
Η κοπή της Βασιλόπιτας έτους 2020,της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι-κών Πυροσβεστικού Σώματος(Ε.Α.Α.Π.Σ.), πραγματοποιήθηκε  με με-γάλη επιτυχία την Κυριακή 19 Ιανουα-ρίου 2020 στην αίθουσα Pacific του Ξε-νοδοχείου ATHENS PLAZA (ΠλατείαΣυντάγματος), στην Αθήνα. Η συμμετοχή των μελών και φί-λων της Ένωσης ήταν αθρόα. Άκρως συγκινητική ήταν συνάντηση φίλων και συναδέλφων,συνοδοιπόρων στις ίδιες μάχες. Έσμιξαν μέλη και φίλοι Πυροσβέστες και Απόστρατοι από όλατα μέρη της Ελλάδας. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία υψηλόβαθμων συναδέλφων ομό-τιμοι Αρχηγοί –Υπαρχηγοί. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

Συνέχεια στις σελ. 4-5 

ΚΟΠΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2020
ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ

Ορκίστηκε  τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 στοΠροεδρικό Μέγαρο Υφυπουργός Πολιτικής Προ-στασίας ο Νίκος Χαρδαλιάς. Η ορκωμοσία τουνέου Υφυπουργού αρμόδιου σε θέματα Πολιτι-κής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων έγινεπαρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, τηςΠροέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σα-κελλαροπούλου, του Πρωθυπουργού ΚυριάκουΜητσοτάκη και του Υπουργού Προστασίας τουΠολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Συνέχεια στη σελ. 2 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΝΙΚΟΣ   ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

Την Τετάρτη 19η Φεβρουαρίου 2020, πραγμα-τοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τηςΈνωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΠυροσβεστικούΣώματος στα γραφεία της Ένωσης επί της οδούΠειραιώς 31 στην Αθήνα.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Βελής, αφού χαι-ρέτησε και ευχαρίστησε τα Μέλη για την παρουσίατους, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της ΕτήσιαςΤακτικής Συνέλευσης της Ένωσης Αποστράτων Αξιω-ματικών Πυροσβεστικού Σώματος.Ακολούθως, ο Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Ζαχίλαςκατέθεσε τα πρακτικά της προηγούμενης Γ.Σ. για επι-κύρωση. Ύστερα από αυτά ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κά-λεσε τη Γ.Σ. να εκλέξει τριμελές προεδρείο.
Συνέχεια στη σελ. 2 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών 
Αποφεύγουμε τις προσωπικές επαφές

Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας 

Το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό,δεν θα σουβλίσουμε αρνιά παρέα με φίλους,δεν θα πάμε στις εκκλησιές, αλλά θα προ-σευχηθούμε από τα σπίτια μας.Μένουμε σπίτι για να μπορέσουμε ναγιορτάσουμε τα επόμενα χρόνια το Πάσχα μεόλους τους αγαπημένους μας. Ιδιαίτερα εμείς που υπηρετήσαμε απόυπεύθυνες θέσεις το Πυροσβεστικό Σώμα, κύ-ριο βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας,πρέπει να είμαστε το παράδειγμα. 

Η  Ε.Α.Α.Π.Σ. 
σας  εύχεται

ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ  &  ΚΑΛΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΗ
με  υγεία,  δύναμη  και  αισιοδοξία 

Ας γίνει η νόσος… η θεράπουσα της ψυχής 
Αρετή Παν. Βελή 

Σελ. 3 

Ουδέν κακό αμιγές καλού 
Λέανδρος Τ. Ρακιντζής 

Σελ. 6 

Ασύμμετρη απειλή 
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας 

Σελ. 7 
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Εκδότης – Διευθυντής:Παναγιώτης Βελής Τηλ. 6937210402
Επιμέλεια Έκδοσης:Ανδρέας Μαρκαντώνης Τηλ. 6974823763
Συντακτική Ομάδα:Παναγιώτης Βελής - Ανδρέας ΜαρκαντώνηςΙωάννης Ζαχίλας - Βασίλειος ΚουλούρηςΧρήστος Χρυσανθακόπουλος

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

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

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 

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ποιος είναι ο νέος Υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέλαβε Γενικός Γραμμα-τέας Πολιτικής Προστασίας στις 19 Ιουλίου 2019.Γεννήθηκε το 1968 στον Βύρωνα. Είναι αρι-στούχος απόφοιτος της Βαρβακείου ΠροτύπουΣχολής. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διε-θνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του KENT της Αγ-γλίας και ειδικεύτηκε σε θέματα ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Δια-τέλεσε Δήμαρχος Βύρωνα για 3 τετραετίες (2003-2014), Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίαςκαι Ανάπτυξης Υμηττού - ΣΠΑΥ (2003-2014), κα-θώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προ-στασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας- ΚΕΔΕ (2006-2012), και στη συνέχεια Εκτελε-στικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-λάδας (2014-2016). Είναι εκλεγμένος Περιφε-ρειακός Σύμβουλος Αττικής. Μιλάει αγγλικά καιγαλλικά. 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

ΝΙΚΟΣ   ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 

Μετά την υπουργο-ποίηση του ΓενικούΓραμματέα ΠολιτικήςΠροστασίας Νίκου Χαρ-δαλιά, στη θέση του ορί-σθηκε ο ΑντιστράτηγοςΠ.Σ. ε.α. Βασίλειος Πα-παγεωργίου, o μέχριπρότινος Διοικητής του Συντονιστικού ΟργάνουΠολιτικής Προστασίας. 

ΝΕΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αντιστράτηγος  Π.Σ.  ε.α.  

Βασίλειος  Παπαγεωργίου 

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 Ομόφωνα τα Μέλη της Γ.Σ. με ανάταση των χε-ριών εξέλεξαν Πρόεδρο της Συνέλευσης τον Πανα-γιώτη Χριστόπουλο και Μέλη τον Στέλιο Μαστορά-κη και τον Άγγελο Σιώρη. Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χαι-ρέτησε και εν συνεχεία ανακοίνωσε τα θέματα τηςΗμερήσιας Διάταξης:  Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμ-βουλίου, οικονομικός απολογισμός της προηγούμε-νης χρήσης 2019, έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση τηςετήσιας συνδρομής των μελών μας.Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε τον Πρόεδρο τηςΕ.Α.Α.Π.Σ. Παναγιώτη Βελή να εκθέσει τα πεπραγμένατου Διοικητικού Συμβουλίου.Αγαπητά μέλη,Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην ΕτήσιαΤακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εδώ, ενώπιόνσας, με το κεφάλι ψηλά, με υψηλό αίσθημα ευθύνηςκαι τη συνείδηση καθαρή. Επιγραμματικά, θα ανα-φερθώ στις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σ’αυτούς τους 12 μήνες από την προηγούμενη Συνέ-λευσή μας:• Η  Ένωσή μας, προέβη σε σειρά συναντήσεωνόπως με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τονΓενικό Γ.Π.Π., τον Αρχηγό του Π.Σ., το Ταμείο Πρό-νοιας, το ΜΤΠΥ, τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και το ΤΕΑ-ΠΑΣΑ, στους οποίους εξέθεσε τα προβλήματα πουαπασχολούν τα Μέλη μας.• Ενόψει της ψήφισης του νέου ασφαλιστικού,απέστειλε υπόμνημα θέσεων και αιτημάτων που απα-σχολούν τα μέλη μας, προς τον Υπουργό και Υφυ-πουργό του Υπουργείου Εργασίας και ΚοινωνικώνΥποθέσεων Γιάννη Βρούτση και Νότη Μηταράκη αν-τίστοιχα, καθώς επίσης και στον Υπουργό Προστα-σίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.• Συνεχίζεται η έκδοση της ηλεκτρονικής εφη-μερίδας μας, με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ….για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», με την οποία θα μπο-ρούν τα μέλη μας να έχουν αμεσότερη επικοινωνίακαι καλύτερη ενημέρωση από την ίδια την Ένωση.• Παράλληλα, ανανεώνεται τακτικά η ιστοσελί-δα μας και αναρτώνται θέματα που αφορούν τα μέλημας.• Θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις με τους αρ-μόδιους και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε μετην κάρτα εισόδου στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία πουχορηγούμε στα μέλη μας, στους συζύγους και στα τέ-κνα τους, να μην υπάρχει όριο ηλικίας.• Συμμετείχαμε στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο τηςΠανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων ΣωμάτωνΑσφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στοΣυνεδριακό κέντρο του Ξενοδοχείου GRAND HotelPalace στη Θεσσαλονίκη.

• Παρευρεθήκαμε στο 23ο Τακτικό Συνέδριο τηςΈνωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος(Ε.Α.Π.Σ.), στην Αθήνα.• Επίσης, συμμετείχαμε με πολλές οργανώσειςσυνταξιούχων στην κινητοποίηση που διοργανώθηκεμε αφορμή την πρότυπη δίκη στην Ολομέλεια του ΣτΕγια το ζήτημα των αναδρομικών, των περικοπών κύ-ριων και επικουρικών συντάξεών μας, αλλά και γιατην κατάργηση δώρων.• Σε συνέχεια και σε ότι αφορά τα αναδρομικάπου μας χορήγησαν τον Δεκέμβριο του 2018, ηΕ.Α.Α.Π.Σ. κατήγγειλε την πολυδιαφημιζόμενη κα-ταβολή αναδρομικών, σαν μία προσπάθεια εξαπά-τησής μας.• Κάθε Τετάρτη και ώρα 10-12, βρισκόμαστε σταγραφεία της Ένωσης επί της οδού Πειραιώς.

Τέλος, ο Πρόεδρος αφού ευχαρίστησε για την πα-ρουσία τους στην Γενική Συνέλευση, υποσχέθηκε ότιθα συνεχίσουν ως Διοικητικό Συμβούλιο με τον ίδιοζήλο, θα διαμορφώσουν προοπτικές, θα χτίσουνγέφυρες επικοινωνίας, ώστε η Ένωση να συνεχίσεινα είναι αρωγός στους απόστρατους Αξιωματικούςτου Σώματος, διασφαλίζοντας και υποστηρίζονταςτο Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και τα δικαιώματάτους.Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κάλεσε τον Τα-μία της Ε.Α.Α.Π.Σ. Βασίλη Κουλούρη να εκθέσει τονοικονομικό απολογισμό και να παρουσιάσει  τον προ-ϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς στον Πρόεδρο τηςΕξελεγκτικής Επιτροπής Φώτη Παππά να αναγνώ-σει την έκθεση του Οικονομικού Ελέγχου της Ε.Ε.Ο Πρόεδρος, σε συνέχεια της Ημερήσιας Διάτα-ξης έδωσε τον λόγο σε όσους ομιλητές εκδήλωσαν τηνεπιθυμία να μιλήσουν και να αναφερθούν για ανά-πτυξη θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος και ση-μαντικών για την πορεία και την εξέλιξη της Ένωσης,καθώς και για την αύξηση της ετήσιας συνδρομήςτων μελών μας, από το 2021.Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζή-τηση, ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε όλα τα θέ-ματα της Ημερήσιας Διάταξης και κατόπιν αυτού οΠρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε το πέρας της συζήτησης. 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας του Πυρο-σβεστικού Σώματος μετακινήθηκε στα νέα του γραφεία, επί της οδού Πανε-πιστημίου 67, Τ.Κ. 10564 στην Αθήνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108695291, 292, 293, 296, 298, 299, Φαξ: 2108695290, email: aps.dioa.merimn@psnet.gr.Στο τμήμα, που απαρτίζεται από αξιόλογους συναδέλφους, μπορεί να απευ-θύνονται όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Π.Σ. από όλητην επικράτεια, καθώς και οι συνταξιούχοι, είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικήεπικοινωνία, είτε με φυσική παρουσία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητααπογευματινών συνεδριών, κατόπιν συνεννόησης.Επισημαίνεται ότι το τμήμα διέπεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας προ-στασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, εξατομικευμένα για κάθεπερίπτωση. Ως εκ τούτου δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση του απορ-ρήτου και της ανωνυμίας.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ

Παναγιώτης Βελής 

Οι ημέρες που δια-νύουμε, αναμφίβολα, εγεί-ρουν συνειδήσεις, γεννούνερωτηματικά, προκαλούνφόβο αλλά ταυτόχρονα δη-μιουργούν πρόσφορο έδα-φος για εποικοδομητικήαυτοκριτική, αυτογνωσίακαι ομόνοια. Πιο επίκαιροςαπό ποτέ ο ποιητής ΤάσοςΛειβαδίτης στο ποίημά του «Αν θέλεις να λέγεσαιάνθρωπος» αναφέρει «Αν θέλεις να λέγεσαι άν-
θρωπος μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλα-
κή για είκοσι ή και περισσότερα χρόνια μα εσύ και
μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη
μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μες απ’ το τετρα-
γωνικό μέτρο του κελλιού σου θα συνεχίζεις τον δρό-
μο σου πάνω στη γη. Κι’ όταν μες στην απέραντη σιω-
πή, τη νύχτα θα χτυπάς τον τοίχο του κελλιού σου
με το δάχτυλο απ’ τ’ άλλο μέρος του τοίχου θα σου
απαντάει η Ισπανία».Η «φυλακή», λοιπόν, του Λειβαδίτη, η δική μαςφυλακή, αυτή μάλλον που αισθανόμαστε «φυλακή»κάθε άλλο παρά ποτέ θα μας δυναμώσει ψυχικά.Αυτή η ενότητα, μια ενότητα που είχαμε ανάγκη, ωςλαός, θα μας εξοβελίσει από πολλά τέλματα. Η έκλυ-ση των ηθών και των αρχών μεταστρέφεται σε έναναέναο αγώνα, σε μια προσπάθεια προστασίας τουσυνόλου προκειμένου να διασφαλιστεί το ανα-φαίρετο δικαίωμα του εκάστοτε πολίτη, η προ-

ασφάλιση της υγείας μας. Η απαγόρευση της εξό-δου δεν είναι ανελευθερία αλλά είναι ένας συλλο-γικός αγώνας για τη διασφάλιση της υγείας και τηςανθρωπιάς.

Σε μια εποχή, παγκοσμιοποιημένης κοινωνίαςπου διανύουμε, το έλλειμμα ανθρωπιάς δεσπόζει καιμαστίζει την εποχή. Η καλύτερη απάντηση στον ατο-μικισμό που μας διακρίνει και στη νοοτροπία τουωχαδερφισμού είναι η ενότητα και η ομόνοια.Υπακοή στα μέτρα δεν σημαίνει υποταγή, όπως λαν-θασμένα μεταφράζει ο καθένας μας μέσα του.Αυτό άλλωστε σημαίνει και δημοκρατία. Δημο-κρατία του συνόλου, μια δημοκρατία που οραμα-τίστηκε και πραγμάτωσε ο Κλεισθένης και ο Περι-κλής. Ας εξοστρακίσουμε την εγωπάθειά μας που εί-ναι ο κακός μας σύμβουλος.
Μάρτιος 2020, μια ημερομηνία που θα θυ-μούνται οι επόμενες γενιές. Ας γράψουμε ιστορία μετην αυτοθυσία και την αυταπάρνησή μας, έναν αγώ-να που οι πρόγονοί μας έχουν δώσει για εμάς.

Είναι καλή ευκαιρία να εκτιμήσουμε την καθη-μερινότητά μας. Τη ρουτίνα μας για την οποία εί-θισται να παραπονευόμαστε. Τώρα, όμως, τηνεκτιμάμε και την αναζητούμε απεγνωσμένα. Οξύ-μωρο.Ως εκπαιδευτικός, κάθε άλλο παρά ποτέ αι-σθάνομαι το χρέος να μεταλαμπαδεύσω γνώση, ναστηρίξω τους μαθητές του σχολείου που εργάζομαι,να τους διδάξω στωική υπομονή και επιμονή, αι-σιοδοξία. Εξ αποστάσεως μεν αλλά μαζί σαν μια γρο-θιά, ευχόμενοι να περάσουμε αλώβητοι τις Συμ-πληγάδες πέτρες. Το σίγουρο είναι πως όλοι θαβγούμε πιο δυνατοί, θα επαναπροσδιορίσουμε τοαξιακό μας σύστημα.Ο κορωνοϊός αποτελεί Δαμόκλειο σπάθη για τηνανθρωπότητα και μας φέρει προ των ευθυνών μας.Μας καλεί να δράσουμε και να αντιδράσουμε συλ-λογικά και μεμονωμένα.Κλείνοντας, αφορμώμενη από τα λόγια τουμεγάλου σύγχρονου ποιητή-στοχαστή Νίκου Κα-ζαντζάκη: «Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ
μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σω-
θεί, εγώ φταίω», καλούμαστε όλοι να αγαπήσουμετην ευθύνη και την υπευθυνότητα γιατί αυτή μαςκαθορίζει φέροντας αντίκτυπο στην κοινωνία, εξο-βελίζοντας την κοινωνική μας οκνηρία.Περιμένοντας να χτυπήσει ξανά το σχολικόκουδούνι και να πλημμυρίσει το προαύλιο παιδικέςκαι ανέμελες φωνές..Μένουμε ενωμένοι και δυνατοί μένουμε σπίτι!!! 

Ας  γίνει  η  νόσος…  η  θεράπουσα  της  ψυχής 
Αρετή Παν. Βελή 

M.A., M.Ed. , PhD Candidate, Φιλόλογος 

Ακούγοντας όλες αυτές τις ημέρες για διάφοραγεγονότα να λέγονται κάποιες λέξεις και έννοιες σχε-τικά με ΚΡΙΣΗ, καταθέτω την άποψή μου. Έχω δια-βάσει εξειδικευμένες επιστημονικές αναλύσεις καιαπόψεις και αποδέχομαι όλες αυτές που αναφέ-ρονται στην ΚΡΙΣΗ.Δεν μπόρεσα όμως να δω πως μια κατάσταση ήένα συμβάν δημιουργούν ΚΡΙΣΗ, δηλαδή με λίγα λόγια το κλείσιμο μιας επιχείρησης μι-κρής ή μεγάλης, η πυρκαγιά σε ένα εμπορικό κέντρο, η ομηρία μιας ομάδος ανθρώπωνκαι πολλά άλλα πότε έχουν τα χαρακτηριστικά της ΚΡΙΣΗΣ, αλλά και την ίδια την κα-τάσταση αυτής.Ας προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα με τη σειρά και αρχίζοντας πρώτα απότο αντικείμενο το οποίο γνωρίζω πολύ καλά. Στο παράδειγμα που θα αναφέρω θα φα-νεί καθαρά πότε έχουμε ένα συμβάν και πως αυτό θα εξελιχθεί σε κρίση.Μια φωτιά σε πολυκατοικία και συγκεκριμένα σε ένα διαμέρισμα, τι ακριβώς έχου-με; Από την όλη κατάσταση που συντονίζει ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρε-σίας είναι ένα ΣΥΜΒΑΝ πυρκαγιάς για το οποίο γίνονται όλες οι δέουσες ενέργειες γιακατάσβεση της πυρκαγιάς. Αν όμως επεκταθεί η πυρκαγιά σε άλλα διαμερίσματα ή καισε όλη την πολυκατοικία τότε τι θα έχουμε; Παραμένει το συμβάν της πυρκαγιάς καιέχουμε μια μεγάλη εξέλιξη αυτής με τις ανάλογες συνέπειες.Μέχρι εδώ κατανοούμε την κατάσταση και πρέπει να δούμε πότε το συμβάν τηςπυρκαγιάς μπορεί να γίνει ΚΡΙΣΗ. Δηλαδή στο συμβάν αυτό μέχρι στιγμής εμπλέκεταιμια Υπηρεσία. (Πυροσβεστική)Πάμε να δούμε την εξέλιξη του συμβάντος σε ΚΡΙΣΗ. Αν ο επικεφαλής της Πυρο-σβεστικής ανακοινώσει ότι σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας υπάρχει αξιωματούχοςαπό άλλη χώρα και βρίσκεται σε κίνδυνο, τότε αυτομάτως το συμβάν έχει γίνει ΚΡΙ-ΣΗ και αυτό γιατί αμέσως εμπλέκονται και άλλες Υπηρεσίες για να διαχειριστούν τηνόλη κατάσταση.Πιστεύω ότι το παράδειγμα αυτό μας δείχνει καθαρά την κατάσταση (πυρκαγιά),αλλά και την εξέλιξη (αξιωματούχος άλλης χώρας) σε ΚΡΙΣΗ με τα δεδομένα της όληςυπόθεσης. Τελειώνοντας θα αναφερθώ και στην επικαιρότητα που τρέχει σχετικά στον ΕΒΡΟ.Εδώ έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά της ΚΡΙΣΗΣ γιατί απλούστατα εμπλέκονται πολ-λές Υπηρεσίες, αφενός μεν και αφετέρου δε η διένεξη με γειτονική χώρα, και επιπλέ-ον δε υπάρχουν καταφανή τα στοιχεία της ΑΣΥΜMΕΤΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ και τα κύρια χα-ρακτηριστικά της ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.Εν κατακλείδι θέλω να αναφέρω ότι και σε άλλες περιπτώσεις, πρώτα έχουμε τοσυμβάν, δηλαδή την έναρξη κάποιου γεγονότος και στην συνέχεια την εξέλιξη αυτούσε ΚΡΙΣΗ.
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας

Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. 

Κ Ρ Ι Σ Η  Μετεγκατάσταση  του  Τμήματος  Ψυχοκοινωνικής 
Μέριμνας  του  Πυροσβεστικού  Σώματος 

Όπως γνωρίζετε από τα ΜΜΕ έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή της ηλε-κτρονικής συνταγογράφησης που μπορούμε να λαμβάνουμε, εάν επιθυμούμε,με ηλεκτρονικό τρόπο τις συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται από τους ιατρούςμας. Κατά την έκδοση συνταγής στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφη-σης ενημερώνεστε με SMS ή/και email για τα στοιχεία της συνταγής που έχειεκδοθεί. Για την εκτέλεση των συνταγών προσέρχεστε σε φαρμακείο είτε μετα στοιχεία της συνταγής, όπως τα λάβατε με SMS ή/και email, είτε με τον ΑΜΚΑσας.Πριν ξεκινήσετεΓια την ενεργοποίηση της άυλης συνταγογράφησης, θα χρειαστείτε:• Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet, για να επιβεβαιώσετε τα στοι-χεία σας.• Τον αριθμό ΑΜΚΑ σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σαςκάτω των 18 ετών.• Το κινητό σας τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο email σας, όπου θα σας απο-σταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την ενεργοποίηση.Ηλεκτρονική διεύθυνση σύνδεσης μέσω του gov.gr.https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Από την φυσική ηγεσία του ΠυροσβεστικούΣώματος, τίμησαν με την παρουσία τους οΥπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος Π.Σ.Κολοκούρης Στέφανος εκπροσωπώντας τονΑρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Συν-τονιστής Α.Π.Σ. Αντιστράτηγος Π.Σ. ΑναστάσιοςΣωτήρχος, και ο Διοικητής Διοίκησης Πυρο-σβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών Αρχιπύραρ-χος Π.Σ. Χρήστος Λάμπρης. Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την πα-ρουσία τους ο Εθνικός Διοικητής ΠολιτικήςΠροστασίας και επίτιμος Αρχηγός Π.Σ. Παπα-γεωργίου Βασίλειος, ο Πρόεδρος του Δημοτι-κού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων κ. ΧρήστοςΤεντόμας, ο πρώην Ευρωβουλευτής κ. ΝότηςΜαριάς, η Διευθύντρια του Μετοχικού Ταμεί-ου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κα. Πα-παγιάννη Μαρία, ο ομότιμος καθηγητής της Φι-λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνώνκαι καθηγητής των Σχολών της ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας κ. Γρηγόριος Κωσταράς, ο τ. Αρεο-παγίτης και καθηγητής της ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας κ. Λέανδρος Ρακιντζής, η ΝομικήΣύμβουλος κα. Αγγελική Γιαννοπούλου, ο Πρό-εδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστι-κού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.) κ. Βιτζηλαίος Γεώργιος,ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΕνώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώμα-

τος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) Δημήτρης Σταθόπουλος, οΠρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απο-στράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) κ.Χριστακόπουλος Ευάγγελος, ο Αντιπρόεδροςτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΑποστράτωνΣωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) κ. ΜπέτταςΔημήτριος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστι-τούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. κ. Βασίλειος Μαρτζού-κος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστρά-των Αστυνομικών Αθηνών (Σ.Α.Α.Α.) κ. Χρι-στουλάκος Νικόλαος.Την Βασιλόπιτα, ευλόγησε ο ΑρχιμανδρίτηςΝεκτάριος Κιούλος, Υποστράτηγος ε.α. τηςΕΛ.ΑΣ. και Διευθυντής της Θρησκευτικής Υπη-ρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. στο Υπουργείο Προστασίαςτου Πολίτη. Το φλουρί κέρδισε η Καίτη Καλ-λιώρα σύζυγος του Αργύρη Βελέντζα.Ο Πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτης Βελήςαφού χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους πα-ρευρισκόμενους για την φυσική παρουσίατους στην εκδήλωση αλλά και την υποστήρι-ξή τους στην Ένωση, προχώρησε σε σύντομοαπολογισμό των πεπραγμένων της Ενώσεως.Μεταξύ των άλλων είπε ότι, η Ένωση προ-έβη σε σειρά συναντήσεων με αρμόδιους φο-ρείς προκειμένου να τους καταστήσει κοινω-νούς των προβλημάτων που ταλανίζουν ταμέλη της Ένωσης. Ενόψει του νέου ασφαλι-στικού απέστειλε υπόμνημα θέσεων και αιτη-

μάτων προς τους αντίστοιχους Υπουργούς, ενώπαράλληλα άοκνα συνεχίζεται η έκδοση τηςηλεκτρονικής εφημερίδας μας, με την επωνυ-μία «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ ….για ένα καλύτεροΜΕΛΛΟΝ» καθώς και η τακτική ανανέωσητης ιστοσελίδας για «φλέγοντα» ζητήματα.Παράλληλα, έκανε λόγο για τη συμμετοχή καιεκπροσώπηση της Ένωσης σε πληθώρα συ-νεδρίων, εκδηλώσεων και ομιλιών. Ωστόσο, οπρόεδρος τόνισε ιδιαίτερα το ζήτημα τωναναδρομικών οφειλών που γεννά ερωτηματι-κά. Στη συνέχεια, διαβεβαίωσε πως τα λανθα-σμένα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης θαεπανελεγχθούν ώστε να ανταποκρίνονταιορθά στη συνταξιοδότηση. Τέλος, σε ό,τι αφο-ρά την ιατρική περίθαλψη δεσμεύτηκε πως θασυνεχιστούν οι συναντήσεις με τους αρμοδίους,προκειμένου να εξασφαλιστεί κάρτα εισόδουστα νοσοκομεία για όλα τα μέλη των οικογε-νειών της Ενώσεως ανεξαρτήτου ηλικίας.Καταληκτικά, η εκδήλωση ολοκληρώθηκεμε τις εγκάρδιες ευχές του Προέδρου προς τουςσυναδέλφους και φίλους για μια χρονιά γεμά-τη ευημερία, επιτυχία, ψυχική και σωματικήυγεία. Ο ίδιος ευχαρίστησε τα μέλη για την  πα-ρουσία τους και προέτρεψε τα μέλη να συνε-χίζουν να «αγκαλιάζουν» την Ένωση και να τηνυποστηρίζουν. Ο ίδιος μάλιστα δεσμεύτηκενα συνεχίζει να δίνει μάχες ώστε να εξασφαλίζειπάντα τα μέγιστα για τα μέλη της Ένωσης. 

ΚΟΠΗ   ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2020
ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πο-λίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ως εκπροσώπου της Κυ-βέρνησης, πραγματοποιήθηκε την 10η Φεβρουαρίου2020, η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Αρχη-γίας του Πυροσβεστικού Σώματος, από τον απερ-χόμενο Αρχηγό του Π.Σ. Στρατηγό Π.Σ. ε.α. ΒασίλειοΜατθαιόπουλο, στον νέο Αρχηγό του Π.Σ. Αντι-στράτηγο Π.Σ. Στέφανο Κολοκούρη, στις εγκατα-στάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην ΚάτωΚηφισιά.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθη-κε δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβα-σμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου καιΩρωπού Κύριλλος.Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βου-λής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας, ως εκ-
πρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ. ο Βουλευτής ΕπικρατείαςΓεώργιος Καμίνης, ως εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε. οΙωάννης Ντουνιαδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Πο-λιτικής Προστασίας Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Ανα-

πληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προ-στασίας Γεώργιος-Μάριος Καραγιάννης, ο Αρχηγόςτης Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος ΜιχαήλΚαραμαλάκης, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προ-στασίας Στρατηγός Π.Σ. ε.α. Βασίλειος Παπαγεωρ-γίου, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκ-πρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και ΣωμάτωνΑσφαλείας, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί τουΠυροσβεστικού Σώματος, επίτιμοι Αρχηγοί καιΥπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενερ-γεία και εν αποστρατεία συνάδελφοι, Εθελοντές τουΠ.Σ., εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Φορέων, Συλ-λόγων και Οργανισμών, καθώς και πλήθος πολιτών.Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών εκπρο-σώπησε ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής και ο Αν-τιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώνης. 

ΤΕΛΕΤΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΑΡΧΗΓΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Πάνω σε ολόκληρη την υφήλιο πλανιέται έναμαύρο σύννεφο ανάμεικτο από φόβο, άγχος, ανησυ-χία, στεναχώρια, απελπισία, πόνο, δάκρυα, λύπη καιπροπαντός έλλειψη ελπίδας και προοπτική καθώς τοάμεσο αλλά και το μακρινό μέλλον, ατομικό και συλ-λογικό, είναι άδηλο. Μια εξίσωση με πολλούς αγνώ-στους και σε πολλά πεδία. Όλα αυτά δημιουργούν ένααγχωτικό περιβάλλον που μπορεί να οδηγήσει ακόμηκαι σε κατάθλιψη. Θα το περιγράψω όμως καλύτερααξιοποιώντας την έκφραση με την έκφραση που χρη-σιμοποιούν στην Κρήτη για τέτοιες καταστάσεις. ΟιΚρητικοί λένε «έχω μια κατασκέπαση».Τα παραπάνω δυσάρεστα συναισθήματα, και κυρίως αυτό του φόβου, πουκατά βάση είναι ο φόβος του θανάτου, χρειάζονται την κατάλληλη διαχείρισηγια να μην επικρατήσουν και για να αποβληθούν στο βάθος του υποσυνειδή-του κάθε ατόμου. Φυσικά αυτό είναι δουλειά ψυχολόγου, που είναι πρακτικάαδύνατον  στον παρόντα χρόνο για τον μέσο άνθρωπο να καταφύγει στη βοή-θειά του. Είναι υποχρέωση, όμως, της πολιτείας και όλων μας ενεργώντας ατο-μικά και συλλογικά να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τις ευπαθείς ομά-δες αλλά και τα δυνατά άτομα που κάποια στιγμή λόγω των μέτρων κατά τηςπανδημίας χρήζουν βοήθειας και ψυχολογικής στήριξης από κάθε άποψη.Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας υπάκουσεεκούσια και χωρίς διαμαρτυρίες στις εντολές της κυβέρνησης για τον κατ’ οί-κον περιορισμό, πλην αρκετών εξαιρέσεων κυρίως νεαρών ατόμων, οι οποίοιθα υποστούν τις κατά νόμο κυρώσεις κυρίως προς συνετισμό και αυτών, πουδεν αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της κατάστασης. Υπήρξαν όμως και κά-ποιες περιπτώσεις που μερικοί ερχόμενοι από το εξωτερικό αμέλησαν (επιει-κώς) να παραμείνουν σε περιορισμό 14 ημέρες επιφέροντας επιβλαβείς επι-πτώσεις για τη μετάδοση του κορονοϊού. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κα-ραντίνα, που προέρχεται από την ιταλική λέξη quaranta που σημαίνει σαράν-τα, όσες δηλαδή ήταν οι ημέρες που έμεναν οι ταξιδιώτες κατά τον μεσαίωναμέχρι τις αρχές του προηγουμένου αιώνα στο λοιμοκαθαρτήριο, κάθε φορά πουπαρουσιαζόταν στο πλοίο ύποπτο κρούσμα λοιμώδους ασθενείας, γιατί θεω-ρώ ότι αναφέρεται σε αυστηρότερες περιπτώσεις περιορισμού. Άλλωστε χρη-σιμοποιείται επιθετικά και σε περιπτώσεις κοινωνικές χωρίς να υπάρχειασθένεια.Η πολιτεία έλαβε έγκαιρα μέτρα για την προστασία της δημοσίας υγείας καιτη μη μετάδοση του κορονοϊού, τα οποία, εκ του μέχρι τώρα (μολονότι είμα-στε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου) αποτελέσματος, αποδείχθηκαν πολύ επι-τυχή. Σύμφωνα δε με τις δημοσκοπήσεις, τα μέτρα και τα πρόσωπα που δια-χειρίζονται την κρίση, τυγχάνουν καθολικής αποδοχής, αυτό όμως δεν σημαί-νει, ότι όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα δεν θα αποτελέσουν αντικείμε-νο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το ζητούμενο όμως είναι να ξεπεράσουμε την κρί-ση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες σε πολλά επίπεδα.Για το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα έχουν ήδη γραφεί και θα γραφούν σω-ρεία άρθρων, αλλά όλα εξαρτώνται από ένα άγνωστο παράγοντα, αυτού τουχρονικού διαστήματος που θα διαρκέσει η κρίση. Ένα είναι το σίγουρο, που όλοισυμφωνούμε, σε αυτό. Όταν τελειώσει οριστικά η πανδημία, που φέρει όλα ταχαρακτηριστικά του παγκοσμίου πολέμου, ο κόσμος δεν θα είναι αυτός που γνω-ρίζαμε, από ατομική, κοινωνική, εθνική ακόμα και γεωπολιτική άποψη. Κάθε κρίση έχει τα θετικά και αρνητικά σημεία με αντίστοιχες επιπτώσειςκαι αποτελέσματα, το δε τελικό ισοζύγιο θα κριθεί σε χρόνο πολύ μεταγενέστεροαπό το πέρας της κρίσης, ίσως από την επόμενη γενιά και τότε θα δούμε, εάνθα επαληθευθεί η ρήση του φίλου φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ότι ο κορονοϊόςμπορεί να εξελιχθεί σε ευλογία.Το να ασχολούμεθα με το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα γιατί ο άνθρωπος

θέλει να ελπίζει και αποβλέπει στο καλύτερο σενάριο, μας περισπά από τα τρέ-χοντα προβλήματα, που είναι πολλαπλά και διαφορετικά για τον καθένα. Φυ-σικά το κυριότερο είναι να διασφαλίσουμε την υγεία μας, όχι μόνο τη σωμα-τική αλλά και την ψυχική, με τη σωστή διαχείριση της κρίσης, πράγμα  που απαι-τεί ιεράρχηση των προβλημάτων και επίλυση των επειγόντων, που μπορεί ναδιαφέρουν κατά άτομο, αλλά στη φάση αυτή έχουν ένα κοινό παρονομαστή (Μεί-νετε στο σπίτι).Για να επιτύχει, λοιπόν, τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών, πουόπως αποδείχθηκε είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την πρόληψη της με-τάδοσης του κορονοϊού η κυβέρνηση, θέσπισε σειρά μέτρων για τη διακοπή λει-τουργίας κάποιων επιχειρήσεων, με οικονομικές επιχορηγήσεις σε αυτές και τουςαπασχολουμένους τους, ως και στους ελευθέρους επαγγελματίες, στα πλαίσια,που επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας, που σαφώς αποτελούνένα σημαντικό μέτρο ενισχύσεώς τους. Δημιουργήθηκε όμως ένα σημαντικό κοι-νωνικό ζήτημα για τους ανθρώπους (ημεδαπούς και αλλοδαπούς), που προ-σφέρουν χειρωνακτική μαύρη, εργασία, γιατί δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ,όπως καθαρίστριες, εποχιακοί εργάτες κλπ. που λόγω των μέτρων ούτε βρίσκουνεργασία, αλλά ούτε δικαιούνται των παραπάνω επιχορηγήσεων, και που γρή-γορα θα εξαντλήσουν το όποιο απόθεμα έχουν. Δεν μπορώ να εισηγηθώ τη λήψησυγκεκριμένων μέτρων για αυτούς, αλλά πρέπει η πολιτεία  σε δεύτερη φάσηνα ασχοληθεί με το θέμα και εδώ απαιτείται επίσης οργανωμένη ιδιωτική πρω-τοβουλία με συγκεκριμένα κριτήρια για να αποκλεισθεί η διείσδυση μη δι-καιούχων περιθωριακών, όπως έγινε στο παρελθόν.Είναι γεγονός ότι οι δημοτικές αρχές έχουν αναπτύξει με επιτυχία διάφο-ρα προγράμματα, όπως το “βοήθεια στο σπίτι” για τις ευπαθείς ομάδες του πλη-θυσμού, που μερικοί από αυτούς είναι και οι υπερήλικες, και βοηθούν σημαν-τικά στην αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης. Βασική όμως ψυχολο-γική στήριξη βρίσκουν οι ευπαθείς ομάδες στη θρησκεία, που μπορούν να πα-ρακολουθούν τη θεία λειτουργία από την τηλεόραση. Εξ αιτίας του περιορισμού της κυκλοφορίας και της παραμονής στο σπίτιδημιουργούνται διάφορα προβλήματα κοινωνικού απομονωτισμού, ενδοοι-κογενειακής βίας, ψυχολογικά προβλήματα από την έλλειψη εργασίας και δη-μιουργικής απασχολήσεως, που επιτείνονται από την αβεβαιότητα εύρεσης ερ-γασίας στο μέλλον, ως και προβλήματα υγείας από την έλλειψη σωματικής ασκή-σεως και μη σωστής διατροφής. Τα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπιστούνπρος το παρόν εν μέρει με τη χρήση υπολογιστών, παρακολούθηση τηλεορά-σεως, τηλεφωνικών επαφών, ανταλλαγής ανεκδότων μέσω internet, αλλά δενγνωρίζω τι ψυχολογικές επιπτώσεις θα υπάρχουν εάν η κρίση συνεχισθεί επίμακρόν. Σε κάθε περίπτωση όμως τα προβλήματα αυτά είναι ατομικά και πρέ-πει να επιλυθούν από τους ιδίους ενδιαφερομένους.Υπάρχουν όμως και κάποια θετικά σημεία από τον περιορισμό κυκλοφο-ρίας, όπως  η επανένωση των οικογενειών με τον συγχρωτισμό των μελών με-ταξύ τους, οι συζητήσεις για κοινά θέματα και οικογενειακές ιστορίες, η επίλυσητων προβλημάτων που τους απασχολούν και τέλος η ανάπτυξη της οικειότη-τας που αποκτάται με την ενεργή συμβίωση. Πάντοτε κύτταρο του έθνους ήτανη οικογένεια ιδιαίτερα σε μερικά μέρη, όπως Κρήτη, Μάνη και το δέσιμο αυτόθα την ξαναζωντανέψει.Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε, ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, ο οποί-ος απαιτεί  κυρίως πειθαρχία στην κοινή προσπάθεια και συμμόρφωση προςτις οδηγίες των υπευθύνων, καθώς για τα θέματα υγείας είναι μονόδρομος. Πρέπει, να παραμερίσουμε τις οποιεσδήποτε πολιτικές διαφορές, τουλάχιστονόσο διαρκεί η κρίση. Να οπλιστούμε με υπομονή και να μη ξεχνάμε τις ευπαθείςομάδες και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να προσφέρουμε τη βοήθειάμας καθένας με τον τρόπο του. Παράλληλα όμως, να προσέχουμε και να απο-μονώσουμε τους επιτηδείους, που παίζοντας με τον ανθρώπινο πόνο, προ-σπαθούν να επωφεληθούν από τις καταστάσεις. 

ΟΥΔΕΝ  ΚΑΚΟ  ΑΜΙΓΕΣ  ΚΑΛΟΥ 
του  Λέανδρου  Τ.  Ρακιντζή

Αρεοπαγίτη  ε.τ. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ΑντιστράτηγοςΠ.Σ. Στέφανος Κολοκούρης του Δημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνατο 1967 και είναι πατέρας δύο παιδιών.Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και το έτος 1995αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακα-δημίας με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Φοίτησε το 2002 στη Σχο-λή Πολιτικής Προστασίας στη Valabre της Γαλλίας, το 2003 πα-ρακολούθησε τα Σχολεία «Τακτικές Αντιμετώπισης Δασικών Πυρ-καγιών» και «Αντιμετώπισης Συμβάντων με Όπλα Μαζικής Κατα-στροφής – FBI», το 2006 το Σχολείο «Τεχνικές Διάσωσης σε Σή-ραγγες» στη Γαλλία, το 2008 το Σχολείο «Σπηλαιοδιάσωσης» στην Ελληνική ΣπηλαιολογικήΕταιρεία και το Σχολείο «Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών» στον Καναδά, το 2009 φοί-τησε στην Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2011 παρακολούθη-σε το Σχολείο «Αντιμετώπισης Συμβάντων με Όπλα Μαζικής Καταστροφής», και τέλος το2018 το Σχολείο «Εργασία σε Ύψος με Χρήση Σχοινιών-IRATA».Προήχθη σε όλους τους βαθμούς του ανώτατου αξιωματικού κατ’ επιλογή, έλαβε πολ-λές ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις, με-ταξύ άλλων του ανώτερου Ταξιάρχη της Τιμής, του ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα, Πυ-ροσβεστικής Αξίας Α΄ Τάξης, του Αστέρα Αξίας και Τιμής και της Αξίας και Τιμής Α΄ Τά-ξης.Υπηρέτησε ως Αξιωματικός στον 1ο, 2ο και 5ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στο199-ΣΕΚΥΠΣ, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μο-λάων, ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων και διετέλεσε εκπαιδευτήςστις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του υπη-ρέτησε στην 1η Ε.Μ.Α.Κ., καταλαμβάνοντας ιεραρχικά διάφορες θέσεις ευθύνης για συ-νολικά 18 έτη και το όνομά του ταυτίστηκε με την υπηρεσία αυτή.Τον Μάρτιο του 2014 προήχθη στον βαθμό του Αρχιπυράρχου και ανέλαβε Διοικη-τής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.Τον Φεβρουάριο του 2018 προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκεως Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα τον Πειραιά.Τον Φεβρουάριο του 2019 προήχθη στον βαθμό του Αντιστρατήγου και ανέλαβε κα-θήκοντα Υπαρχηγού Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.Έχει λάβει μέρος σε πολλές και δύσκολες επιχειρήσεις τόσο διάσωσης, όσο και κα-τάσβεσης αστικών και δασικών πυρκαγιών. Ενδεικτικά αναφέρονται: ο σεισμός στο Αί-γιο το 1995, στην Αθήνα το 1999, στο Μαρόκο το 2003, στη Λέσβο και στην Κω το 2017,η συντριβή του αεροσκάφους «HELIOS» στο Γραμματικό Αττικής, οι πλημμύρες στη Μάν-δρα και στη Νέα Πέραμο το 2017, στο Μαντούδι και στο Προκόπι Ευβοίας το 2018, οι δα-σικές πυρκαγιές στη νήσο Κύθηρα και στον Κάλαμο Αττικής το 2017, στην Κινέττα Ατ-τικής το 2018 και στην Εύβοια τα έτη 2018 και 2019. 

ΝΕΟΣ  ΑΡΧΗΓΟΣ  ΤΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ
Αντιστράτηγος  Π.Σ.  Στέφανος  Κολοκούρης 

Επειδή δεν είμαι ειδικός με το θέμα και συγκεκριμένα, πέραν τηςετυμολογίας της φράσης, αλλά και των λέξεων, θα καταθέσω την άπο-ψή μου σε μια προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η έννοια από τον απλόάνθρωπο όπου δεν είναι και υποχρεωμένος να γνωρίζει εξειδικευμέ-να πράγματα ή καταστάσεις. Η φράση «ασύμμετρη απειλή» νομίζωότι μπήκε στην καθημερινότητα, μετά την επίθεση στους δίδυμους
πύργους στην Ν. Υόρκη την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.Την περίοδοαυτή ήμουν επι-κεφαλής τουτμήματος τουΠυροσβεστικούΣώματος στη Δι-εύθυνση Ασφά-λειας Ολυμπια-κών Αγώνων2004.Λόγω του ότι μας απασχόλησε πολύ έντονα το φαινόμενο αυτό,έγιναν πολλές συσκέψεις και με ειδικούς προκειμένου να έχουμε ετοι-μάσει σχέδια προς αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.Πιστεύω ότι είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση και όχι μόνο οιδίδυμοι πύργοι όπου αποδεικνύεται ότι με «λίγο κόστος» σύμφωναμε τα πιστεύω τους (Δύο αεροπλάνα και μερικές χιλιάδες ανθρώπωνπου έχασαν τη ζωή τους) μπόρεσαν να προκαλέσουν παγκόσμιο οι-κονομικό πανδαιμόνιο σε όλη την υδρόγειο με τεράστιες οικονομικέςεπιπτώσεις και αλλαγή του δόγματος ασφάλειας σε όλα τα κράτη.Θέλοντας να κάνω μια απλή εξήγηση της φράσης «ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ
ΑΠΕΙΛΗ» με «λίγο κόστος» τεράστια καταστροφή.Σήμερα μετά από τόσα χρόνια άκουσα τον πρωθυπουργό κ. Μη-τσοτάκη να χαρακτηρίζει την όλη κατάσταση των μεταναστών και προ-σφύγων ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ και δεν έχει άδικο, καθότι η Τουρκίαμε ένα «ασήμαντο κόστος» (μεγάλος αριθμός ανθρώπων) για αυτήνπροσπαθεί να παραβιάσει την κυριαρχία ενός κράτους, αλλά και στησυνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τέλος η ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΑΠΕΙΛΗ εν προκειμένου έχει τα κύρια χα-ρακτηριστικά της ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ  ΑΠΕΙΛΗ 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης ΑποστράτωνΑξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Πα-ναγιώτης Βελής παρευρέθηκε στην εκδή-λωση της κοπής της Πίτας που συνδιοργα-νώθηκε από την Πανελλήνια ΟμοσπονδίαΑποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας(Π.Ο.Α.Σ.Α.) και τον Σύνδεσμο ΑποστράτωνΑστυνομικών Αθηνών (Σ.ΑΠ.Α.Σ.Α.) την01/02/2020.

Στην πολύ ωραία εκδήλωση, εκτός τωνάλλων, και ύστερα από ομόφωνη απόφασητου Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. βραβεύτηκαν, γιαπρώτη φορά, οι πρωτεύσαντες στις εισα-γωγικές εξετάσεις για τη σχολή Αξιωματικώνκαι Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίαςκαι για τη σχολή Αξιωματικών και Πυρο-σβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος.Ο κ. Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και ο Πρόεδροςτης Π.Ο.Α.Σ.Α. επέδωσαν την τιμητική πλα-κέτα στον Δόκιμο Υπαστυνόμο (296593)Θανασούλα Αθανάσιο του Παναγιώτη, Αρ-χηγού του 1ου Εκπαιδευτικού Τμήματοςτης Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ-

νομίας (εκπαιδευτικού έτους 2019-2020).Επίσης ο κ. Αρχηγός της ΕΛ. ΑΣ. και ο Α΄Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. Μπέττας Δη-μήτριος, επέδωσαν την τιμητική πλακέταστην πρώτη σε βαθμολογία εκ των νεοει-σερχομένων 1ετών Δοκίμων στην ΣχολήΑστυφυλάκων (εκπαιδευτικού έτους 2019-2020) Δόκιμη Αστυφύλακα (296900) Πα-παδογιάννη Όλγα του Ιωάννη.Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Π.Σ. κ. ΠαναγιώτηςΒελής Αντιστράτηγος ε.α. και ο Πρόεδρος τηςΠ.Ο.Α.Σ.Α. επέδωσαν την τιμητική πλακέταστον Δόκιμο Ανθυποπυραγό ΔαμασκόπουλοΝικόλαο του Γεωργίου Αρχηγού Α΄ έτους τηςΣχολής Ανθυποπυραγών για την εισαγωγήτου στη Σχολή, ως πρώτος επιτυχών.Επίσης ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Π.Σ. κ. Βε-λής Παναγιώτης Αντιστράτηγος ε.α. και οΠρόεδρος του Σ.ΑΠ.Α.Σ.Α. κ. Χριστολουκάς Ν.Αντιστράτηγος ε.α. επέδωσαν την τιμητικήπλακέτα στην Δόκιμη Πυροσβέστρια Ρου-μελιώτη Καλλιρρόη – Μαρία του Θεοχάρη Αρ-χηγού του Α΄ έτους της Σχολής Πυροσβεστώνγια την εισαγωγή της στη Σχολή, ως πρώτηεπιτυχούσα της τάξης 2019. 

ΚΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ  ΠΙΤΑΣ  Π.Ο.Α.Σ.Α.  &  Σ.ΑΠ.Α.Σ.Α.
(Βράβευση  Αστυνομικών – Πυροσβεστών) 

Ο νέος Υπαρχηγός του ΠυροσβεστικούΣώματος Αντιστράτηγος Π.Σ. Ιάκωβος Κων.Κλεφτοσπύρος γεννήθηκε στην Πετρούπο-λη Αττικής το 1964 και έλκει την καταγωγήτου από την Αλευράδα Βάλτου Αιτωλοα-καρνανίας και το Κροκύλειο Δωρίδος. Είναιέγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.Σταδιοδρομία:Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα στις28 Φεβρουαρίου 1991 και κατόπιν εξετά-σεων εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακα-δημίας από την οποία απεφοίτησε το έτος 1995 με το βαθμό τουΑνθυποπυραγού.Κρίσεις 2020: Αντιστράτηγος Π.Σ. - Υπαρχηγός Υπηρεσίες που υπηρέτησε:Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κ/Α Κω, Διοικητής Πυ-ροσβεστικής Υπηρεσίας Μεγάρων, Διοικητής Πυρ/ικών ΥπηρεσιώνΝομού Εύβοιας – Π.Υ. Χαλκίδας, Διοικητής Περιφερειακής Πυρο-σβεστικής Διοίκησης Ιονίων Νήσων, Διοικητής Πυροσβεστικής Υπη-ρεσίας Ελευσίνας, Διευθυντής 199-Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., Διοικητής Πυρο-σβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής, Διοικητής Ε.Σ.Κ.Ε. (ΕνιαίουΣυντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων).Έχει υπηρετήσει επίσης ως Αξιωματικός στην Π.Υ. Ελευσίνας,στην 1η ΕΜΑΚ, ως Επιτελικός Αξιωματικός στην ΠΕΠΥΔ Αττικήςκαθώς και ως Επιχειρησιακός Αξιωματικός στο Ε.Σ.Κ.Ε.Εκπαίδευση:Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ΣχολήΕπιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.Ηθικές και υλικές αμοιβές:Εύφημος Μνεία 1995, Υλική αμοιβή (μέρος βασικού μισθού)1995, Ευαρέσκεια 1999, Εύφημος Μνεία 2000, Υλική αμοιβή (μέ-ρος βασικού μισθού) 2000, Εύφημος Μνεία 2010, Εύφημος Μνεία2013.Διαμνημονεύσεις – Μετάλλια:Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό τουπαράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. 

ΝΕΟΣ  ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ  ΤΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ
Αντιστράτηγος  Π.Σ.  Ιάκωβος  Κων.  Κλεφτοσπύρος 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  &  ΠΟΙΗΣΗ 
Παραμύθι  Μυθικό

O  άνθρωπος,  το  άλογο  και  το  σκυλί
Ένας άν-

θρωπος, το
άλογό του
και το σκυλί
του περπα-
τούσαν σ’
ένα δρόμο.
Καθώς περ-
νούσαν δί-

πλα από ένα τεράστιο δέντρο, έπεσε ένας κε-
ραυνός και όλοι έμειναν στον τόπο. Αλλά ο άν-
θρωπος δεν αντιλήφθηκε ότι είχε πια αφήσει
τον κόσμο τούτο και συνέχισε να περπατάει με
τα ζώα του. Μερικές φορές οι πεθαμένοι θέλουν
χρόνο για να συνειδητοποιήσουν τη νέα τους
κατάσταση…

Ο δρόμος ήταν πολύ μακρύς, ανηφορικός,
ο ήλιος έκαιγε και αυτοί είχαν ιδρώσει και δι-
ψούσαν πολύ. Σε μια στροφή διέκριναν μια με-
γαλόπρεπη πύλη, καμωμένη ολόκληρη από
μάρμαρο, που οδηγούσε σε μία πλατεία στρω-
μένη με χρυσάφι, που στο κέντρο της είχε μία
πηγή από όπου ανάβλυζε κρυστάλλινο νερό.

Ο οδοιπόρος προχώρησε προς τον άνθρω-
πο που φύλαγε την είσοδο: “Καλημέρα”.

“Καλημέρα”, απάντησε ο φύλακας.
“Ποιος είναι αυτός ο τόσο όμορφος τόπος;”
“Είναι ο παράδεισος”.
“Ωραία που φτάσαμε στον παράδεισο, δι-

ψάμε πολύ”.
“Μπορείτε να μπείτε, κύριε, και να πιείτε

όσο θέλετε” και ο φύλακας έδειξε την πηγή.
“Το άλογο και το σκυλί μου διψάνε κι

αυτά”.
“Λυπάμαι πολύ” είπε ο φύλακας. “Εδώ δεν

επιτρέπονται ζώα”.
Ο άνθρωπος στενοχωρήθηκε επειδή δι-

ψούσε πολύ, αλλά δεν ήθελε να πιει νερό μόνο
αυτός. Ευχαρίστησε το φύλακα και συνέχισε το
δρόμο του. Αφού περπάτησαν πολλή ώρα στην
ανηφόρα, εξαντλημένοι πια, έφτασαν σ’ ένα μέ-
ρος που είχε για είσοδο μια παλιά ξύλινη πύλη
που οδηγούσε σ’ ένα χωματόδρομο πλαισιωμένο
από δέντρα. Στη σκιά ενός από τα δέντρα κα-
θόταν ένας άνθρωπος μ’ ένα καπέλο στο κεφάλι,
ίσως και να κοιμόταν.

“Καλημέρα” είπε ο οδοιπόρος.
Ο άνθρωπος έγνεψε με το κεφάλι. 
“Διψάμε πολύ, εγώ, το άλογό μου και το

σκυλί μου”. 
“Έχει μια πηγή σ’ εκείνες τις πέτρες” είπε

ο άνθρωπος δείχνοντας το σημείο. “Πιείτε όσο
θέλετε”. 

Ο άνθρωπος, το άλογο και το σκυλί πήγαν
ως την πηγή και έσβησαν τη δίψα τους.

Ο οδοιπόρος γύρισε για να τον ευχαριστή-
σει. “Ελάτε πάλι όποτε θέλετε” απάντησε ο άν-
θρωπος. 

“Αλήθεια, πώς λέγεται αυτό το μέρος;”
“Παράδεισος”. 
“Παράδεισος;; Μα ο φύλακας της μαρμα-

ρένιας πύλης είπε ότι ο παράδεισος ήταν εκεί!”
“Εκεί δεν είναι ο παράδεισος, είναι η κό-

λαση”. 
Ο οδοιπόρος τά ’χασε “Πρέπει να τους

απαγορεύετε να χρησιμοποιούν το όνομά σας!
Αυτό σίγουρα θα προξενεί μεγάλα μπερδέμα-
τα!”

“Καθόλου, αντίθετα μας κάνουν μεγάλη
χάρη. Επειδή εκεί μένουν όλοι αυτοί που είναι
ικανοί  να εγκαταλείψουν τους καλύτερούς τους
φίλους…”

Paulo Coelho 

Επιμέλεια: nekgir 

ΓΩΝΙΑ…  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  &  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 

Φέτος η 25η Μαρτίου δεν είχε παρελάσεις καιμαζικές εκδηλώσεις, παρά μόνο μια σεμνή τελετή στοΣύνταγμα με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο τουΆγνωστου Στρατιώτη, από την Πρόεδρο της Δημο-κρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου παρουσίατου Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τουΠροέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα, τουΑρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προ-έδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, της Προέδρου τουΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά, του ΓΓ του ΚΚΕ ΔημήτρηΚουτσούμπα, και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντί-νου Φλώρου, σε απόσταση παρατεταγμένοι και χω-ρίς χειραψίες. Στη μακρά ιστορία των επετείων είναι η πρώ-τη φορά που η επέτειος πέρασε σχεδόν απαρατή-ρητη. Η υποχρεωτική καραντίνα και η κλιμάκωσητης κρίσης του κορονοϊού δεν άφησαν περιθώρια γιαεορτασμούς. 

Τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Μιράζ, και έξιελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού και Ναυτικού πε-τούσαν πάνω από το χώρο, όσο διαρκούσε η τελετή.   Στη σύγχρονη ιστορία μας οι εορτασμοί της 25ης

Μαρτίου τρεις φορές διαταράχθηκαν στην πρω-τεύουσα, κατά τη διάρκεια της κατοχής.Η 25η Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού, είχε ορι-στεί ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης απότον αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας Αλέξανδρο Υψη-
λάντη «ως ευαγγελιζομένη την πολιτική λύτρωσητου ελληνικού έθνους».Πρώτος ο Παναγιώτης Σούτσος πρότεινε το1834 την καθιέρωση εορτασμού της Ελληνικής Επα-νάστασης την 25η Μαρτίου, αναφέροντας ότι ήταν ημέρα γενίκευσης της επανάστασης στην Πελοπόννησοκαι αναγέννησης της Ελλάδας, σε υπόμνημα το οποίοο Ιωάννης Κωλέττης υπέβαλε στον Όθωνα ως πρό-ταση σχεδίου νόμου και προτείνει στον Όθωνα τη θέ-σπιση εορτασμών με πανελλήνιους αγώνες παρόμοι-ους με αυτούς της αρχαίας Ελλάδας.Έως το 1875 ο στρατός βρισκόταν παρατεταγμέ-νος κατά μήκος της διαδρομής της βασιλικής πομπής

από τα ανάκτορα προς την εκκλησία και αντί-στροφα. Το 1875 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φοράπαρέλαση του στρατού μπροστά από τα ανάκτο-ρα. Η πρωιμότερη αναφορά για μαθητική παρέ-λαση εντοπίζεται το 1899. Τα σχολεία είχαν πα-ραταχθεί και κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτί-ου του 1924, όταν ανακηρύχθηκε η Δημοκρατία. Ταεπόμενα χρόνια την παρέλαση του στρατού πλαι-σίωναν και πρόσκοποι και μαθητές στρατιωτικώνσχολών. Το 1932 τα σχολεία της Αθήνας παρέλασανμπροστά από επισήμους στο μνημείο του ΆγνωστουΣτρατιώτη μαζί με τους προσκόπους, τη «φρουράτης πόλης» και τις «εθνικιστικές οργανώσεις». 

Από το 1936 η μαθητική παρέλαση, που έγινε μπρο-στά από τον βασιλιά Γεώργιο και τον Μεταξά, πήρε επί-σημο χαρακτήρα. 
Πηγή: iefimerida.gr, 

(φωτο)Fortune Greece, Εθνικός κήρυξ 
Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης 

Εορτασμός  25 η ς Μαρτίου
Πώς  καθιερώθηκε  ως  εθνική  εορτή;  Πότε  έγιναν  οι  πρώτες  παρελάσεις; 

Η ομοσπονδία παρακολουθώντας ταγεγονότα, που είναι σε εξέλιξη και έχουν νακάνουν με την εξάπλωση του ιού Covid-19,έχει ανακοινώσει την αναβολή όλων τωναγωνιστικών εκδηλώσεων πανελληνίου,περιφερειακού και τοπικού επιπέδου συμ-περιλαμβανομένων των δρομικών αγώνων, που ήταν προ-γραμματισμένοι να διεξαχθούν μέχρι νεωτέρας.ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
Ανδρέας Μαρκαντώνης26/1/2020 αγώνας δρόμου 10 χλμ. *Κυριακίδεια  2020*,Φιλοθέη, χρόνος: 00:55:30.
Αθανάσιος Σερεντέλος 26/1/2020 αγώνας δρόμου 28,7 χλμ. Αγχαίου Όρους, Δυ-τική Αττική, χρόνος: 03:05:46. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

(Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου  2020) 

O Κορωνοϊός με την πένα 
του Αντιστρατήγου ΠΣ ε.α. Σπύρου Μουρατίδη 


