
Κατόπιν πολλών ερωτημά-των και αποριών συναδέλφωνπρος την ΕΑΑΠΣ, σχετικά με τααναρτηθέντα ενημερωτικά ση-μειώματα του μηνός Μαρτίου2020, σας γνωρίζω τα εξής:Κατά τον επανυπολογισμότων συντάξεών μας, την 1-1-

2019, σύμφωνα με τον Ν.4387/2016 (Νόμο Κατρούγκα-λου) σε αρκετούς συναδέλφους,για τον υπολογισμό της αντα-ποδοτικής σύνταξης, καταχω-ρήθηκε από τον ΕΦΚΑ (πρώηνΓΛΚ) συντάξιμος μισθός, (συν-τάξιμες αποδοχές όπως αναφέ-ρονται στην τροποποιητικήπράξη συνταξιοδότησης) χαμη-λότερος από αυτόν, της τελευ-ταίας τροποποιητικής συντα-

ξιοδοτικής πράξης τους και σεορισμένους υψηλότερος.Αυτό είχε ως αποτέλεσμαστους μεν πρώτους να είναι μι-κρότερη η ανταποδοτική σύν-ταξη και μεγαλύτερη η προσω-πική διαφορά, στους δε δεύτε-ρους, το αντίθετο, σε σχέσηπάντα με τον ορθό υπολογι-σμό.

Κατόπιν πληρο-φοριών των αρμο-δίων φορέων και τη-λεφωνικών σας ερω-τημάτων εάν θα λά-βουν αύξηση στις κύ-ριες και επικουρικές τους συντάξεις, συνέπειατου βομβαρδισμού των μέσων ενημέρωσης,ισχύουν τα εξής:
Επικουρικές συντάξειςΟι συνταξιούχοι που είχαν άθροισμα συν-τάξεων (κύριων και επικουρικών) πάνω από1.300 ευρώ, και στους οποίους είχαν υπο-βληθεί μειώσεις στις επικουρικές τους συν-τάξεις με το ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου),τον Ιούνιο του 2016, δικαιούνταν αύξησηστην επικουρική τους σύνταξη και η οποία

τους χορηγήθηκε στις 2 Ιουνίου 2020.Αυτοί δικαιούνται και αναδρομικά οκτώμηνών από Οκτώβριο 2019 – Μάιο 2020.Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ερ-γασίας η μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχωνείναι οι πρώην μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα(ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ),  τραπεζών (πρώην Πίστεως,Εμπορικής), ναυτικοί του τ. ΚΕΑΝ, ναυτιλια-κοί και τουριστικοί πράκτορες του τ. ΤΕ-ΑΥΝΤΠ ναυτικοί, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, πρατηρι-ούχοι υγρών καυσίμων, κ.λ.π. Στους απόστρατους στρατιωτικούς δενέγινε παρακράτηση τον Ιούνιο του 2016 τουν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου), και ως εκτούτου δεν περιμένουν αύξηση και αναδρο-μικά.
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Συνέχεια στη σελ. 3 

Συντάξεις - Αναδρομικά 

Τις εμπειρίες που αποκτήσα-με από τις δασικές πυρκαγιέςκαι ιδιαίτερα από το 1998 που τοΠυροσβεστικό Σώμα έχει τηναποκλειστική ευθύνη της δασο-πυρόσβεσης, θέλω να καταγρά-ψω μέσα από αυτή τη σελίδα.Πριν προχωρήσω, θα ήθελανα πω, ότι ένας μεγάλος αριθμόςσυμπολιτών μας δεν γνωρίζειότι οι δασικές πυρκαγιές είναιΕθνική υπόθεση και όχι μόνοενός Φορέα.  Το δάσος είναι ένας πολύπλοκος ζων οργανισμός που για την ύπαρξή του ασχο-λούνται διάφοροι Φορείς και Υπηρεσίες. Σε ότι αφορά όμως, την ευθύνη της κατάσβεσης την
Συνέχεια στη σελ. 3 

ΔΑΣΙΚΕΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ -  ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το  Δ.Σ.  της  Ε.Α.Α.Π.Σ.
σας εύχεται καλό καλοκαίρι 

με όμορφες αποδράσεις 
σε θάλασσες 

και βουνά 

Όπου και αν βρεθούμε…
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το γραφείο μας θα παραμείνει κλειστό

από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου.
Μπορείτε να συνεχίσετε 

να επικοινωνείτε μαζί μας
στα email: info@eaaps.gr, 

eaaps2016@gmail.com
ή στα τηλέφωνα 

6937210402 - 6936565899

Η επόμενη ημέρα 
από νομική πρώτη άποψη -

Οι νομικές επιπλοκές 
μετά τη λήξη της καραντίνας
Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής 

σελ. 5 

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ…  
KAI ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ…
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
σελ. 4 



Διάβασα ένα ενδιαφέ-ρον άρθρο του Κόνορ Σενσε μια αυστραλιανή εφη-μερίδα, σχετικά με τουςπεριορισμούς λόγω τουκορονοϊού και τις εμπειρίεςεργασίας από το σπίτι.Μπορούμε, λέει ο Σεν, ναδούμε αισιόδοξα το ζήτημα που προέκυψε γιατους εργαζόμενους, από τους περιορισμούςλόγω της επιδημίας του κορονοϊού, δηλαδή τηςεργασίας από το σπίτι. Οι εργαζόμενοι κερδί-ζουν περισσότερο ελαστικά ωράρια, όσοναφορά την εργασία και τις καθημερινές τουςυποχρεώσεις. Με το σύστημα αυτό οι εργα-ζόμενοι και οι εργοδότες εξοικονομούν χρή-ματα. Αν αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την πα-ραγωγικότητα γιατί όχι εργασία από το σπί-τι; Υπάρχουν όμως πολλές αρνητικές συνέ-πειες, όπως έχουμε δει και με τη χρήση του έξυ-πνου τηλεφώνου και τα διάφορα μήντια πουμπορούν, μακροπρόθεσμα να έχουν μια αρ-νητική κουλτούρα, όταν θ’ αρχίσουν να χρη-σιμοποιούνται ευρέως από όλους και για αρ-κετό χρονικό διάστημα.Η πιο φανερή αρνητική πλευρά μπορεί ναείναι η κατάργηση του διαχωρισμού της ιδιω-τικής ζωής και του χώρου εργασίας. Για πολ-λούς που εργάζονται με αυτό τον τρόπο,όπως οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι σεοικονομικές και τεχνολογικές εταιρίες, κ.λπ.αυτή η αλλαγή μπορεί να μη σημαίνει τίποτατο καινούργιο ή το διαφορετικό. Δεν θα είναι,

όμως το ίδιο για εργαζόμενους που διαχωρί-ζουν τη ζωή στο σπίτι από τη ζωή στο χώροεργασίας. Και επί πλέον, κάτι που μπορεί ν’ αρ-χίσει ως προαιρετικό μπορεί μετά από λίγο ναγίνει υποχρεωτικό.Αυτοί που εργάζονται σε διάφορες εταιρίεςκαι πρέπει να ταξιδεύουν εκεί, αν μπουν στονέο σύστημα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες.Θα χρειάζονται χώρο εργασίας, κάποιο γρα-φείο, κάποιο εργαστήριο και τεχνολογικόεξοπλισμό στο σπίτι τους που να είναι αφιε-ρωμένα στην εργασία τους. Επιπλέον, αν ηγεωγραφία καταργείται τότε η εργασία μπο-ρεί να γίνεται από άλλες χώρες και άλλοι ερ-γαζόμενοι, π. χ. από την Ινδία ή την Ρουμανία,ή κάποια άλλη χώρα να ανταγωνίζονται μετους ντόπιους εργαζόμενους.Οι νέοι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίαςέχουν την ευκαιρία να συναντούν τους συνα-δέλφους τους, να μαθαίνουν από τους πα-λαιότερους και όλοι να δημιουργούν ένα φι-λικό περιβάλλον και πνεύμα συνεργασίας καιεπικοινωνίας.Η εργασία από το σπίτι μπορεί να έχει δευ-τερεύουσες επιπτώσεις που θα πάρει πολύχρόνο για να γίνουν φανερές. Το φέισμπουκάρχισε ως ένα μέσο φιλικής επικοινωνίαςαλλά με το χρόνο εμφανίστηκαν αρκετά σχε-τικά προβλήματα που έχουν σχέση με την ιδιο-τικότητα του ατόμου, ψεύτικες ειδήσεις καιπαραπλανητικές διαφημίσεις. Αν και δεν γνω-ρίζουμε τις δευτερεύουσες ανεπιθύμητες επι-πτώσεις καλά θα είναι να αρχίζουμε να τις πα-ρακολουθούμε, να τις εξετάζουμε και να βρί-σκουμε λύσεις πριν οι επιπτώσεις γίνουν προ-βληματικές.  
Χρήστος Ν. Φίφης

Μελβούρνη
Ο Δρ Χρήστος Φίφης γεννήθηκε στην Κοσκινά

Αγρινίου στις 13/10/1940 και μετανάστευσε στην Αυ-
στραλία το 1965. Δημοσίευσε ποίηση στην Ελλάδα και
την Αυστραλία. Έχει διδάξει Ελληνικές Σπουδές στο
RMIT, το Victoria College και το πανεπιστήμιο La
Trobe της Μελβούρνης για 30 χρόνια. Στο ερευνητικό
του έργο περιλαμβάνεται η επιμέλεια της έκδοσης
των ποιημάτων του Νίκου Νινολάκη το 1986. 
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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 

Ο πρόσφατοςθάνατος του Αντι-στράτηγου ε.α
Κώστα Πρέντζατου Σπυρίδωνα,προκάλεσε σεόλους τους συνα-δέλφους μεγάλη θλίψη, καθώς μας θυμίζειέναν άνθρωπο με χαμόγελο, ακέραιο χαρα-κτήρα, έντιμο και πρόθυμο.Είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος για τηνπολυσχιδή και ηγετική προσωπικότητά του,το μεγαλείο και τη λεβεντιά του.Πρωτοσυναντηθήκαμε με τον Κώσταπριν από 37 περίπου χρόνια, όταν νεαρόςεγώ τότε γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίεςπερνούσα την πύλη της ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας στην Κηφισιά, για να φοιτήσω ωςδόκιμος στην Σχολή Ανθυποπυραγών.Επειδή καταγόμασταν από το ίδιο μέροςτην Ναυπακτία, αυτό μας ώθησε να συμπο-ρευτούμε, να δεθούμε περισσότερο, ως πα-λαιότερος στην Σχολή, να με καθοδηγεί στιςδυσκολίες της φοίτησης.Υπηρέτησε σε πολλές Υπηρεσίες του Σώ-ματος και ιδιαίτερα της Αττικής και από τηνπρώτη στιγμή κέρδισε την αγάπη και τηνεκτίμηση όλων μας, γιατί ήταν αληθινός,απλός, αυθόρμητος με πολύ χιούμορ καιπάντα αντιμετώπιζε όλα τα προσωπικά καιεπαγγελματικά προβλήματα όσο σοβαράκαι να ήταν με σύνεση, ψυχραιμία και γεν-ναιότητα.Πήγαμε για κατάσβεση σε πολλές πυρ-καγιές μαζί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Υπη-ρέτησε την Πυροσβεστική  Υπηρεσία με συ-νέπεια και αφοσίωση επί δεκαετίες. Με τοήθος του και τον χαρακτήρα του αλλά και τηνεπαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησίαπου τον διέκρινε κέρδισε τον σεβασμό καιτην αφοσίωση των υφισταμένων του. Προάχθηκε στα ανώτατα αξιώματα καιέφερε εις πέρας το δύσκολο έργο του.Ήταν ο συνάδελφος, που δεν φοβόταν νασταθεί δίπλα μας και να πολεμήσει τη φω-τιά, ήταν ο ηγέτης, που δεν φειδόταν χρόνουκαι κατανόησης,  ήταν ο προϊστάμενος, πουδεν κρυβόταν πίσω από δικαιολογίες καιήταν πάντα δίκαιος και ξεκάθαρος. Θα τον θυμάμαι πάντα με εκτίμηση καισεβασμό.

Παναγιώτης Βελής 
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ε.α. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΡΕΝΤΖΑ 

«Εργασία από το σπίτι; Εντάξει ...για την ώρα»
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Το πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Πλά-
κας ενώνει ξανά τα Τζουμέρκα με τα Κα-τσανοχώρια στον Άραχθο ποταμό. Χτί-στηκε το 1866 με άνοιγμα κάμαρας 40 μέ-τρα και ύψος 21 μέτρα, θεωρείται το με-γαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκα-νίων. Κατέρρευσε την 1η Φεβρουαρίου2015 έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση. Ηανακατασκευή του δρομολογήθηκε αμέ-

σως μετά την κατάρρευση. Το κυριότερομέρος του έργου ολοκληρώθηκε τον Δε-κέμβριο του 2019, απομένουν μερικές λε-πτομέρειες ακόμη για τη διάθεση του έρ-γου στο κοινό. 
ΠΗΓΗ: Βικιπαίδεια, Καθημερινή

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρέας Μαρκαντώνης

Ορθοπόδησε  ξανά  
το  Γεφύρι  της  Πλάκας 

Κύριες συντάξειςΌπως σας είναι γνωστόν, από 1/10/2019 ταποσά των συντάξεών μας αναπροσαρμόζονται(επανυπολογίζονται) βάσει του ν. 4670/2020που αναμένουμε να εφαρμοστεί.Τον Σεπτέμβριο θα καταβληθούν οι νέες αυ-ξημένες κύριες συντάξεις για συνταξιούχους πουέχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη, σε εφαρμογήτου νόμου 4670/2020 (Βρούτση), ισχύει από τις28/2/2020.Τον Οκτώβριο θα καταβληθούν εφάπαξκαι τα αναδρομικά ενός έτους (από Οκτώβριοτου 2019) των κύριων συντάξεων, σε εφαρμογήτου νόμου 4670/2020 (Βρούτση) σε όσους

έχουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη αφού αυ-ξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης. Από τον Αύγουστο (για τις συντάξεις Σε-πτεμβρίου) θα τεθεί σε εφαρμογή (με αναδρο-μικότητα από τις 28/2/2020) το νέο ευνοϊκό κα-θεστώς στην απασχόληση συνταξιούχων. Ησύνταξη θα περικόπτεται κατά 30% αντί για60% που προβλεπόταν έως τον Φεβρουάριο. Επίσης τελούμε εν αναμονή έκδοσης τηςαπόφασης του ΣτΕ και εν συνεχεία ΚοινήςΥπουργικής Απόφασης των Υπουργείων Ερ-γασίας και Οικονομικών, για την επιστροφή τωνμειώσεων των νόμων 4051/12, 4093/12, τωνκρατήσεων Ε.Α.Σ., των Δώρων Χριστουγέννων– Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας, από Ιού-

νιο 2015 έως Μάιο 2016. Το σοβαρό θέμα είναι αν αυτά τα αναδρο-μικά θα αφορούν το σύνολο των συνταξιούχωνή μόνο όσους συνταξιούχους έχουν υποβάλειαγωγές. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η απόφα-ση του ΣτΕ θα βγει περίπου στα μέσα Ιουλίου,και πιστεύω ότι θα αφορά μόνον τους συντα-ξιούχους που έχουν κάνει αγωγές. Και εδώπλανάται το ερώτημα για το χρονικό διάστημαδηλ. ότι «είναι αδύνατον νομικά, ο νόμος να εί-ναι αντισυνταγματικός για 11 μήνες και να μηνείναι μέχρι τις 31/12/2018». Αυτό δεν στέκει.Αναμένουμε.
Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος E.A.A.Π.Σ.

Συντάξεις - Αναδρομικά 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

έχει το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κύριος καιαποκλειστικός Φορέας. Όποιες άλλες διαδι-κασίες προκύπτουν, την ευθύνη έχουν οι εμ-πλεκόμενες Υπηρεσίες, σύμφωνα με την κεί-μενη νομοθεσία. 

Θέλω δε να επισημάνω ότι σε μεγάλα συμ-βάντα πάντα έχουμε μια κρίση, έχοντας όλα ταχαρακτηριστικά αυτής. Πρέπει όμως να δια-τυπώσω κάτι που έχει μεγάλη σπουδαιότητακαι να καταθέσω την αυστηρά προσωπική μουάποψη σχετικά με την εκκένωση κάποιων χώ-ρων (οικισμών, χωριών, πόλεων κ.λ.α.) κατάτην εξέλιξη μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Το καθεστώς που ισχύει σήμερα την εκ-κένωση τη διατάσσει ο επικεφαλής του Πυ-ροσβεστικού Σώματος. Ας αναλογισθούμε,αν ο επικεφαλής των Πυροσβεστικών δυνά-μεων  μπορεί να πραγματοποιεί ταυτόχρονατρία βασικά θέματα, διάσωση, κατάσβεσηκαι εκκένωση. Όποιος είναι γνώστης μιας τέ-τοιας κατάστασης ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολονα διεκπεραιώσει με επιτυχία το έργο του, τολ-μώ δε να πω ότι μπορεί να είναι και ακατόρ-θωτο. Τα δυο πρώτα είναι συνυφασμένα με τοπυροσβεστικό έργο και πρέπει να γίνονται απότον επαγγελματία Πυροσβέστη, καθότι έχει ταμέσα, έχει υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευ-ση και διαθέτει την εμπειρία. Ποιός όμως μπορεί να επιτελέσει αυτή τηδιαδικασία και να διατάξει την εκκένωση;Αυτός είναι ο πολιτικός προϊστάμενος τηςπεριοχής, παλιά ο Νομάρχης, μετέπειτα ο Πε-ριφερειάρχης, η Πολιτική Προστασία. Αυτός

που θα προβεί στην ενέργεια αυτή πρέπει ναπροΐσταται όλων των Υπηρεσιών που εμπλέ-κονται στο συμβάν (Αστυνομία, Δασική Υπη-ρεσία, ΕΚΑΒ κ.λπ.) και για έναν επιπλέονλόγο, ότι σ΄ αυτόν αναφέρονται όλοι και αυ-τός έχει τα επιχειρησιακά σχέδια που του υπο-βάλλονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.Θα αναφερθώ με ένα παράδειγμα, για ναγίνει περισσότερο αντιληπτό. Σε ένα κλειστόγήπεδο μπάσκετ αν χρειαστεί να εκκενωθείκατά την εξέλιξη ενός αγώνα, υπεύθυνος είναιο Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος, ο Διοικητής τηςεγκατάστασης. Σημαντικότερο είναι ο συντονισμός όλωντων δυνάμεων να γίνεται από αρμόδιο όργα-νο που ορίζει η πολιτεία, δηλαδή τον Συντο-νιστή του τοπικού συντονιστικού οργάνου οοποίος έχει στη διάθεσή του όλες τις αναφο-ρές των εμπλεκομένων. Επειδή το κεφάλαιο ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣείναι τεράστιο και δεν απασχολεί μόνο την ΕΛ-ΛΑΔΑ, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη, θα πρέπεινα έχουμε αμφίδρομη επικοινωνία και ειδικάμε τις χώρες που έχουν δοκιμαστεί και έχουναντιμετωπίσει με επιτυχία παρόμοια συμ-βάντα.Το Πυροσβεστικό Σώμα με τα έμπειραστελέχη που διαθέτει, με την Πολιτική Ηγεσία,η οποία είναι γνώστης των θεμάτων, συμπα-ραστάτη σε πόρους (ανθρώπινο δυναμικόκαι υλικοτεχνικό εξοπλισμό), μπορεί να φέρειτο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να μην μαςδιαφεύγει όμως, ότι οι μεγάλες δασικές πυρ-καγιές, μπορώ να πω, είναι σαν τους σει-σμούς, όπου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκτων προτέρων την έκβασή τους, αλλά ούτε καιτη διάρκειά τους και εδώ κολλάει η φράση«παρακολουθούμε το φαινόμενο», όπως λένεοι σεισμολόγοι.Τέλος οι δασικές πυρκαγιές δεν εξαντ-λούνται εδώ, γι’ αυτό θα ήθελα, κάποια άλληφορά να μου δοθεί η ευκαιρία να αναφερθώκαι σε άλλα θέματα που έχουν σχέση με την κα-τάσβεση αυτών.
Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας

Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. 

ΔΑΣΙΚΕΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

Το γεφύρι της Πλάκας μετά την 
αναστήλωση (τελευταίες εργασίες) 

Το γεφύρι πριν την κατάρρευση 



Δυο φορές μέχρι σήμερα στα χρονικά της Σχολής Δοκίμων Πυ-ροσβεστών πραγματοποιήθηκαν πυροσβεστικοί αγώνες και συγκε-κριμένα στο δημοτικό στάδιο Βιλίων Αττικής, παρουσία κατοίκων τηςευρύτερης περιοχής, συγγενών και φίλων των αγω-νιζόμενων, συναδέλφων και επίσημων προσκεκλη-μένων, με πρωτοβουλία των Διοικήσεων της ΣχολήςΔοκίμων Πυροσβεστών Βιλίων. 
Οι πρώτοι πυροσβεστικοί αγώνες πραγμα-τοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2000 από την 66η εκ-παιδευτική σειρά Δοκίμων Πυροσβεστών Σχολής Βι-λίων με Διοικητή Σχολής τον Επιπυραγό Νικόλαο

Διαμαντή. 
Οι δεύτεροι πυροσβεστικοί αγώνες καιτελευταίοι μέχρι σήμερα… πραγματοποιήθηκαντον Ιούνιο του 2001 από την 68η εκπαιδευτικήσειρά Δοκίμων Πυροσβεστών Σχολής Βιλίων με

Διοικητή Σχολής τον Επιπυραγό Ανδρέα
Μαρκαντώνη. Τα δε έξοδα της διοργάνωσης(υλικά, κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικά κ.λ.π.)καλύφθηκαν εξ΄ ολοκλήρου από την ευγενή χο-ρηγία φίλου της Σχολής Πυροσβεστών Βιλίων,

ιδιώτη Κωνσταντί-νου Γκούμα. Οι πυροσβεστι-κοί αγώνες είναιένα θέαμα που συν-δυάζει τις αθλητι-κές επιδόσεις με τιςπυροσβεστικές δε-ξιότητες και ικανό-τητες. Οι δραστη-ριότητες αυτές εν-τάσσονται σταπλαίσια του γενικότερου προγράμματος εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας,των Δοκίμων Πυροσβεστών και Πυροσβεστριών, έχουν ως σκοπό τηνκαλλιέργεια και την ανάπτυξη μεταξύ των Δοκίμων πνεύματος συ-νεργασίας και ευγενούς άμιλλας. Στους συγκεκριμένους αγώνες οι συμμετέχοντες Δόκιμοι αγωνί-σθηκαν για λογαριασμό της διμοιρίας τους, υπό τις οδηγίες των εκ-παιδευτών τους. Για την ιστορία, στους πυροσβεστικούς αγώνες της68ης εκπαιδευτικής σειράς Δοκίμων Πυροσβεστών Βιλίων του 2001,πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η 6η διμοιρία. 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

ΓΙΑ  ΝΑ  ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ  ΟΙ  ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ…  KAI  ΝΑ  ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ  ΟΙ  ΝΕΩΤΕΡΟΙ…
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ   ΣΧΟΛΗΣ  ΔΟΚΙΜΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Ανδρέας Αθ. Μαρκαντώνης Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.

Αγώνας  ταχύτητας  100  μέτρων  με  πυροσβεστικά  εμπόδιαΣ’ αυτό το αγώνισμα οιαθλητές πρέπει να περάσουνπρώτα πάνω από ξύλινο εμ-πόδιο ύψους 2 μέτρων, στησυνέχεια με δυο σωλήνεςτων 45 χιλ., πρέπει να περ-πατήσουν σε ξύλινη δοκό καιενώ θα βρίσκονται ακόμηπάνω σ' αυτή θα τις εκτυλί-ξουν. Όταν περάσουν τη δοκόθα συνεχίσουν την εγκατάσταση και αφού ολοκληρωθεί, οι αγωνιζό-μενοι τερματίζουν με τον αυλό στο χέρι.
Αγώνας  ταχύτητας  κα ι τεχνική  εγκατάσταση  ύδατος Εδώ όλα τα μέλη της ομάδας βρίσκονται μέσα στο πυροσβεστικό όχη-μα. Με το σήμα του κριτή βγαίνουν από το όχημα, κάνουν εγκατάστασημε τέσσερις σωλήνες και αφού ολοκληρωθεί και η αντίστροφη διαδι-κασία και όλα τα υλικά τοποθετηθούν στο όχημα και τα άτομα της ομά-δας επιβιβαστούν σ' αυτό και κλείσουν οι πόρτες, τότε σταματά ο χρό-νος.

Αγώνας  κατάσβεσης  με  χρήση  πυροσβεστικών 
εργαλείων  και  μέσωνΣ' αυτό το αγώνισμα οιαθλητές πρέπει να ξεπερά-σουν πέντε εμπόδια.1ον Πρέπει να φορέσουναναπνευστική συσκευή. 2ον Με τη συσκευή στηνπλάτη τρέχοντας να μετα-φέρουν ένα μηχανάκι κοπήςμετάλλων.3ον Να θέσουν το μηχα-νάκι σε λειτουργία και να κό-

ψουν τη σιδερένια μπάρα, για να μπορέσουν να περάσουν το εμπόδιο.4ον Να αφήσουν το μηχανάκι κοπής μετάλλων και να πάρουν ένανπυροσβεστήρα, πάντα φορώντας την αναπνευστική συσκευή. 5ον Να σβήσουν τη φωτιά που θα συναντήσουν και αφού ολοκλη-ρωθεί η κατάσβεση, κατευθύνονται στο σημείο του τερματισμού.
Διελκυστίνδα  (παιχνίδι  με  σχοινί)Αρχαιότατο αγώνισμα,κατά το οποίο δύο αγωνιζό-μενοι κρατώντας τις άκρεςσχοινιού, προσπαθούσαν νασύρουν ο ένας τον άλλο προςτο μέρος του.Η διελκυστίνδα σήμεραείναι ομαδικό αγώνισμα,πολύ διαδομένο σ' όλο τονκόσμο και εκτελείται σε επί-σημους αγώνες. Υπήρξε καιολυμπιακό άθλημα και μάλιστα μια φορά την πρώτη θέση κατέκτησεομάδα πυροσβεστών. Λαμβάνουν μέρος δυο ομάδες από οκτώ αγωνι-ζόμενους η κάθε μια και νικάει η ομάδα εκείνη που θα κατορθώσει, νασύρει την αντίπαλο σε μήκος δυο μέτρων περίπου.

Πυροσβεστική  σκυταλοδρομία Η κάθε ομάδα αποτελείταιαπό πέντε αθλητές. Στο αγώ-νισμα αυτό οι αθλητές τηςκάθε ομάδος συνεργάζονταιμεταξύ τους, προκειμένου ναφορέσουν αναπνευστική συ-σκευή, να μεταφέρουν στηνπλάτη τους συνάδελφο, νακάνουν εγκατάσταση και νασυσκευάσουν αυτή, στο συν-τομότερο δυνατό χρόνο. 

Πυροσβεστικοί  Αγώνες 
Όπως έχουν καταγραφεί στο Αναμνηστικό Φοίτησης της 68ης εκπαιδευτικής σειράς Σχολής Δοκίμων Πυροσβεστών Βιλίων 

Είσοδος των αθλητών στο στάδιο υπό τους 
ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Βιλίων 
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Η Πολιτεία με το δια νόμου ΠΝΠ κλείσιμο[lockdown] ορισμένων κατηγοριών επιχειρή-σεων για το διάστημα των περιοριστικών μέ-τρων θέσπισε εκτός των επιδοτήσεων στιςεπιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε αυτέςκαι μείωση του ενοικίου των επαγγελματικώνμισθώσεων και της κυρίας κατοικίας των ερ-γαζομένων σε αυτές και των παιδιών τους εάνείναι φοιτητές, κατά 40% έναντι κάποιων κυ-ρίως φορολογικών ανταλλαγμάτων στους ιδιο-κτήτες των ακινήτων. Η λύση αυτή λόγω τωνπροβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία ήταναναγκαία και λόγω του προσωρινού της χα-ρακτήρα έγινε αποδεκτή. Ήδη οι παραπάνωρυθμίσεις επεκτάθηκαν σε άλλες κατηγορίεςεπιχειρήσεων και εργαζομένων και συνεχώς θαεξαγγέλλονται μέτρα προστασίας για αυτούςκαι για τους ιδιοκτήτες ίσως και μετά τη λήξητης πανδημίας.Οι επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργα-νώσεις ζητούν η μείωση του μισθώματος να επε-

κταθεί και για άλλες επαγγελ-ματικές ή και αστικές μισθώσειςκαι για μεγαλύτερο της πανδη-μίας χρονικό διάστημα, πουπροσδιορίζεται από τα περιο-ριστικά μέτρα. Νομίζω ότι οποι-αδήποτε  απόφαση πρέπει ναληφθεί με μεγάλη περίσκεψηκαι εξέταση όλων των εκατέ-ρωθεν νομικών απόψεων καιτων επιπτώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινή-των, καθόσον οι μέχρι τώρα θεσπισθείσες αν-τιπαροχές και αυτές, που έχουν εξαγγελθεί, δεναντισταθμίζουν τις οικονομικές απώλειες τωνιδιοκτητών, που εάν συνεχισθούν μπορεί ναπροκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις [φαινό-μενο ντόμινο] πτωχεύσεις, ακάλυπτες επιταγές,μη καταβολή μισθών, εισφορών κ.λπ. δηλαδήη ώρα των δικηγόρων. Εξάλλου στους  ιδιο-κτήτες περιλαμβάνονται και φιλανθρωπικάιδρύματα των οποίων τα μισθώματα αποτελούντο μόνο έσοδο. Είναι όμως γεγονός, ότι με τηλήξη των περιοριστικών μέτρων πολλές κυρίωςμικρές επιχειρήσεις, που έκλεισαν δεν θα λει-τουργήσουν ξανά και ότι τα ακίνητα κυρίως μι-κρά καταστήματα λόγω της αυξήσεως τουηλεκτρονικού εμπορίου και της εντεύθεν μει-ώσεως του τζίρου και της ελλείψεως ρευστό-τητας, θα παραμείνουν κλειστά, προστιθέμεναστο πλήθος των κλειστών καταστημάτων,εκτός του ότι πολλοί επιχειρηματίες θα δυ-σκολεύονται να καταβάλλουν και το μειωμένομίσθωμα.Η επέκταση της προστασίας εάν είναι ορι-ζόντια και όχι με ποιοτικά κριτήρια σαφώς θασυμπεριλάβει και αυτούς που δεν την έχουνανάγκη ή κερδίζουν με την αύξηση του τζίρουτων επιχειρήσεών τους. Επίσης, εάν η προ-στασία επεκταθεί πέραν της πανδημίας θαμπορεί να εξελιχθεί λόγω των παρατάσεων πουείναι βέβαιο ότι θα δοθούν σε ένα καινούργιοενοικιοστάσιο, το προηγούμενο που θεσπί-σθηκε με το νόμο ΒΧΗ/1912 έληξε στα μέσα τηςδεκαετίας του 1950. Εξάλλου η οικοδομικήδραστηριότητα, που πλήττεται καίρια από τηνκρίση, αποτελεί την ατμομηχανή της οικονο-μικής αναπτύξεως, που συνιστά προτεραιότη-τα για κάθε κυβέρνηση και χρειάζεται κίνητρακαι όχι εμπόδια για την εκκίνησή της.Είναι βέβαιο ότι θα ανακύψουν πλείστα όσανομικά ζητήματα, που θα απαιτηθούν χρόνια γιανα επιλυθούν, γιατί  τα εμπράγματα και ενοχι-κά δικαιώματα επί των ακινήτων, που σαφώςθα προσβληθούν από τη μη λελογισμένη καιαποδεκτή από τους ιδιοκτήτες ρύθμιση, προ-στατεύονται από το άρθρο 17 του Συντάγμα-τος και  το άρθρο 1 του πρώτου  πρωτόκολλουτης ΕΣΔΑ, που έχει αυξημένη ισχύ (αρθ. 28 τουΣυντάγματος), που δεν είναι δυνατόν να ανα-σταλούν με ΠΝΠ. Με απόφαση της Ολομελείαςτου Αρείου Πάγου η προβλεπόμενη από τηνΕΣΔΑ προστασία της ιδιοκτησίας περιλαμβάνεικαι τα ενοχικά δικαιώματα δηλαδή τις απαι-τήσεις από μισθώματα. Σαφώς πολλά προ-

βλήματα θα επιλυθούν σταδια-κά, εάν αφεθούν να λειτουργή-σουν οι νόμοι της αγοράς.Πιστεύω, ότι εάν επανέλθο-με γρήγορα στην κανονικότητα,που εξαρτάται κυρίως από εμάς,εάν τηρήσομε πλήρως τα πε-ριοριστικά μέτρα και παρά τιςβαριές οικονομικές ζημιές ορι-σμένων κλάδων, όπως του του-ρισμού, που χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις και υπότην προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση δεν θα υπο-κύψει σε πολιτικές πιέσεις για πελατειακές πα-ροχές, τότε θα έλθει τάχιστα η οικονομικήανάκαμψη ίσως και εντός του έτους, γιατί βρι-σκόμασταν σε τροχιά οικονομικής αναπτύξεως,οι δε νομικές περιπλοκές λόγω των επιπτώσε-ων της πανδημίας και των ΠΝΠ θα είναι δια-χειρίσιμες, εφόσον λειτουργήσει γρήγορα καικαλά η δικαιοσύνη με νέο θεσμικό πλαίσιο γιατις υποθέσεις αυτές.Φυσικά εκτός των εκτάκτων ρυθμίσεωνισχύουν και οι γενικοί κανόνες δικαίου, όπως,ότι η πανδημία υπό ορισμένες προϋποθέσεις,που πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση,μπορεί να αποτελέσει περίπτωση ανώτερηςβίας (force majeur) για την εξέλιξη μιας συμ-βατικής σχέσης κατά την οποία ο οφειλέτηςμπορεί να απαλλαγεί αζημίως της παροχήςτου, εάν εκ λόγων ανώτερης βίας αδυνατεί νατην εκπληρώσει. Η έννοια της ανώτερης βίαςαπαντάται σε διάφορες διατάξεις, έχει δε κα-θιερωθεί νομολογιακά κατά περίπτωση μεαποφάσεις ημετέρων και αλλοδαπών ανωτά-των δικαστηρίων. Ανώτερη βία υπάρχει ότανο οφειλέτης δεν μπορεί να εκπληρώσει την εκσυμβάσεως παροχή του από γεγονός απρό-βλεπτο και αιφνίδιο που δεν θα μπορούσε νααποφευχθεί ακόμα και εάν είχε επιδειχθείπάσα επιμέλεια.Για την παραδοχή της ανώτερης βίας απαι-τούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Κατ’ αρχήναπαιτείται σύμβαση διαρκής ή στιγμιαία με τηνοποία ο οφειλέτης υποχρεούται σε παροχή. Ησύμβαση να μην έχει εκτελεστεί, αλλά μπορείνα εφαρμοσθεί στο μη τελεσθέν μέρος. Ο οφει-λέτης κατά τη στιγμή της ανώτερης βίας να μηνείναι υπερήμερος για την παροχή του. Η οποίαδεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα επαχθής. Υπο-χρεούται να ειδοποιήσει τον δανειστή εντόςπροθεσμίας που προσδιορίζεται από το νόμο ήνα είναι εύλογος. Να υπάρχει αιτιώδης συνά-φεια μεταξύ της ανώτερης βίας και της εκ-πλήρωσης της παροχής. Τα πάντα κρίνονται βά-σει της καλής πίστης και των συναλλακτικώνηθών.Η ρύθμιση αυτή είναι διάφορη και ανεξάρ-τητη από τη με ΠΝΠ λύση που θέσπισε η Πο-λιτεία για τις επιχειρήσεις, που έκλεισαν με νόμο(lockdown) και τους εργαζομένους σε αυτή,αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι οι επιχειρήσεις αυ-τές δεν μπορούν να επικαλεστούν περίπτωσηανώτερης βίας εξ αιτίας της πανδημίας, όταναδυνατούν να εκτελέσουν μία παροχή. 

Η  επόμενη  ημέρα  από  νομική  πρώτη  άποψη -
Οι  νομικές  επιπλοκές  μετά  τη  λήξη  της  καραντίνας 

Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής 

Ειδικότερα:1. Σε όσους αποστρατεύτηκαν από 1-1-
2008 έως και 31-7-2012, υπολογίσθηκε ηανταποδοτική σύνταξη, λανθασμένα, με υψη-λότερο συντάξιμο μισθό από αυτόν που ανέ-γραφε η τελευταία συνταξιοδοτική πράξη (ελή-φθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές πριν τιςμνημονιακές μειώσεις του 2012).2. Σε όσους αποστρατεύτηκαν από 1-8-
2012 έως και 14-11-2014, υπολογίσθηκε η αν-ταποδοτική σύνταξη, λανθασμένα, με χαμηλό-τερο συντάξιμο μισθό από αυτόν που ανέγρα-φε η τελευταία συνταξιοδοτική πράξη (ελή-φθησαν υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές μετά τιςμνημονιακές μειώσεις του 2012 και πριν τηναποκατάσταση του 50% του βασικού μισθού μενόμο το 2014), με αποτέλεσμα να επηρεάζεταιεκτός από την ανταποδοτική σύνταξη και η προ-σωπική διαφορά.Το λάθος αυτό είχε εντοπιστεί από πολλούςσυναδέλφους και ο ΕΦΚΑ τους είχε διαβεβαι-ώσει, ότι θα διορθωθεί. Η διόρθωση αυτήπραγματοποιήθηκε και αποτυπώθηκε στα Ενη-μερωτικά Σημειώματα Σύνταξης που αναρτή-θηκαν με τη σύνταξη Μαρτίου 2020.Επομένως αρκετοί συνάδελφοι θα δουναυτές τις διαφορές με το τελικό ποσό να μην αλ-λάζει.Επίσης μπορούν να αντιπαραβάλουν τιςσυντάξιμες αποδοχές της τελευταίας συντα-ξιοδοτικής πράξης με το «συντάξιμος μισθός την12/5/2016» που εμφαίνεται στη δεύτερη σελίδατου Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος,ελέγχοντας εάν έχει γραφεί ορθά.

Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ -  

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Το 21ο Πανελλήνιο Συ-νέδριο της ΠανελλήνιαςΟμοσπονδίας ΑποστράτωνΣωμάτων Ασφαλείας θαπραγματοποιηθεί στο Ξε-νοδοχείο Novotel στην Αθή-να το τριήμερο Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη21, 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020 με Θέματα:• Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμούδράσης του Δ.Σ. για το έτος 2019 από τονΠρόεδρο.• Έγκριση Ισολογισμού και ΟικονομικούΑπολογισμού Ομοσπονδίας 1η Ιανουαρίουμέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019.• Ανάγνωση από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. η έκ-θεση του διενεργηθέντος διαχειριστικούελέγχου του έτους.• Παρουσίαση του Προϋπολογισμού 2020.• Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των ανω-τέρω θεμάτων.• Λοιπά θέματα.• Παρουσίαση επετειακού βιβλίου 20 ΧΡΟΝΙΑΠ.Ο.Α.Σ.Α.• Αρχαιρεσίες.• Έγκριση ψηφίσματος.Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυ-ροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο23 του καταστατικού της Π.Ο.Α.Σ.Α., γιαπρώτη φορά, θα συμμετέχει στις αρχαιρεσίεςεκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίουτης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΑποστράτωνΣωμάτων Ασφαλείας, δια του Προέδρου καιτου Γενικού Γραμματέα. Στις επόμενες αρ-χαιρεσίες της Ένωσής μας θα εκλεγούν καιεκπρόσωποι για την Ομοσπονδία. 

21ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Π.Ο.Α.Σ.Α.
Συμμετοχή  της  Ε.Α.Α.Π.Σ.  

στο  Δ.Σ.  της  Ομοσπονδίας 

Στις 17-12-1940 ιδρύεται στην απελευ-θερωμένη Κορυτσά, μετά την κατάληψήτης από τον Ελληνικό Στρατό, Πυροσβεστι-κός Σταθμός Γ΄ Τάξεως, με Διοικητή τοΣταθμάρχη Β΄ Σταθόπουλο Τρύφωνα. 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ Λ Α Β Α Μ Ε  

Ο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ 

Οι Έλληνες Πυροσβέστες στην Κορυτσά 
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Η Σαμαρίνα είναι ένα κεφαλοχώρι του Νομού Γρεβενών, ένα από τα υψη-λότερα (1.450 μ. υψόμετρο) και γνωστότερα Βλαχοχώρια της Ελλάδας.Kατά την πολιορκία του Μεσολογγίου, οι Σαμαριναίοι συμμετείχαν με Σώμα120 μαχητών υπό τον Μίχο Φλώρο, μαζί με Χειμαριώτες, Σουλιώτες και Ζα-λοβίτες, οι οποίοι πολεμούσαν στην «Ντάπια» του στρατηγού Μάκρη στο Με-σολόγγι. Στην έξοδο του Μεσολογγίου (10 Απριλίου 1826) η Μακεδονική Φρουράήταν η εμπροσθοφυλακή των πολιορκημένων με αποτέλεσμα να έχει τα πε-ρισσότερα θύματα από τα πυρά των Οθωμανών. Όπως θρυλείται, ο καπετάνιος Μίχος Φλώρος, βαριά τραυματισμένος, έδω-σε στα παλικάρια που σώθηκαν ως τελευταία του επιθυμία τα λόγια του τρα-γουδιού «Παιδιά της Σαμαρίνας»:

«Κι εσείς παιδιά μωρέ κλεφτόπουλα.
Παιδιά της Σαμαρίνας, μωρέ παιδιά καημένα.

Αν πάτε, πά – μωρ’ πάνω στα βουνά,
ψηλά στη Σαμαρίνα μωρέ παιδιά καημένα.

Τουφέκια να μωρέ να μη ρίξετε.
Τραγούδια να μην πείτε μωρέ παιδιά καημένα.

Κι αν σας ρωτήσει μωρέ η μάνα μου,
η δόλια η αδερφή μωρέ παιδιά καημένα.

Μην πείτε, πεί – μωρέ πως εχάθηκα.
Πως είμαι σκοτωμένος μωρέ παιδιά καημένα

Μα πείτε πως παντρεύτηκα πήρα καλή γυναίκα…».Οι 33 Σαμαριναίοι που σώ-θηκαν γύρισαν στο χωριό καιέφεραν το κακό μαντάτο. Μά-λιστα, σύμφωνα με τον θρύλο,τα παλικάρια του καπετάνιουέγραψαν τα λόγια αυτά στιςφουστανέλες τους για να μηνχαθούν, και αυτά τα λόγιααργότερα έγιναν μοιρολόι, τοοποίο τραγουδούσαν οι ντό-πιοι αλλά και σε άλλα μέρηόταν πέθαιναν αγαπημένατους πρόσωπα. Αργότερα,ντύθηκε και με μουσική.Η λαϊκή μούσα ύμνησε τονηρωικό θάνατο των παλικαριών της Σαμαρίνας. Κάθε χρόνο η Σαμαρίνα παίρ-νει μέρος στις εκδηλώσεις της Εξόδου, ενώ το 2007 τοποθετήθηκε μνημείοστον Κήπο των Ηρώων στο Μεσολόγγι στη μνήμη των Σαμαριναίων πεσόν-των. Πηγή: Πολιτιστικός Σύλλογος ΣαμαρίναςΕπιμέλεια:. Ανδρέας Μαρκαντώνης
Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ. 

Παιδιά  της  Σαμαρίνας
H  συγκλονιστική  ιστορία  του 

θρυλικού  δημοτικού  μας  τραγουδιού 
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση των Υφυ-πουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (ΚΥΑ), με την οποίαεγκρίνεται η υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά στη δια-δικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονι-στικών διατάξεων νομοθεσίας.

Γίνεται ταξινόμηση των διοικητικών προστίμων, καθορίζεται τούψος και προβλέπεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, ανάκατηγορία και είδος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τουΠυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας τωνοικονομικών δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπινδιαπίστωσης μη τήρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξειςπυροπροστασίας:α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέτρων και συστημάτωνενεργητικής πυροπροστασίας,β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστασίας,γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών διαδικασιών,δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οικο-πεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.Το επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο υπολογίζεται με τον ακόλου-θο μαθηματικό τύπο:Τελικό επιβαλλόμενο ποσό Προστίμου Π = (ΒΠ1 + ΒΠ2 + …+ ΒΠν) *ΣΒ όπου,
Π: To συνολικό ποσό του προστίμου σε ευρώ (€).
ΒΠ: Η βάση προστίμου (ελάχιστο επιβαλλόμενο ποσό) που αντιστοιχείστον κωδικό παράβασης (Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α και Πί-νακας 1 του Παραρτήματος Β).
ΣΒ: Ο συντελεστής βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου (Πί-νακας 4 του Παραρτήματος Α και Πίνακας 2 του Παραρτήματος B).Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Παράρτημα Β της πυροσβε-στικής Διάταξης, όπου δίνεται το ποσό της Βάσης Προστίμου (ΒΠ) για πα-ραβάσεις που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε οι-

κοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, δασικές και αγροτικές εκτά-
σεις.Τα κατώτερα και ανώτερα όρια διοικητικών προστίμων, ορίζονται στηνπαρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’27), ήτοι ελάχιστο δυνατόεπιβαλλόμενο πρόστιμο τα διακόσια ευρώ και μέγιστο, ακόμη και σε πε-ρίπτωση συρροής παραβάσεων, τα πέντε χιλιάδες ευρώ. Εάν υπάρχει υπο-τροπή δηλ. τέλεσης της ίδιας παράβασης, εντός ενός (1) έτους από τηναρχική, το επιβαλλόμενο πρόστιμο διπλασιάζεται.Ήδη βρισκόμαστε στην αντιπυρική περίοδο του 2020 και με δεδομένητην αλλαγή, επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες συμβάλ-λουν στη μετατροπή μιας αθώας φωτιάς σε καταστροφική, πρέπει όλοιοι πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Πέραν όμως από τις Νομικές υπο-χρεώσεις που προβλέπει και νομοθετεί η πολιτεία, ο καθένας θα πρέπεινα βοηθά και να συμμετέχει ενεργά στην προστασία των δασών από τιςπυρκαγιές, συνεργαζόμενος για το σκοπό αυτό με την τοπική Πυροσβε-στική Υπηρεσία.Αναλυτικά στην Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2233 Β’/11-6-2020)

Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος E.A.A.Π.Σ. 

Διοικητικά  πρόστιμα 
Πυροσβεστική  Διάταξη  19/2020
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Συμμετοχή του συναδέλφου ζωγράφου Αντιστρά-
τηγου ε.α. Σπύρου Μουρατίδη και μέλους της Ένωσής
μας στην παγκόσμια έκθεση υδατογραφίας (ON LINE)
στο Fabriano Ιταλίας 25-31 Μαΐου 2020 – Ανταλλαγή έρ-
γων ζωγράφων από 62 χώρες! Το Fabriano έχει χα-ρακτηριστεί από την Un-esco ως πόλη δημιουργίαςγια την τέχνη της χειρο-ποίητης παραγωγής χαρ-τιού, καθώς και για το γε-γονός ότι συγκεντρώνεικαλλιτέχνες από όλο τονκόσμο. Στην όμορφη αυτήπόλη, κάθε χρόνο, πραγ-ματοποιείται μια πολύ ση-μαντική παγκόσμια έκθεσηυδατογραφίας. Εκατοντά-δες είναι οι καλλιτέχνες οιοποίοι καταφθάνουν  απόόλο τον πλανήτη για ναζήσουν αυτή τη μοναδικήεμπειρία συνεύρεσης τόσοδιαφορετικών πολιτισμών, με κοινό στοιχείο την τέχνη καιειδικότερα την αγάπη για την ακουαρέλα. Τη φετινή χρονιά,οι Ιταλοί καλλιτέχνες παρά τα μεγάλα προβλήματα με τον κο-ρoνοϊό στη χώρα τους, οργάνωσαν την έκθεση online, τηνοποία πλαισίωσαν διαδικτυακά επιδείξεις και διαλέξεις απόπαγκοσμίως καταξιωμένους καλλιτέχνες. Μάλιστα, η οργα-νωτική επιτροπή της έκθεσης είχε την εξαιρετική ιδέα οι συμ-μετέχοντες καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν ένα έργο, με σκο-πό να το ανταλλάξουν με έργο άλλου ζωγράφου, μετά απόκλήρωση. Μέλος της ελληνικής αποστολής, για τρίτη συνεχόμενηχρονιά, είναι ο συνάδελφος ζωγράφος Σπύρος Μουρατίδης,ο οποίος συμμετέχει με ένα έργο του, διαστάσεων 56Χ38cm,με θέμα: Αντανακλάσεις. Ακουαρέλα εμπνευσμένη από τηφορτηγίδα που ήταν αγκυροβολημένη στο παλαιό λιμάνι Κέρ-κυρας και απομακρύνθηκε στις αρχές της φετινής χρονιάς.Όσον αφορά την ανταλλαγή έργων μεταξύ των καλλι-τεχνών, ο Σπύρος Μουρατίδης, για το σκοπό αυτό, ζωγράφισεμία ακουαρέλα, με θέμα μία πόρτα παλαιάς αποθήκης που βρί-σκεται στο χωριό Μακράδες Κέρκυρας (διαστάσεις 21Χ30cm).Σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της έκθεσης, κάτιτο οποίο έπραξαν όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες. Διαβάζονταςτις αναρτήσεις των καλλιτεχνών διαπιστώνει κανείς την εν-θουσιώδη αποδοχή αυτής της πρότασης. Εδώ θα αναφερ-θούμε σε ένα λιτό μήνυμα ενός Ιταλού καλλιτέχνη ο οποίοςαναφέρει τα εξής: Γεια σας φίλοι μου! Είμαι τόσο χαρούμενος
που θα ζωγραφίσω από το σπίτι μαζί σας. Ακόμα και αν είμαστε
μακριά ο ένας από τον άλλο, η αγάπη για την τέχνη και την
ακουαρέλα μάς κρατά κοντά.Η τέχνη βρήκε τον τρόπο να δώσει το παρόν σε αυτή τηδύσκολη εποχή, χάρη στην οργάνωση αυτής της έκθεσης απότους φίλους Ιταλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι πράγματι αξίζουνκάθε έπαινο. 

ΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Γιώργος Αναστασόπουλος, Νίκος Διαμαντής, Διονύσης Πεφάνης (τερματοφύλακας),
Παναγιώτης Μπονάτσος, Νίκος Σταυρακούδης, Τομ Μπαμπανάρας (προπονητής), Τριαντάφυλλος
Βασιλόπουλος 

ΚΑΤΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Λάμπρος Κολιός, Νίκος Μπαρμπαρούσης, Δημήτρης Συγγιρίδης, Ανδρέας
Μαρκαντώνης, Μπάμπης Μαρτίδης

Πριν 38 χρόνια, 1ος ποδοσφαιρικός αγώνας Αετών - Λύκων
“Η SPOR NEWS…” έγραψε!!!!!!

Αρχισυντάκτης: Λυκοφονιάς!!!
Φώτο: Αετομάτης!!!
Του ανταποκριτή μας κ.κ. Κλωτσοσκουφόπουλου!!!
Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συνάντηση άρχισε, σήμερα στις

17:00΄ στο ολυμπιακό στάδιο θα αναμετρηθούν δυο πολύ μεγάλες ομάδες.
Ο αγώνας είναι αμφίρροπος και δύσκολος να βγάλει κανείς τα προγνωστι-
κά του. Η μάχη για την κατάκτηση του επάθλου θα είναι μεγάλη και πει-
σματώδης. Η ομάδα των ΛΥΚΩΝ βρίσκεται σε καλή φόρμα και άριστη φυ-
σική κατάσταση. Η ομάδα των ΑΕΤΩΝ όμως παρά την κούραση που φαί-
νεται ότι έχουν οι παίκτες της στα τελευταία παιχνίδια, η πείρα της είναι
μεγάλη στα κρίσιμα παιχνίδια. Αυτό κάνει και τον προπονητή τους ΤΟΜ

ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑΣ να μας δηλώσει τα εξής: «Αη να σου πω, κείνους θα τους τσακίσουμ, θα φάϊ η μύγ σί-
δερ κι το κουνούπ ατσάλι. Ου κόσμος θα χουρτάσ γκολ». 

Ο Στοιχηματόπουλος!!! που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία στοιχημάτων στο Λονδίνο, σε τη-
λεφωνική μας συνομιλία μας είπε: Οι μπουκαίηκερς δίνουν 10/3 υπέρ της ομάδας των ΑΕΤΩΝ.

Πληροφορίες μας από το αντίπαλο στρατόπεδο, μας λένε, ότι έχει πέσει μεγάλη φαγωμάρα στην ομά-
δα ως προ την κατάρτιση της δέκα-εξάδας που θα αποσυρθούν στο ξενοδοχείο, ασφαλείς πληροφορίες από
έγκυρη δημοσιογραφική πηγή δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή ο σέντερ φορ με το νούμερο 9 και ο
πορτιέρο τους δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Πάντως μεγάλη αισιοδοξία και δίψα για νίκη, επικρατεί στο στρατόπεδο των ΑΕΤΩΝ, όλοι είναι σίγου-
ροι για θρίαμβο και πιστεύουν θα συντρίψουν τους ΛΥΚΟΥΣ. Οι παίχτες των ΑΕΤΩΝ μας δήλωσαν:
ΠΑΑΦ: Θα παίξω όπως έπαιζα στην Πάτρα, δηλώνω ότι δεν θα δεχθώ γκολ.
ΜΠΡΙΓΚΕΛ: Θα αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερος, του χρόνου πάω ΣΕΡΡΕΣ.
ΓΚΜΟΧ: Πράβο τα παιδιά, πράβο το Ελλάδα εμένα έρθει από Πύργο δούνε παίζει μπάλα.
ΡΟΥΜΕΝΙΓΚΕ: Πιστεύω να δείξω την κλάση μου, έχω πάρει γερές βάσεις από τον ΠΑΣ.
ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΟ: Εγώ έπαιζα ταυρομάχος και θα φοβηθώ τους ΛΥΚΟΥΣ.
ΕΣΤΕΡΧΑΖΙ: Ευχαριστώ την ομάδα μου τη ΔΡΑΜΑ που με έδωσε με υποσχετική στους ΑΕΤΟΥΣ.
ΜΑΥΡΟΣ: Το κεφάλι μου θα κτυπήσει και πάλι, είμαι ΠΟΝΤΙΟΣ.
ΛΙΜΑ: Αν δεν παίξω μπάλα θα παίξω κλαρίνο.
ΘΗΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προσπαθήσω να διακριθώ όπως στο βόλεϊ. Το αποτέλεσμα και η κριτική του αγώνα σε επόμενο φύλλο… γίνονται προσπάθειες να βρεθείκαι η επόμενη SPOR NEWS…..!!!!!

SPOR NEWS…: αρχείο Νίκου Διαμαντή
ΦΩΤΟ: αρχείο Ανδρέα Μαρκαντώνη

Στις μέρες της πανδημίας του κορονοϊού «μέναμε σπίτι για να είμαστε ασφαλείς». Εγκλωβισμένοιατελείωτες ώρες, μεταξύ των άλλων περνούσαμε την ώρα μας ξεφυλλίζοντας φωτογραφικά άλμπουμκαι ξεσκονίζοντας αρχεία. Κάπως έτσι βρέθηκε η παρακάτω φωτογραφία και η «χειρόγραφη δίφυλ-λη χιουμοριστική αθλητική εφημερίδα «SPOR NEWS…», που εκδόθηκε το 1982 (πριν 38 χρόνια), λί-γες ώρες πριν τη διεξαγωγή του 1ου ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας των ΑΕΤΩΝ (η εικονιζόμενηομάδα) με την ομάδα των ΛΥΚΩΝ (η ομάδα του άλλου έτους). Με τη δημοσίευση αυτή, θελήσαμε να βάλουμε λίγο χιούμορ με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού… στιςπρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε και στην αβεβαιότητα του μέλλοντος από την πανδημία του κο-ρονοϊού. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ  ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
(ON  LINE)  ΕΝ  ΜΕΣΩ  

ΤΗΣ  ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ  ΤΟΥ  ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ με  χιούμορ… 

Ποδοσφαιρική ομάδα Δοκίμων Ανθυποπυραγών «ΟΙ ΑΕΤΟΙ»
(εκπαιδευτικό έτος 1982-83) 

Αντανακλάσεις 
ακουαρέλα 56Χ38cm

Πόρτα παλαιάς αποθήκης, Μακράδες Κέρκυρας 


