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Η ‘Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
σας εύχεται
Χρόνια πολλά & Ευτυχισμένο το 2020
με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία

Αναδρομικά - Ενημερωτικά σημειώματα Παρακράτηση σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ)

Παρατηρήθηκε ότι
ο ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους) το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκδίδει αποφάσεις με τις οποίες θα παρακρατήσει από τον Φεβρουάριο του
2020 από συναδέλφους ποσά, χωρίς να γίνεται, όπως προβλέπεται, ουσιαστική και λεπτομερής ενημέρωσή τους. Επίσης, συνάδελ-

φοι διαπίστωσαν, ότι στην πληρωμή της σύνταξης του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ήταν λιγότερα τα ποσά από εκείνα που έπαιρναν. Με
αφορμή τα παραπάνω, θεωρήσαμε σκόπιμο,
μετά από συναντήσεις που είχαμε με τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τα θέματα που έχουν προκύψει:
Συνέχεια στη σελ. 3

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Πρόσφατα είχα ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, άρθρο σχετικό για τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς οι απόψεις μου όλο και περισσότερο
βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα.
Παρακολουθώ τα γεγονότα από την τηλεόραση και δεν έχω την αμεσότητα που
έχουν οι παράγοντες που ενεργούν στον
τόπο του συμβάντος, έχω όμως άποψη έστω
και από μακριά, μιας και τα αποτελέσματα
των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι
ορατά και ιδιαίτερα για ένα έμπειρο μάτι.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ (ΓΛΚ)
Παναγιώτης Βελής

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας

σελ. 1-3

σελ. 1-3

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ
ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

σελ. 1-2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ - ΘΕΣΕΩΝ
Στον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

σελ. 5

σελ. 7

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ 251 Γ.Ν.Α.

σελ. 2

ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Σπύρος Μουρατίδης

Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ
ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Με λαμπρότητα τελέσθηκε και φέτος στις
17 Δεκεμβρίου 2019 στον Μητροπολιτικό Ναό
Αθηνών η δοξολογία για τον εορτασμό των
Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω,.
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ. Χρυσόστομος,
που εκπροσώπησε τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β’, παρουσία του Διευθυντή της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνέχεια στη σελ. 2

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Ανδρέας Β. Κουλούρης

σελ. 7

σελ. 4

ΠΑΛΙΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Ανδρέας Μαρκαντώνης

ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ

σελ. 6

σελ. 8

Η ΕΜΑΚ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ 6,4 R

σελ. 7

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΠΣ

σελ. 8

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΟ 251 Γ.Ν.Α.

Πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος από το
κτίριο της οδού Κεφαλληνίας
104 στις εγκαταστάσεις του
251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας επί της
οδού Π. Κανελλοπούλου 3 (πρώην Κατεχάκη),
δίπλα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου
οι μεν διοικητικές υπηρεσίες και ο Αρχίατρος
στεγάζονται στον 7ο όροφο του κτιρίου Α’
(απέναντι από την κεντρική πύλη), οι δε ιατροί
εκτελούν υπηρεσία στις κλινικές.
Τηλέφωνα γραφείων ιατρών Π.Σ.: 210
7464314, 210 7464311, 210 7464310
Η διαδικασία παροχής υπηρεσιών υγείας για
τους συνταξιούχους συναδέλφους και τα μέλη
των οικογενειών τους, από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.) είναι:
1.
Έκτακτα περιστατικά: Μεταβαίνουμε
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210
7463300.
2.
Ιατρικές εξετάσεις και εγγραφή φαρμάκων: Απαραίτητα κλείνουμε ραντεβού στο τηλέφωνο 210 7463300. Πρέπει να έχουμε μαζί
μας το βιβλιάριο ασθενείας και την κάρτα εισόδου σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
Η κάρτα εισόδου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία χορηγείται από την Ένωσή μας, στα μέλη
της, στους συζύγους και στα τέκνα αυτών, μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Τα τέκνα τα οποία
σπουδάζουν δικαιούνται κάρτα μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ
ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

στάτες στην Αυλή του.
Όμως, όταν αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τη
Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη κ. Νεκταρίχρυσή
εικόνα του, ο Ναβουχοδονόσωρ εξοργίου Κιούλου.
στηκε 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 Ναβουδονόσωρ
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.
Τέλος, ακολούθησε εκδήλωση
στη Λέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.).
Εορτασμός των Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω στη Θεσσαλονίκη
Στην τελετή παρέστησαν, η πολιτική
και
φυσική
Ηγεσία του Πυροσβεστικού
Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω ήταν τρία εβραιΣώματος,
εκπρόσωποι
Κομμάτων, εκπρόσωποι
όπουλα, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, που
Σωμάτων,
Αξιωματικοί,
Υπαξιωματικοί και Πυκατάγονταν από βασιλικό γένος και ζούσαν στα
Ιεροσόλυμα. Όταν η πόλη τους κυριεύτηκε ροσβέστες του Π.Σ., επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαραπό τον βασιλιά των Βαβυλωνίων, Ναβουχοδονόσορα Β' τον Μέγα (634-562 π.Χ), τα τρία
παιδιά σύρθηκαν αιχμάλωτα στη Βαβυλώνα
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μαζί με τον φίλο τους Δανιήλ, τον μετέπειτα
προφήτη. Εκεί ξεχώρισαν για τη φρόνηση και
την αρετή τους και ο βασιλιάς τους διόρισε επι-

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

χηγοί του Σώματος, συνταξιούχοι συνάδελφοι, εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων και
συνδικαλιστικών φορέων.
Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής και ο Ταμίας Βασίλειος
Κουλούρης.
Παρόμοιες εκδηλώσεις μνήμης και τιμής
των Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω, πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος πανελλαδικά.

ΑΝ ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ

Η ‘Ενωσή μας κάνει γνωστό σε όλους
τους συναδέλφους εν ενεργεία, εν αποστρατεία και μέλη των οικογενειών τους ότι
η εφημερίδα μας “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για
ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ” με χαρά στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες, μελέτες, λογοτεχνία,
ποίηση, ζωγραφική ή άλλες δεξιότητες δραστηριότητες γενικότερου ενδιαφέροντος.
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Συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Μετά την ψήφιση και εφαρμογή του
ν.4575/2018 περί αναδρομικών, η ΕΑΑΠΣ κατήγγειλε την πολυδιαφημιζόμενη καταβολή
αναδρομικών, σαν μία προσπάθεια εξαπάτησης
των συνταξιούχων.
Σε συνέχεια αυτής και έχοντας υπόψη:
• Τις διαμαρτυρίες πλήθους συναδέλφων
για λάθη στον υπολογισμό και την καταβολή
των αναδρομικών τους, βάσει του ν.4575/2018.
• Τις αιτήσεις που κατέθεσαν πολλοί συνάδελφοι προς τον ΕΦΚΑ αιτήσεις – δηλώσεις
επιφύλαξης για τον ορθό επανυπολογισμό
των ληφθέντων αναδρομικών, χωρίς μέχρι
σήμερα να έχουν απαντηθεί.
• Τις συνεχείς παραστάσεις μας στους αρμοδίους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) τόσο της
ΕΑΑΠΣ όσο και της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΑΣΑ, όπου ζητούσαμε να αποστείλουν στους δικαιούχους ενημερωτικό, μαζί με αναλυτικό
φύλλο, όπου να φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού τους.
• Την ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση ότι
μετά από ελέγχους του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκαν
σοβαρά λάθη και παραλείψεις στις καταβολές
και ζήτησε κατανόηση διότι θα πρέπει να ζητηθούν πίσω χρήματα.
Ύστερα από τα παραπάνω ενημερωθήκαμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί
συνάδελφοι λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ (ΓΛΚ)
έγγραφα παρακράτησης σύνταξής τους, με
τα οποία τους γνωστοποιούν, ότι οφείλουν
ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και,
ότι αυτά, προέρχονται από αναδρομικά που
τους χορηγήθηκαν επί πλέον, δηλ. ότι έγινε λάθος εκ μέρους του ΕΦΚΑ.
Αυτά θα παρακρατηθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την σύνταξη
του Φεβρουαρίου του 2020 και έως την ολο-

Συνέχεια από τη σελ. 1

σχερή εξόφλησή τους.
Συνάδελφοι,
Για τον εν λόγω χειρισμό του θέματος από
τον ΕΦΚΑ, γεννιούνται εύλογα ερωτήματα:
Πώς υπολογίστηκαν τα ποσά που έπρεπε να
καταβληθούν στον κάθε δικαιούχο τον Δεκέμβριο του 2018;
Ποιος εγγυάται ότι ο νέος υπολογισμός είναι σωστός, εν αντιθέσει με τον προηγούμενο
που τον έκριναν οι ίδιοι λανθασμένο;
Γιατί δεν έστειλαν προσωπικά αναλυτικά
φύλλα υπολογισμού τους, για να μπορεί ο καθένας μας να ελέγξει την ορθότητά τους;
Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί η εν λόγω
ενέργειά τους;
Τέλος γιατί δεν μας δίνεται η δυνατότητα
ένστασης κατά της αποφάσεως του ΕΦΚΑ
που αφορά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα,
όπως αυτό προβλέπεται;
Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητο, ότι πρέπει να
γίνουν άμεσα και με απόλυτη διαφάνεια διαδικασίες υπολογισμού/ επανυπολογισμού των
αναδρομικών και αποστολή προσωπικού αναλυτικού φύλλου από τον ΕΦΚΑ προς όλους
τους συνταξιούχους, και ως εκ τούτου συνιστούμε στους συναδέλφους που έλαβαν ή θα
λάβουν ανάλογο έγγραφο παρακράτησης
σύνταξης, για επιστροφή αναδρομικών, να
υποβάλουν ένσταση, χρησιμοποιώντας εάν επιθυμούν και την συνδρομή μας.
Ας ελπίσουμε, ότι ο ΕΦΚΑ θα ενεργήσει με
την ίδια ακρίβεια (όπως έστειλε για την παρακράτηση ποσών) και θα προβεί στην καταβολή των δικαιούμενων ποσών στους συναδέλφους που έλαβαν μηδενικά ή κατά πολύ λιγότερα αναδρομικά, γεγονός για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει δείξει τέτοια ευαισθησία,
και γι’ αυτό σε κάθε συνάντηση μαζί τους, πλην
των άλλων θεμάτων, αναφέρεται και στο θέμα
της διόρθωσης αυτής της αδικίας, που έχουν
υποστεί πολλοί συνάδελφοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μετά την ανάρτηση των ενημερωτικών
σημειωμάτων των μηνιαίων συντάξεών μας
έτους 2019 από τον ΕΦΚΑ, συναντηθήκαμε με
τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες
του ΕΦΚΑ (ΓΛΚ) αναφορικά με την λάθος έκδοση και στον υπολογισμό της ανταποδοτικής
σύνταξης των ενημερωτικών σημειωμάτων.
Ύστερα από την διευκρινιστική συζήτηση
μαζί τους, έγινε παραδεκτή η λαθεμένη έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων και καταλήξαμε στην διαβεβαίωση ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος
όλων αυτών, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται
στις πραγματικές συνταξιοδοτικές αποδοχές
ενός εκάστου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
μετά την εφαρμογή του Ν. 4307/2014 (απόδοση του 50% στη βασική σύνταξη).
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Επιπρόσθετα, σε πολλούς συναδέλφους
παρατηρήθηκε ότι κατά την πληρωμή της
σύνταξης του μηνός Δεκεμβρίου 2019, το τελικό καταβαλλόμενο πληρωτέο ποσό να είναι
μειωμένο. Με αφορμή πολλών ερωτημάτων
που δεχθήκαμε θέλουμε να ενημερώσουμε
τους συναδέλφους αυτούς ότι, ύστερα από
εκτενή συζήτηση του Προέδρου της ΕΑΑΠΣ με
τους αρμόδιους του ΕΦΚΑ, λάβαμε την διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη μείωση οφείλεται
στην μη ορθή παρακράτηση του ν. 4093/2012.
Ας ελπίσουμε ότι τώρα ο υπολογισμός είναι
σωστός.
Για όλα τα ανωτέρω, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε τηλεφωνικά
στα γραφεία της Ένωσης.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Αν δούμε τα συμβάντα που εκδηλώνονται
σε διαφορετικά διαμερίσματα της χώρας θα παρατηρήσουμε ότι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και ως προς την αιτία, αλλά και τ’ αποτελέσματα.
Εδώ πρέπει να μας κάνει εντύπωση πρώτα
απ’ όλα, ότι εκτός από τα αίτια που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή καταστροφικές
πυρκαγιές, παρεμβάσεις των ανθρώπων, μεγάλο όγκο φερτών υλικών, τεράστιες ποσότητες νερού, έχουν και κοινό αποτέλεσμα,
ολική καταστροφή.
Αν θελήσουμε να κάνουμε ανάλυση όλων
όσων αναφέρονται πιο πάνω θα δούμε ότι μπορεί η πολιτεία να παρέμβει στις αιτίες, δηλαδή
περιορισμός των πυρκαγιών, αυστηρότερη
νομοθεσία, έργα για προστασία των περιου-

σιών, αλλά πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής.
Εκεί όμως που διαφωνώ, είναι μ’ αυτούς που
έχουν άποψη, ότι μπορεί να υπάρχει απόλυτη
πρόληψη σε όποια καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται.
Δυστυχώς εδώ έχουμε τα ακραία καιρικά
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Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ
Παναγιώτης Βελής

φαινόμενα, όπου καταρρέουν οι δομές και
υποδομές της περιοχής και για να εξηγήσω την
άποψή μου θα φέρω ένα παράδειγμα.
Αν κάποιος μελετητής ή επιστημονική ομάδα κληθεί να συντάξει ένα σχέδιο για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην κοίτη ενός
ποταμού, οπωσδήποτε θα λάβει υπόψη της κάποια δεδομένα, όπως την ποσότητα νερού
που θα δεχθεί το ποτάμι, τα χιλιοστά βροχής
κ.α., όλα αυτά όμως υπό την αίρεση του ακραίου καιρικού φαινομένου, όπου τα δεδομένα που
είχαν ληφθεί υπόψη, θα υπολείπονται κατά
πολύ, από αυτά που θα προκύψουν.
Συνεπώς το πρόβλημα είναι κάπου αλλού,
είναι στην κλιματική αλλαγή που δυστυχώς δεν
βλέπω να παίρνονται σοβαρές και ρηξικέλευθες αποφάσεις.
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.

4

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Μετά τον μα-

ραπεία και κάποιες όχι. Αυτό εξαρτάται από τα

νοπαυσιακή ηλικία (πριν τα 50), θα χρειαστεί

ραθώνιο για τον

ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά του κάθε

να διακοπεί και η έμμηνος ρύση (περίοδος). Τα

καρκίνο του μα-

όγκου που φαίνονται στη βιοψία και θα σας

κύρια όπλα στη φαρέτρα της ορμονοθεραπείας

στού, ήρθε και ο

εξηγήσει ο ογκολόγος.

είναι οι αναστολείς της αρωματάσης (για τις

μήνας του! Ο καρ-

Η χημειοθεραπεία χορηγείται κατά κανό-

γυναίκες που είναι στην εμμηνόπαυση) και η

κίνος του μαστού

να μετά το χειρουργείο, σε κάποιες περιπτώ-

ταμοξιφένη (για τις γυναίκες αναπαραγωγικής

αποτελεί πεδίο νί-

σεις, όμως, χορηγείται πριν από αυτό, με στό-

ηλικίας), που είναι από του στόματος χορη-

κης για την ογκο-

χο τη συρρίκνωση του όγκου που πρόκειται να

γούμενα (χάπια) και η διάρκεια χορήγησής

λογία και η ορθή ενημέρωση αποτελεί βασικό

αφαιρεθεί. Κατά τη διάρκεια της χημειοθερα-

τους είναι τουλάχιστον 5 χρόνια. Σε προεμ-

πυλώνα διατήρησης των κεκτημένων.

πείας θα γίνεται παρακολούθηση των στοι-

μηνοπαυσιακές γυναίκες το χάπι συνδυάζεται

Το ακόλουθο κείμενο της Ε.Ο.Π.Ε αποτελεί

χείων του αίματος (αιματοκρίτης, λευκά αι-

με ειδική ένεση που σταματά την περίοδο και

μία προσπάθεια σύσσωμης της ελληνικής ογ-

μοσφαίρια, αιμοπετάλια) καθώς και χορήγη-

χορηγείται συνήθως ανά τρίμηνο.

κολογικής κοινότητας να ευαισθητοποιήσει τις

ση υποστηρικτικής αγωγής για την αποφυγή

Τέλος, αν ο καρκίνος είναι “HER2 θετικός”,

γυναίκες για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου

των πιθανών παρενεργειών της χημειοθερα-

που είναι περίπου 15-20% των περιπτώσεων,

και την κατάρριψη μύθων και παρωχημένων

πείας με βάση τις οδηγίες του γιατρού. Στη συν-

θα πρέπει η γυναίκα να λάβει μια ειδική “στο-

γνώσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση

τριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η

χευμένη” βιολογική θεραπεία που καταστρέ-

της που δεν συνάδουν με τον σύγχρονο ογκο-

χημειοθεραπεία χορηγείται ενδοφλέβια (με

φει αυτή την πρωτεΐνη στην επιφάνεια των

λογικό ανεμοδείκτη.

ορό), με ημερήσια νοσηλεία, δηλαδή χωρίς να

καρκινικών κυττάρων. Σε αρχικό (μη μετα-

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συ-

απαιτείται διανυκτέρευση της γυναίκας στο

στατικό) καρκίνο μαστού η θεραπεία αυτή θα

χνότερη διάγνωση κακοήθειας σε γυναίκες

Νοσοκομείο αλλά ολιγόωρη παραμονή, και η

πρέπει να χορηγηθεί κάθε τρεις εβδομάδες για

στην εποχή μας. Αποτελεί μια πραγματική

θεραπεία επαναλαμβάνεται κάθε 2 ή 3 εβδο-

ένα χρόνο: Πρόσφατα όμως υπάρχει διαθέσι-

“μάστιγα”, αφού έχει βρεθεί ότι στο Δυτικό κό-

μάδες για 6-8 φορές, αλλά η κάθε περίπτωση

μη και υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου

σμο, περίπου μια στις οκτώ γυναίκες θα νο-

εξατομικεύεται.

(με απλή ένεση που κάνει ο γιατρός) για να μει-

σήσει από κάποια μορφή κακοήθειας του μα-

Η ακτινοβολία είναι απαραίτητη αν η γυ-

στού στη ζωή της. Βέβαια, είναι πολύ σημαν-

ναίκα έχει υποβληθεί σε ογκεκτομή ή έχει

Παρακολούθηση μετά τη θεραπεία

τικό να τονίσουμε ότι με τις σύγχρονες θερα-

διηθημένους (“πειραγμένους” από τον όγκο)

Η παρακολούθηση μετά τη θεραπεία, με ένα

πευτικές μεθόδους, η μεγάλη πλειοψηφία των

λεμφαδένες, και έχει ως στόχο τη μείωση της

πρωτόκολλο παρακολούθησης που θα καθο-

γυναικών αυτών θα ξεπεράσει τελείως το

πιθανότητας ο όγκος να υποτροπιάσει τοπικά

ρίσει ο γιατρός, είναι ιδιαίτερα σημαντικό

πρόβλημα τους και θα ιαθεί από την νόσο, επι-

στην περιοχή του χειρουργγείου. Η ακτινοθε-

κομμάτι της φροντίδας της γυναίκας και απο-

στρέφοντας σε μια απόλυτα φυσιολογική

ραπεία συνήθως χορηγείται 3-4 εβδομάδες

σκοπεί στο να βοηθήσει στην έγκαιρη ανί-

ζωή.

μετά την χειρουργική επέμβαση και η διάρκειά

χνευση υποτροπών σε πολύ αρχικό στάδιο,

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές;

της είναι περίπου 4-5 εβδομάδες, καθημερινά

ώστε να είναι πλήρως αντιμετωπίσιμο. Κάποιες

Εάν ο καρκίνος διαγνωστεί σε αρχικό στά-

από Δευτέρα έως και Παρασκευή και χωρίς να

φορές ακόμη και η καλύτερη θεραπεία μπορεί

διο, η πρώτη επιλογή είναι συνήθως το χει-

απαιτείται νοσηλεία της ασθενούς. Ο σχεδια-

να αφήσει ένα “υπόλλειμμα” σε καρκινικά

ρουργείο (ογκεκτομή ή μαστεκτομή), το οποίο

σμός και η πραγματοποίηση της Ακτινοθερα-

κύτταρα, τα οποία, διαιρούμενα, να δώσουν

κάποιες φορές ακολουθείται από ακτινοβολία

πείας δεν πραγματοποιείται από Παθολόγο Ογ-

έναν νέο όγκο. Ο καρκίνος μπορεί να επανεμ-

ή χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή στο-

κολόγο, αλλά από άλλον ειδικό Ιατρό που

φανιστεί στο ίδιο σημείο ή σε άλλο σημείο του

χευμένες (βιολογικές) θεραπείες, ώστε να μην

ονομάζεται Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος.

σώματος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμό-

υπάρξει υποτροπή της νόσου στο μέλλον.

ώνεται η ταλαιπωρία της γυναίκας.

Περισσότεροι από τους μισούς καρκίνους

μαστε ότι σήμερα ο καρκίνος του μαστού είναι

Έχει σημασία να τονίσουμε ότι δεν χρει-

μαστού είναι “ορμονοευαίσθητοι”, δηλαδή τα

μία νόσος που στην μεγάλη πλειοψηφία των

άζεται όλες οι γυναίκες να υποβληθούν σε όλες

καρκινικά κύτταρα “τρέφονται” από τις γυ-

περιπτώσεων αντιμετωπίζεται εξαιρετικά

τις προαναφερθείσες θεραπείες και ότι η πε-

ναικείες ορμόνες που κυκλοφορούν στο αίμα

αποτελεσματικά, επιφέρει την ίαση και με

ρίπτωση της κάθε γυναίκες με καρκίνο μαστού

(οιστρογόνα και προγεστερόνη). Κατά συνέ-

άριστη ποιότητα ζωής των ασθενών.

είναι μοναδική. Έτσι, ανάλογα με την περί-

πεια, οι γυναίκες αυτές θα χρειαστούν ορμο-

πτωση και τους παράγοντες κινδύνου για

νοθεραπεία, δηλαδή θεραπεία που στοχεύει

Πηγή: Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας

υποτροπή, κάποιες γυναίκες θα χρειαστεί να

στη μείωση των γυναικείων ορμονών, ώστε να

(Ε.Ο.Π.Ε. - HESMO).

κάνουν χημειοθεραπεία και κάποιες όχι, κά-

διακοπεί η ανατροφοδότηση των καρκινικών

ποιες θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία και κά-

κυττάρων. Εάν μια γυναίκα νοσήσει από ορ-

ποιες όχι, κάποιες θα χρειαστούν ορομονοθε-

μονοευαίσθητο καρκίνο μαστού σε προεμμη-

Ανδρέας Β. Κουλούρης

Ειδικευόμενος Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στον Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι αποστείλαμε Υπόμνημα Αιτημάτων - Θέσεων της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος,
προς τον Υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση και τον Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας και ενόψει την επικείμενης
αλλαγής του ν. 4387/2016, εκφράσαμε την επιθυμία να συναντηθούμε μαζί τους, για να τους εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας για
τα ζητήματα που έχουν προκύψει για τους Απόστρατους Αξιωματικούς
τους οποίους εκπροσωπούμε.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΠΣ σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας στο Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο σας και είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε επάξια στα
καθήκοντα σας, επ’ ωφελεία όλων των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
2. Αφού σας διαβεβαιώσουμε, ότι η Ένωσή μας θα είναι δίπλα σας,
και δύναται να συνδράμει στις όποιες προσπάθειες σας για τα θέματα
που απασχολούν το Υπουργείο σας και τους συνταξιούχους και όχι μόνον, σας ευχόμεθα καλή τύχη με υγεία και ευόδωση των στόχων σας,
και θα θέλαμε και εσείς να συνεχίσετε να είστε μαζί μας, όπως το αποδείξατε και κατά το παρελθόν, ύστερα από την τελευταία συνάντησή
που είχαμε στο γραφείο σας στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ενσκήψατε στα τότε προβλήματα μας.
3. Σας αποστέλλουμε υπόμνημα αιτημάτων και θέσεων που απασχολούν τα μέλη μας και ενόψει την επικείμενης αλλαγής του ν.
4387/2016, σας εκφράζουμε την επιθυμία να συναντηθούμε μαζί σας,
για να σας εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας για τα ζητήματα που έχουν προκύψει και θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συνάντηση αυτή, όσο και για τους Απόστρατους Αξιωματικούς τους οποίους
εκπροσωπούμε, και σε χρόνο που θα ορίσετε εσείς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αιτημάτων - Θέσεων
Της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Προς
α) Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση
β) Τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη Μηταράκη

Αθήνα 16/10/2019
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ
Η Ενωση έχει ιδρυθεί από Απόστρατους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με τον τίτλο ‘‘ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΕΑΑΠΣ)’’, που σκοπό έχει την σύσφιξη των
υφιστάμενων δεσμών και συναδελφότητας μεταξύ των μελών της, την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών της, την βελτίωση
των ηθικών και υλικών συνθηκών αυτών και των οικογενειών τους, την
διατήρηση των καλών σχέσεων με τους εν ενεργεία συνάδελφους και
επίσης την προβολή του κοινωνικού έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σας υποβάλλουμε υπόμνημα αιτημάτων και θέσεων που απασχολούν
τα μέλη μας και παρακαλούμε όπως τα εξετάσετε διότι άπτονται των
αρμοδιοτήτων σας:
1. Για λόγους ίσης μεταχείρισης παρακαλούμε να τροποποιηθεί

η παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 και να ορισθεί ότι «για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο δημόσιο πριν την
01.01.1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς ασφάλισης, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης,
ανεξάρτητα εάν η αίτηση συνταξιοδότησης υποβλήθηκε πριν ή μετά την
εφαρμογή του ν. 4387/2016.» (Να μην καταβάλλεται συμπληρωματική εισφορά στο δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 1 έως 6 του ν.
1405/1983, ότι δηλαδή εφαρμόζεται για τους συνταξιοδοτηθέντες μετά
την εφαρμογή του Ν. 4387/2016).
2. Επειδή στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρέτησαν Αξιωματικοί
Γενικών Καθηκόντων, διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (το πτυχίο τους ήταν προσόν πρόσληψης), οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο και στο πρώην ΕΤΑΑ/Κλάδος Κύριας Ασφάλισης/ΤΣΜΕΔΕ, παρακαλούμε να εξετάσετε την δυνατότητα να μπορεί να προσμετρηθεί ο παράλληλος αυτός χρόνος, στην προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης που τους αντιστοιχεί από το Δημόσιο, όπως έχει ακριβώς προβλεφθεί για τους αντίστοιχους μηχανικούς του Δημοσίου που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4387/16.
Αυτή την στιγμή για την περίπτωση των εν λόγω μηχανικών υπάρχει η δυνατότητα λήψης ανταποδοτικής σύνταξης ανάλογης του χρόνου ασφάλισης, στο πρώην ΕΤΑΑ/Κλάδος Κύριας Ασφάλισης/ΤΣΜΕΔΕ, στο εκάστοτε όριο ηλικίας, γεγονός το οποίο δημιουργεί διαφοροποίηση, όσον αφορά την αντιμετώπισή τους, από τους αντίστοιχους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω Νόμου.
3. Οι παλαιοί συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη πριν από τον
ν. 4387/2016, των οποίων οι συντάξεις επανυπολογίστηκαν, αφαιρώντας
από το αρχικό ποσό τις περικοπές που εφαρμόστηκαν στις συντάξεις
το 2012 με τους ν. 4093/12 και 4051/2012 ( οι οποίοι έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί) και θα πρέπει να γίνει εκ νέου υπολογισμός αυτών χωρίς να αφαιρούνται οι περικοπές των ανωτέρω νόμων.
4. Επίσης, στα εκκαθαριστικά σημειώματα (μηνός Ιανουαρίου
2019) που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, αναφέρεται ο συντάξιμος μισθός της 12/5/2016 χωρίς να γνωρίζουμε πως έγινε ο νέος
επανυπολογισμός.
Ο επανυπολογισμός, όπως και ο αρχικός υπολογισμός, που διενεργείται από τον ΕΦΚΑ αποτελεί ατομική διοικητική πράξη, τροποποιητική
- διαπλαστική τής αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης και ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθούν τροποποιητικές πράξεις σύνταξης καθώς το
ενημερωτικό σημείωμα δεν έχει την ισχύ συνταξιοδοτικής απόφασης.
5. Να υπολογιστεί και το άλλο 50% (δικαίωση – αναδρομικά) στην
σύνταξη που δεν μας χορηγήθηκε με τον ν. 4575/2018, και δεν επανήλθαν οι συντάξεις μας στα επίπεδα της 01/08/2012.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κ Υφυπουργέ
Παρακαλούμε όπως σας συναντήσουμε το συντομότερο δυνατόν για
να σας εκθέσουμε και προφορικά τις απόψεις μας και επειδή πάντα άμεσα αντιμετωπίζετε και δίνετε λύσεις στα διάφορα ζητήματα, αναμένουμε
με εκτίμηση τις ενέργειές σας.
Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Βελής
Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Ζαχίλας
Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α.
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ΠΑΛΙΟI ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟI ΣΤΑΘΜΟI

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα μνημεία
της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
με παλιούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ταξιδεύοντας με τρένο, αξίζει να παρατηρήσουμε την αρχιτεκτονική των παλιών σταθμών του δικτύου, οι περισσότεροι είναι κατασκευασμένοι στα τέλη του 19ου αιώνα και
αποτελούν πραγματικά κομψοτεχνήματα πρώιμης βιομηχανικής αρχιτεκτονικής και μνημεία
της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του ελληνικού κράτους. Κάποιοι από αυτούς τους
σταθμούς δεν λειτουργούν σήμερα, αλλά διατηρούνται χωρίς να έχουν χάσει τη γοητεία
τους.
Δεδομένης της ιστορικής αρχιτεκτονικής
τους αξίας, πολλοί σταθμοί υπάγονται στην αρμοδιότητα θεσμοθετημένων οργάνων και διαδικασιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που αναλαμβάνουν με ευθύνη τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Μουσείο ο παλιός Σιδηροδρομικός
Σταθμός Πελοποννήσου
Το 1884 ξεκίνησε να κατασκευάζεται ο
Σταθμός Πελοποννήσου, για να ολοκληρωθεί

Σιδηροδρομικός Σταθμός Βόλου

πέντε χρόνια αργότερα, το 1889. Τα σχέδιά του

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός βρίσκεται μέσα
στην πόλη, δίπλα στο λιμάνι. Άνοιξε στις 22
Απριλίου 1884 από την εταιρεία Θεσσαλικών
Σιδηροδρόμων και εξυπηρετείται από τα τοπικά τρένα προς τη Λάρισα. Τα εγκαίνια του
σταθμού πραγματοποίησε ο βασιλιάς Γεώργιος
Α΄. Σήμερα στο κτήριο πέρα από το σταθμό, στο
πρώτο όροφο λειτουργεί και σιδηροδρομικό
μουσείο.
Το νεοκλασικό κτήριο του σταθμού σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Εβάριστο Ντε Κίρικο. Η μορφή του κτηρίου παραμένει η ίδια από τότε που κατασκευάστηκε, ενώ
είναι ένα από τα λίγα κτήρια τα οποία διασώθηκαν από τους σεισμούς που έπληξαν το
Βόλο κατά τη δεκαετία του 1950. Η στέγη του
είναι δίρρικτη, ενώ διαθέτει ξύλινο περίγραμμα.

ήταν έργο μιας ομάδας Γάλλων μηχανικών
που είχε μετακληθεί από τον τότε πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη, με επικεφαλής τον
Alfred Rondel και υπεύθυνο αρχιμηχανικό
των σιδηροδρόμων τον Abel Gotteland. Το ότι έχετε ακούσει να τον
αναφέρουν ως «κτίριο του Τσίλερ»
οφείλεται σε κάποιες παρεμβάσεις
που έκανε αργότερα στον σταθμό ο
αρχιτέκτονας-σταρ της Αθήνας του
19ου αιώνα, δίνοντάς του την μορφή που έχει σήμερα.
Το τραίνο σφύριξε για τελευταία φορά στον Σταθμό Πελοποννήσου το 2005. Από τότε μέχρι σήμερα το κτίριο παραμένει κλειδωμένο, ανοίγει μόνο για εκδηλώσεις και όλες οι
γραμμές μεταφέρθηκαν στον παρακείμενο
Σταθμό Λαρίσης.
Πίσω από τις βαριές ξύλινες πόρτες με τα
φτερωτά χερούλια (ο Ερμής ήταν ο προστάτης
των μεταφορών, και οι αρχιτέκτονες του 19ου
αιώνα αγαπούσαν τις αναφορές στην ελληνική μυθολογία) ο χρόνος έχει σταματήσει. Στις
μεγάλες αίθουσες αναμονής τα μαρμάρινα
τζάκια είναι σβηστά. Από τα μπορντό ζωγραφιστά ταβάνια κρέμονται γιγάντιοι πολυέλαιοι που αντιστέκονται στη φθορά του χρόνου.

Ο πρώτος Σιδηροδρομικός Σταθμός
Θεσσαλονίκης
Την κατασκευή του ανέλαβαν οι «Ανατολικοί Σιδηρόδρομοι”, αυστριακή εταιρεία ιδιοκτησίας του βαρόνου Μορίς ντε Χιρς, στα
1871-1874. Η πρώτη γραμμή ένωσε τη Θεσσαλονίκη με την πόλη Μητροβίτσα που τότε
εξελισσόταν σε σημαντικό εμπορικό κέντρο του
Κοσσυφοπεδίου (που κι αυτό όπως και όλα τα
Βαλκάνια ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία).
Στα 1878, οπότε και ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική γραμμή, το τρένο μπορούσε να
καλύψει τη διαδρομή Σκόπια-MητροβίτσαΘεσσαλονίκη. Το 1888 η γραμμή ενώθηκε με το
σερβικό σιδηροδρομικό δίκτυο, προσφέροντας
για την Οθωμανική Αυτοκρατορία σύνδεσμο με
την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και για τη Σερβία
και την Αυστρία διέξοδο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Στη δεκαετία του 1890 κατασκευάστηκαν
με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δύο ακόμα σιδηροδρομικές γραμμές, που ένωσαν τη Θεσσαλονίκη με το Μοναστήρι (1891-1894) και την
Κωνσταντινούπολη (1893-1896). Ο σταθμός
των ανατολικών σιδηροδρόμων της Θεσσαλονίκης τώρα πια ένωνε το μεγαλύτερο λιμάνι της Μακεδονίας με τη βαλκανική ενδοχώρα,
το Μοναστήρι, τα Σκόπια και το Βελιγράδι, αλλά
και με τη Ευρώπη στη Δύση και την Κωνσταντινούπολη στην Ανατολή.

Η Βιέννη και το Παρίσι, αλλά και η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν πολύ πιο εύκολοι προορισμοί χάρη στο τρένο. Στις αρχές του 20ού αιώνα η Θεσσαλονίκη
είχε συνδεθεί με τα Δυτικά Βαλκάνια και την
Ευρώπη, αλλά και την Κωνσταντινούπολη
χάρη στο σιδηρόδρομο. Η Θεσσαλονίκη δεν
ήταν πλέον μόνο το σημαντικότερο λιμάνι της
Μακεδονίας, ήταν ταυτόχρονα και το κυριότερο
σιδηροδρομικό κέντρο. Βρισκόταν στα δυτικά
του λιμανιού.
Πηγή: Βικιπαίδεια, Ναυτεμπορική,

Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι, Arcadia Portal, e-thessalia.gr

Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης
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ΚΑΠΟΤΕ… ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ»

Στην κεντρική Κέρκυρα, τη δεκαετία του 1980, δημιουργήθηκε ένα πρότυπο χωριό, «το χωριό του
Μπούα», ένα χωριό που σε μετέφερε σε μια άλλη εποχή με πολύ όμορφα παραδοσιακά κτήρια, με εργαστήρια παλαιών παραδοσιακών επαγγελμάτων, καταστήματα, μικρά θεματικά μουσεία κ.ά. Το χωριό
αυτό το επισκέπτονταν χιλιάδες τουρίστες. Όλο το
χωριό αποτελεί ένα πανέμορφο σκηνικό, γι΄ αυτό και
χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές, με τελευταία τη βρετανική τηλεοπτική παραγωγή «The Durrels». Τα τελευταία χρόνια ανοίγει
αποκλειστικά για να φιλοξενήσει διάφορες δεξιώσεις.
Σε αυτόν το χώρο υπάρχει μια ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης, σημαντικό έκθεμα και αυτή του
χωριού και ένα αντίγραφο ανακοίνωσης του Πυροσβεστικού Τμήματος Κέρκυρας (αχρονολόγητο), το
οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Παραθέτουμε παρακάτω αυτούσιο το κείμενο της ανακοίνωσης:

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι από εδώ και πέρα το Πυροσβεστικό Σώμα θα καλείται στο καθήκον
από ηλεκτρικό συναγερμό.
Ο συναγερμός θα συνεχίζει να χτυπάει ανά 20 δευτερόλεπτα μέχρι την αναχώρηση της
πυροσβεστικής ομάδας από τον σταθμό.
Παρακαλούνται πολύ οι κάτοικοι της γύρω περιοχής,
σε περίπτωση που ακούσουν τον
συναγερμό και υποθέσουν ότι κάποιο μέλος ή μέλη του
πυροσβεστικού σώματος δεν τον
έχουν αντιληφθεί, να προβούν σε ενημέρωση αυτών».

Εντύπωση προκαλεί η παράγραφος, με την οποία καλούνται οι κάτοικοι
που θα ακούσουν το συναγερμό, αν υποθέσουν ότι δεν τον έχουν αντιληφθεί
οι πυροσβέστες, να τους ενημερώσουν!!!
Όπως και να έχει το θέμα, είναι μια ανακοίνωση που φέρνει στο νου μας
στιγμές του παρελθόντος που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή ζωή των συναδέλφων μας και αυτό από μόνο του έχει ιδιαίτερη αξία.
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Η ΕΜΑΚ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΩΝ 6,4 R

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της χώρας μας, σε αίτημα της κυβέρνησης της Αλβανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για την αποστολή βοήθειας προς αντιμετώπιση των συνεπειών
από σεισμό μεγέθους 6,4 R που έπληξε τη χώρα.
Ειδικότερα, κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και σε άμεση συνεννόηση με τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναχώρησαν την 26η Νοεμβρίου 2019 δύο ομάδες
έρευνας και διάσωσης του
Πυροσβεστικού Σώματος.
Συγκεκριμένα τις αλβανικές Αρχές έχουν συνδράμει, η 1η ΕΜΑΚ από
την Ελευσίνα αποτελούμενη από 27 άτομα, δύο διασωστικούς σκύλους
και ειδικό εξοπλισμό με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας C-130,
ενώ η 5η ΕΜΑΚ από τα Γιάννενα μετέβει στην Αλβανία αποτελούμενη από
15 άτομα με ειδικά πυροσβεστικά οχήματα.
Ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, επισκέφθηκε τα στελέχη της Ειδικής
Μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο
της Ελευσίνας, συνομίλησε μαζί τους πριν την αναχώρησή τους για την
Αλβανία και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στην αποστολή τους.
Απεγκλώβισε 6 ανθρώπους, οι δύο ζωντανοί και επέστρεψε στην Ελλάδα το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου.

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών

Οι φωτιές της Αυστραλίας με την πένα
του Αντιστρατήγου ΠΣ ε.α. Σπύρου Μουρατίδη

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, της
ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι κομμάτων, Σωμάτων,
φορέων, συγγενών και φίλων πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2019
επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών, στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού
Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) στο
Χαλάνδρι Αττικής, τιμώντας τη μνήμη
των ηρωικών συναδέλφων πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος.
Ως «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών», έχει καθιερωθεί η 12η
Νοεμβρίου, ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, Δόκιμου πυροσβέστη Β΄ τάξεως Κων/νου Πούλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του,
πριν από 77 χρόνια, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα επί της οδού Θεοτοκοπούλου, στη Θεσσαλονίκη.
Την Ένωση Αποστράτων
Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος (ΕΑΑΠΣ) εκπροσώπησε ο Πρόεδρός της Παναγιώτης Βελής όπου και κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των
πεσόντων, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώνης και ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλας.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019)

Τερματισμός μαραθωνοδρόμων Αποστράτων Αξιωματικών στο Καλλιμάρμαρο

37ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2019
Ο Κενυάτης Τζον Κιπκορίρ Κόμεν αναδείχθηκε νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, αφού
τερμάτισε σε 2 ώρες 16 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα,
με δεύτερο τον Φελισιέν Μουχιτίρα από την Ρουάντα με 2:16:43. Τρίτος τερμάτισε ο Κώστας Γκελαούζος με την εξαιρετική επίδοση 2:19:02 που είναι
και η δεύτερη καλύτερη επίδοση Έλληνα αθλητή
στην αυθεντική διαδρομή. Στον διεθνή Μαραθώνιο
των γυναικών, πρώτη τερμάτισε η Ελευθερία Πετρουλάκη με 2:45:50, επίδοση που είναι η καλύτερή της στην Αυθεντική διαδρομή και παράλληλα αναδείχθηκε Πανελληνιονίκης για δεύτερη συνεχή χρονιά στον 3ο Μαραθώνιο της καριέρας της.
Εντύπωση προκάλεσε ο τυφλός Νοτιοκορεάτης
δρομέας Ντονγκ Χο Χαν που κατάφερε να τρέξει χωρίς συνοδό χάρη στη βοήθεια της τεχνολογίας.

Συνολικά τερμάτισαν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο
της Αθήνας 16.438 δρομείς, από τους συμμετέχοντες
οι 7.831 ήταν Έλληνες και οι 8.607 από 112 χώρες.

Ανδρέας Μαρκαντώνης
• Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2019
(42,195) χλμ.
Χρόνος: 04:31΄:31’’, Γενική κατάταξη:
7.479ος/16.438
Ηλικιακή κατάταξη στους Έλληνες (65-69):
20ος/126
• 6/10/2019 5ος Αγώνας δρόμου (10) χλμ.
«Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων»
Νέα Ιωνία, χρόνος: 00:53΄:50΄΄
• 20/10/2019 9ος Πτώιος αγώνας δρόμου (26)
χλμ. Ακραίφνιο Βοιωτίας, χρόνος: 02:34’:00’’
• 27/10/2019 1ος Αγώνας δρόμου «Ελευθερίας»
Αιγάλεω (10,2) χλμ. χρόνος: 00:52’:46’’

• 1/12/2019 1ος Αγώνας δρόμου Μαρμάρων
(20) χλμ. (Χαλάνδρι – Βριλήσσια - Πεντέλη), χρόνος:
01:56’:00’’
• 8/12/2019 5ος Αγώνας ανωμάλου δρόμου (5)
χλμ. Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, χρόνος: 00:26’:38’’
Αθανάσιος Σερεντέλος
• Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2019
(42,195) χλμ.
Χρόνος: 04:34’:37’’, Γενική κατάταξη:
7.934ος/16.438.
Ηλικιακή κατάταξη στους Έλληνες (55-59):
183ος/461
• 20/10/2019 6ος Πτώιος αγώνας δρόμου (26)
χλμ. Ακραίφνιο Βοιωτίας, χρόνος: 02:49’:00’’
• 27/10/2019 1ος Αγώνας δρόμου «Ελευθερίας»
Αιγάλεω (10,2) χλμ. χρόνος: 01:00’:56’’

ΓΩΝΙΑ… ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ

Μια ιστορία για τον θυμό και την αγάπη, από τον Mahatma Gandhi

Mια μέρα, ένας σοφός ρώτησε τους μαθη-

τές του:
«Γιατί οι άνθρωποι ουρλιάζουν όταν εξοργίζονται;».
«Επειδή χάνουν την ψυχραιμία τους» απάντησε κάποιος.
«Μα γιατί πρέπει να ξεφωνίζουν αφού ο άλλος βρίσκεται δίπλα τους;» επέμεινε ο σοφός.
«Γιατί θέλουν να τους ακούσει» είπε ένας άλλος μαθητής.
«Και γιατί δεν μπορεί να του μιλήσει με χαμηλή φωνή;» ρώτησε πάλι ο δάσκαλος. Διάφορες απαντήσεις δόθηκαν αλλά καμιά δεν τον ικανοποίησε.
«Ξέρετε γιατί ουρλιάζουν δυο άνθρωποι όταν είναι θυμωμένοι;» τους είπε τότε.
«Επειδή όταν θυμώνουν, οι καρδιές τους απομακρύνονται πολύ. Έτσι για να
μπορέσει ο ένας ν’ ακούσει τον άλλο, πρέπει να φωνάξει δυνατά, ώστε να καλύψει την απόσταση. Όσο πιο οργισμένοι είναι, τόσο πιο δυνατά πρέπει να
φωνάξουν για ν’ ακουστούν.
Το αντίθετο γίνεται, για παράδειγμα, όταν δυο άνθρωποι είναι ερωτευμένοι.
Δεν έχουν ανάγκη να ξεφωνίσουν. Μιλούν σιγανά και τρυφερά, επειδή οι καρδιές τους είναι πολύ κοντά. Η απόσταση μεταξύ τους είναι ελάχιστη.
Μερικές φορές μάλιστα είναι τόσο κοντά, που δεν χρειάζεται ούτε καν να μιλήσουν. Ψιθυρίζουν μονάχα. Κι όταν η αγάπη τους είναι πολύ δυνατή, δεν είναι αναγκαίο ούτε καν να μιλήσουν, τους αρκεί να κοιταχτούν. Έτσι συμβαίνει
πάντα κι όταν δυο άνθρωποι που αγαπιούνται πλησιάζει ο ένας τον άλλον».
Όταν συζητάτε, λοιπόν, μην αφήνετε τις καρδιές σας να απομακρυνθούν, μη
λέτε λόγια που σας απομακρύνουν, γιατί θα έρθει μια μέρα που η απόσταση θα γίνει τόσο μεγάλη, ώστε τα λόγια σας δεν θα βρίσκουν πια το δρόμο
του γυρισμού.

Ήταν μόλις πριν τρεις ημέρες όταν είδα εκείνο το ζευγάρι ηλικιωμένων να

κάθονται στο παγκάκι. Ήταν πιασμένοι χέρι χέρι. Κοιτάζονταν σαν να ήταν
ο ένας για τον άλλο ότι πολυτιμότερο είχαν πάνω στη γη. Στο βλέμμα τους μπο-

ρούσες να δεις όλο το σεβασμό και την τρυφερότητα μιας σχέσης που μετρούσε
χρόνια. Πολλά χρόνια. Μιας σχέσης καθηλωτικής που στην πορεία της μετέτρεψε δύο διαφορετικούς ανθρώπους σε ένα.
Ακούς συνέχεια να μιλάνε για τον έρωτα και την αγάπη. Ίσως να ψάχνεις τρόπους που θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτόν τον ένα – ή τη μία, που θα εκπληρώσει το όνειρο που έχει φυτέψει στο κεφάλι μας το χολιγουντιανό πρότυπο. Να ζήσεις την απόλυτα ρομαντική ιστορία. Αυτή που θα σε συνεπάρει.
Αυτή που θα ταξιδέψει σε ένα καινούργιο σύμπαν στο οποίο το όνειρο του
αληθινού έρωτα είναι υπαρκτή πραγματικότητα.
Δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσεις την αληθινή αγάπη αν δεν μάθεις πρώτα να
αγαπάς τον εαυτό σου. Ίσως ακούγεται σκληρό. Η πραγματικότητα δεν είναι όμως πάντα ευχάριστη στα αυτιά.
Και μόλις ξεπεράσεις το πρώτο σοκ, τότε θα συνειδητοποιήσεις την αλήθεια
που κρύβεται στα παραπάνω λόγια.
Πώς περιμένεις κάποιος να σε αγαπήσει αν o ίδιος δεν αγαπάς τον εαυτό σου;
Πώς περιμένεις κάποιος να σε σεβαστεί αν o ίδιος δεν σέβεσαι τον εαυτό σου;
Δεν υπάρχει κανένα μεγαλύτερο μυστικό κρυμμένο στις στάχτες χαμένων χειρογράφων πέρα από αυτό:
Τα πάντα ξεκινάνε από εσένα.
Γιατί όταν αγαπάς τον εαυτό σου ΞΕΡΕΙ ότι ποτέ δεν πρόκειται να υποχωρήσεις σε κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις άσχημα.
Γιατί όταν αγαπάς τον εαυτό σου ΞΕΡΕΙΣ ότι πρέπει να φροντίσεις κάθε πλευρά του. Θα φροντίσεις το σώμα σου. Θα φροντίσεις το πνεύμα σου. Θα φροντίσεις την ψυχή σου.
Γιατί όταν αγαπάς τον εαυτό σου ΞΕΡΕΙΣ ότι είσαι υπεύθυνος για τις δικές
σου επιλογές και τα δικά σου συναισθήματα. Έτσι οι πράξεις των άλλων δεν
μπορούν να σε επηρεάσουν. Να σε χαλάσουν. Να σε καταστρέψουν.
Τέλος όταν αγαπάς τον εαυτό σου δεν πρόκειται ποτέ να ανταλλάξεις την ευτυχία σου για κανένα.
Έτσι μαθαίνεις να αγαπάς με το σωστό τρόπο. Να ψάχνεις αυτόν που θα σε
κάνει να είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. Όχι κάποιον για να γεμίσει τα κενά
στη ζωή σου. Γιατί έχεις ο ίδιος φροντίσει να γεμίσεις τα κενά.
Ξέρεις τι να ζητήσεις από το σύμπαν. Και όταν αυτό σου φέρει τελικά αυτόν
που θέλεις, τότε θα είσαι πραγματικά έτοιμος να αγαπήσεις και να αγαπηθείς.
Επιμέλεια: nekgir

