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ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

200 Χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα. (Πίνακας Θ. Βρυζάκη)
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Τ

ο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
μας, είναι αφιερωμένο στους ανώνυμους
και επώνυμους αγωνιστές για την ελευθερία της Πατρίδας μας, ως ελάχιστο φόρο
τιμής, με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.
Τιμούμε τους Ήρωες που μπήκαν μπροστά
και ενέπνευσαν τους υπόδουλους Έλληνες για
τη Λευτεριά του Έθνους,
Τιμούμε τους Ήρωες που δεν έγραψε η
ιστορία, αυτούς που αγωνίσθηκαν ως απλοί
στρατιώτες και ιδιαίτερα αυτούς που διέθεσαν
και τη ζωή τους, για τα μεγάλα ιδεώδη της ελεύθερης Ελλάδας.

Τιμούμε τις ανώνυμες Ηρωίδες Γυναίκες
που με δύναμη ψυχής και αίσθημα πατριωτικής
ευαισθησίας, ξεπροβοδούσαν τα παιδιά τους και
τους άντρες τους στα καλέσματα των αγώνων
της Πατρίδας,
Τιμούμε όλους και όλες, που από οποιοδήποτε μετερίζι και αν αγωνίστηκαν και με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στους αγώνες του
Έθνους ανά τους αιώνες, για να μπορούμε σήμερα εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά μιας
σύγχρονης, δυνατής και αναγνωρίσιμης Χώρας
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Από την επιμέλεια έκδοσης

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 102 ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1 Μαρτίου
2021, η τελετή αποφοίτησης 102 νέων Πυροσβεστών της 85ης Εκπαιδευτικής Σειράς, στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στο
παράρτημα Πτολεμαΐδας.
Στην εκδήλωση χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ.κ.
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Ιδιοκτησία:
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος
Α.Φ.Μ. 997328354 Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου
ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
Γραφεία: Πειραιώς 31 Αθήνα
Τηλ. 2132158127 • FAX: 210 5205911
e-mail: info@eaaps.gr

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

Επιμέλεια Έκδοσης:
Ανδρέας Μαρκαντώνης Τηλ. 6974823763

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

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον
Τηλ.: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Αθανάσιος και ο Πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης.
Μεταξύ των άλλων πραγματοποιήθηκε ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής, από τον Διοικητή της Σχολής Πυροσβεστών παραρτήματος
Πτολεμαΐδας Πύραρχο Ιωάννη Αμανατίδη, και
σύντομος χαιρετισμός από τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη, ο οποίος παρέδωσε και τα
πτυχία στους νέους Πυροσβέστες.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού,
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Όλγα
Πουταχίδου ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη
και ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς.
Από πλευράς του Πυροσβεστικού Σώματος
παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας
και Νήσων (Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξοί) Υποστράτηγος ΠΣ Δημήτριος Κοντογιάννης, ο
Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου και ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Μακεδονίας Αρχιπύραρχος Σωτήριος Κορέλας.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για την
αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, δεν
υπήρξε φυσική παρουσία συγγενών στην τελετή
και η αποφοίτηση μεταδόθηκε ζωντανά, μέσω
live streaming.
ΠΗΓΗ: fireservice.gr

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
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ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωστή Χατζηδάκη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Ε.Α.Α.Π.Σ.), σας συγχαίρει για την ανάληψη των καθηκόντων σας ως
Υπουργού στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε
επάξια στα καθήκοντά σας, επ’ ωφελεία
των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και
της Πατρίδας μας.
Αφού σας διαβεβαιώσουμε ότι η Ένωσή
μας θα είναι δίπλα σας και δύνανται να συνδράμει στις όποιες προσπάθειές σας για τα
θέματα των Αποστράτων και όχι μόνον, σας
ευχόμαστε καλή τύχη με υγεία και ευόδωση
των στόχων σας.
Τέλος εκφράζουμε την επιθυμία μας να
συναντηθούμε μαζί σας, για να σας εκθέσουμε
τα κοινά προβλήματα των Αποστράτων συναδέλφων μας, σε χρόνο που θα υποδείξετε
εσείς.
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Π.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Βελής
Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός ΠΣ ε.α.
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Ζαχίλας
Aντιστράτηγος ΠΣ ε.α.

Ένας ακόμη Συνάδελφος
πέρασε στο πάνθεον
των Ηρώων του Σώματος
Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021, ένας
ακόμη συνάδελφος, ο Αρχιπυροσβέστης
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος έχασε τη ζωή
του εν ώρα καθήκοντος σε ηλικία 46 ετών,
πατέρας τριών παιδιών.
Το όχημα στο οποίο επέβαινε, συμμετείχε σε επιχείρηση απεγκλωβισμού μαθητών και δασκάλων του δημοτικού
σχολείου στον οικισμό Απαλού Έβρου,
λόγω των πλημμυρών.
Δυστυχώς μακραίνει ο κατάλογος των
Πυροσβεστών που περνούν στο πάνθεον
των Ηρώων του Σώματος.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Θρακιώτικης γης που σκεπάζει τον αείμνηστο συνάδελφό μας, στην οικογένειά του και στους
οικείους του τα θερμά μας συλλυπητήρια!!!
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος
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Η Δικαιοσύνη κινδυνεύει
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Γράφει ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

Η κατάσταση βρίσκεται
σε τόσο κρίσιμη καμπή, που
δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια πολιτικών και συνδικαλιστικών παιχνιδιών.
Σε μια δημοκρατική
χώρα, όπου υπάρχει
πραγματικό κράτος δικαίου και όχι κατ’ επίφαση, κανένας κρατικός ή ακόμα και ιδιωτικός θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, αν
δεν απολαμβάνει τουλάχιστον ένα σεβαστό ποσοστό εμπιστοσύνης και αναγνώρισης από τους
πολίτες.
Το ποσοστό ποικίλλει κατά περίπτωση και εποχή. Εξαρτάται δε από το έργο που παράγει ο θεσμός.
Την ειλικρίνεια, την αμεσότητα, την ταχύτητα και τον τρόπο που παράγεται. Το ποσοστό
της ικανοποίησης στα αιτήματα των πολιτών, που
προσφεύγουν σε αυτόν, και που αν υπερβαίνει το
51% ξεπερνάει το τυχαίο, την αύρα της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας που τον περιβάλλουν, την
εξωστρέφεια, την ευγένεια και προπαντός την
κατανόηση στα προβλήματα των πολιτών και όχι την
επίδειξη και την αυθάδεια του αξιώματος από τα στελέχη που τον πλαισιώνουν και όλα αυτά επιτυγχάνονται όταν οι αρμόδιοι προσβλέπουν στο
δημόσιο και όχι στο πολιτικό-πελατειακό ή ατομικό συμφέρον.
Η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη των πολιτών
σε ένα θεσμό είναι μέγεθος μετρήσιμο με διαφόρους
μεθόδους, με σπουδαιότερη τη δημοσκόπηση η
οποία μετρά και επί μέρους παραμέτρους και η
αξιοπιστία της εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετοχών.
Υπάρχουν και άλλοι κατά περίπτωση τρόποι,
όπως το αυθόρμητο χειροκρότημα, ο χαιρετισμός στο
δρόμο, οι εκδηλώσεις σεβασμού και η επιβίωση της
φήμης. Γενικά είναι πολύ δύσκολος ο έπαινος των
σοφιστών και του δήμου, όπως λέει ο ποιητής,
πράγμα που το ξέρουν πολύ καλά οι πολιτικοί, που
πολλές φορές αυταπατώνται με τον έπαινο των
παρατρεχάμενων (Μαυρογιαλούρος).
Κάθε θεσμός διανύει ένα βιολογικό κύκλο και
στο τέλος νομοτελειακά αντικαθίσταται από ένα
καινούργιο.
Θεσμοί που δεν μπόρεσαν να εκσυγχρονισθούν
για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των πολιτών
αυτοαναιρούνται και το κενό καλύπτεται από νέους
σχηματισμούς και έτσι κάποιοι από τους παλιούς ανεπαισθήτως κλείνονται από τα τείχη έξω. Κανονικά
κατά τακτικά χρονικά κάθε θεσμός πρέπει να
αξιολογείται από αντικειμενικούς αξιολογητές που
συντάσσουν εκθέσεις αξιολογήσεως με συγκεκριμένα
ερωτήματα και δημοσκοπικά με μέτρηση της εμπιστοσύνης, που απολαμβάνει από τους πολίτες.
Το 2010 ο καθηγητής Πανάς σε πανελλήνια
έρευνα και με πολύ μεγάλο δείγμα, αξιολόγησε πολλούς θεσμούς μεταξύ των οποίων και την ελληνική
δικαιοσύνη, η οποία απολάμβανε την εμπιστοσύνη
των πολιτών σε ποσοστό 64% γεγονός που θεωρήθηκε συγκριτικά με άλλους θεσμούς πολύ ικανοποιητικό.
Έκτοτε δεν γνωρίζω αν έγινε αλλά ούτε και εάν
δημοσιοποιήθηκε άλλη έρευνα για την δικαιοσύνη και
απορώ, γιατί δεν έχει διεξαχθεί, ίσως γιατί υπήρχαν
άλλες προτεραιότητες.
Φοβάμαι όμως ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στην δικαιοσύνη, δεν περνάει τις ευτυχέστερες ημέρες της. Έχει μειωθεί αισθητά λόγω της
βραδύτητας της απονομής της, της μη αποτελεσματικότητάς της, τις αιτιάσεις για την ανάμειξή της στην
πολιτική και από τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των

δικαστών, αλλά κυρίως λόγω της εμπράκτου απροθυμίας της ίδιας να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων της, ιδίως της βραδύτητας απονομής της,
που θα μπορούσε να επιλυθεί με την επέκταση του
ωραρίου λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων, για
την οποία η Ένωση Δικαστών Εισαγγελέων (ΕΔΕ) για
λόγους συνδικαλιστικούς αντιδρά.
Οι συνθήκες όμως απονομής της ποινικής και
πολιτικής δικαιοσύνης έχουν μεταβληθεί επί τα
χείρω, κατάσταση που προϋπήρχε και με τη λήψη
των λόγω πανδημίας περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία τους επιδεινώθηκε, ενώ αντίθετα λόγω της
μεγαλύτερης παραμονής των δικαστών στο σπίτι, θα
ήταν μια ευκαιρία να επισπευσθεί η έκδοση των εκκρεμών πολιτικών αποφάσεων όχι μόνον της τακτικής
διαδικασίας, αλλά των ασφαλιστικών μέτρων και της
εκούσιας διαδικασίας, που σε
πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση υπερβαίνει τη διετία,
μολονότι ο αριθμός των εκδικαζομένων υποθέσεων μειώνεται ετήσια αισθητά.
Εξάλλου η κατάσταση
στη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων είναι χαώδης, γιατί τώρα εκδικάζονται μόνο οι υποθέσεις που
υπόκεινται σε παραγραφή μέχρι τέλους του έτους και
των υποδίκων που κρατούνται προσωρινά, οι δε υπόλοιπες αναβάλλονται επ’ αόριστον.
Με τον τρόπον όμως αυτό, στο τέλος θα σωρευθεί τόση ποσότητα αδίκαστων υποθέσεων,
που θα είναι αδύνατη η διαχείρισή τους και θα
αναγκασθεί η Πολιτεία με ειδικό νόμο να παραγράψει όχι μόνο τα ελαφρά πλημμελήματα,
λύση στην οποία κατέφευγε μέχρι τώρα κατά
τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και βαρεία
πλημμελήματα, που θα περιλαμβάνονται και αυτά
που ήταν κακουργήματα και με τον νέο Π.Κ. χαρακτηρίστηκαν ως πλημμελήματα.
Σε κάθε περίπτωση θα δημιουργηθεί τέτοιο
αδιέξοδο, που τα περισσότερα αδικήματα θα παραγραφούν λόγω παρόδου του χρόνου παραγραφής
ακόμα και ενώπιον του Εφετείου.
Δεν θέλω να παριστάνω την Κασσάνδρα, αλλά αν
η Πολιτεία δεν αποφασίσει να σπάσει αυγά
παίρνοντας με σωστή πληροφόρηση δραστικά
μέτρα χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος και
αν οι συνδικαλιστικοί φορείς των δικηγόρων και
δικαστών δεν αντιληφθούν την κρισιμότητα της
κατάστασης, η οποία θα επιδεινώνεται συνεχώς
και εάν δεν συνεργαστούν όλοι για την εξεύρεση λύσεως με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και
όχι το συνδικαλιστικό και πελατειακό, γρήγορα
η Δικαιοσύνη σαν τρίτη λειτουργία του Κράτους
δεν θα επιτελεί τον σκοπό της.
Δηλαδή να παρέχει στην κοινωνία δημόσια
ασφάλεια και κοινωνική ειρήνη.
Εάν χαθεί αυτό, η συνέπεια θα είναι να χαθεί
και η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα
της δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα οι πολίτες να
μην προσφεύγουν σε αυτή για να βρουν το δίκιο τους
και όσοι μπορούν θα καταφύγουν σε άλλες μεθόδους.
Όμως οι απλοί πολίτες και οι πλέον ταλαίπωροι,
που και η μικρότερη υπόθεση είναι για αυτούς ζήτημα
ζωής και πιστεύουν στην αποστολή της δικαιοσύνης
ως το τελευταίο καταφύγιο, θα χάσουν κάθε ελπίδα.
Οι εκ μέρους της Δικαιοσύνης μέχρι τώρα επιτυχείς χειρισμοί στις περιπτώσεις Κουφοντίνα
και Λιγνάδη, για τις οποίες έγινε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης, κατέδειξαν τον μεγάλο κίνδυνο εμπλοκής της δικαιοσύνης σε πολιτικά
παιχνίδια, που ασφαλώς θα επέβαιναν σε βάρος

της, γιατί οσάκις εμπλέκεται η δικαιοσύνη με την
πολιτική ζημιώνεται η δικαιοσύνη, με την έννοια,
ότι καθένας ερμηνεύει τη δικαστική απόφαση με
βάση τις δικές του πολιτικές πεποιθήσεις, αποδίδει
στους δικαστές πολιτικά κίνητρα και δεν σέβεται τις
δικαστικές αποφάσεις.
Ασφαλώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δικαστών δεν αποτελούν δικαστικούς σχηματισμούς,
ούτε οι αποφάσεις τους δικαστικές αποφάσεις, αλλά
οι επί παντός θέματος δηλώσεις τους, εκτός του ότι
μπορεί να εκληφθούν ως παρεμβάσεις σε ανοικτές
δικαστικές διαδικασίες προσφέρονται και για πολιτική εκμετάλλευση.
Ακριβώς για την επίσημη
διευκρίνιση οποιασδήποτε
συγχύσεως ως προς το θέμα
αυτό, η ηγεσία της πολιτικής
Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε
δημόσια με κοινή ανακοίνωση
της προέδρου Α.Π. κ. Α. Αλειφεροπούλου και του εισαγγελέως Α.Π. κ. Β. Πλιώτα τονίζοντας, ότι «η Δικαιοσύνη αποκλειστικά και μόνον εκφράζεται από τις ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένες
αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών σχηματισμών και όχι από άτομα ή φορείς,
που δικαιούνται μεν να διατυπώνουν τις σκέψεις τους
και την προσωπική τους γνώμη δημόσια, δεν αποτελούν όμως θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα».
Με την ανακοίνωση αυτή η ηγεσία του Α.Π. όχι
μόνο διαχώρισε τη θέση της από την ΕΔΕ, αλλά κατέστησε σαφές ότι οι ανακοινώσεις της αποτελούν
προσωπική γνώμη της ηγεσίας της, που φυσικά
υπόκειται σε έλεγχο από τα μέλη της σύμφωνα με το
καταστατικό της.
Πιστεύω, ότι η κατάσταση της Δικαιοσύνης
βρίσκεται σε τόσο κρίσιμη καμπή, που δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια πολιτικών και συνδικαλιστικών παιχνιδιών ούτε συμβιβαστικών
λύσεων, γιατί με μερεμέτια δεν επιλύονται τα
χρόνια προβλήματα και οι εγγενείς δυσχέρειες.
Ούτε με την δημιουργία νέων ανώτερων θέσεων,
γιατί 201 πρόεδροι εφετών, που δεν παράγουν
αντίστοιχο έργο, αποτελούν σπατάλη παραγωγικών
δυνάμεων και επαναλαμβάνω, ότι το μόνο που μπορεί να βελτιώσει κάπως την κρίσιμη κατάσταση, είναι η λήψη στοχευμένων μέτρων για τα οποία απαιτούνται ειλικρίνεια, ομόνοια, συνεννόηση των
εμπλεκομένων τάξεων με γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον, σκληρή δουλειά, θυσίες και μη εμπλοκή
της δικαιοσύνης με την πολιτική.
Με πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου του
Ηρακλείου Κρήτης απαλλάχθηκε η αναισθησιολόγος γιατρός της κατηγορίας για τον θάνατο
της μικρής Μελίνας, δίκη που είχε προκαλέσει το
πανελλήνιο ενδιαφέρον λόγω του συγγενικού δεσμού
της κατηγορουμένης με πολιτικό πρόσωπο.
Σέβομαι απόλυτα τη δικαστική κρίση, που μόνο
με ένδικο μέσο μπορεί να ανατραπεί. Δεν γνωρίζω τη
σύνθεση του δικαστηρίου, εικάζω όμως ότι οι δικαστές μπορεί να έχουν κρητική καταγωγή.
Η υπηρεσία ενός δικαστή, αστυνομικού,
εφοριακού κ.λπ. στον τόπο καταγωγής του με
ορισμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται από το
νόμο, αλλά αυτό μπορεί να του στερήσει την έξωθεν καλή μαρτυρία και δημιουργεί επιπλέον
βαρίδια στην αποστολή του.
Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να θεσπισθεί το κώλυμα εντοπιότητας για την υπηρεσία των παραπάνω
όχι μόνο στον τόπο, αλλά και στην περιφέρεια του
τόπου καταγωγής των.
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Γράφει ο Παναγιώτης Χηνοφώτης
Ναύαρχος ΠΝ, Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, π. Υφυπουργός Εσωτερικών
Μέλος Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Ο θαλάσσιος πα- προς τους Έλληνες, ούτε μόνη η απειρία του εχ- ρούσαν κατά πολύ των οθωμανικών λόγω μιράγων επέδρασε από θρού των στα ναυτικά, ημπορεί να εξηγήσει τας κρότερου διαμετρήματος πυροβόλων και ελατην αυγή της Ιστο- ελληνικάς κατά θάλασσαν επιτυχίας»3, ενώ ο Σκώ- φρότερων βλημάτων, μικρότερου εκτοπίσμαρίας μέχρι σήμερα, τος ιστορικός John Galt στο βιβλίο του «Voyages τος και χαμηλότερου ύψους καταστρώματος με
και θα συνεχίσει να and travels in the years 1809-1811» (London σημαντικές επιπτώσεις στο πυροβολικό, στην καεπιδρά, ως κυρίαρχο 1812) γράφει: «Οι Έλληνες θεωρούνται οι καλ- τάληψη εξ εφόδου και στον πλού υπό δυσμενείς
γεωχωρικό στοιχείο λίτεροι ναυτικοί στην Ανατολή. Ταξιδεύουν με καιρικές συνθήκες. Οι αρχικές κινήσεις του ιδιόστην διαμόρφωση θάρρος στην κακοκαιρία και δεν διστάζουν να τυπου αυτού στόλου, εβασίζοντο στο επιχειρητου παγκόσμιου γε- σαλπάρουν νύκτα κατά των εχθρών τους και των σιακό σχέδιο 23 άρθρων του Αλέξανδρου Υψηωπολιτικού χάρτη. Ο πειρατών. Με απέραντες ναυτικές γνώσεις έχουν λάντη. Λόγω της ιδιωτικής πλοιοκτησίας επεΑ’ (1000-800 π.Χ.) και ο Β’ (700-600 π.Χ.) ελλη- έννοια και της τελευταίας γωνιάς της Μεσογεί- κράτησε η αντίληψη, αρχικά μόνον, ότι «ήταν ένας
στόλος εφοπλιστών και συντροφοναυτών όπου
νικός αποικισμός δύνανται να θεωρηθούν ως η ου4».
απαρχή της συγκροτημένης θαλάσσιας ισχύος
Οι Έλληνες Ναυμάχοι εστίασαν πρωτευόντως καθένας ήταν καπετάνιος με το καράβι του και
των Ελλήνων, ως συνέχεια του Κυκλαδικού την προσπάθειά τους στην υποστήριξη του το πουγκί του»4. Παρά ταύτα ουδέποτε υστέρη(3000-1150 π.Χ.), Πρωτοελλαδικού (2400-1900 γεωγραφικού κέντρου της Επανάστασης (της σε σε θέματα πατριωτισμού και ένθερμης επιπ.Χ.), Μεσοελλαδικού (1900-1600 π.Χ.) και Μυ- Πελοποννήσου όπου όλα τα σημαντικά φρού- δίωξης ανάληψης ναυτικών αποστολών υπέρ
κηναϊκού πολιτισμού και της σταδιακής επέ- ρια/κάστρα, πλην της Τριπόλεως, ήταν παρα- του εθνικού αγώνα.
κτασης της θαλάσσιας κυριαρχίας τους στην θαλάσσια: Ναύπλιο, Μονεμβασία, Μεθώνη,
Η ‘Υδρα το 1804 θέσπισε Ναυτεμπορικό νόμο
Μεσόγειο και τις δυτικές ακτές της Ασίας. Η ελ- Κορώνη, Πάτρα, Νεόκαστρο Πύλου κ.α.) καθώς και ακολούθως οι Σπέτσες το 1814 θαλασσεμληνική ναυτική παράδοση έχει ιστορία τουλάχι- και στην προάσπιση των νησιών και την θαλάσ- πορικές και υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες
στον 3.000 ετών, προσδίδοντας
εφηρμόζοντο και σε πλοία άλλων
στους Έλληνες “αμφίβια ιδιονησιών, μέχρι την Α’ Εθνοσυνέσυγκρασία” και υψηλή ναυτοσύλευση (20/12/1821) που εισήγανη με τις συναφείς ναυτικές δεγε τον Γαλλικό εμπορικό κώδικα
ξιότητες. Αυτά τα προτερήματα
προς εφαρμογή στα περί τη ναυπαρέμειναν σύμφυτα στους Έλτιλία πράγματα. Η έλλειψη ιδιωληνες ναυτικούς και μετά την
τικών κεφαλαίων για πλοιοκτησία
πτώση της Βυζαντινής/Ελληνικής
επέβαλε δύο τρόπους δανεισμού:
Αυτοκρατορίας1.
α. Τα θαλασσοδάνεια με ίδιους
τρόπους αποπληρωμής τους σε
Η ναυτική εκπαίδευση και τέσχέση με παράδοση φορτίου και
χνη των Ελλήνων, η ανάπτυξη της
υψηλότατο επιτόκιο δανεισμού,
ελληνικής ναυτιλίας, ιδίως μετά
β. Την οικονομική συμμετοχή των
τη Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναυτών, αλλά με ευλόγως επαπειναρτζή (21/7/1774), η διάσπαση
λούμενη την πειθαρχία από τους
του Αγγλικού ηπειρωτικού απο“συντροφοναύτες”4.
κλεισμού κατά του Ναπολέοντα
(1806) και η συνεργασία με τις
Η απαίτηση συγκρότησης εθνιΡωσικές μοίρες στο Ιόνιο και Αικού στόλου ανεφύη από την αρχή
γαίο Πέλαγος κατά διάφορα χροτης Επανάστασης, όπως και τα
Η έξοδος του Άρεως, 1894 (Εθνική Πινακοθήκη - Παράρτημα Ναυπλίου)
νικά διαστήματα της περιόδου
δυσεπίλυτα προβλήματα που
Κωνσταντίνος Βολανάκης (1837-1907)
1768-1807, συνετέλεσαν στην
προέκυπταν από συμφέροντα οιδημιουργία μίας ιδιότυπης ναυτικής συνιστώσας σια επικοινωνία με αυτά και τις παραθαλάσσιες κονομικής, τοπικιστικής φύσεως και φιλοδοξίας
για τον εθνικό αγώνα. Σύμφωνα με υπάρχοντα περιοχές, εξασφαλίζοντας έτσι και τον μοναδικό με υψηλή δόση φιλαρχίας και φιλοπρωτίας. Φυπίνακα2, στο Γαλλικό ΥΠΕΞ, του Γάλλου διπλω- τρόπο συνεννόησης με τα νησιά. Στην πλειονό- σικό επόμενο των ιδιαιτεροτήτων κάθε λυτρωμάτη Francois Pouqueville, κατά τον Ιούλιο του τητά τους, οι Ναυμάχοι και οι ναυτικές δυνάμεις τικού αγώνα. Στους Έλληνες Ναυμάχους ουδέ1816 το Τρίκερι, η Θεσσαλονίκη και 24 νησιά κατά την Εθνική Παλιγγενεσία προέρχονται από ποτε εξέλειπε ο πατριωτισμός και το αδιάσειστο
αριθμούσαν συνολικά 530 πλοία, με 16.841 ναύ- το νησιωτικό τρίπτυχο ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΨΑΡΑ, θάρρος στην εκτέλεση ναυτικών αποστολών
τες και 4.935 πυροβόλα, στοιχεία που καταδει- ενώ και οι σημαντικές συνεισφορές της Κάσου και υπέρ του εθνικού σκοπού. Η πυρπόληση της
κνύουν το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου και υπολοίπων νήσων και παραθαλάσσιων περιοχών, Τουρκικής ναυαρχίδος στην Χίο, οι ναυμαχίες
το εύρος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του. συνετέλεσαν τα μέγιστα στη σύζευξη των κατά Ερεσού, Πάτρας, Τενέδου, Σάμου, Γέροντα,
Αυτή η ναυτική συνιστώσα, έστω και χωρίς την θάλασσα δράσεων καταδεικνύοντας έτσι τον Ηρακλείου, Μεθώνης, η επιδρομική επιχείρηση
ύπαρξη Κράτους και οργανωμένης Πολιτείας, θεμελιώδη και αποφασιστικό ρόλο τους στους στην Αλεξάνδρεια του Τομπάζη, Κριεζή, Κανάρη,
είχε το υπόβαθρο να λειτουργήσει ως πρόπλασμα αγώνες του ναυτικού μας έθνους. Αξίζει να συγ- Βόκου και Μπούτη. Το παγκοσμίως μέγιστο ναυΠολεμικού Ναυτικού που θα συνέβαλε τα μέγιστα κρατηθεί ένα απόσπασμα από μεταγενέστερο τικό κατόρθωμα της εξόδου του Άρεως με διάστην Εθνεγερσία και την Εθνική Παλιγγενεσία. λόγο του Θ. Κολοκοτρώνη στην Πνύκα στις 8 σπαση του αποκλεισμού του Ναβαρίνου, υπό την
Την «γενική ιδέα ενεργείας» επέβαλε το σχέ- Νοεμβρίου του 1836: «Όταν αποφασίσαμεν να διακυβέρνηση του Υπάρχου, λόγω θανάτου του
διο επιχειρήσεων, 27 άρθρων, του Αλέξανδρου κάμωμεν την επανάστασιν κανένας φρόνιμος δεν μαχόμενου Κυβερνήτου του Αν. Τσαμαδού στην
Υψηλάντη και η ναυτική ιδιοφυΐα και αντίληψη μας είπε: πού πάτε να πολεμήσετε με σιτοκάρα- πολιορκία της Σφακτηρίας, καθιστά πρόδηλον το
των Ναυμάχων του ’21, για τους οποίους οι δι- βα τον βασιλέα; Αλλά ως μία βροχή έπεσε εις μέγεθος της ναυτοσύνης και τόλμης των Ναυθυραμβικές αναφορές για την θαρραλέα και όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι μάχων του ’21. Ο “ΑΡΗΣ” με εσχισμένα ιστία και
τολμηρή δράση τους υπερβαίνουν κατά πολύ τους εσυμφωνήσαμεν και εκάμαμεν την επανάστα- αφού βύθισε 7 τουρκοαιγυπτιακά πλοία εξήλθε
νικηφόρως εκ του και από ξηράς οχυρωμένου
συνήθεις επαίνους και εγκώμια. Χαρακτηριστικές σιν»5.
Με την έναρξη του αγώνα για την Εθνική όρμου Ναβαρίνου.
είναι 2 μόνον από τις εκατοντάδες αναφορές του
Αυτά τα περίλαμπρα ναυτικά κατορθώματα
απαρασάλευτου θάρρους και ναυτοσύνης των Παλιγγενεσία, κατά τα αρχεία των Ψαρών και της
Ελλήνων: Ο Γάλλος ιστορικός και ακαδημαϊκός, Ύδρας, οι πρωταγωνιστές του ναυτικού αγώνα και πλήθος άλλων νικηφόρων ναυτικών επιχειJurien de La Graviere, έγραψε το 1890 στο σύγ- διέθεταν4: η Ύδρα επί συνόλου 124 πλοίων, 73 ρήσεων κατέστησαν τους Έλληνες κυρίαρχους
γραμμά του La Marine Des Anciens «Η φήμη των μεγαλύτερα των 200 τόνων και ετοιμοπόλεμων, στο «ελληνικό αρχιπέλαγος»6. Παράλληλα όμως
Ελλήνων ναυμάχων δεν αποκτήθηκε εξ υφαρ- οι Σπέτσες 46 και τα Ψαρά 35-40 και 15 μικρά
Συνέχεια στη σελ. 5
παγής ή εκ συμπαθείας του πολιτισμένου κόσμου φορτηγά. Συγκριτικά τα ελληνικά πλοία υστε-
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Συνέχεια από τη σελ. 4

αφύπνισαν τις Μεγάλες Δυνάμεις και την Ιερά Συμμαχία καθ’ όσον
η απειλή για τα ναυτιλιακά και γεωπολιτικά τους συμφέροντα ήταν
έκδηλη από την ενδεχόμενη συγκρότηση μίας νέας ναυτικής
δύναμης ως κράτους με εντελή ανεξαρτησία έναντι της βασικής
επιδίωξής τους για υποτελή αυτονομία της Ελλάδος υπό τον Σουλτάνο (συγκρατείται ότι τον Ιανουάριο του 1824 η Ρωσία είχε υποβάλει το σχέδιο συμφωνίας των 3 Τμημάτων στην Οθωμανική
Διοίκηση και τις Μεγάλες Δυνάμεις για δημιουργία αυτόνομων ηγεμονιών κατά τα πρότυπα του καθεστώτος των παραδουνάβιων
περιοχών Μολδαβίας και Βλαχίας).
Η προσφορά της αρχιναυαρχίας στον Lord Τ. Cochrane και της
αρχιστρατηγίας στον R. Church, τον Μάρτιο 1827, από την Γ’ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας δημιουργεί ισχυρά ερωτηματικά ως προς
την εξυπηρέτηση εθνικών στρατιωτικών αναγκών. Ενδεχομένως,
στην Εθνοσυνέλευση επεκράτησε η άποψη είτε της προσφυγής
στους Άγγλους ως χρυσή τομή προς αποφυγή εμφύλιων έριδων,
ανταγωνισμών και φιλαρχίας, παραβλέποντας έμπειρους και
καταξιωμένους Έλληνες Στρατηγούς και Ναυάρχους, είτε της
αποδοχής Αγγλικών ισχυρισμών για αποτελεσματικότερη διοίκηση
των δυνάμεών μας. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως οι Άγγλοι να ηδύναντο να επηρεάσουν την επιχειρησιακή δράση των Ελληνικών
δυνάμεων καθώς και την μη απόκλιση από το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης, που υπεγράφη την 23/3/1826 από τον Duke of
Wellington, τον νικητή του Βατερλό, και τον Ρώσο ΥΠΕΞ von Nesselrode. Παράλληλα θα εξυπηρετούσε και την δημιουργία ενός
μικρού Ελληνικού κράτους (Πελοπόννησος, Αττική, Κυκλάδες),
αυτόνομου αλλά φόρου υποτελούς στον Σουλτάνο. Κατά συνέπεια,
η διοίκηση, ο έλεγχος και ο επιχειρησιακός προσανατολισμός των
δυνάμεών μας δεν θα υφίσταται του υπέρτατου σκοπού της Ιεράς
Συμμαχίας και των όρων του Πρωτοκόλλου και της μετέπειτα
«Ιουλιανής Συνθήκης» (6/7/1827). Χαρακτηριστική η ουσιώδης
συνάφεια του αποσπάσματος από το κείμενο της ομιλίας του Βασιλέως της Αγγλίας Γεωργίου Δ’ στην εναρκτήριο συνεδρίαση της
Βουλής των Λόρδων (29/1/1828) με χαρακτηρισμό της ναυμαχίας
του Ναβαρίνου ως «ανεπιθύμητου γεγονότος»7 χαρακτηρισμός που
εμφατικά υπεστηρίχθη και από τον νικητή του Βατερλό Duke of
Wellington στην πρώτη του ομιλία ως Πρωθυπουργού της Αγγλίας.
Χρειάζονται πολλές παραδοχές για να αχθεί το συμπέρασμα ότι
το Μινιστέριον των Ναυτικών (Υπουργείο μετά το 1823) και τα
3 όργανα της Προσωρινής Διοίκησης (Βουλευτικό, Εκτελεστικόν
και Δικαστικόν) και οι δομικές μετεξελίξεις τους, έστω και με την
παρουσία του Κόχραν και Τσέρτς (Τζώρτζ), κάλυψαν θέματα οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης, επικοινωνιών, κατανομής πόρων
και διοικητικής μέριμνας μέχρι την έλευση του πρώτου Κυβερνήτη
της Ελληνικής Πολιτείας, του ενάρετου και καταξιωμένου Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος με το έργο του έμελλε να αναδειχθεί σε
κυβερνητική μεγαλοφυΐα και εθνικό ηγέτη-ευεργέτη της Ελλάδος
και της οποίας έθεσε τα θεμέλια. Θεμέλια τα οποία εστήθησαν σε
τόπον ο οποίος “ήν υλικώς ολοσχερώς κατεστραμμένος, η δε επανάστασις εφαίνετο πανταχού ψυχορραγούσα”8. Οι Ναυμάχοι, οι
κατά ξηράν Αγωνιστές για την Εθνεγερσία, «οι εν Ελλάδι Μητροπολίται και Ιερείς συν τω σταυρώ έφερον και την σπάθην ίνα καθαγιάζωσι την επανάστασιν»9 μαζί με τον εθνικό Ηγέτη Ιωάννη Καποδίστρια αντιπροσωπεύουν το στέφος της Παλιγγενεσίας και
οφείλουμε με τα έργα και τα λόγια μας να τους τιμούμε και να τους
δοξάζουμε αντιλαμβανόμενοι συγχρόνως τις συνθήκες και τις καταστάσεις υπό τις οποίες έδρασαν.
______________________________

Ονομασίες της Αυτοκρατορίας: A History of the Modern World, the early Middle
Ages, R.R Palmer, Joel Colton. 6th edition 1983, by A Knopf, Inc.
2, 3, 4.
Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 3 μέρος Ζ’, ο λυτρωτικός αγώνας, Μ. Σίμψα, Αθήνα 1982
5.
Ως 2, 3, 4, στον τόμο 4 μέρος Η’, Τα Γεγονότα στη Θάλασσα, Μ. Σίμψα, Αθήνα 1982
6.
Η ονομασία «Grecian Archipelago» αναφέρεται στους τίτλους ναυτικών χαρτών
από το 1552
7.
Address on the King’s speech, HL Deb 29 Jan 1828 vol 18 cc4-35, api.parliament.uk
8.
Σύγχρονος Ιστορία των Ελλήνων, τόμος Α’, κεφ. Γ’, Ο Καποδίστριας ως Κυβερνήτης των Ελλήνων, Π. Καρολίδου, Αθήνα 1922
9.
Ιστορία του Ι. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της Ελλάδος, Τρ. Ευαγγελίδου, Αθήνα 1894
1.
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υνεδρίασαν στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2021 αντίστοιχα το Ανώτατο και το Ανώτερο Συμβούλιο
του Πυροσβεστικού Σώματος και έκριναν
συνολικά τα παρακάτω:
Α. ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ
τη σταδιοδρομία τους:
1. Υποστρατήγους ΠΣ: Εμμανουήλ
Δαμουλάκη, Χρήστο Γκολφίνο.
2. Αρχιπυράρχους: Γεώργιο Σηφάκη, Άγγελο Τριπολιτσιώτη, Γεώργιο
Παλιούρα, Νικόλαο Αλεξόπουλο, Λεωνίδα Γκιόκα, Μιχαήλ Χάλαρη, Ευάγγελο
Τσαλοκώστα, Δαμιανό Παπαδόπουλο,
Ιωάννη Ράπτη.
3. Πυράρχους: Αυγουλέα Μιχαήλ,
Γκόγια Δημήτριο, Μπρούζα Ζήση, Βαρδή
Θεόδωρο, Βασιλάκη Μιχαήλ, Τσιτσικά
Ιωάννη, Καράμπελα Παναγιώτη, Λελεκάκη Ιωάννη, Τριάντη Πολύκαρπο,
Μπραΐμη Ιωάννη, Κοκώνη Χρήστο, Ακουμιανάκη Εμμανουήλ, Βάσση Ευάγγελο,
Παπαμιχαήλ Χριστόδουλο, Νταχμίρη
Απόστολο, Νιάγκο Ευάγγελο, Νικολέση
Ευάγγελο, Παπασταμούλη Αθανάσιο.
Β. ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ στο βαθμό του
Υποστρατήγου ΠΣ τον Αρχιπύραρχο
Κοντογιάννη Δημήτριο.
Γ. ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ στο βαθμό του
Αρχιπυράρχου, τους Πυράρχους:
Κοτρίδη Παναγιώτη, Στεμπίλη Ανδρέα,
Βασιλείου Αναστάσιο, Κούκουρα Κωνσταντίνο, Φαλάρα Ευάγγελο, Μπόκα
Χριστόφορο, Αλέμη Κωνσταντίνο, Μπαλάφα Αθανάσιο, Καρατζαφέρη Ιωάννη.
Δ. ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ στο βαθμό του
Πυράρχου, τους Αντιπυράρχους: Ρίννη
Κωνσταντίνο, Βενιό Νικήτα, Παναγιώτου
Σαράντο, Παυλογεωργάτο Σπυρίδωνα,
Μαγκλάρα Αναστασία, Μόρδο Μωυσή,
Τασιόπουλο Βασίλειο, Γαβαλά Σάββα,
Λουκάκη Ιωάννη, Πατσιαλή Παναγιώτη,
Μπαθρέλλο Παναγιώτη, Κουβακά Αλέξανδρο, Παπαδόπουλο Χαράλαμπο,
Ψαρρό Κωνσταντίνο, Κυριακίδη Κυριάκο, Σαράφη Δημήτριο, Μπαγώτη Ιωάννη,
Τσολάκη Σάββα, Μούτσελο Λουκά,
Παππά Αναστάσιο, Αραμπατζή Ιωάννη,
Κούρο Νικόλαο, Κούτρα Σπυρίδωνα,
Κίτσιο Λάμπρο.

Ε. ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ στο βαθμό του
Αντιπυράρχου, τους Επιπυραγούς
Γενικών Καθηκόντων: Μαυραγάνη Παναγιώτη, Κωνσταντάκη Νικήτα, Καλιάμη
Σταύρο, Τσορμπατζίδου Μαρία (Υπ. Γραφείου), Μπαλαντίνα Κωνσταντίνο,
Παπαδόπουλο Χαράλαμπο, Καρακώστα
Ευθυμία, Καριώτη Γεώργιο, Αυγέρο Στυλιανό, Παυλίδη Βασίλειο, Τσιάρα Λεωνίδα, Ζαψαλή Ιωάννη, Παταρίδη Χαράλαμπο (Υπ. Γραφείου), Χασάνη Ιωάννη,
Στούμπο Παναγιώτη, Παπαδόπουλο
Χαράλαμπο, Πολίτη Ιωάννη, Φωτοπούλου Μαρία-Ελένη, Μαλλίρη Σταυρούλα,
Καράμπελα Άννα, Καραμήντζα Ευάγγελο, Μήττα Τριανταφυλλιά (Υπ. Γραφείου), Σδράλη Αικατερίνη, Τσιλίκα Θεοδώρα, Σταυρακάκη Κωνσταντίνο, Ιωάννου Ειρήνη, Καλτικοπούλου Ασημένια,
Σταυρακάκη Γεώργιο, Μούκα Ανδρέα,
Μπάμπαλη Παναγιώτη, Κοροσιάδη
Παντελή, Πολιτίδη Ιωάννη, Αργυρόπουλο Σπυρίδωνα (Υπ. Γραφείου), Γλογοβίτη Νικόλαο, Αναγνωστόπουλο Βασίλειο
(Υπ. Γραφείου), Καγιά Βασίλειο, Βαστάζου Ιωάννα, Συκοβέλη Βασιλική, Καρούμπη Σπυρίδωνα, Μανιώτη Ελένη,
Γιαννέλη Ιωάννη, Πατέλου Παναγιώτα.
ΣΤ. ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ στο βαθμό του
Πυράρχου Υγειονομικού, τους παρακάτω Αντιπυράρχους Υγειονομικούς:
Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα, Ζέρβα
Φώτιο, Παπαγεωργίου Γεώργιο,
Τσαβδαρίδη Ιωάννη, Αθανασίου
Χαρίκλεια, Φουντούκη Τριανταφυλλιά,
Κουναλάκη Δημήτριο.
Ζ. ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΑ στο βαθμό του
Αντιπυράρχου τον ευρισκόμενο σε
κατάσταση υπηρεσίας γραφείου Επιπυραγό Γενικών Καθηκόντων Κρυσταλλίδη Εμμανουήλ.
Η. ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ στο βαθμό του
Αντιπυράρχου Γενικών καθηκόντων
εκ Πυρονόμων τους Επιπυραγούς
Γενικών καθηκόντων εκ Πυρονόμων:
Νοτόπουλο Θεόδωρο, Βαβάτση Φωτεινή,
Γκιούρδα Μάριo, Χατζηαντωνίου
Θεόδωρο, Αρκουδέα Κωνσταντίνο,
Θαλασσινίδου Χριστίνα, Καψή Μιχαήλ
και Γιαννακόπουλο Στυλιανό.

25 χρόνια συμπληρώθηκαν από την
κρίση των Ιμίων και την τραγική απώλεια
των τριών Ελλήνων Στρατιωτικών, που
έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν
την ελληνική εδαφική ακεραιότητα.
Υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, Υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος, Αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.
Η κρίση των Ιμίων κορυφώθηκε τις
πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου
1996.
Το Ελικόπτερο του Ελληνικού Πολεμικού
Ναυτικού απογειώθηκε από τη φρεγάτα

«Ναυαρίνο» για να επιβεβαιώσει την πληροφορία περί υπάρξεως τούρκων
κομάντος στα Ίμια. Στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες.
Τα Ίμια είναι δύο μικρές ακατοίκητες
βραχονησίδες. Παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία το 1947 με τη Συνθήκη των Παρισίων, ακολουθώντας την
ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά το
τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το Τουρκικό κράτος είχε αποδεχτεί το καθεστώς επικυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά αυτά.
ΠΗΓΗ: in.gr

Σ

31η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΗΡΩΩΝ ΙΜΙΩΝ
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Μετά από ερωτήματα
πολλών συναδέλφων οι
οποίοι επανήλθαν στην ενέργεια λόγω διοικητικής επανάκρισης και αποκατάστασης, που επιθυμούν να
μάθουν τι αιτήσεις πρέπει να υποβάλουν και που, για να γίνει η
αναπροσαρμογή της σύνταξης και των μερισμάτων τους.
• Αίτηση για αναπροσαρμογή σύνταξης και έκδοση νέας συνταξιοδοτικής πράξης στο πρώην Γ.Λ.Κ. Υπόδειγμα 1.
• Αίτηση για αναπροσαρμογή του μερίσματος στο πρώην
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. Υπόδειγμα 2.
• Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ ή επιστροφής
κρατήσεων από το Τ.Π.Δ.Υ. Υπόδειγμα 3.

Συμπληρωματικό εφάπαξ από το ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Όσον αφορά την χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ που
επιδίκασε το 13ο Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε 16
απόστρατους της Πολεμικής Αεροπορίας, επειδή παράγει δεδικασμένο
αφορά και αποστράτους του Στρατού Ξηράς, Ναυτικού και όλων των
Σωμάτων Ασφαλείας που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τα έτη από
2013 έως 2017, και που τα Ταμεία τους υπολόγισαν το εφάπαξ με βάση
τους νόμους 4093/2012 και 4307/2014, οι οποίοι όμως έχουν κριθεί
από τη Δικαιοσύνη αμετάκλητα αντισυνταγματικοί.
Το Ταμείο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. (όπως μετονομάστηκε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που
χορήγησε το εφάπαξ με το άρθρο 15 του ν. 4760/20), προβαίνει ήδη
σε αναπροσαρμογή του εφάπαξ βοηθήματος.
Γι’ αυτό, οι τ. μέτοχοι του Τ.Π.Υ.Π.Σ. που συνταξιοδοτήθηκαν μετά
την 01-08-2012 και εισέπραξαν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για τον υπολογισμό του οποίου λήφθηκαν υπόψη οι μειωμένοι
βασικοί μισθοί σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 και μέχρι σήμερα δεν
υπέβαλαν αίτηση για αναπροσαρμογή του, μετά τη μερική αποκατάσταση των βασικών μισθών με τις διατάξεις του ν. 4307/2014,
πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση.
Πάντως σε τηλεφωνική επικοινωνία με υπάλληλο του Ταμείου, μας
ενημέρωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι πριν καταθέσουν αίτηση, καλό δε
θα ήταν να τηλεφωνήσουν για να ρωτήσουν εάν έχουν λάβει συμπληρωματικό ποσό εφάπαξ, και ακολούθως να υποβάλουν αίτηση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105276872, 2105276873.
Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ στο ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Υπόδειγμα 4
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: eaaps.gr

Πρόεδρος ΕΑΑΠΣ
Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός ΠΣ ε.α. Παναγιώτης Βελής

Φορολόγηση των αναδρομικών συνταξιούχων
που επεστράφησαν για τα έτη 2015 και 2016
Αγαπητοί συνάδελφοι

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’
797/01.03.2021, η απόφαση του
διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, η
οποία στο άρθρο 6 παράγραφοι 9, 10
ορίζει πως θα φορολογηθούν τα
ποσά των περικοπών των κύριων
συντάξεων που επιστράφηκαν το
2020, στους συνταξιούχους και τους
κληρονόμους.
Ειδικότερα:
α) Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον
Οκτώβριο του 2020 ως αναδρομικά σε
συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων
επιβληθείσες κατά το χρονικό διάστημα
από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του
ν. 4387/2016 και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να διενεργηθεί επί αυτών
παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, χαρακτηρίζονται ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος στο οποίο ανάγονται».
β) Οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν τα
ποσά αυτά τον Οκτώβριο του 2020 θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016
προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στα
εισοδήματα των ετών εκείνων και να επιβληθούν επί των ποσών αυτών τα αναλογούντα ποσά φόρου εισοδήματος και
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Παρά το γεγονός ότι τα ποσά εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους τον
Οκτώβριο του 2020, θεωρούνται ως φορολογητέα εισοδήματα των ετών 2015
και 2016 και θα φορολογηθούν σε καθένα
από τα έτη αυτά αφού προστεθούν στα
ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που ήδη έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στις δηλώσεις των συγκεκριμένων
ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει νέα
εκκαθάριση των δηλώσεων ετών 2015
και 2016.
Η πρόσθεση των αναδρομικών στα
εισοδήματα των ανωτέρω ετών αυτομάτως
οδηγεί στην αύξηση της φορολογίας και ως

εκ τούτου θα κληθούν να καταβάλουν
τους φόρους που προκύπτουν. Συγκεκριμένα, θα φορολογηθούν με συντελεστές:
22% έως 42% της κλίμακας φόρου
που ίσχυε το 2015.
22% έως 45% της κλίμακας που ίσχυε
το 2016.
Ταυτόχρονα, σε όσους συνταξιούχους,
μετά τον συνυπολογισμό των αναδρομικών, το εισόδημα ξεπεράσει το ποσό των
12.000 ευρώ, θα καταλογιστεί και ειδική
εισφορά αλληλεγγύης. Σημειώνεται ότι τα
ποσά των αναδρομικών θα συμπεριληφθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε
ξεχωριστά πεδία στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών που θα αποσταλούν
στους συνταξιούχους προκειμένου να
υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις.
Η άποψή μου είναι να μην φορολογηθούν τα αναδρομικά των ετών 2015 και
2016 (11μηνο) που εισπράξαμε τον Οκτώβριο 2020, με φόρο από 22 – 45% αλλά να
φορολογηθούν αυτοτελώς με ποσοστό
20%, όπως φορολογήθηκαν και τα προηγούμενα αναδρομικά των ειδικών
μισθολογίων του ν. 4472/2017, που μας
χορηγήθηκαν τον Οκτώβριο 2018.
Πιστεύω, η Διοίκηση έχει συνέχεια και
ότι υπάρχει εμπαιγμός προς τους συνταξιούχους, δεν υπάρχει ισονομία φορολόγησης των χορηγηθέντων αναδρομικών
μας και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να
μας ωθήσει σε διαμαρτυρίες και δικαστικούς αγώνες, για την άδικη και διπλή
φορολόγηση που θα μας επιβάλουν.
Παναγιώτης Βελής
Πρόεδρος ΕΑΑΠΣ

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΙ ΠΣ

1. TΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΠΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΒΑΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΣΙΩΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
5. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
9. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΛΙΑΣ
12. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
13. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
14. ΑΜΜΑΝΙΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
15. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
17. ΦΙΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
18. ΜΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
21. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
22. ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
23. ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΞΙΦΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. ΜΟΝΑΝΤΕΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
26. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27. ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
28. ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
29. ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4/1935 - 11/1935
11/1935 - 7/1940
7/1940 - 11/1940
11/1940 - 8/1941
8/1941 - 11/1941
11/1941 - 3/1942
3/1942 - 1/1943
1/1943 - 10/1943
10/1943 - 2/1944
2/1944 - 8/1944
8/1944 - 11/1944
11/1944 - 8/1946
8/1946 - 7/1950
7/1950 - 6/1953
6/1953 - 3/1959
3/1959 - 8/1964
8/1964 - 2/1966
2/1966 - 6/1967
6/1967 - 12/1970
1/1971 - 3/1974
3/1974 - 11/1975
11/1975 - 1/1978
1/1978 - 2/1981
2/1981 - 1/1982
1/1982 - 2/1985
2/1985 - 4/1986
4/1986 - 7/1989
7/1989 - 5/1990
5/1990 - 3/1993
3/1993 - 12/1993
12/1993 - 3/1995
3/1995 - 3/1997

33. ΓΚΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
34. ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35. ΣΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
36. ΚΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
37. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
39. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
40. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
41. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
43. ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
45. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
46. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

3/1997 - 5/2000
5/2000 - 4/2004
4/2004 - 2/2006
2/2006 - 12/2007
12/2007 - 11/2009
11/2009 - 10/2011
10/2011 - 11/2012
11/2012 - 11/2013
11/2013 - 2/2016
2/2016 - 10/2016
10/2016 - 2/2018
2/2018 - 8/2018
8/2018 - 2/2020
2/2020 -

1. ΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
2. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
4. ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
7. ΞΙΦΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
10. ΛΟΥΜΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
11. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
12, ΜΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΑΡΚΟΥΔΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
14. ΝΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
15. ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
17. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5/1969 - 1/1971
1/1971 - 3/1974
3/1974 - 3/1974
11/1974 - 11/1975
12/1975 - 12/1976
12/1976 - 1/1978
1/1978 - 2/1981
7/1981 - 3/1983
4/1985 - 5/1986
5/1986 - 4/1988
4/1988 - 4/1989
4/1989 - 7/1989
8/1989 - 5/1990
5/1990 - 4/1992
4/1992 - 3/1993
3/1993 - 11/1993
12/1993 - 4/1995

ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΠΣ

18. ΣΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19. ΓΚΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
20. ΚΟΤΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
21. ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
22. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
23. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
24. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
25. ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΚΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
27. ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
28. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
29. ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
30. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
31. ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
32. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
34. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
35. ΚΑΒΕΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
36. ΑΦΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
37. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
38. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39. ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40. ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
41. ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
42. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
43. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
44. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
45. ΓΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
46. ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
47. ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

4/1995 - 3/1996
3/1996 - 3/1997
3/1997 - 5/2000
9/1999 - 5/2000
5/2000 - 3/2002
5/2000 - 3/2002
3/2002 - 4/2004
3/2002 - 4/2004
4/2004 - 2/2006
4/2004 - 3/2006
3/2006 - 3/2007
3/2007 - 1/2008
1/2008 - 11/2009
11/2009 - 1/2011
1/2011 - 10/2011
11/2011 - 11/2012
11/2012 - 11/2013
11/2013 - 4/2014
4/2014 - 3/2015
4/2014 - 3/2015
3/2015 - 2/2016
3/2015 - 10/2016
2/2016 - 1/2017
10/2016 - 2/2018
1/2017 - 2/2018
2/2018 - 8/2018
2/2018 - 2/2019
8/2018 - 2/2019
8/2018 - 2/2020
2/2020 -

ΠΗΓΗ: Fireservice.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ανδρέας Μαρκαντώνης
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Του Αντιστράτηγου ΠΣ ε.α. Ανδρέα Αθ. Μαρκαντώνη

Μέσα από αυτή τη στήλη οι απόστρατοι και οι εν ενεργεία συνάδελφοι θα μπορούν να διηγηθούν μικρές και μεγάλες ιστορίες, γεγονότα και
καταστάσεις που έζησαν, να παρουσιάσουν δεξιότητες ή άλλες δραστηριότητές τους, που δεν είναι ευρέως γνωστές, από την υπηρεσιακή τους ζωή
ή από τον ελεύθερο χρόνο τους.

Σήμερα η στήλη φιλοξενεί τον Αντιστράτηγο ΠΣ ε.α. Ιωάννη Ζαχίλα.

― Φίλε Γιάννη, Θα ήθελα να μου περιγράψεις κάποια ιδιαίτερα γεγονότα,
συμβάντα, καταστάσεις, δεξιότητες ή άλλες
δραστηριότητες από την υπηρεσιακή σου
σταδιοδρομία και όχι μόνο:
― Αγαπητέ Ανδρέα, υπηρέτησα το
Σώμα από πολλές και
ενδιαφέρουσες θέσεις, επέλεξα σήμερα
να συζητήσουμε την
περίοδο που ήμουν
επικεφαλής του Γραφείου έκδοσης της Πυροσβεστικής Επιθεώρησης.
Τον Ιούλιο του 1990 μετακινήθηκα από το
Τμήμα Μελετών του Α.Π.Σ. στο γραφείο του
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ως υπεύθυνος σύνταξης και
οικονομικός διαχειριστής της έκδοσης της
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.
Βέβαια δεν ήταν επιλογή μου και ως εκ
τούτου έπεσα απ’ τα σύννεφα, γιατί έπρεπε
να ασχοληθώ με ένα αντικείμενο, που αφενός
μεν δεν το είχα σπουδάσει, αφετέρου δε
έπρεπε να εκδοθεί σύντομα το επόμενο τεύχος. Γρήγορα όμως αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να συμβιβαστώ με πολλά πράγματα και
πρώτα - πρώτα με τον εαυτό μου γιατί ο
χρόνος έτρεχε και δεν υπήρχαν περιθώρια για
χάσιμο. Εδώ πρέπει να αναφερθώ στον
αείμνηστο συνάδελφο Παναγιώτη Ζωϊτό, ο
οποίος ήταν αρκετά χρόνια στο περιοδικό.
Ήμασταν της ίδιας Σχολής Πυροσβεστών
και Αρχιπυροσβεστών και πάνω από όλα
φίλοι και καλοί συνεργάτες από παλαιότερη
δραστηριότητα.
Πράγματι παρά τις δυσκολίες αρχίζει να
μου αρέσει το αντικείμενο και προσπαθώ να
το μάθω όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί το καθεστώς ήταν λίγο πολύπλοκο, σε ότι
αφορά την διαδικασία και των ενεργειών για
την έκδοση του τεύχους.
Έτσι το πρώτο πράγμα που έκανα, ήταν η
προμήθεια υπολογιστή PC (κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή) και μάλιστα είναι το
πρώτο PC στο Αρχηγείο. Με την προμήθεια
αυτή έγινε πιο εύκολη και γρηγορότερη η
γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου.
Το δεύτερο πράγμα που έφτιαξα ήταν το
πρόγραμμα για να τρέχουν τα αρχεία των
συνδρομητών (υπαλλήλων Π.Σ. και ιδιωτών)
δεδομένου ότι αυτή τη διαδικασία τη διεκπεραίωνε η Μηχανογραφική Υπηρεσία του
Α.Π.Σ.
Σε σύντομο σχετικά χρόνο κατορθώνω να

συγκεντρώσω όλες τις εργασίες στο Γραφείο
του περιοδικού, για να υπάρχει μια αυτοτέλεια
και καλύτερος συντονισμός στην έκδοση του
τεύχους, σε συνεργασία πάντα με τους ιδιώτες. Ο κάθε ένας πλέον έχει το δικό του ρόλο,
έτσι έχω περισσότερο χρόνο ν΄ ασχοληθώ με
την ύλη του περιοδικού.
― Για πολλά χρόνια Γιάννη, τα περιοδικά
του Σώματος στέλνονταν στους Σταθμούς που
υπηρετούσαν οι συνάδελφοι και συνήθως τα
άφηναν στο κέντρο ψυχαγωγίας. Τα περισσότερα έμεναν άθικτα εκεί για πολλές μέρες,
ώσπου κάποια στιγμή τα μάζευε η καθαρίστρια με τα σκουπίδια. Πότε αποφασίστηκε
η Πυροσβεστική Επιθεώρηση μέσω του ταχυδρομείου να μπαίνει στα σπίτια των υπαλλήλων του Σώματος;
― Πριν σου απαντήσω γι’ αυτό που με ρωτάς, θα σου διηγηθώ μια σύντομη ιστορία. Ένα
πρωί κατά την είσοδό μου στις εγκαταστάσεις
της οδού Μουρούζη αντικρίζω στο σημείο του
φυλακίου διάφορες συσκευασίες του περιοδικού που προοριζόταν για τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς του Λεκανοπεδίου, έτσι
γινόταν η αποστολή. Σε ερώτησή μου στον
σκοπό του φυλακίου γιατί δεν είχαν φύγει οι
αποστολές, μου απαντά «δεν ξέρω, αλλά
ένας μ…..ς στο Αρχηγείο ασχολείται με αυτό
το θέμα». Ερωτώ αν γνωρίζει τον ΚΥΡΙΟ αυτόν, μου απαντά «όχι».
Με απασχολεί
πολύ ο διάλογος αυτός και προσπαθώ
να σκεφτώ, πως θα
αποφύγω κάτι παρόμοιο ή κάτι άλλο
διαφορετικό. Βέβαια
υπήρχε η αποστολή
μέσω ταχυδρομείου
για τους ιδιώτες και
για αυτό μετά από
εισήγηση στην ιεραρχία λαμβάνεται η απόφαση να στέλνεται
η Πυροσβεστική Επιθεώρηση στις οικίες των
συναδέλφων. Γιατί η σκέψη μου δεν είναι μόνο
ν’ αποφύγω, τον σκοπό της πύλης, αλλά να έλθει πιο κοντά η οικογένεια στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Το 1991 στο τεύχος ΙανουαρίουΦεβρουαρίου, για πρώτη φορά γράφθηκαν σε
προκαθορισμένη στήλη τα ονόματα των συνεργατών μου και συντελεστών στην έκδοση
του περιοδικού, με τις αρμοδιότητες του
κάθε ενός. Έτσι αρχισυντάκτης είμαι εγώ,
υπεύθυνος σύνταξης ο Πυρονόμος Παναγιώ-

της Ζωϊτός, διεκπεραίωσης ο Αρχιπυροσβέστης Παρασκευάς Δούνιας και ο Πυροσβέστης
Γεώργιος Παπαπολύκαρπος, και δακτυλογράφος κειμένων η πολιτική υπάλληλος
Μαρία Δάμα.
Τώρα μαζί με τους συνεργάτες μου προσπαθούμε να βελτιώσουμε το έντυπο, χωρίς
όμως να ενδώσουμε να ανεβάσουμε διαφήμιση στην Πυροσβεστική Επιθεώρηση (γιατί στο μεταξύ έχει διπλασιαστεί και πλέον ο
αριθμός έκδοσης των εντύπων), με αποτέλεσμα να μας έχουν προσέξει οι διαφημιστές.
Πέραν των άλλων όμως δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι έχουν διπλασιαστεί και τα έσοδα.
Αυτό μας διευκόλυνε να έχουμε περισσότερη
άνεση για βελτίωση του εντύπου και όχι
μόνο. Πριν ακόμη αποχωρήσω από το Γραφείο του περιοδικού, ξεκινώ την διαδικασία
να αποκτήσει η Πυροσβεστική Επιθεώρηση
ISSN και έτσι το 33ο τεύχος του διμήνου
Μαΐου – Ιουνίου 1992 παίρνει αριθμό ISSN
1105-7416 έχοντας έτσι και διεθνή ταυτότητα.
Θα αναφερθώ σε κάποιο γεγονός που θα
έλεγα ανήκει στα ευτράπελα εκείνης της
εποχής. Στο τεύχος Μαρτίου – Απριλίου 1992
και λόγω των γεγονότων σχετικά με το Μακεδονικό, αποφασίζουμε να βάλουμε στο
εξώφυλλο την προτομή της κεφαλής του
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια μέρα δέχομαι ένα
τηλεφώνημα από έναν ιδιώτη και μου λέει
«δεν ντρέπεσαι λίγο, γιατί δεν έβαλες τον
τίτλο ο Μέγας Αλέξανδρος Βασιλεύς των
Ελλήνων».
Επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση το
άρθρο του Ιατρού-Πυραγού Κωνσταντίνου
Φαφούτη που δημοσιεύτηκε στο 26ο τεύχος
του Μαρτίου-Απριλίου 1991, σχετικά με την
ηπατίτιδα. Ήταν η αφορμή να εξετασθεί για
πρώτη φορά όλο το προσωπικό του Σώματος.
Ένα θέμα που αφορούσε την υγιεινή και την
ασφάλεια τόσο των συναδέλφων, όσο και των
οικογενειών τους.
Τέλος αυτά τα λίγα χρόνια που ασχολήθηκα με την Πυροσβεστική Επιθεώρηση,
η οποία ήταν ένα καθαρά πυροσβεστικό
έντυπο, κατάλαβα τη δύναμη του έγγραφου
τύπου, από διάφορα γεγονότα που μου συνέβησαν και για τα οποία δεν θέλω ν’ αναφερθώ.
Αντιστράτηγε Ζαχίλα, σε ευχαριστώ
από καρδιάς που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή μου, ομολογώ ότι δεν γνώριζα πολλά
από το ενδιαφέρον θέμα που με τόσο γλαφυρό τρόπο μας διηγήθηκες!!!
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ…

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Π.Σ.

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

13η Εκπαιδευτική Σειρά Αξιωματικών - Τάξη 1987

1. Αναγνόπουλος, 2. Ανδριόπουλος Ν., 3. Αυτζής Ε.,
4. Βαλοδήμος Γ., 5. Βελέντζας Α., 6. Βλαχαντώνης Π.,
7. Γεωργακόπουλος Σ. (Αρχηγός ΠΣ), 8. Γιαννακόπουλος Δ., 9. Δεσινιώτης Κ., 10. Δούκας Ν., 11. Ζαχαρόπουλος Α., 12. Κακοκέφαλος Μ., 13. Καλκάνης Σ.,
14. Καλούσης Α., 15. Κόλλιας Γ., 16. Κουβέλης Ν.,
17. Κούτρης Π., 18. Κριτσιωτάκης Γ., 19. Λαζάρου Μ.,
20. Μανιώτης Θ., 21. Μαυρομάτης Π., 22. Μούσης Π.,
23. Μπακόπουλος Κ., 24. Μπέης Α., 25. Νίκας Π.,
26. Νικολόπουλος Π., 27. Ξύδης Χ., 28. Παπαδάκης Α.,
29. Παυλακάκης Β., 30. Παυλόπουλος Ν., 31. Πούλιος Κ.,
32. Σταυρόπουλος Χ., 33. Τζίφας Ν., 34. Τρουγκάλος Β.,
35. Τσιρώνης Δ., 36. Τσούρμας Θ., 37. Τσουρούλας Ι.,
38. Χοχτούλας Π.

16η Εκπαιδευτική Σειρά Αξιωματικών - Τάξη 1991

1. Αλεξίου Χ., 2. Αφάλης Χ., 3. Γαϊτανίδης Ι.,
4. Γιαννακόπουλος Α., 5. Γκίκας Φ., 6. Δασκαλόπουλος
Β., 7. Ζαχαριάκης Ν., 8. Ζήσης Β., 9. Καραγιάννης Χ.,
10. Καστρής Κ., 11. Κατσιαφούρος Π., 12. Κοροντζής Κ.,
13. Κουλοβάκης Δ., 14. Λύρος Η., 15. Μαρκουλάκης Γ.,
16. Μικρομάστορας Β., 17. Μιχαλάκης Μ., 18. Παναγιωτόπουλος Α., 19. Παπαγεωργίου Κ., 20. Παπαδόπουλος Κ., 21. Πόραβος Δ., 22. Προκοπίου Ν.,
23. Ρηγόπουλος Γ., 24. Ρούμπος Α., 25. Σκαφιδάς Α.,
26. Σταματόπουλος Χ., 27. Τερζούδης Σ. (Αρχηγός ΠΣ),
28. Τζανετέας Ε.

14η Εκπαιδευτική Σειρά Αξιωματικών - Τάξη 1988

1. Αβραμίδης Α., 2. Γεωργιόπουλος Θ., 3. Γυμνόπουλος
Κ., 4. Δημητρακόπουλος Χ., 5. Διαμαντόπουλος Γ.,
6. Ζάχος Δ., 7. Ζουμπουλάκης Φ., 8. Ζωΐδης Π.,
9. Θωμόπουλος Α., 10. Κανελλόπουλος Δ., 11. Καραχάλιος Α., 12. Κλήτσας Μ., 13. Κουκής Κ., 14. Κυπριώτης Θ.,
15. Κωσταρέλλος Α., 16. Μαρκομιχάλης Σ., 17. Μαρνέρας Κ., 18. Μαστοράκης Κ., 19. Μουτζούρης Α.,
20. Μπαλούρης Α., 21. Ντικούδης Π., 22. Ντόβας Δ.,
23. Οικονόμου Γ., 24. Παλλιός Β., 25. Παπαδάκης Μ.,
26. Παπαδογιαννάκης Κ., 27. Σκόνδρας Π., 28. Σπανός
Ι., 29. Σφήκας Ν., 30. Χατζηδημητρίου Δ., 31. Χύτης Α.

17η Εκπαιδευτική Σειρά Αξιωματικών - Τάξη 1992

1. Αθανασίου Σ., 2. Βασιλειάδης Ι., 3. Βουδούρης Γ.,
4. Γιαννακόπουλος Γ., 5. Γιόβας Κ., 6. Γκίκας Ι., 7. Ζάχος
Ι., 8. Θεοδωρής Σ., 9. Κακαβάς Α., 10. Καλτσής Χ.,
11. Καπάκης Ι., 12. Καπέλιος Β. (Αρχηγός ΠΣ),
13. Καραμπέτσος Κ., 14. Καρατζιάς Ι. (Αρχηγός ΠΣ),
15. Κουλουζίδης Σ., 16. Κοτσιώρης Α., 17. Κρίκος Σ.,
18. Κώνστας Β., 19. Λαφαζάνης Δ., 20. Μαργαλιάς Α.,
21. Μαυρέλος Β., 22. Μάντζιος Β., 23. Ματθαιόπουλος
Β. (Αρχηγός ΠΣ), 24. Νικολακόπουλος Ν., 25. Παυλόπουλος Χ., 26. Πουλτίδης Κ., 27. Πρέντζας Μ.,
28. Προύντζος Κ., 29. Σακκαλής Ν., 30. Σερεντέλλος Α.,
31. Σκούπρας Κ., 32. Σκουλούδης Ν., 33. Σπανέας Σ.,
34. Σπύρου Φ., 35. Συντίλας Δ., 36. Φωστιέρης Ι.

15η Εκπαιδευτική Σειρά Αξιωματικών - Τάξη 1990

1. Αλεξανδρής Ν., 2. Αμπαράς Σ., 3. Αραβιάκης Κ.,
4. Αραμπατζής Γ., 5. Αργύρης Γ., 6. Βλάχος Ν.,
8. Γιαννακόπουλος Π., 9. Γιενιτζές Δ., 10. Δαριβιανάκης
Μ., 11. Καβέτσος Δ., 12. Καραλιάς Ι., 13. Λαθύρης Ν.,
15. Λεμονίδης Ι., 16. Μάζης Α., 17. Μαθιουδάκης Μ.,
18. Μασουρίδης Γ., 19. Μέγας Β., 20. Μπίκας Γ., 21. Μπουραντάς Χ., 22. Μυλωνάς Γ., 23. Νικηφόρος Ι., 24. Ντίνος
Α., 25. Παναγιωτόπουλος Σ., 26. Παππάς Τ., 27. Παραλούσης Σ., 28. Παυλίδης Γ., 29. Πέττας Δ., 30. Πούλιος Α.,
31. Ρούμπος Δ., 32. Σερεντέλλος Α., 33. Στάμος Δ.,
34. Τζωρτζινάκης Μ., 35. Τρότζας Δ., 36. Τρυγώνης Γ.,
37. Τσουκόπουλος Γ., 38. Φουτσιτζίδης Π.

18η Εκπαιδευτική Σειρά Αξιωματικών - Τάξη 1993

1. Αθανασόπουλος Χ., 2. Αναγνωστάκης Δ.,
3. Ανδριόπουλος Μ., 4. Γερακάρης Γ., 5. Γκαβέρας Ι.,
6. Γρηγορίου Π., 7. Δημακογιάννης Θ., 8. Καρανάσιος Β.,
9. Καρούτας Ζ., 10. Κατσαρός Φ., 11. Κατσιβέλης Γ.,
12. Κολόκας Α., 13. Κονδύλης Α., 14. Κοσσαράς Π.,
15. Λέκκας Α., 16. Μπονόβας Α., 17. Μπραΐμης Γ.,
18. Νίκας Ι., 19. Ξηρομερίτης Γ., 20. Οικονόμου Α.,
21. Παπαδέας Δ., 22. Παπαμικρουλέας Κ., 23. Πιερράκος
Δ., 24. Πλουμίδης Δ., 25. Ράμφος Ι., 26. Σαξιώνης Β.,
27. Σωτηράκος Π., 28. Ταγκαλάκης Ε., 29. Τζοΐτης Α.,
30. Τσαλής Θ., 31. Τσατσούλας Δ., 32. Τσορώνης Κ.,
33. Τσούνης Μ., 34. Τσώνος Χ., 35. Φλόκας Β.,
36. Χαγιάννης Δ.
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

ΠΗΓΗ: site Πυροσβεστικής Ακαδημίας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντιστράτηγος ε.α. Ανδρέας Μαρκαντώνης

Παλιές φωτογραφίες

Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Σχολών Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας, άνοιξη 1983 (πριν 38 χρόνια). Στους συγκεκριμένους αγώνες έλαβαν μέρος: Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ικάρων
(ΣΙ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών
Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και η
Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
Φωτογραφία από το Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Φιλαδέλφειας, πριν την
έναρξη του αγώνα με την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
(ΣΣΑΣ). Τελικό αποτέλεσμα 3-0 σετ υπέρ της ΣΣΑΣ.

Ομάδα Βόλεϊ Σχολής Ανθυποπυραγών 1983

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Ζγουρής Θάνος, Λάππας Παύλος, Μαρκαντώνης
Ανδρέας, Κασάπης Γεώργιος, Αποστόλου Βασίλειος, Μπονάτσος Παναγιώτης, Μπάκας Ιωάννης, Μουρατίδης Σπυρίδων, Καραπατάκης Κωνσταντίνος, Μπαρμπαρούσης Νικόλαος, Ζώης Ιωάννης, Κολιός Λάμπρος.

