχτερ και με ρώτη-

Προσφορά των Πολυκαταστημάτων Attica
Τα πολυκαταστήματα Attica παρέχουν
στους απόστρατους των
Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας, έκπτωση 10% με
την επίδειξη των στρατιωτικών ταυτοτήτων
τους στα ταμεία των πολυκαταστημάτων της εταιρείας.
Για τους απόστρατους της ΕΑΑΠΣ με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.
ΑΘΗΝΑ: Attica/City Link, Πανεπιστημίου 9 - Attica/Golden Hall,
Λ. Κηφισίας 37Α, Μαρούσι.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Attica/ΤΣΙΜΙΣΚΗ, Τσιμισκή 48-50 - Attica/COSMOS, 11ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Πυλαία.
Η έκπτωση ισχύει για όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τις εκπτωτικές περιόδους.

σε αν ήταν προσεισμός. Ήταν
πράγματι προσεισμός που έγινε
στις Κυκλάδες.
Την άλλη μέρα (στις 9 Ιουλίου 1956) στις πέντε το πρωί
χτύπησε το κουδούνι και με
πήρε στο τηλέφωνο ο νυχτοφύλακας (ο Νίκος Δουκέλης),
μου είπε ότι χτυπάει το κουδούνι και ότι θα τηλεφωνήσει
και στον καθηγητή (Άγγελο Γαλανόπουλο). Πήγα στο Αστεροσκοπείο και βρήκα τον Γαλανόπουλο στο θάλαμο των σεισμογράφων αναστατωμένο, γιατί
είδε την καταγραφή ενός μεγάλου σεισμού και μέσα στη σύγχυσή του έσπασε τη τζαμαρία
του σεισμογράφου. Ανέλυσα τα
σεισμογράμματα και υπολόγισα
μέγεθος 7,5 Ρίχτερ για τον κύριο
σεισμό και 6,9 για τον μετασεισμό, με επίκεντρα και των δύο
στην Αμοργό.
Ο Γαλανόπουλος μου είπε ότι
το επίκεντρο δεν είναι στην
Αμοργό αλλά στη Σαντορίνη,
γιατί του τηλεφώνησαν ότι έγινε έκρηξη του ηφαιστείου της
Σαντορίνης. Επανέλαβα τις μετρήσεις και κατέληξα στο ίδιο
συμπέρασμα, δηλαδή ότι και οι

δύο σεισμοί είχαν επίκεντρο
στην Αμοργό και όχι στη Σαντορίνη. Όπως μάθαμε αργότερα, οι
δύο σεισμοί σήκωσαν σύννεφα
σκόνης τα οποία φωτίστηκαν
από τον πρωινό Ήλιο και έδωσαν τη λανθασμένη εντύπωση
ότι έγινε έκρηξη του ηφαιστείου
της Σαντορίνης.
Έφυγα αμέσως για την περιοχή όπου είδα τις συνέπειες
των δύο σεισμών και του μεγάλου τσουνάμι που ο μεγάλος
σεισμός δημιούργησε. Μεγάλες
οι ζημιές και πολλοί οι θάνατοι
και οι τραυματισμοί (53 θάνατοι
και 100 τραυματισμοί). Το τσουνάμι ανέβηκε στα 25 μέτρα στην
Αμοργό, στα 20 μέτρα στην
Αστυπάλαια, στα 10 μέτρα στη
Φολέγανδρο, στα 5 μέτρα στο
Ηράκλειο της Κρήτης και έφθασε μέχρι τη Σμύρνη και τη Μέση
Ανατολή. Το τσουνάμι συνέβαλε
στις καταστροφές αλλά δε σκότωσε ανθρώπους. Η μη απώλεια ανθρώπινων ζωών από το
τσουνάμι οφείλεται και στο γεγονός ότι τότε οι κατοικημένες
περιοχές δεν επεκτείνονταν στις
θαλάσσιες ακτές, όπως συμβαίνει σήμερα.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ε.Α.Α.Π.Σ.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθήνας (Σ.Δ.Υ.Α.) στην
ετήσια εκδήλωσή του στο Πνευματικό Κέντρο του
Δήμου Αθηναίων, μεταξύ των άλλων τίμησε τα (10)
πρώτα μέλη του Συλλόγου που τερμάτισαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας τον Νοέμβριο του
2018, μεταξύ αυτών και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Ανδρέας Μαρκαντώνης.
Τους πρώτους τρεις μήνες του 2019 ο Αντιπρόεδρος
εκπροσώπησε την ΕΑΑΠΣ στους παρακάτω αγώνες δρόμου:
Την 27η Ιανουαρίου στα ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ 2019 (Φιλοθέη), απόσταση (10) χιλιομέτρων.
Την 17η Φεβρουαρίου στον 4ο ΕΥΚΛΕΙΟ αγώνα δρόμου βουνού
ΝΟΤΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ, απόσταση (15) χιλιομέτρων.
Την 10η Μαρτίου στον 5ο αγώνα δρόμου βουνού ΡΑΜΝΟΥΣ (Γραμματικό Αττικής), απόσταση (19,5) χιλιομέτρων.
Την 17η Μαρτίου στον ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 2019, τερμάτισε στην 1η θέση των (5) χιλιομέτρων στην ηλικιακή κατηγορία (6569).
Παρακαλούνται τα μέλη που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες να ενημερώνουν την Ένωση με e-mail, προκειμένου πρώτον
να δημοσιεύονται στην εφημερίδα μας και δεύτερον να δημιουργήσουμε τη δική μας ομάδα…

