
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,Με την νέα τροποποίηση του καταστατικού τηςΠανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων ΣωμάτωνΑσφαλείας δίνεται η δυνατότητα να γίνουν Μέλη καιΟργανώσεις άλλων Σωμάτων αποστράτων όπωςτου Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος καιοι οποίοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέ-γεσθαι στα όργανά της.Kατόπιν ώριμης σκέψης αφού πιστεύω ακρά-δαντα ότι η συμμετοχή στα κοινά αποτελεί καθήκον,αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για Μέλος τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Θα είναιη πρώτη φορά που απόστρατος του ΠυροσβεστικούΣώματος, θα είναι υποψήφιος στην Ομοσπονδία.Αυτό, και μόνο, το γεγονός αποτελεί ακόμη μία από-δειξη, ότι η Ομοσπονδία έχει αγκαλιάσει το σύνολοτων αποστράτων σε πανελλαδικό επίπεδο απο-κτώντας κοινωνική απήχηση και μεγάλη αναγνωρι-σιμότητα.Θέλω να διαβεβαιώσω τα μέλη της ΈνωσηςΑποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματοςπου είμαι Πρόεδρος, καθώς και τον Πρόεδρο και τοΔιοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αποστράτων Πυ-ροσβεστικού Σώματος Πελοποννήσου – ΔυτικήςΣτερεάς και Ιονίων Νήσων που είναι ενταγμένοστην Ομοσπονδία και με στηρίζουν απόλυτα σεαυτή μου την προσπάθεια,  πως με την εκλογή μου,θα συνεχίσω να αγωνίζομαι με σθένος, όπως έκαναμέχρι σήμερα, προκειμένου να προάγω τα συμφέ-ροντά τους και δεσμεύομαι ότι θα τους εκπροσωπήσωεπάξια στις αρχές και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας,με πρωταρχικό σκοπό και μέλημά μου, πάντα, θα απο-τελεί η επίλυση των διαχρονικών προβλημάτωντους.Συνάδελφοι,Ζητώ την στήριξή σας και δηλώνω διάθεση συ-νεργασίας και προσφοράς προς επίτευξη των κατα-στατικών στόχων της Ομοσπονδίας, με στόχο και όρα-μα την επιτυχία και πρόοδο για μια Ομοσπονδία συμ-μετοχική και αγωνιστική.Η δράση και η προσφορά μου, τόσο στην υπη-ρεσιακή μου σταδιοδρομία όσο και στην αποστρατεία,γνώμονα είχε και θα έχει, την προάσπιση των συμ-φερόντων των συναδέλφων, χωρίς δεσμεύσεις.Εύχομαι σε όλους τους υποψηφίους επιτυχία καιέναν προεκλογικό αγώνα σε κλίμα άμιλλας και συ-ναγωνισμού.
Με εκτίμηση

Παναγιώτης Βελής Πρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ.
Υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Π.Ο.Α.Σ.Α. 

Η συντριπτική μερίδατης κοινής γνώμης ανε-ξαρτήτως πολιτικής τοπο-θετήσεως εκφράζει τηνάποψη, ότι η Δημόσια Δι-οίκηση παρά τις κατά και-ρούς κυβερνητικές και απότην παρούσα κυβέρνησηπροσπάθειες βελτιώσεωςκαι εκσυγχρονισμού της, εξακολουθεί να παραμέ-νει ο μεγάλος ασθενής. Η άποψη αυτή με την

οποία σε μεγάλο βαθμό συντάσσομαι στηρίζεται κυ-ρίως στο γεγονός, ότι οι ρυθμοί λειτουργίας της Δη-μόσιας Διοίκησης δεν ανταποκρίνονται στις απαι-τήσεις της εποχής μας και των πολιτών, που την κα-θιστούν μη αποτελεσματική εκτός του ότι σε πολ-λές περιπτώσεις παρουσιάζονται συμπτώματακακοδιοίκησης και διαφθοράς.Ο δημόσιος τομέας της χώρας μας πάσχει κυ-ρίως λόγω της κακοδιοίκησης που συνίσταται στημη εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος από κά-

Μεταφορά της Δ΄ Διεύ-θυνσης απονομής ΣυντάξεωνΔημοσίου Τομέα του ΕΦΚΑ(πρώην Γενικό Λογιστήριοτου Κράτους) που αφορά ταστελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά-των Ασφαλείας, από το κτίριο της οδού Κά-νιγγος 29, στο κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ που εδρεύειεπί της οδού Φιλελλήνων 13-15 στο Σύν-ταγμα. Ωράριο για το κοινό Τετάρτη και Παρα-σκευή από Ω/12:00΄ έως 14:00΄.Η ‘Ενωσή μας σε επίσκεψή της στα γρα-φεία του ΕΤΕΑΕΠ διαπίστωσε ότι συνάδελ-φοι απόστρατοι και άλλοι δικαιούχοι επι-

σκέπτονται τα γραφεία γιατις υποθέσεις τους:1. Χωρίς να λαμβάνουνυπόψη τις υφιστάμενες υγει-ονομικές συνθήκες.2. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι η με-ταφορά πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέ-ρες.3. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι δενέχουν μεταφερθεί τα αρχεία από το ΓΛΚστον e-EΦΚΑ και δεν υπάρχουν-μεταφερθείτα σχετικά προγράμματα από το ένα σύστημαστο άλλο και4. Οι υπάλληλοι του ΕΤΕΑΕΠ, συνάδελφοι,
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

Συνέχεια στη σελ. 3 

Έκδοση  συντάξεων  από  το  ΕΤΕΑΕΠ 

Φ θ ά σ α μ εστην τελική ευ-θεία για τα ανα-δρομικά  που δι-καιούμαστε απότις περικοπέςπου υποστήκαμε στα εισοδήματά μας λόγω τωνμνημονιακών νόμων.Έχουν γραφτεί σελίδες και σελίδες, έχουνακουστεί πολλές απόψεις – δηλώσεις ειδικώνκαι μη για την επιστροφή των αναδρομικών μας.Στις  2/10/2020 κατατέθηκε στη Βουλή γιαψήφιση τροπολογία του Υπουργού Εργασίας κ.Βρούτση περί της «αποκατάστασης» των μει-ώσεων των συντάξεων των συνταξιούχων συμ-

περιλαμβανομένων και των Αποστράτων. Θυ-μίζουμε, ότι όλοι, μέχρι σήμερα μας είχαν υπο-σχεθεί περί αποκατάστασης του υπολοίπου50% και της επανόδου των συντάξεών μας σταεπίπεδα του 2012, σύμφωνα με τα οριζόμεναστην αρχική απόφαση του ΣτΕ. Η τροπολογίαόμως αναφέρει ότι τα αναδρομικά ποσά που θακαταβληθούν στους συνταξιούχους του Δη-μοσίου αφορούν μόνο τις περικοπές του νόμου
4093/2012 και όχι τις περικοπές του4051/2012, οι οποίες έχουν κριθεί από τοΕλεγκτικό Συνέδριο συνταγματικές.Όλοι λοιπόν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου,απόστρατοι, πολιτικοί συνταξιούχοι, δικαστές,

Συνέχεια στη σελ. 3 

Αναδρομικά…..  έστω  και  έτσι 

Συνέχεια στη σελ. 8 

Πειθαρχία  - Δημόσια  Διοίκηση 
Του Αρεοπαγίτη  ε.τ.  Λέανδρου Τ. Ρακιντζή

Υποψηφιότητα  Προέδρου  της 
Ε.Α.Α.Π.Σ.  για  το  Δ.Σ.  της  Π.Ο.Α.Σ.Α. 



Το περιοδικό του Σώματος μέχρι να κατα-λήξει στη σημερινή του μορφή, πέρασε από διά-φορα στάδια όσον αφορά τον τίτλο, την ύλη καιγενικότερα την εμφάνισή του. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το 1970 μετίτλο "ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ".
Το 1973, μετονομάστηκε σε "ΠΥΡΟΣΒΕ-

ΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ" τίτλο που διατηρεί μέ-χρι και σήμερα.
Το 1983 μετά από δέκα χρόνια αδιάλειπτηςκυκλοφορίας διέκοψε την έκδοσή του, με αφορ-μή το νόμο 1481/83, που προέβλεπε την ενο-ποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε έναΣώμα μαζί με την Αστυνομία και την Χωροφυ-λακή.Σε εφαρμογή αυτού του νόμου, οι τότε αρ-μόδιοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ενο-ποίησαν και όλα τα υπάρχοντα περιοδικά σε ένα,υπό τον τίτλο "Αστυνομική Επιθεώρηση".

Το πείραμα αυτό απέτυχε, αφού σε καμιά πε-ρίπτωση το περιοδικό αυτό δεν εκπροσωπού-σε το Πυροσβεστικό Σώμα.
Στις αρχές του 1987 μετά από σχεδόντρία χρόνια η "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ"επανεκδόθηκε, με την 34849 Φ.807.1/9-10-86απόφαση του τότε Υπουργού Δημόσιας Τάξης,αφού με το Ν. 1590/1986 το ΠυροσβεστικόΣώμα έγινε και πάλι ανεξάρτητο.
Για την Ιστορία…Από το 1948 μέχρι το 1956 κυκλοφόρησε σεμηνιαία έκδοση η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Ηχώ. Εκ-δότης και διευθυντής ο αείμνηστος δημοσιο-γράφος Σωτήρης Γλυκοφρύδης, με κύριουςαναγνώστες τους Πυροσβέστες. 

Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε την Τε-τάρτη 22 Ιουλίου 2020, στον Καρέα, στημνήμη των πεσόντων Αρχιπυροσβεστών Μα-λούκου Δημητρίου και Μαυραειδή Θεμιστοκλή,του Πυροσβέστη Διαβολή Αλέξανδρου, καθώςκαι του Εθελοντή Πυροσβέστη ΚαραμολέγκουΔημητρίου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τουςκατά την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρ-καγιάς, στο δάσος του Καρέα στον Υμηττό,στις 22 Ιουλίου 1998. Το τρισάγιο τελέσθηκε από τον Πανοσιο-λογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο Πανα-γιωτόπουλο εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρό-πολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού,συνεπικουρούμενο από τον πατέραΧαράλαμπο, Προϊστάμενο του Ιερού Ναούτης Αγίας Μαύρας, στον τόπο όπου έλαβεχώρα το τραγικό περιστατικό. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαι-ρετισμό, o Διοικητής Πυροσβεστικών Υπη-ρεσιών Αθηνών Αρχιπύραρχος Θεόδωρος Βά-γιας, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο Αν-τιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα ΑθηνώνΓεώργιος Δημόπουλος και εκ μέρους τουΣΠΑΥ ο Δήμαρχος Καισαριανής Χρήστος Βο-σκόπουλος. Επίσης στην τελετή, εκτός από τις οικο-γένειες, τους συγγενείς και τους φίλους τωναδικοχαμένων συναδέλφων, παρέστησαν ο Δι-οικητής 7ου Πυροσβεστικού Σταθμού ΑθηνώνΑντιπύραρχος Δημήτριος Τζαμάλης, ο Διοι-κητής 2ου Πυροσβεστικού Σταθμού ΑθηνώνΑντιπύραρχος Σπυρίδων Παυλογεωργάτος, οΔασάρχης Πεντέλης Αθανάσιος Ρέππας, εκ-πρόσωποι των Δήμων Ηλιούπολης, Βύρωνα,Καισαριανής, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένηςκαι Κρωπίας, μέλη του Δ.Σ. του ΣΠΑΥ και εκ-πρόσωποι των Εθελοντικών Ομάδων τουΥμηττού, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώ-σεων του Πυροσβεστικού Σώματος και τωνενώσεων αποστράτων του ΠυροσβεστικούΣώματος καθώς και πλήθος συναδέλφων. Την Ένωση Αποστράτων ΑξιωματικώνΠυροσβεστικού Σώματος εκπροσώπησε οΠρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Βελής, ο οποί-ος κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη των πεσόν-των. 
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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 
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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 

50  ΧΡΟΝΙΑ  (1970 – 2020)
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ  &  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

Επιμνημόσυνη  δέηση 
για  τους  πεσόντες 

στον  Καρέα  Αττικής 
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Τα πτυχία στους νέους Ανθυποπυραγούς πα-ρέδωσε η Α.Ε. η Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,παρουσία του Υπουργού Προστασίας του ΠολίτηΜιχάλη Χρυσοχοΐδη, ως εκπροσώπου της κυ-βέρνησης, του Υφυπουργού Πολιτικής Προ-

στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρ-δαλιά, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προ-στασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, του Αν. ΓενικούΓραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γεωργίου-Μάριου Καραγιάννη, του Αρχηγού του Πυρο-σβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου ΣτέφανουΚολοκούρη και του Διοικητή της ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας Υποστράτηγου ΠΣ Εμμανουήλ Δα-μουλάκη, σε τελετή που πραγματοποιήθηκετην Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, στην Πυροσβε-

στική Ακαδημία, στην Κάτω Κηφισιά.Στην τελετή χοροστάτησε ο ΜητροπολίτηςΚηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος,παρουσία του Πανοσιολογιότατου Αρχιμαν-δρίτη Ταξίαρχου Νεκτάριου Κιούλου.Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή,ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ΔημήτριοςΚαιρίδης, ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αν-τώνης Μυλωνάκης, ο Γενικός Γραμματέας Δη-μόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβαλάς, ο Αρ-χηγός Γ.Ε.Α. Αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιού-μης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Αρ-χηγός Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Λαλούσης Χαρά-λαμπος, ο Αρχηγός Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχος Πετρά-κης Στυλιανός, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστρά-τηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Αρχηγός τουΛιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΑντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης.Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος πα-ρέστησαν, ο Υπαρχηγός του ΠυροσβεστικούΣώματος Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύ-ρος, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώμα-τος Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, ο Προ-ϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων ΥποστράτηγοςΠΣ Γεώργιος Πουρναράς, ο Προϊστάμενος Κλά-δου Διοικητικής Υποστήριξης Υποστράτηγος ΠΣΧιώνης Χαράλαμπος, ο Συντονιστής Επιχειρή-

σεων Αττικής με έδρα την Αθήνα ΥποστράτηγοςΠΣ Χρήστος Λάμπρης καθώς και Ανώτατοι καιΑνώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώ-ματος.

Επιπλέον, στην τελετή ορκωμοσίας τωννέων Ανθυποπυραγών παραβρέθηκαν, επίτιμοιΑρχηγοί και Υπαρχηγοί του ΠυροσβεστικούΣώματος, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεωνκαι των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι συν-δικαλιστικών σωματείων και φορέων, καθηγή-τριες και καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακα-δημίας, καθώς και συγγενείς και φίλοι τωννέων Ανθυποπυραγών.Από την Ένωση Αποστράτων ΑξιωματικώνΠυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.), παρευ-ρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Βελής και τομέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. ΦώτιοςΠαππάς. 

Ορκωμοσία  νέων  Ανθυποπυραγών  45ης  Εκπαιδευτικής  Σειράς 

δικά μας παιδιά, εκπαιδεύονται τώρα για την έκδοση τωνσυντάξεων οι οποίες είναι μερικές χιλιάδες.Επίσης, ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής μετέβη στογραφείο του Προϊσταμένου του τμήματος των απο-στράτων, όπου τον ενημέρωσε για τα προβλήματά μαςκαι του επισήμανε τις μεγάλες καθυστερήσεις που υφι-στάμεθα.Ακολούθως, είχε συνάντηση με τον Υποδιοικητήτου ΕΦΚΑ, κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ ο οποίος, άμεσα, κά-λεσε να παρευρίσκονται στην συνάντηση αυτή και οι συ-νάδελφοι που θα χειρίζονται, πλέον, τα θέματά μας. ΟΠρόεδρος εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζου-με στον Υποδιοικητή και αυτός τον ενημέρωσε ότι γνω-ρίζει το θέμα και υποσχέθηκε ότι μετά την ενημέρωσηκαι εκπαίδευση που υφίστανται οι συνάδελφοι καιεφόσον μεταφερθούν όλα τα αρχεία από το Γενικό Λο-γιστήριο του Κράτους, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση καιμας ζήτησε πίστωση χρόνου.Ακόμη, ο Πρόεδρος θα ζητήσει να έχει συνάντηση μετον κ. Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στον οποίοθα εκθέσει τα προβλήματα των αποστράτων – όπωςέχουν διαμορφωθεί με την νέα κατάσταση – και θα ζη-τήσει να γίνει ενίσχυση του προσωπικού που υπηρετείστο ΕΤΕΑΕΠ.Συνάδελφοι,Γνωρίζουμε ότι πράγματι υπάρχουν μεγάλες καθυ-στερήσεις σε όλους μας και πρέπει να δείξουμε υπομο-νή δίνοντας πίστωση χρόνου στους υπαλλήλους που υπη-ρετούν στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ και νυν e-EΦΚΑ.Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες λεπτο-μέρειες τηλεφωνικά. 

Έκδοση  συντάξεων  από  το  ΕΤΕΑΕΠ 
Συνέχεια από τη σελ. 1 καθηγητές, γιατροί ΕΣΥ, κ.ά., στα μέσα τουΟκτωβρίου θα λάβουν εφάπαξ αναδρο-μικά για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάι-ος 2016 τα οποία αφορούν μόνο τοννόμο 4093/2012, με τον οποίον έγιναν πε-ρικοπές από 5% έως 20% σε συντάξειςάνω των 1.000 ευρώ, αποκλείοντας ου-σιαστικά κάθε ενδεχόμενο πιλοτικής δί-κης για την διεκδίκηση των αναδρομικώντων επικουρικών συντάξεων και τωνδώρων. Εκτός επιστροφής αναδρομικώντίθενται τα ποσά που προκύπτουν από τιςπερικοπές του νόμου 4051/2012, κα-θώς το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει, σεαντίθεση με το Συμβούλιο της Επικρα-τείας, ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναισυνταγματική.Έτσι, ενώ οι συνταξιούχοι του ιδιω-τικού τομέα θα λάβουν αναδρομικά γιατις μειώσεις και των δύο νόμων, οι συν-ταξιούχοι του Δημοσίου τομέα θα λάβουναναδρομικά των μειώσεων μόνο του νό-μου 4093/2012.Στις 8/10/2020  ψηφίστηκε  ο ν.4734/2020 (ΦΕΚ Α’ 196), όπου με το άρ-θρο 33 παρ. 5 και το άρθρο 34 παρ. 5 απα-γορεύεται να υποβληθούν αγωγές για τααναδρομικά. Οι μόνοι που γλιτώνουναπό την ρήτρα που αποσβένει κάθε μελ-λοντική διεκδίκηση Δώρων και Επικου-ρικών είναι όσοι εμπλέκονται σε εκκρεμείς

ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατάτον χρόνο της δημοσίευσης.Με άλλα λόγια, μπλόκο βάζει σε νέεςαγωγές η τροπολογία που ψήφισε η κυ-βέρνηση καθώς ορίζει πως όσοι είχανασκήσει δικαστικές αγωγές μέχρι τηνδημοσίευση σε ΦΕΚ της επίμαχης διάτα-ξης, δηλαδή μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, μπο-ρούν να συνεχίσουν την διεκδίκησή τους.Για όλους τους υπόλοιπους, που δεν προ-σέφυγαν έως τις 8 Οκτωβρίου 2020, μετην καταβολή των αναδρομικών από τιςκύριες συντάξεις, οι αξιώσεις για ποσάπου αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσειςκαι καταργήσεις κύριων, επικουρικώνσυντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορ-τών Χριστουγέννων και Πάσχα, για τοχρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως13.05.2016 σβήνονται.Πολλοί συνταξιούχοι και σύλλογοισκέφτονται να μην αποδεχθούν την επι-στροφή μόνον των 11 μηνών και  να συ-νεχίσουν τον αγώνα τους με νέες δικα-στικές αποφάσεις, για την επιστροφήόλων των ποσών που τους αφαιρέθηκανμε τους μνημονιακούς νόμους. Πιστεύω,ότι είναι επιλογή του καθενός τι θα πρά-ξει, αλλά μέχρι σήμερα οι δικαστικές πε-ριπέτειες (περίπου 8 χρόνια), δεν μας έδει-ξαν και κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ. 

Αναδρομικά…..  έστω  και  έτσι 
Συνέχεια από τη σελ. 1 



Πριν 36 χρόνια, Παρασκευή 27η
Γενάρη του 1984, οι Δόκιμοι της ΣχολήςΑνθυποπυραγών αντιστάθηκαν, προκει-μένου το Πυροσβεστικό Σώμα να παρα-μείνει αυτοδιοίκητο και με δική του δομή καιιεραρχία και όχι ένας από τους κλάδους τηςΕλληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα κά-ποιοι συνάδελφοι να διωχθούν, να τιμω-ρηθούν και να ταλαιπωρηθούν για μεγάλοχρονικό διάστημα ψυχολογικά και οικονο-μικά. Η τότε κυβέρνηση, σχεδίασε ένα από ταδεκάδες νομοθετήματα αναδιοργάνωσης των Σωμάτων Ασφαλείας. Νο-μοσχέδιο που εκφράζει την τότε πολιτική πρόθεση να «ενοποιηθούν»η Αστυνομία Πόλεων, η Ελληνική Χωροφυλακή και το ΠυροσβεστικόΣώμα.

Το κείμενο αυτού του νομοσχεδίου δημοσιεύτηκε στις 26 Γενάρη του1984, στον ημερήσιο Τύπο και προέβλεπε την κατάργηση της ιεραρ-χικής δομής και αυτονομίας του Πυροσβεστικού Σώματος και μετατροπήτης Πυροσβεστικής Σχολής σε «σεμιναριακό φροντιστήριο».Το επόμενο πρωινό της 27ης, οι τότε Δόκιμοι Αξιωματικοί της Πυ-ροσβεστικής Σχολής, σε μια εποχή που δεν υπήρχε συνδικαλισμός στοχώρο, διαβάζοντας το νομοσχέδιο, συνεγείρονται και με τον πλέον ει-ρηνικό τρόπο, αυθόρμητα διατυπώνουν την συλλογική τους θέση γιαΠυροσβεστικό Σώμα, αυτοδύναμο, αυτοδιοικούμενο, αυτοτελές χωρίςυποβάθμιση της Πυροσβεστικής Σχολής. Η διαμαρτυρία τους, δημιουργεί αίσθηση, καλύπτεται από τον Τύπο

της εποχής και η πολιτική ηγεσία δέχεται σχετική επιτροπή, όπου οΥπουργός Δημόσιας Τάξης, δεσμεύεται ότι δεν θα υλοποιήσει καμία απότις ρυθμίσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.Η πρώτη πρώιμη «συνδικαλιστική» αυτή κίνηση των Δόκιμων Αξιω-ματικών εκείνη τη μέρα, απέδωσε τα μέγιστα, αφού ανέκοψε τη δια-λυτική πολιτική πρόθεση και διασφάλισε το Πυροσβεστικό Σώμα πουγνωρίζουμε σήμερα. Δυστυχώς ο τότε «πολιτικός και υπηρεσιακός πο-λιτισμός» της εποχής, λειτούργησε με τον δικό του «μετεμφυλιακό τρό-πο».

Για τα γεγονότα ασκήθηκαν διώξεις εναντίον των μετεχόντων πουοδήγησαν στην ΑΠΟΤΑΞΗ από το Πυροσβεστικό Σώμα (4) τεσσάρωνΔοκίμων Ανθυποπυραγών, την ΑΠΟΠΟΜΠΗ από τη Σχολή (5) πέντε Δο-κίμων Ανθυποπυραγών, την ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ σε (18) δέκαοκτώ Δοκίμους Ανθυποπυραγούς, την ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ και τη με-τακίνηση από την Πυροσβεστική Σχολή (4) τεσσάρων Αξιωματικών τηςΣχολής. Μερικά χρόνια αργότερα και πολύ αγώνα υπήρξε αποκατάστασητων αποταχθέντων και των αποπεμφθέντων Δοκίμων.Αν η αντίδραση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών της ΠυροσβεστικήςΣχολής του 1984 δεν ήταν αυτή, σήμερα θα ήμασταν ένας κλάδος τηςΕλληνικής Αστυνομίας με τις όποιες συνέπειες στην ιεραρχική δομή καιαυτοτέλεια του Σώματος.
ΠΗΓΗ: Περιοδική έκδοση, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 

“1984 ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ” 
του Ιωάννη Σταμούλη Προέδρου ΕΑΠΣ 

και Νικολάου Διαμαντή Επίτιμου Προέδρου ΕΑΠΣ 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΠΟΥ  ΕΓΡΑΨΑΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ  ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ  1984 
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Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως(ΦΕΚ τ. Β’ 2233 / 11 Ιουνίου 2020) η Κοινή Απόφαση τωνΥφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτημε την οποία εγκρίνεται η υπ΄ αριθμό 19/2020 Πυρο-
σβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής δι-οικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικώνδιατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας». Συγκεκριμέ-να: • Ταξινομούνται τα διοικητικά πρόστιμα, κα-
θορίζεται το ύψος και προβλέπεται η διαδικασία βε-
βαίωσης και είσπραξης αυτών, ανά κατηγορία και εί-δος παράβασης, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τουΠυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) στο πλαίσιο άσκησης τηςεποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων, επιχει-ρήσεων και εγκαταστάσεων, κατόπιν διαπίστωσης μη τή-ρησης των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις πυ-ροπροστασίας: α) προληπτικών και κατασταλτικών μέσων, μέ-τρων και συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, β) στοιχείων δομικής (παθητικής) πυροπροστα-σίας,γ) τυπικών προϋποθέσεων ως μέρος διοικητικών δια-δικασιών, δ) μέριμνας για την πρόληψη και αντιμετώπισηπυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους,αγροτικές και δασικές εκτάσεις.• Καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του
ύψους των διοικητικών προστίμων τα οποία είναι:α) η εγγενής επικινδυνότητα της δραστηριότητας,επιχείρησης - εγκατάστασης,β) το μέγεθος της δραστηριότητας, επιχείρησης - εγ-κατάστασης, γ) το είδος και ο βαθμός επικινδυνότητας σε περί-πτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, δ) η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός χρηστών τηςδραστηριότητας, επιχείρησης - εγκατάστασης,ε) ο βαθμός υπαιτιότητας των ιδιοκτητών και στ) οι περιπτώσεις υποτροπής τους εντός διαστή-ματος ενός (1) έτους από την βεβαίωση της προηγού-μενης παράβασης.• Καθορίζεται ο τρόπος Υπολογισμού των προ-
στίμων με συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο με συντε-
λεστή βαρύτητας προστίμου ανά κατηγορία κινδύνου. • Καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και επιβολής
των προστίμων. Η δημοσίευση της παραπάνω Πυροσβεστικής Διά-ταξης ουσιαστικά δημιουργεί έναν μηχανισμό ελέγχουεφαρμογής της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας και δια-βαθμίζει τα επιβαλλόμενα προστίμου ανάλογα προς τησοβαρότητα, το είδος της παράβασης και πιθανή υπο-τροπή. 

Ιδιαίτερα για την πρόληψη και αντιμετώπιση
πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώ-
ρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθορίζονται οισυντελεστές βαρύτητας προστίμου και προσαύξησης σεπερίπτωση υποτροπής, σύμφωνα με τον ημερήσιο δεί-κτη επικινδυνότητας, όπως αυτός εκδίδεται από την αρ-μόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-στασίας (Γ.Γ.Π.Π.). Κατά τη χρονική περίοδο όπου δεν εκ-δίδεται από τη Γ.Γ.Π.Π. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κιν-δύνου Πυρκαγιάς, ως συντελεστής βαρύτητας λαμβά-νεται η μονάδα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ήδη έχουνκαταλογιστεί τα πρώτα διοικητικά πρόστιμα, πέρα καιπλέον ποινικών ευθυνών, για μελισσοκομικές εργασίες(κάπνισμα μελισσών), καύση υπολειμμάτων καλλιερ-γειών και δενδροκομίας κλπ. Στην περίπτωση αυτή, ειδικά για την αντιμετώπισηπυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους,αγροτικές και δασικές εκτάσεις, είναι σημαντική η συμ-βολή των αρμοδίων οργάνων πολιτικής προστασίας τωνΟργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθόσον έχουντην υποχρέωση για ενημέρωση, σχετικά με τον δείκτηεπικινδυνότητας, αλλά και την πραγματοποίηση αυτο-ψιών και ελέγχων για την επικινδυνότητα των οικοπε-δικών χώρων που προκύπτει από την μη αποψίλωση τωνξηρών χόρτων. Είναι σημαντικό η συγκεκριμένη ΠυροσβεστικήΔιάταξη να έρθει σε γνώση των Τεχνικών Ασφαλείας καιτων υπευθύνων πυρασφαλείας των εγκαταστάσεων, των

επιχειρήσεων, των οργανισμών και όλων των υπόχρε-ων να λαμβάνουν μέτρα πυροπροστασίας, ώστε ναλαμβάνουν υπόψη, κατά τον έλεγχο των εγκαταστάσε-ων, τα κριτήρια της Π.Δ. 19/2020 και να προβαίνουν έγ-καιρα στην αναφορά αυτών για την αποκατάσταση τωνπροβλημάτων και την εφαρμογή της Νομοθεσίας. Επίσης θα πρέπει να γίνεται μνεία της Πυροσβεστι-κής Διάταξης στους συντηρητές και στους εγκαταστά-τες των πυροσβεστικών μέτρων, μέσων και συστημάτωνγια την αυτονόητη υποχρέωσή τους, για την καλή λει-τουργία καθόσον πλέον είναι βέβαιο ότι θα ενταθούν οιέλεγχοι και κατά συνέπεια δεν δικαιολογούνται αμέλειες,καθυστερήσεις και μικρές παραλείψεις που ενδεχόμεναπίστευαν ότι δεν θα γίνονταν αντιληπτές. 
Θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο οι μεγάλες επι-

χειρήσεις και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις (Βιο-
μηχανίες, Εμπορικά και Ψυχαγωγικά Κέντρα, Μο-
νάδες Υγείας, Εκπαιδευτικές Μονάδες, Αθλητικές εγ-
καταστάσεις κ.λπ.) να προβαίνουν στην Αξιολόγη-
ση των υφιστάμενων και εγκατεστημένων μέ-
τρων, μέσων και συστημάτων πυρασφάλειας και πυ-
ροπροστασίας (FIRE AUDIT) από εξειδικευμένους
επιστήμονες.Με τον όρο αξιολόγηση μέτρων, μέσων και συστη-μάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας (FIRE AUDIT)εννοούνται μια σειρά από διαδικασίες, ενέργειες, δράσειςκαι έλεγχοι (tests) που έχουν ως στόχο και σκοπό να δια-πιστώσουν την επάρκεια, την ετοιμότητα και το βαθμόαντίδρασης αυτών και του μηχανισμού σε πιθανούς κιν-δύνους πυρκαγιών και συμβάντων πολιτικής προστασίαςγενικότερα, όπως είναι πυρκαγιές, σεισμοί, τρομοκρατικάχτυπήματα, παρουσία ή με χρήση φωτιάς κ.λπ., ώστε μετις κατάλληλες παρεμβάσεις και συμπληρώσεις να βελ-τιωθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων και να εξα-σφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πυρασφά-λεια των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα η αξιολόγησητης εγκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνει:1. Ισχύουσα Νομοθεσία πυρασφάλειας εγκατάστασης.- Νομοθετικές Διατάξεις.- Ερμηνευτικές οδηγίες. - Πεδίο εφαρμογής. 2. Έλεγχο μελέτης πυρασφάλειας της εγκατάστασης.- Συμφωνία αυτής με την κείμενη νομοθεσία.- Ταυτοποίηση αυτής με την υφιστάμενη κατάσταση.- Βεβαιώσεις - πιστοποιητικά πυροπροστασίας. 3. Επικινδυνότητα της εγκατάστασης από κίνδυνο πυρ-καγιάς και συμβάντα πολιτικής προστασίας. - Καθορισμός επικινδυνοτήτων - Ανάλυση εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων, τωνπαραμέτρων επιρροής και παραδοχές για την επιτυ-χή και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. - Ανάλυση διακινδύνευσης πληθυσμού. 4. Εφαρμογή μελέτης πυροπροστασίας στην εγκατά-σταση.- Ύπαρξη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων. - Έλεγχος (test) δοκιμής καλής λειτουργίας και αν-ταπόκρισης. - Τεχνική περιγραφή μέσων και συστημάτων. 5. Ανασκόπηση και καταγραφή των υφιστάμενων προ-ληπτικών ενεργειών και διαδικασιών πυροπροστασίαςτης εγκατάστασης. Ενδεικτικά:- Τεχνικοί έλεγχοι των δομών και έλεγχοι οδεύσεων δια-φυγής.- Συντήρηση, οπτικοί έλεγχοι, δοκιμαστική λειτουργίαεξοπλισμού πυρασφάλειας. Κατάθεση προτάσεωναναβάθμισης και βελτίωσης των διαδικασιών όπουαυτό κρίνεται.

6. Τρωτότητα εγκατάστασης (υφιστάμενη κατάσταση)από κίνδυνο πυρκαγιάς και συμβάντα πολιτικής προ-στασίας. - Επιχειρησιακός σχεδιασμός εγκατάστασης. - Τρόπος αντίδρασης και άμεση ανταπόκριση.- Διατιθέμενοι πόροι (προσωπικό, μέσα, εξοπλισμός).Είναι αναγκαίο να γίνεται επαναξιολόγηση του κιν-δύνου πυρκαγιάς και έλεγχος ορθής λειτουργίας των μέ-τρων, μέσων και συστημάτων πυροπροστασίας, όχιμόνο για την αποφυγή των προστίμων, όπως αυτά κα-θορίζονται από την Πυροσβεστική Διάταξη 19/2020,αλλά και για την βέλτιστη της αποτελεσματικότητας τωνμέτρων και μέσων πυρασφαλείας στην αντιμετώπισητων συμβάντων πυρκαγιάς. Επιπλέον είναι σημαντικόνα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα μέτρακαι μέσα πυρασφαλείας και να γίνεται επικαιροποίησητου σχεδιασμού όταν έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές.
Νικόλαος Γ. Διαμαντής 

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α. – Νομικός 
Δικαστικός Πραγματογνώμονας διερεύνησης 

εγκλημάτων εμπρησμού 

Πυροσβεστική  Διάταξη  19/2020 
«Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις

επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας».
Σημασία, διαδικασίες, οδηγίες εφαρμογής. 

Ξεκινούν εντός του 2021 οι εργασίες του βό-ρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρι-κής Ελλάδας Ε65, που αποτελεί εργαλείο ανά-πτυξης για τη Θεσσαλία και όλη τη χώρα, αφούσυνδέει την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα.Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, συνολικού μή-κους 181,5 χλμ. και προϋπολογισμού 1,3 διςευρώ, κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χά-ραξη και συνδέει την Ανατολική με την ΔυτικήΕλλάδα: διασχίζει τον κάμπο της Φθιώτιδας,την οροσειρά της Όθρυος, τον Θεσσαλικό κάμποπερνώντας έξω από Καρδίτσα, Τρίκαλα καιΚαλαμπάκα μέχρι τους πρόποδες των Αντιχα-σίων, τον Ίωνα ποταμό και την οροσειρά των Χα-σίων για να ενωθεί τελικά με την Εγνατία Οδό 15χλμ. δυτικά των Γρεβενών.Το κεντρικό τμήμα του Ε65, μήκους 80 χλμ.από την Ξυνιάδα έως τα Τρίκαλα, βρίσκεται σελειτουργία, φέρνοντας πιο κοντά στην Αθήνατους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς τηςΔυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας.Στο νότιο τμήμα, μήκους 32,5 χλμ. απόΛαμία έως Ξυνιάδα, οι κατασκευαστικές εργασίεςπροχωρούν με γρήγορο ρυθμό και σύμφωνα μετο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται η ολοκλήρωσητου έργου στα τέλη του 2021.Το βόρειο τμήμα του Ε65, μήκους 70,5 χλμ.και προϋπολογισμού 442,1 εκατ. ευρώ, ξεκινάαπό τα Τρίκαλα, περνά από Μετέωρα-Καλαμπάκακαι καταλήγει στην Εγνατία Οδό, 15 χλμ. δυτικάτων Γρεβενών. Η προβλεπόμενη διάρκεια κατα-σκευής του, είναι 36 μήνες. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  Ε65



Το Πυροσβεστικό Μουσείο, βρίσκεται στηνοδό Νίκου Μίληση & Λεωφ. Μαραθώνος, στην θέσηΆνω Μπαλάνα στην Παλλήνη Αττικής. Τηλ.: 2106663801, fax: 210 6663827

Ανοικτό για το κοινό κάθε Τετάρτη και Κυριακήαπό τις 09.00 έως και τις 14.00.Είναι μοναδικό στο είδος του στη χώρα μας,ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε τη λειτουργία του  το2007.Έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση, διαφύλαξηκαι κατάλληλη έκθεση στο κοινό των πυροσβεστικώνσυλλογών, κειμηλίων, μέσων μηχανολογικού και υλι-κοτεχνικού εξοπλισμού και άλλων αντικειμένωνιστορικής αξίας, καθώς και συγγραμμάτων πυρο-σβεστικού ενδιαφέροντος ή που έχουν σχέση με τηνπυροσβεστική ιστορία, η διατήρηση ειδικού ιστορι-κού πυροσβεστικού αρχείου και η προβολή της ιστο-ρικής πορείας του Πυροσβεστικού Σώματος απόιδρύσεώς του.
ΕκθέματαΗ μουσειακή συλ-λογή αναπτύσσεταισε δύο επίπεδα, κα-λύπτοντας μια ιστο-ρική διαδρομή απότο 1830 έως σήμερα:Στο ισόγειο στιςστεγασμένες ρεμίζεςτου κτιρίου, εκτίθεν-ται ιππήλατες πυρο-σβεστικές χειραντ-λίες, διάφοροι τύποιοχημάτων, μηχανή-ματα, πυροσβεστικές κλίμακες, κλπ.Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν αίθουσες μεδιάφορα εκθέματα:

➢Αίθουσα “ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ”(Προστάτες Άγιοι του Πυροσβεστικού Σώματος – ημνήμη τους εορτάζεται στις 17 Δεκεμβρίου): Έκθεσηφωτογραφιών πυροσβεστικής δράσης. Το υλικό τηςέκθεσης πλαισιώνεται με σπάνιες μηχανές φωτο-

γράφισης, κινηματογράφησης και προβολής από τοφωτογραφικό συνεργείο του Αρχηγείου Πυροσβε-στικού Σώματος.
➢Αίθουσα “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ” (Ο πρώ-τος πεσών στο καθήκον Πυροσβέστης του σύγχρονουΠυροσβεστικού Σώματος): Πυροσβεστικά εργαλείακι εξαρτήματα, φωτογραφικό υλικό.

➢Αίθουσα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ” (Πρώ-τος Δόκιμος Τεχνίτης του σύγχρονου ΠυροσβεστικούΣώματος): Πυροσβεστικές αντλίες, διάφορα εργαλεία,τηλεπικοινωνιακό υλικό.
➢Αίθουσα “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ” (Ο πρώτοςΑρχηγός, προερχόμενος από τις τάξεις του Πυρο-σβεστικού Σώματος, 1975): Η επίσημη στολή τουΚων/νου Γκίκα, πλαισιωμένη με στολές της περιόδου1930-1975, το παλαιό γραφείο των Αρχηγών και ηεπετηρίδα των διατελεσάντων στην αρχηγία τουΣώματος.
➢ Αίθουσα “ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ” (Ο θε-μελιωτής και πρώτος Αρχηγός του σύγχρονου Πυ-ροσβεστικού Σώματος): Φωτογραφίες των πρώτωνπυροσβεστικών οχημάτων DENNIS (1921), στολές καιεξαρτήματα από την ίδρυση του σύγχρονου Πυρο-σβεστικού Σώματος (1930), τον Ελληνοϊταλικό Πό-λεμο (1940), την ίδρυση της Πυροσβεστικής Υπηρε-σίας Κορυτσάς (1941) και την Γερμανική Κατοχή.
➢Αίθουσα “ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ” (Πρώ-τος Δόκιμος Οδηγός του σύγχρονου ΠυροσβεστικούΣώματος): Δεκαετία ’50 – ’60: πυροσβεστική μοτο-συκλέτα, φωτογραφικό υλικό, στολές.
➢ Αίθουσα “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ” (Στρα-τηγός, Υπουργός των Στρατιωτικών επί Όθωνα,υπεύθυνος σχηματισμού του 1ου ΠυροσβεστικούΛόχου): Παρουσιάζεται η αφετηρία της Ιστορίας Πυ-ρόσβεσης στην Ελλάδα (1830). Εκτίθενται οι πρώτεςπυροσβεστικές στολές και οι πρώτες πυροσβεστικέςαντλίες, διατάγματα από την ίδρυση ΠυροσβεστικούΛόχου (1854) και φωτογραφίες από τη μεγάλη πυρ-καγιά των Ανακτόρων (1909).

➢ Αίθουσα “ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. - ΤΣΑΒΛΗΣ Π. -ΖΑΪΜΗΣ Κ.” (Οι πρώτοι νεκροί Πυροσβέστες στην ελ-ληνική πυροσβεστική ιστορία): Παρουσιάζονται φω-τογραφίες και αποκόμματα εφημερίδων από τηνπυρκαγιά του Χημείου στην Αθήνα (1911), τη μεγά-λη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης (1917) και την πυρ-καγιά του Τελωνείου στον Πειραιά (1925).
➢ Αίθουσα “ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΕΤΣΙΟΥ”(Αξιωματικός, συγγραφέας πολλών βιβλίων πυρο-σβεστικού περιεχομένου): Συλλογή πυροσβεστικώνκρανών, ειδικών αναμνηστικών του Π.Σ. μεταλλίων,παρασήμων, βραβείων, διακριτικών.
➢ Αίθουσα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΣ” (Πρώτος Διοι-κητής του Λόχου Πυροσβεστών, 1854): Βιβλία, εκ-δόσεως του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς καιβιβλία πυροσβεστικών υπαλλήλων και άλλων συγ-γραφέων με θέμα τα πυροσβεστικά αντικείμενα.Επίσης εκτίθεται χειροκίνητο τυπογραφικό πιεστή-ριο, του Τυπογραφείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
➢ Αίθουσα “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ” (ΠρώτοςΟλυμπιονίκης του Πυροσβεστικού Σώματος, 6οςστην πάλη): Ενθυμήματα αθλητών που υπηρετούνστις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος με Ολυμ-πιακές, Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές διακρίσεις.
➢ Αίθουσα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ” (Ο πρώτοςυγειονομικός Αξιωματικός του σύγχρονου Πυροσβε-στικού Σώματος): Μινιατούρες πυροσβεστικών οχη-μάτων και πυροσβεστικά παιχνίδια. Επίσης φιλοξε-νείται  τμήμα συλλογής του Αρχιπυροσβέστη Δημή-τρη Φραγκιά με μινιατούρες πυροσβεστικών οχη-μάτων και τμήμα της συλλογής του ΕπιπυραγούΙωάννη Σταμούλη με μινιατούρες Πυροσβεστών.
➢Αίθουσα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”: Συλλογήπυροσβεστικών εργαλείων, εξαρτημάτων και ανα-μνηστικών, με τη φροντίδα Πυροσβεστικών υπαλ-λήλων, που υπηρετούσαν στην Π.Υ. του παλαιού αε-ροδρομίου στο Ελληνικό, καθώς και του νέου αερο-λιμένα “Ελ. Βενιζέλος”.

➢ Αίθουσα “ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ” (Ο Πυ-ροσβέστης του σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματοςμε αριθμό Γενικού Μητρώου 1): Σύγχρονες στολέςπυρκαγιάς, διασώσεων και επέμβασης σε εξειδικευ-μένα συμβάντα.

➢ Αίθουσα “ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩ-ΝΑΣ” (Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, χειριστήςΠυροσβεστικού Αεροσκάφους, που σκοτώθηκε κατάτη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς): Στολέςπιλότων πυροσβεστικών εναερίων μέσων, μινιατού-ρες των εναερίων που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστι-κό Σώμα, φωτογραφίες εναέριων και πλωτών πυ-ροσβεστικών μέσων.
➢ Αίθουσα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ” (Ο πρώτοςΑξιωματικός που μετατάχθηκε από το Λόχο Πυρο-σβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα): Σύγχρονες επί-σημες στολές του πυροσβεστικού προσωπικού.

Επίσης στον δεύτερο όροφο, υπάρχουν οι αί-θουσες:• Αίθουσα “ΜΝΗΜΗΣ”: Εικαστική προσέγγιση τουεπικινδύνου του πυροσβεστικού επαγγέλματος –απόδοση φόρου τιμής στους “εν καθήκοντι” πεσόν-τες  πυροσβέστες.• Αίθουσα “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”: Ακαδημαϊκή προσέγ-γιση της φωτιάς με τη διττή της ιδιότητα: Μέσο κα-τάκτησης πολιτισμού – πηγή μεγάλων καταστροφών.• Αίθουσα “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”: Χώρος προβολής videoκαι ενημέρωσης επισκεπτών.• Αίθουσα “ΕΣΤΙΑ”: Πολυχώρος εκδηλώσεων,ομιλιών, εκθέσεων.
Πηγή: museum, finder.gr

Fireservice.gr
Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Πυροσβεστικό  Μουσείο
Αξίζει  να  το  επισκεφθούμε 

Ιππήλατη χειραντλία πυρόσβεσης 
περιόδου τέλη 18ου αιώνα

Πυροσβεστική μοτοσυκλέτα της δεκαετίας ’50-’60 

Χειραντλία πυρόσβεσης



Για το «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940 και τονελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 – 1941, έχουνγραφτεί εκατοντάδες βιβλία, έχουν γίνει χιλιάδες δη-μοσιεύσεις και ομιλίες. Σήμερα μέσα από τις σελίδεςτου protothema.gr, θα εστιάσουμε περισσότεροσε άγνωστες λεπτομέρειες του πολέμου αυτού,προερχόμενες κυρίως από ιταλικές πηγές.

Οι λόγοι που ώθησαν τον Μουσολίνι 
να επιτεθεί στην ΕλλάδαΟι προθέσεις του Μουσολίνι για επίθεση ενάν-τια στην Ελλάδα, είχαν αρχίσει να φαίνονται ήδη απότο 1936. Ποιοι λόγοι τον ώθησαν όμως να πάρειαυτή την απόφαση;α) Παρά την αντίθετη γνώμη της στρατιωτικήςηγεσίας, ο Μουσολίνι είχε αναλάβει μια σειρά πρω-τοβουλιών, οι οποίες στέφτηκαν με επιτυχία (επί-θεση στην Αιθιοπία), οι οποίες κινήσεις, τον έκαναννα πιστεύει ότι ανάλογη τύχη θα έχει και μια επίθεσηεναντίον της Ελλάδας.β) Η S.I.M. (Servizio Informazioni Militare –Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών) και η ιταλι-κή πρεσβεία στην Αθήνα, είχαν ενημερώσει ότι οι Έλ-ληνες θα μάχονταν με περηφάνια τους Ιταλούς.Ο Μουσολίνι όμως πίστεψε όλους αυτούς οιοποίοι του μιλούσαν για «ένα στρατιωτικό περί-πατο», εναντίον ενός βαλκανικού λαού, τον οποίοαντιμετώπιζαν υποτιμητικά, αλλά και ρατσιστικά.γ) Η στρατιωτική ηγεσία, προτίμησε να αφήσειόλες τις πρωτοβουλίες στον Μουσολίνι, ο οποίοςαποτέλεσε τελικά ένα άλλοθι για τα πάντα.

1936 – 1940: Οι ιταλικές προετοιμασίες 
για τον πόλεμοΉδη από το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, πριν ανα-λάβει την ηγεσία της χώρας μας την 4η Αυγούστου,στο Συμβούλιο της Βαλκανικής Συνεννόησης στο Βε-λιγράδι, υποστήριξε ότι σε περίπτωση σύγκρουσηςμε την Ιταλία, θα συνεργαζόταν με τις γαλλοβρε-τανικές δυνάμεις.Από τον Νοέμβριο του 1937, ο Galeazzo Ciano,προετοίμαζε πόλεμο εναντίον της Ελλάδας. Από τιςαρχές του 1939, οι ελληνοϊταλικές σχέσεις ήταν τε-ταμένες.Στις 25 Μαΐου 1939, ο Ciano μετά από μακρά συ-νάντηση με τον Μουσολίνι, τονίζει ότι ο Ντούτσεέδειχνε ξεκάθαρα την εχθρική του διάθεση προς τηνΕλλάδα αλλά και προς την Γιουγκοσλαβία.Στις 20 Σεπτεμβρίου 1939, ένα κοινό συμπλη-ρωματικό ανακοινωθέν της Ρώμης και της Αθήνας,ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών «συνέχιζαννα είναι φιλικές και εμπνεόμενες από αμοιβαία εμ-πιστοσύνη».Στις 22 Μαΐου 1940, ο Ciano επισκέφτηκε τηνΑλβανία: «Άφιξη στο Δυρράχιο και στα Τίρανα. Υπο-δοχές πολύ θερμές. Οι Αλβανοί επιθυμούν πολύ τηνπαρέμβαση, θέλουν Κόσοβο και Τσαμουριά.  Είναιεύκολο για μας να αυξήσουμε τη δημοτικότητά μαςυιοθετώντας τον αλβανικό εθνικισμό».

Στις 23 Μαΐου, ο Ciano σημειώνει:«Επίσκεψη στη Σκόδρα και Rubico,ορυχείο χαλκού πολλά υποσχόμε-νο… Παντού θερμή υποδοχή. Δενυπάρχει αμφιβολία ότι η Ιταλία έχεικατακτήσει τις λαϊκές μάζες. Ο αλ-βανικός λαός μας είναι ευγνώμωνπου του διδάξαμε να τρώει δύο φο-ρές την ημέρα, ενώ αυτό συνέβαινεσπάνια. Ακόμα και από την εμφάνι-ση του κόσμου φαίνεται αυτή η με-γάλη ευημερία».Στις 10 Ιουνίου 1940, η Ιταλία ει-σήλθε στον πόλεμο στο πλευρό τηςΓερμανίας. Ο Μουσολίνι προειδο-ποιούσε τις ουδέτερες χώρες: «Εγώδηλώνω πανηγυρικά, μόνο ό,τι ηΙταλία δεν σκοπεύει να παρασύρειστη σύγκρουση άλλους λαούς που με αυτήν συνο-ρεύουν από ξηράς ή από θαλάσσης. Η Ελβετία, η Γι-ουγκοσλαβία, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Αίγυπτοςας λάβουν υπ’ όψιν τους αυτά τα λόγια: εξαρτάταιαπό εκείνες και μόνο από εκείνες».Στις 15 Αυγούστου 1940, το ελληνικό κατα-δρομικό «Έλλη» τορπιλίσθηκε στα νερά της Τήνουαπό το ιταλικό υποβρύχιο «Delfino»  με πλοίαρχο τονGiuseppe Aicardi. Ο τορπιλισμός λέγεται ότι έγινε κα-τόπιν εντολής του Cesare Maria de Vecchi. Ο Ιταλόςπρεσβευτής στην Αθήνα Grazzi, την χαρακτήρισεπράξη «ντροπής και πειρατείας».

Από την πρώτη στιγμή η Αθήνα αναγνώρισε(από τα κατάλοιπα των δύο τορπιλών), την εθνι-κότητα του εχθρού, αλλά ο Μεταξάς αποφάσισε νατην κρατήσει μυστική.Την ίδια ώρα, η Ιταλία δήλωνε πλήρη άγνοια γιατο γεγονός.Στις 22 Αυγούστου 1940, οι Ιταλοί αποφάσισαννα επιτεθούν στην Ελλάδα στις 10 Οκτωβρίου1940, για να δοθεί προτεραιότητα στον πόλεμο στηβόρεια Αφρική σε συντονισμό με τη γερμανικήεπίθεση εναντίον της Αγγλίας.Παράλληλα, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει από το 1939μια σειρά από πολεμικές προετοιμασίες. Στα τέλη,Αυγούστου 1940, η Κυβέρνηση έβαλε στα λιμάνιαδίχτυα, καθόρισε αυστηρούς κανόνες για τους αε-ροδιαδρόμους στις αεροπορικές υπηρεσίες εξωτε-ρικού και κάλεσε μερικές κλάσεις στα όπλα.Γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Ιταλός στρατιω-τικός ακόλουθος στην Αθήνα Luigi Mondini πήγε στηΡώμη για να εκθέσει στον αρχηγό της S.I.M. στρα-τηγό Giacomo Carboni, τους λόγους για τους οποί-ους μια ενδεχόμενη επίθεση στην Ελλάδα, ήταν κα-θαρή τρέλα.Στις 15 Οκτωβρίου 1940 έγινε η αποφασιστικήσύσκεψη για την κήρυξη του πολέμου, με συμμετοχήτων Μουσολίνι, Ciano, του αρχηγού Γενικού Επιτε-

λείου Στρατού Badoglio, του υπαρχηγού Ubaldo Sod-du, του γενικού υπαρχηγού στην Αλβανία FrancescoJacomoni, του υπαρχηγού του Στρατού Mario Roat-ta και του Ανώτερου Διοικητή των Ενόπλων Δυνά-μεων στην Αλβανία Sebastiano Visconti Prasca, οοποίος διαβεβαίωσε ότι οι στρατιώτες του ανυπο-μονούσαν να πολεμήσουν, σε αντίθεση με τουςΈλληνες, οι οποίοι δεν είχαν ούτε θωρακισμένα μέσα,ούτε αεροπλάνα για μάχη. Οι Ιταλοί είχαν, κατά τονPrasca, 70.000 ετοιμοπόλεμους στρατιώτες, ενώ οιΈλληνες μόνο 30.000. Ο Μουσολίνι ανακεφαλαίωσετο σχέδιο: επίθεση στην  Ήπειρο, πίεση προς τη Θεσ-σαλονίκη και μετά, προώθηση προς την Αθήνα.Ο μόνος που μίλησε συνετά, μετά την ανάλυσητου Μουσολίνι, ήταν ο Badoglio.Στις 18 Οκτωβρίου 1940, η συνολική ενεργή δύ-ναμη του Ιταλικού Στρατού στην Αλβανία, ήταν163.000 άνδρες, 22.000 ζώα, 3.400 οχήματα κάθετύπου και 1.500 μοτοσικλέτες.
Στις 3 τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου

1940, επιδόθηκε από τον Ιταλό πρεσβευτή στηνΑθήνα Emannuele Grazzi, πολεμικό τελεσίγραφοστον Ιωάννη Μεταξά, στο σπίτι του στην Κηφισιά,που έληγε μετά από τρεις ώρες. Οι Ιταλοί ζητούσαννα καταλάβουν «μερικά σημεία επί ελληνικού εδά-φους σεβόμενοι την ελληνική κυριαρχία στο υπό-λοιπο της επικράτειας». Όταν ο Μεταξάς ρώτησεποια σημεία ήταν αυτά, ο Grazzi δεν μπόρεσε να τουαπαντήσει καθώς δεν είχε συνταχθεί από τουςΙταλούς «εγκέφαλους» της επίθεσης ούτε έναςπρόχειρος κατάλογος! Στον Μεταξά, απέμενε να πειμόνο «ΟΧΙ».Πολλοί Έλληνες στρατηγοί, πρότειναν να εγ-καταλειφθεί η άμυνα της Ηπείρου και να οπισθο-χωρήσουν οι ελληνικές δυνάμεις, πιο νότια καιανατολικά, o μόνος που επέμενε να δοθεί μάχη στηνΉπειρο, αντιστεκόμενος σ’ αυτό το ηττοπαθές σχέ-διο, ήταν ο στρατηγός Χαράλαμπος Κατσιμήτρος,διοικητής της 8ης Μεραρχίας Πεζικού. Η ΑνώτατηΔιοίκηση των Ελληνικών Στρατιωτικών Δυνάμεων,είχε ανατεθεί στον Αλέξανδρο Παπάγο. Ο ΕλληνικόςΣτρατός, παρέτασσε 35.000 άνδρες χωρισμένους σε59 τάγματα.Οι πρώτες ιταλικές περίπολοι διέσχισαν τα σύ-νορα στις 5.30 το πρωί. Πρώτος Ιταλός νεκρός, ήτανο αλπινιστής Giovanni Vallar από την πόλη Chievolisdi Tramonti di Sopra, ενώ πρώτος Έλληνας πεσώνήταν ο στρατιώτης Βασίλειος Τσαβαλιάρης από ταΤρίκαλα, σε υπηρεσία στο 21ο Φυλάκιο που πλη-γώθηκε θανάσιμα από τα ιταλικά πυρά.
ΠΗΓΗ: protothema.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρέας Μαρκαντώνης 

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος  2020 7
ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940
Άγνωστα στοιχεία  του  ελληνοϊταλικού  πολέμου 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Χιλιάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστικήγια απεγκλωβισμούς ατόμων, παροχές βοή-θειας, κοπή δένδρων και αντλήσεις υδάτων. 

Σύμφωνα με την Εθνική ΜετεωρολογικήΥπηρεσία στην πόλη της Καρδίτσας έπεσαν 138τόνοι νερού ανά στρέμμα, που είναι σε κανο-νικές συνθήκες ποσότητα βροχής 6 μηνών. Οιποσότητες στο Μουζάκι ήταν 158 τόνοι νερούανά στρέμμα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πανεπιστημίου,Ευθύμιο Λέκκα, ο όγκος νερού που έπεσε στηνΚαρδίτσα από τα πλημμυρισμένα ποτάμιαυπολογίζεται σε 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερούκαι έχουν πλημμυρίσει 5.000 ακίνητα και χι-

λιάδες στρέμματα μεκαλλιέργειες. Κάθεκυβικό νερού είναι…1000 λίτρα.«Η πόλη της Καρ-δίτσας έχει πλημμυ-ρίσει κατά 85% και οκάμπος έχει πλημμυ-ρίσει κατά 68%» είπεο καθηγητής διαχεί-ρισης φυσικών καταστροφών στο πανεπι-στήμιο Αθηνών, Ευθύμης Λέκκας για τις ζημιέςπου προκλήθηκαν από την επέλαση του κυ-κλώνα “Ιανού” στην Καρδίτσα, με τις εικόνες ναθυμίζουν βιβλική καταστροφή. «Οι δρόμοι στον ημιορεινό όγκο και ταΆγραφα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Υπάρ-χουν τεράστια κατολισθητικά φαινόμενα, τε-ράστιες διαβρώσεις και κατολισθήσεις, μεαποτέλεσμα να έχει αποκοπεί ή ναλειτουργεί με μεγάλη δυσκολία όλο τοορεινό δίκτυο. Αυτός ο χώρος είναι οτροφοδότης του κάμπου της Καρδί-τσας.Ο καθηγητής σε δηλώσεις τουαναφέρθηκε στους πέντε παράγοντεςπου συνέβαλαν καταλυτικά στις εκτε-ταμένες καταστροφές στην Καρδίτσα,πλημμυρίζοντας 5.000 κατοικίες:1. Οι δύο κλάδοι βαρομετρικώνχαμηλών από τα ΝΔ και από τα ΒΑ έχοντας δια-φορά θερμοκρασίας συγκρούστηκαν πάνωαπό τη ΝΔ Θεσσαλία, με αποτέλεσμα τις έντο-νες βροχοπτώσεις μεγάλης ραγδαιότητας στιςνότιες πεδινές περιοχές του θεσσαλικού κάμ-

που και τις ημιορεινές περιοχές της Πίνδου.2. Οι έντονες μορφολογικές κλίσεις τωνυδρολογικών λεκανών του Πορταϊκού, Πάμε-σου και Σοφαδίτικου ποταμού συνέβαλαν στιςμεγάλες ταχύτητες των υδάτινων μαζών.3. Η έντονη διάβρωση των εδαφών τωνγεωλογικών σχηματισμών που αντιπροσω-πεύεται από λεπτομερείς και αδρομερείς φά-σεις του φλύσχη στα ημιορεινά.4. Η ταχεία συγκέντρωση μεγάλων ποσο-τήτων νερού που αδυνατούσαν να παραλάβουνοι υφιστάμενες κοίτες των ποταμών.

5. Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και δρα-στηριότητες στις κοίτες και όχθες των ποτα-μών.«Τα έντονα φαινόμενα συσχετίζονται με τηνκλιματική κρίση και προβλέπεται να εμφανί-ζονται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα»,δήλωσε ο καθηγητής.
ΠΗΓΗ: in.gr, KarditsaLive.Net, NEWS TA 

ποιους δημοσίους υπαλλήλους ενίοτε λόγω μακρο-χρόνιας αδιαφορίας ή ευθυνοφοβίας ή λανθασμένηςεπιλογής με πολιτικά και όχι αξιοκρατικά κριτήριαατόμων σε θέση ευθύνης, που δεν μπορούν να αν-ταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της θέσε-ώς τους. Τα φαινόμενα αυτά είναι καθημερινά καιδιαχρονικά, κάποια καταγγέλλονται δημόσια χωρίςόμως να εντυπωσιάζουν κανένα, γιατί έχουμε απο-δεχτεί όλοι ως θεμιτή τη λειτουργία του πελατειακούκράτους. Η πρακτική αυτή έχει πολύ επιβλαβείς επι-πτώσεις στη λειτουργία του κράτους, το καθιστάαναποτελεσματικό σε κατεπείγουσες καταστάσεις,μειώνει το κύρος του ως αξιόπιστου θεσμού και προ-καλεί επιπλέον δαπάνες στη σημερινή δύσκοληεποχή, που απαιτεί λόγω των ιδιαιτέρων προβλη-μάτων που αντιμετωπίζουμε κάθε δυνατή περι-στολή δαπανών.Σαφώς στις παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει ευ-θύνη, πειθαρχική όταν πρόκειται για δημοσίουςυπαλλήλους ή πρόσωπα που υπάγονται στις δια-τάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, πολιτικήγια τα πολιτικά πρόσωπα ή για αυτά που κατέχουνειδικές θέσεις, ποινική εάν διέπραξαν ποινικό αδί-κημα και αστική, εάν ζημίωσαν το δημόσιο από πρό-

θεση ή βαρεία αμέλεια. Για τα μέλη των επιτροπώνυπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί διαχέεται η ευθύνη καιενδεχομένως υπάρχει για καθένα από αυτά διαφο-ρετικό νομικό καθεστώς. Φυσικά για να αναζητηθούνευθύνες πρέπει αυτές να τεκμηριωθούν από μία έκ-θεση ελέγχου, που θα διαταχθεί από τον αρμόδιουπουργό ή τη νέα αρχή της Διαφάνειας.Για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσουν ταδημόσια σχολεία σε εποχή πανδημίας κορονοϊούέπρεπε να ληφθούν μέτρα προστασίας των μαθητών,ένα από αυτά ήταν η χορήγηση από το Δημόσιο μα-σκών στους μαθητές. Προς τούτο κατόπιν διαγω-νισμού έγινε προμήθεια μασκών από ιδιώτες κατα-σκευαστές, που όταν διατέθηκαν στα σχολεία δια-πιστώθηκε, ότι ήταν υπερμεγέθεις και κάλυπταν ολό-κληρο το πρόσωπο των παιδιών. Το θέμα πήρε δια-στάσεις και εξελίχθηκε σε διασκευαστική παρωδίαστις αναρτήσεις μετά φωτογραφιών στο διαδί-κτυο. Αμέσως η διάθεση των μασκών σταμάτησε καιδόθηκε παραγγελία για την κατασκευή μασκών σεκανονικές διαστάσεις, αλλά για μία ακόμα φορά επι-βεβαιώθηκε η μη αποτελεσματικότητα του Δημοσίουνα παραγάγει σωστό έργο.Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας με ανα-κοίνωσή της επιρρίπτει τις ευθύνες για την αστοχία,

στο ότι οι αρμόδιες επιτροπές, που σημαίνει διάχυ-ση ευθύνης, συνέστησαν τις διαστάσεις για τις μά-σκες των μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι διαστάσειςαυτές είναι σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές,πλην όμως αφορούσαν το μέγεθος του υφάσματοςπριν από τη συρραφή και όχι το τελικό μέγεθος τωνδύο τύπων μασκών. Η διατύπωση της συγκεκριμέ-νης διάκρισης μεταξύ αρχικής και τελικής διάστασηςδεν ήταν σαφής με αποτέλεσμα να έχει μέγεθος με-γαλύτερο του ενδεδειγμένου. Με την ανακοίνωσηαυτή το Δημόσιο ομολογεί την ευθύνη του, που συ-νίσταται στο ότι δεν έδωσε στον κατασκευαστή τωνμασκών σαφείς οδηγίες. Μήπως λοιπόν αντί τις οδη-γίες να τις δίνουν οι επιτροπές, που ενδεχομένως οαρμόδιος υπάλληλος να μην γνώριζε αρκετά αγγλι-κά, ώστε να διαβάσει σωστά τις διεθνείς προδια-γραφές, θα ήταν καλύτερα να προσλάβουν μία μο-δίστρα, που με το μάτι θα έβλεπε τη διαφορά αμέ-σως;Εκείνο που δεν μας είπε η παραπάνω ανακοί-νωση είναι εάν διατάχθηκε έρευνα για την διαπί-στωση τυχόν ευθυνών και εάν το δημόσιο υπέστηζημία από την προμήθεια των ακατάλληλων μασκών.Η μείωση όμως του κύρους του Δημοσίου είναι δε-δομένη. 

Πειθαρχία  - Δημόσια  Διοίκηση 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

2,5  εκατομμύρια  κυβικά  νερού  «έπνιξαν»  την  Καρδίτσα  σε  λιγότερο  από  12  ώρες 


