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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Συνάδελφοι
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος (ΕΑΑΠΣ) συνεδρίασε την 4η Ιουνίου 2021 στα γραφεία της επί της οδού
Πειραιώς 31 στην Αθήνα, τόσο με φυσική
παρουσία, όσο και με τηλεφωνική συνδιάσκεψη, λόγω των περιοριστικών μέτρων για covid-19, και αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Απολογιστική Συνέλευση να
πραγματοποιηθεί την 4η Ιουλίου 2021,
ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00΄, με τα εξής
εκλογοαπολογιστικά θέματα:
• Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. (διοικητικός – οικονομικός).
• Συζήτηση για την πορεία της Ένωσης
και σχεδιασμός για την επόμενη τριετία.
• Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων
συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΣΑ).

2. Τα ονόματα των υποψηφίων για
τις εκλογές αναρτήθηκαν στην πόρτα εισόδου των γραφείων μας, καθώς και στην
ιστοσελίδα της Ένωσης.
3. Ημερομηνία των εκλογών ορίζεται η
4η Ιουλίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα
10:00΄.
4. Τόπος πραγματοποίησης της Γενικής
Απολογιστικής Συνέλευσης ορίζεται η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής επί της οδού Πειραιώς 31 στην Αθήνα.
Ο ακριβής χώρος πραγματοποίησης της Συνέλευσης θα ανακοινωθεί προσεχώς από
την ιστοσελίδα μας, λαμβάνοντας υπ’ όψη
τα περιοριστικά μέτρα για covid-19. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την 11η Ιουλίου 2021
ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00΄.
5. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση
έλαβε υπόψη της τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους υγειονομικούς περιορισμούς που προβλέπονται από τις μέχρι και
Συνέχεια στη σελ. 3

Συνάντηση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
Πυροσβεστικού Σώματος με τον Αρχηγό του Σώματος
Συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Παναγιώτη Βελή και του μέλους του Δ.Σ. Χρήστου
Χρυσανθακόπουλου, με τον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγο Στέφανο Κολοκούρη,
πραγματοποιήθηκε την 26η-4-2021 στο
γραφείο του στις εγκαταστάσεις του
νέου Αρχηγείου του Πυροσβεστικού
Σώματος. Στη συνάντηση παρευρέθηκε
και ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε
κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συναντίληψης και δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν διεξοδικά και να αναζητη-

θούν λύσεις σε ζητήματα,
που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, όπως οικονομικά θέματα, αποφάσεις
της Δικαιοσύνης, αξιοποίηση των αποστράτων κλπ.
και γενικά θέματα που
αφορούν τα μέλη μας και την Ένωσή
μας. Επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για
σταθερή συνεργασία μεταξύ Ε.Α.Α.Π.Σ.
και του Αρχηγείου Π.Σ.
Ο κ. Αρχηγός αφού μας ευχαρίστησε,
εξέφρασε την πρόθεσή του να διατηρηθεί ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας
με την Ένωσή μας και ότι σύντομα,
εφόσον συνεργαστεί με τους επιτελείς
του, θα μας ενημερώσει για τα θέματα
και προβλήματα που τέθηκαν και μας
αφορούν.

Τροποποίηση των διατάξεων
του νέου Ποινικού Κώδικα
για τον εμπρησμό σε δάση
από αμέλεια

Την 10η Ιουνίου 2021 η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ) έστειλε
την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα
για τον εμπρησμό σε δάση από αμέλεια
Κύριε Υπουργέ
1. Στον νέο Ποινικό Κώδικα, όπως επισημαίνεται και
στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4619/2019, ήταν αναγκαίος ο εξορθολογισμός και η ανανέωσή του, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου του κοινωνικού κράτους δικαίου και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Τούτο επέβαλε, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση ενός συστήματος ποινικών κυρώσεων (εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός) που να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες απόψεις για την ποινή και την αποκατάσταση της αναλογικότητας που συχνά παραβιάστηκε στον προϊσχύσαντα ΠΚ. Ωστόσο το σύγχρονο Ποινικό
Δίκαιο επιδιώκει την αποτελεσματική προστασία των
έννομων αγαθών και την ουσιαστική του προσώπου από
τις παραδοσιακές καταχρήσεις της ποινικής καταστολής. Μεταξύ δε των βασικών αρχών που διέπουν τον νέο
ΠΚ είναι η αρχή της επιείκειας.
2. Εξάλλου στο Ειδικό Μέρος και στο δέκατο τρίτο
κεφάλαιο του νέου ΠΚ, όπως και τον προϊσχύσαντα ΠΚ,
περιλαμβάνονται τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα,
μεταξύ των οποίων και οι νομοτυπικές μορφές του εμπρησμού (κοινός εμπρησμός και εμπρησμός δάσους). Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών που έγιναν στα εγκλήματα τού ως άνω κεφαλαίου είναι και η εκλογίκευση των
ποινών, η οποία διακρίνει τα εγκλήματα του κεφαλαίου αυτού σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την κλίμακα διαβάθμισης των ποινών τους, οι οποίες αντανακλούν και
την ειδικότερη απαξία τους σε σχέση με τη δυναμική ης
προσβολής που συνδέεται με αυτά, καθώς επίσης το
αξιόποινο συνδέθηκε με την πρόκληση κινδύνου. Υπό
αυτά τα χαρακτηριστικά οι διατάξεις του εμπρησμού
(άρθρο 264) και εμπρησμού σε δάση (άρθρο 265) του
νέου ΠΚ είναι ευμενέστερες σε σχέση με τις αντίστοιχες
του προϊσχύσαντος ΠΚ.
3. Μετά την πρόσφατη πυρκαγιά που ξεκίνησε από
τον Σχίνο Κορινθίας και ξαπλώθηκε μέχρι και το Αλεποχώρι Δήμου Μεγαρέων Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα την αποτέφρωση περίπου 72.000 στρεμμάτων δάσους και δασικής έκτασης καθώς και αγροτικής /
Συνέχεια στη σελ. 3
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Αποφοίτηση Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2021,
Σχολής Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας στην Κηφισιά, η τελετή αποφοίτησης
και απονομής διπλωμάτων στους 430 ευδοκίμως αποφοιτήσαντες του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης
και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Βασίλης Παπαγεωργίου απένειμε τα διπλώματα
στους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
στην Αθήνα, παρουσία του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, του Επιτελάρχη Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Υποστράτηγου ΠΣ Χαράλαμπου Χιώνη και του Διευθυντή Ανθρωπίνων πόρων Αρχιπύραρχου Χαράλαμπου Γιαννάκη. Την ημερήσια διαταγή ανέγνωσε ο Διοικητής της Σχολής Επιμόρφωσης και
Μετεκπαίδευσης Αντιπύραρχος Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
Λόγω των ειδικών συνθηκών και τηρώντας αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της COVID19 διεξήχθησαν ταυτόχρονα τελετές αποφοίτησης:
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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

Στον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Τα διπλώματα απένειμε ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος.
Στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.
Τα διπλώματα απένειμε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων,
Υποστράτηγος ΠΣ Δημήτριος Κοντογιάννης.
Στις εγκαταστάσεις της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. στην Πάτρα. Τα. διπλώματα απένειμε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Νήσων, Υποστράτηγος ΠΣ Γεώργιος Πουρναράς.
Στον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ηρακλείου
Κρήτης. Τα διπλώματα απένειμε ο Συντονιστής
Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Σταμούλης.
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας.
Τα διπλώματα απένειμε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Παχίδης.
Οι υπηρετούντες στα υπόλοιπα νησιά συμμετείχαν στην τελετή εξ αποστάσεως μέσω live
streaming.
Σημειώνεται, ότι το Ειδικό Τμήμα Πυρονόμων, Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης και
Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
λειτούργησε για πρώτη φορά φέτος, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4662/2020.
Οι εισακτέοι Πυρονόμοι φοίτησαν στο Ειδικό
Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης για τέσσερις (4) μήνες και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους κατόπιν εξετάσεων, τους
απονεμήθηκε ο βαθμός του Ανθυποπυραγού και
αντίστοιχο δίπλωμα Επαγγελματικής Επάρκειας
Ανθυποπυραγού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εύχεται στους νέους Ανθυποπυραγούς
υγεία και επιτυχίες στα αυξημένα και δύσκολα
καθήκοντά τους.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

• Απεβίωσε ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.
Κωνσταντίνος Περικλής του Θεμιστοκλή σε ηλικία 73 ετών στις 5 Απριλίου
2021. Τελευταία του κατοικία το Δελβινάκι Ιωαννίνων.
• Απεβίωσε ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α,
Θεόδωρος Πελέκης του Γεωργίου σε ηλικία 56 ετών στις 16 Μαΐου 2021. Τελευταία
του κατοικία η Ηλιούπολη Αττικής.
• Απεβίωσε ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.
Γεώργιος Κονίδας του Αναστασίου σε
ηλικία 73 ετών στις 22 Μαΐου 2021. Τελευταία του κατοικία το Άργος.
• Απεβίωσε ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.
Κωνσταντίνος Κολλιόπουλος του Βλάσση σε ηλικία 64 ετών στις 22 Μαΐου 2021.
Τελευταία του κατοικία το Άργος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εύχεται να είναι ελαφρύ
το χώμα που σκεπάζει τους αείμνηστους
συνάδελφους μας, στις οικογένειές τους
και στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγορία.

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ…
ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ
ΤΗΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

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

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταφερθεί στο κτήριο που στεγάζεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 3739 στο Μαρούσι.
Στο κτήριο της Μουρούζη μετά την ανακαίνιση θα στεγασθεί η Περιφερειακή Διοίκηση Αττικής, η Διοίκηση Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Πόλεως Αθηνών και φυσικά ο
1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1

σήμερα (04 Ιουνίου 2021) υφιστάμενες
ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που
αλλάξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα
θα ενημερωθείτε με νέα ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της Ένωσης.
6. Οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση
απαιτείται να είναι εμβολιασμένοι
[ύπαρξη πιστοποιητικού εμβολιασμού
ή να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία
δοκιμασία αντιγόνου τεστ ή δοκιμασία
(self test)]. Η χρήση μάσκας προσώπου
είναι υποχρεωτική για όλους.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού και την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, προβλέπεται στα
μέλη της Ένωσης η δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία όχι
μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία
και συμμετοχή, αλλά και με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου που θα
σταλεί έγκαιρα στην ταχυδρομική θυρίδα της Ένωσης.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία
όλων των μελών της Ένωσης, που είναι
ταμειακά ενήμεροι, όσο μακριά και αν
βρίσκονται από τον τόπο διεξαγωγής
της ψηφοφορίας Έτσι εξασφαλίζεται
και καλύτερη προστασία από την μη συνάθροιση πολλών μελών στον ίδιο χώρο.
Παρακαλούμε τα ψηφοδέλτια να
αποσταλούν έγκαιρα στην ταχυδρομική θυρίδα της Ένωσης, ώστε εντός των
προθεσμιών να φθάσουν στην Εφορευτική Επιτροπή.
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Π.Σ.
ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΗΜΑΡΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΑΧΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΝΤΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΠΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΑΣΑ
ΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΖΑΧΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Η παρούσα αναρτήθηκε στην πόρτα
εισόδου των γραφείων μας, καθώς και
στην ιστοσελίδα μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για
τη βοήθεια και συμμετοχή σας, σε αυτή
την κοινή – συλλογική προσπάθεια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιώτης Βελής
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ιωάννης Ζαχίλας

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ
μια εικόνα χίλιες λέξεις…

“ΤΟ ΘΕΡΟΣ” έργο του 1963 Δ. Γιολδάση (1897-1993), Καρδίτσα

Τροποποίηση των διατάξεων του
νέου Ποινικού Κώδικα για τον
εμπρησμό σε δάση από αμέλεια

Συνέχεια από τη σελ. 1

γεωργικής έκτασης και ζημιές σε περίπου 380 κατοικίες και
ζωικό κεφάλαιο, αν πράγματι ξεκίνησε από την καύση
υπολειμμάτων καλλιεργειών από άτομο, κατά τον νέο ΠΚ η
αντιμετώπιση του υπαίτιου για την εξ αμελείας πρόκληση
της πυρκαγιάς προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 10 ημέρες έως 5 έτη.
4. Αν ωστόσο, ο υπαίτιος της πράξης του εμπρησμού δάσους από αμέλεια, με τη θέλησή του αποτρέψει τον κίνδυνο ή με την γρήγορη αναγγελία του προς τις αρχές δώσει
αφορμή για την αποτροπή του, δηλαδή επιδείξει, έμπρακτη
μετάνοια, κατά το άρθρο 289 παρ. 1 ΠΚ, εξαλείφεται το
αξιόποινο της ως άνω πράξης (υποχρεωτικό λόγος ατιμωρησίας)
Στο ανωτέρω λοιπόν χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη, αν ο φερόμενος
ως δράστης έχει π.χ. πάρει ο ίδιος αμέσως με την πρόκληση της πυρκαγιάς τηλέφωνο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
(199) κι έχει αναγγείλει το περιστατικό, έχει τελέσει μεν, κατ’
αρχήν, άδικη και καταλογιστή πράξη, για την οποία όμως θα
παραμείνει τελικά (υποχρεωτικά) ατιμώρητος, αφού εξαλείφεται το αξιόποινο της πράξης του. Το ίδιο ακριβώς θα
συμβεί κι αν με την (ελεύθερη) θέλησή του αποτρέψει τον
κίνδυνο. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς το βαθμό επιείκειας
των διατάξεων για το αδίκημα του εμπρησμού δάσους
από αμέλεια υπό τον νέο ΠΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του προϊσχύσαντος ΠΚ (προβλέπονταν πλαίσιο ποινής φυλάκισης τουλάχιστον δύο έως πέντε ετών και χρηματική ποινή από 2.900 μέχρι 29.000 ευρώ, ενώ μετατροπή της ποινής που επιβλήθηκε δεν επιτρέπονταν), αφού όποιος προκαλεί από αμέλεια πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση, υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο, παραμένει ατιμώρητος
για την πράξη του ανεξάρτητα από το μέγεθος της δυσεπανόρθωτης βλάβης που έχει προκαλέσει, εκτός από την ιδιοκτησία ατόμων και στο δασικό πλούτο της χώρας. Περαιτέρω, και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου
289 ΠΚ, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει την ίδια ως άνω πράξη ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος με τη θέλησή του αποτρέψει την
εξέλιξη του κινδύνου ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς
τις αρχές δώσει αφορμή για την αποτροπή της (δυνητική)
δικαστική άφεση της ποινής.
κ. Υπουργέ
Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο ενόψει της αναμενόμενης τροποποίησης των διατάξεων του ποινικού κώδικα, η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Ποινικού Κώδικα, να προβεί
στην αυστηροποίηση των διατάξεων του άρθρου 265
ΠΚ, με τον επανακαθορισμό του πλαισίου ποινής για την
πράξη του εμπρησμού σε δάση από αμέλεια (φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή) και τη μη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 289 παρ. 1 Π.Κ. για την έμπρακτη μετάνοια στο αδίκημα αυτό. Να τύχει μόνον εφαρμογή η παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου για τη δικαστική άφεση της ποινής.
Επίσης, το βασικό αδίκημα του εμπρησμού σε δάση από
συγκεκριμένης να τυποποιηθεί ως αφηρημένης ή έστω
αφηρημένα – συγκεκριμένης διακινδύνευσης. Δυστυχώς,
κάθε χρόνο έχουμε αύξηση κινδύνου των δασικών πυρκαγιών, και πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους μας ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει αντίκτυπο όχι μόνο για
την χώρα μας, αλλά παγκόσμια και αυτό σε χρονικό ορίζοντα
πολλών γενεών.
Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Π.Σ. Παναγιώτης Βελής
Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Α.Π.Σ. Ιωάννης Ζαχίλας
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Η ιστορία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Δημήτριος Βαρελάς
Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΠΣ

Η λαϊκή σοφία λέει ότι όλα
τα δεινά αντιμετωπίζονται, με
λιγότερη ή περισσότερη προσπάθεια, εκείνο,
όμως, που δεν είναι αντιμετωπίσιμο και μόλις το
δούμε πρέπει να τρέξουμε να το
αποφύγουμε είναι η φωτιά. Η φωτιά
δεν έχει κανόνες και δεν τιθασεύεται
από μη ενημερωμένους και ειδικά
εξοπλισμένους με τα κατάλληλα υλικά πολίτες.

τορία. Πριν τον Αύγουστο η αρχαιολογική σκαπάνη έχει ευρήματα για
κάποιου είδους πυρόσβεση στην
αρχαία Αίγυπτο, ενώ αναφέρεται
και μία πρώιμη αντλία νερού, τον 3ο
αιώνα π.Χ., την οποία εξέλιξε ο Ήρων
τον πρώτο αιώνα μ.Χ.

Πυρόσβεση με κάδους
νερού, χέρι-χέρι

για να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές με κάδους και αντλίες νερού. Οι
Βίγιλοι εκπαιδεύτηκαν στους δρόμους της Ρώμης και υπηρετούσαν
επίσης ως αστυνομικές δυνάμεις.
Όταν υπήρχε πυρκαγιά, οι πυροσβέστες θα ευθυγραμμίζονταν στην
πλησιέστερη πηγή νερού και θα
περνούσαν τους κάδους χέρι-χέρι
στη φωτιά.
Στη Βρετανία η πρώτη οργανωμένη πυρόσβεση πιστεύεται ότι προήλθε κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής
εισβολής. Ακόμα και τότε, η καταπολέμηση των πυρκαγιών συχνά
περιοριζόταν σε μεταφερόμενους
κάδους νερού. Κατά τη διάρκεια
του Μεσαίωνα πολλές πόλεις καίγονταν εξαιτίας της έλλειψης πυροσβεστών, ενώ τα περισσότερα κτήρια ήταν κατασκευασμένα από ξύλο.
Σταδιακά κάποιες γειτονιές οργανώνουν τη βασική πυρόσβεση, αλλά
δεν υπήρχαν κανονισμοί ή πρότυπα.

Το 1648, ο Π. Σύλβεσταντ οργάνωσε
το πρώτο σώμα εθελοντών
πυροσβεστών της Αμερικής
Η Πυρκαγιά του Λονδίνου

Η ιστορία της πρώιμης «οργανωμένης» πυροσβεστικής υπηρεσίας συναντάται στην εποχή του
Αύγουστου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρα-

Τα πρώτα πυροσβεστικά οχήματα
ήταν ιππήλατα

Οι πυροσβεστικές αντλίες πέρασαν
από πολλά στάδια εξέλιξης

Η πρώτη ρωμαϊκή πυροσβεστική ομάδα δημιουργήθηκε από τον
Μάρκο Κράσο. Αυτός επωφελήθηκε
από το γεγονός ότι η Ρώμη δεν είχε
πυροσβέστες, έτσι δημιούργησε τη
δική του ταξιαρχία 500 πυροσβεστών που έσπευσαν να σώσουν κτήρια στην πρώτη κραυγή για βοήθεια.
Κατά την άφιξη στη φωτιά, οι πυροσβέστες δεν έκαναν τίποτα, ενώ ο
Κράσος διαπραγματευόταν την τιμή
των υπηρεσιών τους με τον ιδιοκτήτη της φλεγόμενης περιουσίας.
Εάν ο Κράσος δεν πετύχαινε μια
ικανοποιητική τιμή, οι πυροσβέστες
απλά αφήνουν τη περιουσία να καεί.
Το 60 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Νέρων σχημάτισε μια ομάδα πυροσβεστών που ονομάζονταν Βίγιλες

Άλλη μία πρωτόγονη
πυροσβεστική μηχανή.

Η Μεγάλη Πυρκαγιά του Λονδίνου, το 1666, έθεσε σε κίνηση αλλαγές που έθεσαν τα θεμέλια για την
οργανωμένη πυρόσβεση. Η Πυρκαγιά ξεκίνησε σε μια συνοικία του
Λονδίνου, διήρκεσε τρεις μέρες και
άφησε άγνωστο αριθμό νεκρών.
Στην Αμερική, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, πριν γίνει ο 1ος Αμερικανός
Πρόεδρος ήταν εθελοντής πυροσβέστης στην Βιρτζίνια. Το 1774, ως
μέλος της Εταιρείας Πυροσβεστικών Μηχανών Βετεράνων Φιλίας,
αγόρασε μια πυροσβεστική μηχανή
και την έδωσε στην πόλη, η οποία
ήταν η πρώτη στο είδος της.

Δύσκολες, σκληρές, πολύτιμες
και συχνά σωτήριες οι υπηρεσίες
των πυροσβεστών

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος υπήρξε
επίσης εθελοντής πυροσβέστης, βοηθώντας στη δημιουργία της πρώτης
πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Φιλαδέλφεια το 1736.
Η πρώτη οργανωμένη δημοτική
πυροσβεστική στον κόσμο ιδρύθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας,
Συνέχεια στη σελ. 5
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Η ιστορία της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Συνέχεια από τη σελ. 4

όταν το Εδιμβούργο ίδρυσε πυροσβεστικό κινητήρα το 1824, με επικεφαλής
τον Τζέιμς Μπράϊντγουντ. Πολλοί ναυτικοί είχαν στρατολογηθεί στις πυροσβεστικές μονάδες κατά τα πρώτα
χρόνια, καθώς θεωρούνταν πολύ πειθαρχημένοι και αξιόπιστοι.
Ο πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ συμμετείχε σε πυροσβεστική επι
χείρηση όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε
οροφή κτιρίου, μπαίνοντας μαζί με
τους πυροσβέστες και προχώρησε στη
κατάσβεση της φωτιάς. Ο Τσόρτσιλ
ανέκαθεν είχε τους πυροσβέστες με μεγάλη εκτίμηση και κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τους ονόμαζαν «Άγγελοι με Βρώμικα Πρόσωπα».
Στην Ελλάδα αμέσως μετά την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της με διάταγμα του 1833 δόθηκε η αρμοδιότητα και η ευθύνη για τη λήψη μέτρων οργάνωσης της πυρασφάλείας της χώρας
στους Νομάρχες και στους Δήμους. Το
προσωπικό οι λεγόμενοι, Ειρηνοφύλακες, επιστράτευαν προς βοήθεια,
μεταξύ των παρευρισκόμενων, πολίτες
για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στα
Δημόσια κτίρια την αρμοδιότητα και
την ευθύνη κατάσβεσης πυρκαγιών
είχε ο στρατός και συγκεκριμένα οι Λόχοι Σκαπανέων.
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κες πυρόσβεσης.
Στις 12 Μαΐου 1930 δημοσιεύτηκε
ο Νόμος 4661 «περί διοργανώσεως
Πυροσβεστικού Σώματος». Σύμφωνα
με αυτόν, ιδρύεται το Πυροσβεστικό
Σώμα ανεξάρτητο με δικούς του νόμους, με πλήρη αυτοδιοίκηση σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο
των Εσωτερικών. Την ευθύνη της οργάνωσης του νέου Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε, με απόφαση του ιδίου
του Ελευθερίου Βενιζέλου και με τον
τίτλο του Τεχνικού Επιθεωρητή, ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, χημικός μηχανικός και πρώην Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πετρούπολης.
Το 1931 κατασκευάστηκε στο προαύλιο της οδού Μουρούζη, ο πρώτος
Πυροσβεστικός Πύργος Ασκήσεων
στην Ελλάδα, ειδικό πυροσβεστικό γυμναστήριο και δαιδαλώδης σήραγγα
για την εκπαίδευση των επαγγελματιών πυροσβεστών, ενώ παράλληλα κυκλοφορεί το πρώτο πυροσβεστικό βιβλίο με τίτλο «Θεωρία Πυροσβεστικής
Τέχνης», σχετικά με τις γενικές αρχές
και μεθόδους κατάσβεσης.

Μετά από ερωτήματα συναδέλφων και συζύγων
για το τι ισχύει με τις συντάξεις χηρείας, πως χορηγούνται, σε ποιους και από ποιους, θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω τα παρακάτω:

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

1. Η σύνταξη λόγω θανάτου (χηρείας) χορηγείται σε κάθε περίπτωση στο 70% της σύνταξης του αποβιώσαντος-άμεσα ασφαλισμένου. Αν υπάρχουν ανήλικα ή ανίκανα προς εργασία τέκνα, τότε
η σύνταξη επιμερίζεται μεταξύ συζύγου και παιδιών. Όταν το τέκνο είναι ανίκανο προς εργασία, η σύνταξη είναι εφ όρου ζωής. Η
σύνταξη χηρείας δεν μπορεί να περιοριστεί κάτω των 360 ευρώ το
μήνα.
2. Αν ο/η δικαιούχος της σύνταξης χηρείας μετά την 3ετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται με δική του σύνταξη, η παροχή μειώνεται
στο 50% της αρχικής (ήτοι 35% της σύνταξης του/της θανόντος/ούσης). Τα παιδιά συνεχίζουν να λαμβάνουν το τμήμα της σύνταξης που τους αναλογεί μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας.
3. Αν υφίσταται σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό
67% και άνω του επιζώντος συζύγου κατά την ημερομηνία θανάτου χορηγείται η σύνταξη, χωρίς περικοπή, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του.
4. Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε τέκνα λόγω θανάτου του γονέα τους από 13/5/2016 δεν επηρεάζεται από εργασία/αυτοαπασχόληση ή συνταξιοδότησή τους από άλλη πηγή.
5. Η σύνταξη του επιζώντος/ούσης συζύγου μειώνεται στην περίπτωση που η διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων, είναι μεγαλύτερη των δέκα ετών, αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος
του γάμου. Αν η διαφορά ηλικίας, αφαιρουμένου του διαστήματος
του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου υφίσταται μείωση για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, που καθορίζεται σε: 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό
έτος, σε 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος, σε 3% για
τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος, σε 4% για τα έτη από το
31ο έως και το 35ο έτος, και 5% για τα έτη από το 36ο και άνω. Βάσει των ανωτέρω παρατηρούμε ότι η εργασία και η (μεγάλη) διαφορά ηλικίας σε ένα γάμο μπορεί να μειώσει σημαντικά (μέχρι εξαφανίσεως) την σύνταξη χηρείας.
Η άποψή μου είναι ότι η σύνταξη χηρείας να χορηγείται στο
100% της σύνταξης του συζύγου ή πατέρα και εφ’ όρου ζωής, και
αυτό πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Στις 19 Δεκεμβρίου 1849 καταστράφηκε από πυρκαγιά το αρχοντικό
της Δούκισσας της Πλακεντίας. Μια
πυρκαγιά που κατέδειξε την αδυναμία
του υφιστάμενου συστήματος πυρόσβεσης και απασχόλησε για καιρό τους
αριστοκρατικούς κύκλους της τότε
Αθηναϊκής κοινωνίας, με αποτέλεσμα
ο τότε Υπουργός Στρατιωτικών Δημήτριος Καλλέργης, να συγκροτήσει ειδικό
Στρατιωτικό Τμήμα αποκλειστικής
πυροσβεστικής αποστολής. Στις 28
Οκτωβρίου 1854 ιδρύθηκε ο Λόχος
Πυροσβεστών με δύναμη 92 ανδρών, με
έδρα του το κτήριο στον περίβολο της
Παλιάς Βουλής, εκεί όπου σήμερα είναι
το κτήριο του Ο.Τ.Ε. στην οδό Σταδίου.
Η δύναμη του Λόχου Πυροσβεστών
για τις ανάγκες της τότε, μικρής Αθήνας ήταν αρκετή, πλην όμως διέθετε
πρωτόγονα μέσα και δεν ήταν δυνατό
να καλύψει με αυτά τις μεγάλες ανάγ-

Με την πάροδο των χρόνων έγινε
αντιληπτό ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με την κατάλληλη υλικοτεχνική
υποδομή και εκπαιδευμένο προσωπικό, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο κοινωνικής προστασίας. Παρόλα αυτά το
πυρ θα παραμείνει ένας ανίκητος εχθρός της ανθρωπότητας και, όπως
λένε οι Πυροσβέστες, αν την φωτιά δεν
την πιάσεις στα πρώτα κρίσιμα λεπτά, τότε είναι ανεξέλεγκτη, ιδίως όταν
έχει αρωγό τις καιρικές συνθήκες.
Ο αγώνας του ανθρώπου απέναντι
στη φωτιά παραμένει άνισος και προαιώνιος. Έτσι, και η ιστορία της πυροσβεστικής βαδίζει παράλληλα με την
εξέλιξη της ανθρωπότητας.

ΕΦΚΑ:
Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας - ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ΕΦΚΑ κατατίθεται στην εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ.
Οι πολίτες που κατοικούν σε περιοχές μακριά από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ ή δεν έχουν εξοικειωθεί με τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του Φορέα, μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των
Κ.Ε.Π. Ν 3013/2002.
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ:
Στους απόστρατους των Σωμάτων Ασφαλείας για να τους χορηγηθεί η αποζημίωση των εξόδων κηδείας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια γραφεία Διαχείρισης - χρηματικού στις
έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων και των Διοικήσεων των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατόπιν θα τους χορηγηθεί από αυτούς.
Χρειάζεται να κατατεθεί αίτηση στην Δ΄ Διεύθυνση Συντάξεων
- Τμήμα: Μεταβολών του e-ΕΦΚΑ–ΕΤΕΑΕΠ (πρώην Γ.Λ.Κ.) επί της
οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα (Σύνταγμα) Τ.Κ. 10557, για να τους
χορηγηθεί σχετική βεβαίωση την οποία μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ Τραπέζης και τιμολόγιο
του γραφείου τελετών), να τα καταθέσουν στις Διοικήσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. (Οι αιτήσεις μπορούν να ληφθούν από
τα γραφεία της Ένωσης ή να σας σταλούν ηλεκτρονικά).
Για όλα τα ανωτέρω, περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
λαμβάνετε τηλεφωνικά στα γραφεία της Ένωσης.
Πρόεδρος ΕΑΑΠΣ Παναγιώτης Βελής
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Συνομιλώντας με τους Συναδέλφους
Του Αντιστράτηγου ΠΣ ε.α. Ανδρέα Αθ. Μαρκαντώνη

Σήμερα η στήλη φιλοξενεί τον Αντιστράτηγο - Υπαρχηγό ΠΣ ε.α. Νικόλαο Γ. Διαμαντή
Φίλε, συμμαθητή
και συναγωνιστή Πρόεδρε Νίκο, είναι χαρά
μου που ανταποκρίθηκες στην πρόσκλησή
μου, Θα ξεκινήσουμε
την συζήτησή μας από
τα χρόνια που υπηρέτησες την Ένωση Αξιωματικών Πυρ/κού Σώματος από τη θέση του πρώτου Προέδρου. Θέλω να μου πεις πως: και γιατί;
δημιουργήθηκε η (ΕΑΠΣ) και ποια τα κυριότερα
επιτεύγματα επί της προεδρίας σου;
Αγαπητέ συνάδελφε και συναγωνιστή από
ιδρύσεως της ΕΑΠΣ φίλε Ανδρέα, όπως πολύ καλά
ξέρεις η ΕΑΠΣ ιδρύθηκε από την αγωνία των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για μια καθαρή, ανεξάρτητη και δυναμική φωνή, προκειμένου να προστατέψουν την αξιοπρέπειά τους,
την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και να εξασφαλίσουν δίκαιη επαγγελματική εξέλιξη και
καταξίωση και βέβαια να υπηρετήσουμε επάξια
το αξίωμα με το οποίο η Πατρίδα μας τίμησε. Σκοπός μας ήταν να προτείνουμε, να συνεργασθούμε, να βοηθήσουμε και με συναινετικό πνεύμα
μέσα από διαδικασίες συμμετοχής, διαφάνειας και
αξιοπρέπειας να προωθήσουμε και να στηρίξουμε τις απαιτούμενες τομές για την είσοδο του
Π.Σ. στον 21ο αιώνα. Βλέποντας σήμερα από απόσταση τα γεγονότα θεωρώ ότι συμβάλλαμε πολλαπλά σε ζητήματα βελτίωσης της θέσης των
Αξιωματικών αλλά και του συνόλου του Π.Σ. οικονομικά, υπηρεσιακά και κοινωνικά. Θεωρώ
ότι μεγάλα επιτεύγματα ήταν:
3 Οι μισθολογικές προαγωγές των Αξιωματικών αρχικά και του συνόλου των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων στην συνέχεια. Χαρακτηριστικά να πω ότι όταν για πρώτη φορά ανακοίνωσα το αίτημα στην τότε ηγεσία του Π.Σ. προκειμένου να προσδιορισθεί η οικονομική επιβάρυνση του αιτήματος, αντιμετώπισα δυσπιστία
και από ορισμένους ειρωνεία. Οφείλω όμως να
ομολογήσω ότι ούτε μια στιγμή δεν ήταν απέναντι
στο αίτημα και βοήθησαν για την επίτευξή τους.
3 Η σημαντική συμβολή μας στην ανάληψη
της Δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό
Σώμα. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την συμβολή
της τότε πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Σώματος για τις πρωτοβουλίες αλλά και την τεκμηρίωση του εγχειρήματος. Όμως δεν πρέπει να
παραβλέπουμε και τους αγώνες των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο επίπεδο της κοινωνίας και της αποδοχής καθόσον υπήρχε ισχυρό αντίθετο ρεύμα.
3 Ο επανασχεδιασμός του οργανογράμματος
του Π.Σ. με την παράλληλη διεύρυνση της επετηρίδας με τις Περιφερειακές Διοικήσεις και τις
Διοικήσεις Νομών αλλά και με την ίδρυση νέων
Υπηρεσιών και Μονάδων.
3 Η αναβάθμιση των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών και η ανάληψη της Διοίκησης
από τους Πλοηγούς Κυβερνήτες.
3 Η αναβάθμιση και η αποκέντρωση των Γραφείων πυρασφαλείας και κατάργηση του βε-

βαιωτικού χαρακτήρα των πιστοποιητικών πυροπροστασίας.
3 Η καθιέρωση της εισόδου των Αξιωματικών
και των Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα
με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αίτημα που προβλήθηκε για πρώτη φορά από την Ένωσή μας στις
αρχές της δεκαετίας 2000 – 2010.
3 Συμμετοχή και καθιέρωση στις διεθνείς
επαγγελματικές Οργανώσεις όπως είναι η FEU. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ένωσή μας ήταν, δια της
FEU, εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για
τον Ενιαίο Πανευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης 112.
3 Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των κρίσεων και προαγωγών και η χορήγηση στον κρινόμενο των Εκθέσεων Ικανότητας.
3 Έκδοση του περιοδικού ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. Ορισμένες στήλες όπως το ΧΙΟΥΜΟΡ,
οι ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ και ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ, έγραψαν ιστορία γιατί αναδείκνυαν και καυτηρίαζαν γεγονότα, πρόσωπα και καταστάσεις με ιδιαίτερο τρόπο και διαφορετική προσέγγιση που ήταν πολλές
φορές αποτελεσματικότερες από άλλες μορφές
διεκδίκησης.
Έχεις υπηρετήσει τα περισσότερα χρόνια
της σταδιοδρομίας σου, σε καίριες θέσεις διοικητικής υποστήριξης του ΑΠΣ, Τι θυμάσαι από
αυτά τα χρόνια και αν νοιώθεις ικανοποίηση, γιατί έκανες το καλύτερο δυνατόν που μπορούσες για
τους συναδέλφους και το Σώμα;
Τα δημιουργικότερα χρόνια ήταν τα χρόνια
στην Πυροσβεστική Ακαδημία και ιδιαίτερα με την
ίδρυση της Σχολής Πυροσβεστών στα Βίλια, της
οποίας υπήρξα ο πρώτος Διοικητής και οργάνωσα το σύνολο των κτιριακών, οργανωτικών, διοικητικών και εκπαιδευτικών υποδομών σε ένα
χώρο ο οποίος προβλέπονταν για διαφορετικές
χρήσεις. Η σημαντικότερη όμως προσφορά και
υπηρεσία, στους συναδέλφους αλλά και στην κοινωνία νιώθω ότι ήταν το καλοκαίρι του 2007 που
ως υπεύθυνος επικοινωνιακής διαχείρισης της
κρίσης που ξέσπασε από τις μεγάλες πυρκαγιές
της Πελοποννήσου.
Σε όλες όμως τις θέσεις που υπηρέτησα το
έργο ήταν αποτέλεσμα συνεργασιών και αξίας
των συνεργατών με τους οποίους μοιραζόμασταν
το κοινό όραμα.
Παράλληλα με όλα τα άλλα στο ενεργητικό
σου καταγράφεται και συγγραφικό έργο. Πες μου
με λίγα λόγια γι’ αυτό;
Άλλος ένας τομέας που η συνεργασία είχε αποτελέσματα, καθόσον έγινε δυνατόν να δημιουργηθεί μια σημαντική βιβλιογραφία στην οποία
είχα την τιμή να συμβάλω και συγκεκριμένα:
• Ασύμμετρες πυρκαγιές το 2007 στην Ελλάδα. Έκδοση 2016. Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης
• Διαχείριση Κρίσεων από Μαζικές Καταστροφές. Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις. Έκδοση
2013, Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης.
• Διαχείριση της Ασφάλειας. Το νέο περιβάλλον τρωτότητας και ασύμμετρων απειλών Έκδοση 2017 Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης.
• 1984 Τα γεγονότα της Πυροσβεστικής Σχολής (e-book) Έκδοση 2015. Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης

• Η ασφάλεια σε άμυνα (e-book) Έκδοση
2016. Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης.
• Κανονισμός Στολών Πυροσβεστικού Σώματος. Έκδοση 1992. Ν. Διαμαντής
• Πυροσβεστική Εκπαίδευση. Έκδοση 1996.
Συντακτική ομάδα στην οποία συμμετείχες και
εσύ φίλε Ανδρέα με τους εκπαιδευτές της Σχολής
Πυροσβεστών.
• Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Έκδοση 2005. Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης.
• Εγχειρίδιο Δόκιμου Πυροσβέστη. Έκδοση
2006. Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης.
• Πυροσβέστης και Σύγχρονο Πυροσβεστικό
Σώμα. Έκδοση 2007. Ν. Διαμαντής – Ι. Σταμούλης.
• Εφαρμογές Δημοσιονομικού Δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα. Έκδοση 2007. Ν. Διαμαντής –
Ν. Αλεξόπουλος.
Αποστρατεύτηκες σχετικά νωρίς. Αυτό κατά
την άποψή μου ήταν κακό και καλό. Κακό για το
Σώμα γιατί θα μπορούσες να προσφέρεις περισσότερα και καλό για σένα, γιατί ξεκίνησες μια νέα
επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα. Από ότι ξέρω πετυχημένη. Θέλω να μου περιγράψεις με λίγα λόγια τι ακριβώς κάνεις; Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που κάνεις; Και τι
θα συμβούλευες ένα συνάδελφο που τώρα αποστρατεύεται και έχει τις κατάλληλες γνώσεις και
ικανότητες;
Η ζωή είναι ένα βιβλίο αν δεν γυρίσεις όλες τις
σελίδες δεν θα καταλάβεις ποτέ το νόημα. Στο Π.
Σ. προσφέραμε, υπηρετήσαμε και το αγαπήσαμε.
Η αφυπηρέτηση είναι ένας καινούργιος δρόμος
που πρέπει να τον διαβείς κοιτάζοντας μπροστά
και όχι πίσω, Από το Σώμα μου λείπει ο Μύθος
του, η προσφορά του και οι άνθρωποι που συμπορευθήκαμε σε ένα κοινό σκοπό πάνω και πέρα
από το μικρό υπηρετώντας το μεγάλο. Σήμερα
έχω ιδρύσει την εταιρεία «ΑΛΕΞΙΠΥΡΟ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» που παρέχει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πυρασφάλειας και
Πολιτικής Προστασίας όπως: Διερεύνηση Εγκλημάτων Εμπρησμού, Τεχνικές Εκθέσεις – Πραγματογνωμοσύνες. Αξιολόγηση εγκαταστάσεων
και επιχειρήσεων των μέτρων, μέσων και συστημάτων πυροπροστασίας. Σχεδιασμό και κατάρτιση Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών, Εκκένωσης
Διάσωσης και Διαφυγής καθώς και συμβουλευτική για οργανισμούς, επιχειρήσεις, ΟΤΑ και φορείς του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
Έρευνα και Εκπαίδευση σε θέματα πυρασφάλειας
και Πολιτικής Προστασίας, Κατάρτιση Μελετών
πυροπροστασίας και έκδοση πιστοποιητικών. Εκδόσεις εξιδεικευμένων εντύπων και βιβλίων. Οργάνωση Εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.
Με την αφυπηρέτηση δεν τελειώνει τίποτα
υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και ευκαιρίες αρκεί να
έχεις όρεξη για δημιουργία.
Αντιστράτηγε – Υπαρχηγέ Διαμαντή, Φίλε
Νικόλα σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή
την όμορφη και χρήσιμη συζήτησή μας. Να ξέρεις
ότι οι στήλες της εφημερίδας μας “ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ” θα είναι
πάντα στη διάθεσή σου.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ, ο ήρωας της Ακρόπολης: Μύθος ή πραγματικότητα.
Ο φρουρός της σημαίας στην Ακρόπολη, αφού τυλίχθηκε με την ελληνική σημαία,
έπεσε από τον ιερό βράχο και σκοτώθηκε.
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Γράφει ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

Όσοι έτυχε να ζούμε μαίας ώρμησεν εκ της Ακροπόλεως κρημνισθείς
στα χρόνια της γερμανικής και εφονεύθη».
Επίσης ο διακεκριμένος ιστορικός Νίκολας Χάκατοχής είχαμε ακούσει
σαν θρύλο την είδηση που μοντ γράφει:
είχε μεταδώσει το B.B.C.,
«Την 27ην Απριλίου 1941, λίγο προτού χαράξει,
ότι όταν στις 27-4-1941 οι όλα ήταν κλειστά. Τότε έμαθα ότι οι Γερμανοί διέΓερμανοί μπήκαν στην Αθή- ταξαν τον φρουρό της Ακρόπολης να κατεβάσει το
να και ένα γερμανικό άγη- ελληνικό σύμβολο. Πράγματι εκείνος την υπέστειλε,
μα ανέβηκε στον ιερό βρά- τυλίχθηκε με αυτήν και αυτοκτόνησε πέφτοντας από
χο για να υψώσει την γερμανική σημαία στον ιστό τον βράχο».
που βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά του, ο εύζωνας
Η εφημερίδα Daily Mail στο από 9 Ιουνίου
φρουρός της σημαίας στην Ακρόπολη, αφού τυ- 1941 δημοσίευμά της γράφει:
λίχθηκε με την ελληνική σημαία, έπεσε από τον ιερό
«Ο Κώστας Κουκίδης, Έλληνας στρατιώτης ο
βράχο στο γκρεμό προς τα Αναοποίος φρουρούσε το εθνικό σύμφιώτικα και σκοτώθηκε.
βολο των Ελλήνων πάνω στην
Το περιστατικό αυτό της θυΑκρόπολη, τυλιγμένος με την Γασίας του εύζωνα φρουρού αφενός
λανόλευκη εφόρμησε στο κενό και
επισκιάσθηκε από το ηρωικό κααυτοκτόνησε (27-4-1941)».
τόρθωμα των δύο νεαρών και
Ο Μενέλαος Λουντέμης στο
πρώτων αντιστασιακών που
διήγημά του «Τα άλογα του Κούέκλεψαν την γερμανική σημαία
περ», που γράφτηκε τον Οκτώαπό την Ακρόπολη, γεγονός που
βριο 1944 αναφέρει: «την κατέμεταδόθηκε παγκοσμίως και χαι- picture alliance via Getty Images Μάιος βασε, τυλίχθηκε μέσα και έπεσε
ρετίστηκε σαν πρώτη πράξη ανχωρίς ηρωισμούς απ’ το βράχο».
1941. Η Ελληνική σημαία και δίπλα
η σημαία της ναζιστικής Γερμανίας.
τιστάσεως, αφετέρου λόγω των
Το λεύκωμα του ΚΚΕ με τίτλο
ειδικών περιστάσεων της κατοχής
«Έπεσαν για τη ζωή» γράφει:
και της έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης για
«Τη στιγμή που άλλοι έδιναν γη και ύδωρ στους
πάρα πολλά χρόνια το παραπάνω ηρωικό γεγονός χιτλερικούς, ο Έλληνας στρατιώτης, πιστός στα
επλανάτο σαν θρύλος προφορικά χωρίς καμιά πατριωτικά ιδανικά, προτίμησε να αυτοκτονήσει τυεπίσημη επιβεβαίωση, γιατί δεν ήταν καν γνωστό λιγμένος με τη γαλανόλευκη πέφτοντας από τον ιερό
ούτε το όνομα του ηρωικού φρουρού.
βράχο της Ακρόπολης παρά να ανεβάσει στον ιστό
Την αχλή του μύθου ξεκαθάρισε η φίλη κ. Σία τη σβάστικα».
Το γεγονός με βάση μαρτυρίες επιζώντων πεΧριστοπούλου, πρόεδρος των συνταξιούχων δικηγόρων Αθηνών, με άρθρο της στην εφημερίδα “Δι- ριγράφει ο ερευνητής-ιστορικός Κώστας Κωστόκηγορικός Κόσμος” τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2021 πουλος ως εξής:
και τίτλο «Κωνσταντίνος Κουκίδης, ένας ξεχασμέ«Ο ‘Ηρωας Στρατιώτης χτυπώντας πάνω στα
νος ήρωας» και με την άδειά της θα αντλήσω στοι- βράχια στη διαδρομή της πτώσεώς του στον γκρεχεία από αυτό για την παρουσίαση του όλου θέ- μό από τον βράχο της Ακροπόλεως, όταν τελικά καματος.
τρακυλώντας έπεσε στην οδό Θρασύλλου στην
Αρχικά αρκετοί αμφισβήτησαν το γεγονός και Πλάκα, είχε πολτοποιηθεί και η στολή του ήταν κατην ύπαρξη του εύζωνα φρουρού της σημαίας ταξεσχισμένη».
στην Ακρόπολη για διαφόρους λόγους και γιατί δεν
Ο αντιστασιακός Χαράλαμπος Ρούπας σε δηβρέθηκαν σχετικά στοιχεία από τα αρχεία της μοσίευμά του περιγράφει την προσωπική του εμτότε βασιλικής ευζωνικής φρουράς που να επιβε- πειρία από σχετική έρευνα που έκανε πολύ αργόβαιώνουν την ύπαρξή του.
τερα.
Ο συγγραφεύς Ιωάννης Γιαννόπουλος εξηγεί, ότι
Ψάχνοντας βρήκαν στο Μακρυγιάννη ένα συνκατά την διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου η ταξιούχο τσαγκάρη, ο οποίος είναι γιος του παγοΕθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) τμήμα Θησείου πώλη ο οποίος με το καροτσάκι του πάγου τον πήρε
είχε αποφασίσει όπως τα μέλη της να εκτελούν κα- και τον πήγε στο Α΄ Νεκροταφείο και ο οποίος τους
είπε:
θήκοντα φρουρού της σημαίας στην Ακρόπολη.
«Εκείνη την ημέρα είχαμε κλεισθεί στα σπίτια
Στις 27-4-1941 καθήκοντα σκοπού εκτελούσε
ο δεκαεπτάχρονος Κωνσταντίνος Κουκίδης, που δεν μας, όπως όλη η Αθήνα. Εγώ τότε ήμουν 16 χρονών.
Ακούσαμε στο δρόμο μια γριά που στρίγγλιζε. Πεήταν εύζωνας, αλλά μέλος της Ε.Ο.Ν. Θησείου.
Όταν οι Γερμανοί του ζήτησαν να κατεβάσει τη ταχτήκαμε στο δρόμο δύο-τρεις για να δούμε το τι
σημαία, αυτός αντί να την παραδώσει τυλίχτηκε με συμβαίνει και τότε είδαμε το τραγικό αυτό θέαμα.
αυτή και έπεσε από το βράχο της Ακρόπολης και Ένα χιλιοστραπατσαρισμένο πτώμα ντυμένο στο
χακί και μια σημαία γύρω του ματωμένη. Χαρτιά,
σκοτώθηκε.
Φαίνεται, ότι τα αρχεία της Ε.Ο.Ν. Θησείου πορτοφόλι κ.λπ. δεν βρέθηκαν επάνω του εκτός από
δεν βρέθηκαν και έτσι δεν υπάρχουν έγγραφες απο- ένα δελτάριο που έγραφε το όνομα του. Το δελτάδείξεις για την ύπαρξη του φρουρού και της θυσίας ριο το κράτησε ένας φίλος του πατέρα μου, επειδή
του, αλλά υπάρχουν πολύ αξιόπιστες μαρτυρίες για ο πατέρας μου και εγώ μοιράζαμε κολώνες πάγου στα
το γεγονός αυτό με κυριότερη του Αρχιεπισκόπου σπίτια είχαμε ένα καρότσι. Το έβαλαν το παλικάρι
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθου, που γρά- μέσα μαζί με τη σημαία το σκέπασαν με μια κουβέρτα
και το πήγαν μαζί με το φίλο του στο Α΄ Νεκροταφει στο ημερολόγιο του:
«Ο ‘Ελλην φρουρός της Ελληνικής σημαίας επί της φείο».
Η θυσία αυτή του Έλληνα φρουρού προΑκροπόλεως, μη θελήσας να παραστή μάρτυς του
θλιβερού θεάματος της αναρτήσεως της εχθρικής ση- κάλεσε φοβερή αίσθηση σε συμμάχους και

εχθρούς μέχρι που και ο Χίτλερ διάταξε δίπλα
στη σβάστικα να κυματίζει η ελληνική σημαία.
Το 2000 επί Δημαρχίας
Δημητρίου Αβραμόπουλου εντοιχίστηκε μαρμάρινη αναμνηστική πινακίδα επί του
βράχου και στο σημείο, που
έπεσε ο ήρωας φρουρός, όπου
κάθε χρόνο τελείται ανελλιπώς επιμνημόσυνη δέηση με
πρωτοβουλία της Πανελληνίου Ενώσεως Ποντίων Αξιωματικών «Αλέξανδρος Υψηλάντης».
Είναι όμως απορίας άξιον, πως μια τόσο μεγάλη και ηρωική θυσία δεν έτυχε επίσημης αναγνώρισης εκ μέρους της Πολιτείας και απόδοσης μεταθανατίων τιμών, όπως έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις.
Νομίζω, ότι στην εποχή μας που εκλείπει σταδιακά και ανεπαίσθητα ο σεβασμός στους θεσμούς και τα εθνικά σύμβολα η επίσημη εκ μέρους
της Πολιτείας αναγνώριση της θυσίας του Κωνσταντίνου Κουκίδη, η απόδοση μεταθανατίων τιμών και η προβολή της θυσίας του θα συμβάλει
στην ενίσχυση του οφειλομένου σεβασμού στους
θεσμούς και τα εθνικά σύμβολα.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
(Καλοκαίρι 2021)

Συνάδελφοι Πυροσβέστες
Με αφορμή την αντιπυρική περίοδο που
από τα πρώτα δείγματα προβλέπεται αρκετά
δύσκολη, εμείς οι Απόστρατοι Αξιωματικοί του
Σώματος, θέλουμε να εξάρουμε για μια ακόμη
φορά το δύσκολο και επίπονο έργο που εκτελείτε καθημερινά.
Εργάζεστε με αυταπάρνηση, αλτρουισμό,
χωρίς εγωισμούς, μέσα στην μουντζούρα. Είστε
οι άνθρωποι της «αντίθετης κατεύθυνσης», όταν οι άλλοι φεύγουν εσείς πηγαίνετε,
για να σώσετε ζωές, περιουσίες και να προστατεύσετε τον ανεκτίμητο δασικό πλούτο
της χώρας μας.
Το Σώμα μας, όπως όλοι μας γνωρίζουμε
ήταν και είναι ο κυριότερος βραχίονας της
Πολιτικής Προστασίας και ιδιαίτερα τώρα,
λόγω της πανδημίας με τις πολύπλευρες αρμοδιότητες αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις σας.
Συνάδελφοι, που ενεργείτε ή που θα ενεργήσετε αύριο στα μέτωπα των δασικών πυρκαγιών ή άλλων συμβάντων, να γνωρίζετε ότι
η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ θα είναι δίπλα σας και
θα σας συνοδεύουν οι ευχές της.
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
1822-1823, 1833-1834, 1841, 1844,
1854-1855, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 1823, Γεώργιος Κουντουριώτης 1823-1826, 1848, Ανδρέας
Ζαΐμης 1826-1827, Ιωάννης Καποδίστριας 1827-1831, Γεώργιος Μαυρομιχάλης 1827-1828, Αυγουστίνος
Καποδίστριας 1831-1832, Σπυρίδων Τρικούπης 1833, Ιωάννης Κωλέττης 1834-1835,
1844-1847, Ιωσήφ Λουδοβίκος Άρμανσπεργκ
1835-1837, Ιγνάτιος Φον Ρούντχαρτ 1837,
Ανδρέας Μεταξάς 1843-1844, Κωνσταντίνος
Κανάρης 1844, 1848-1849, 1864, 1864-1865, 1867,
1877, Κίτσος Τζαβέλας 1847-1848, Αντώνης
Κριεζής 1849-1854, Δημήτριος Βούλγαρης 18551857, 1862-1863, 1863-1864, 1865, 1866, 18681869, 1871-1872, 1874-1875, Αθανάσιος Μιαούλης
1857-1862, Ιωάννης (Γεναίος) Κολοκοτρώνης
1862, Αριστείδης Μωραϊτίνης 1863, 1867-1868, Ζηνόβιος Βάλβης 1863, 1864, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 1892, Σωτήριος Σωτηρόπουλος
1893, Νικόλαος Δηλιγιάννης 1895, Δημήτριος
Ράλλης 1897, 1903, 1905, 1920-1921, Αλέξανδρος
Ζαΐμης 1897-1899, 1901-1902, 1915, 1916, 1917,
1926-1928, Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1915, 1915,
1916-1917, 1917, 1920, 1924, 1928-1932, 1933,
Δημήτριος Γούναρης 1915, 1921-1922, Στέφανος Σκουλούδης 1915-1916, Νικόλαος Καλογερόπουλος 1916, 1921, Σπυρίδων Λάμπρος 19161917, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης 1922, Νικόλαος
Στράτος 1922, Νικόλαος Τριανταφυλλάκος 1922,
Αναστάσιος Χαραλάμπης 1922, Σωτήριος Κροκιδάς 1922, Στυλιανός Γονατάς 1922-1924, Γεώργιος Καφαντάρης 1924, Αλέξανδρος Παπαναστασίου 1924, 1932, Θεμιστοκλής Σοφούλης

1924, 1945-1946, 1947-1949, Ανδρέας
Μιχαλακόπουλος 1924-1925, Θεόδωρος Δ. Πάγκαλος-Δικτάτορας 19251926, 1926, Αθανάσιος Ευταξίας
1926, Γεώργιος Κονδύλης 1926,
1935, Παναγής Τσαλδάρης 19321933, 1933-1935, Αλέξανδρος
Οθωναίος 1933, Κωνσταντίνος Δεμερτζής 1935-1936, Ιωάννης Μεταξάς-Δικτάτορας 1936-1941, Αλέξανδρος
Κορυζής 1941, Εμμανουήλ Τσουδερός 1941,
1941-1944, Γεώργιος Τσολάκογλου-Διορισμένος
από τις κατοχικές δυνάμεις 1941-1942, Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος-Διορισμένος από τις κατοχικές δυνάμεις 1942-1943, Ιωάννης Ράλλης-Διορισμένος από τις κατοχικές δυνάμεις 1943-1944, Σοφοκλής Βενιζέλος 1944, 1950, 1950-1951, Γεώργιος
Παπανδρέου 1944, 1944-1945, 1963, 1964-1965, Νικόλαος Πλαστήρας 1945, 1950, 1951-1952, Πέτρος
Βούλγαρης 1945, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός 1945, Παναγιώτης Πουλίτσας 1946, Κωνσταντίνος Τσαλδάρης 1946-1947, Δημήτριος Μάξιμος 1947, Αλέξανδρος Διομήδης 1949-1950,
Ιωάννης Θεοτόκης 1950, Δημήτριος Κιουσόπουλος 1952, Αλέξανδρος Παπάγος 1952-1955, Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής 1955-1958, 1958-1961,
1961-1963, 1974-1980, Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος 1958, Κωνσταντίνος Δόβας 1961,
Παναγιώτης Πιπινέλης 1963, Στυλιανός Μαυρομιχάλης 1963, Ιωάννης Παρασκευόπουλος 19631964, 1966-1967, Γεώργιος Αθανασιάδης-Νόβας
1965-1965, Ηλίας Τσιριμώκος 1965, Στέφανος
Στεφανόπουλος 1965-1966, Παναγιώτης Κανελλόπουλος 1945, 1967, Κωνσταντίνος ΚόλλιαςΜετά το πραξικόπημα του 1967 1967, Γεώργιος
Παπαδόπουλος-Πραξικοπηματίας 1967-1973,
Σπυρίδων Μαρκεζίνης-Σε δικτατορική κυβέρνηση

ΑΓΝΩΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τα Χωριά των Αγράφων επί τουρκοκρατίας

Όταν Σουλτάνος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο Σουλεϊμάν
(1520-1566 μΧ), που επονομάστηκε «Μεγαλοπρεπής» και «Νομοθέτης», η
Τουρκία έφτασε στο απόγειο της δύναμής της. Θέλησε τότε ο Σουλεϊμάν να
υποτάξει και τους κατοίκους των Αγράφων, που διατηρούσαν ένα είδος αυτονομίας. Έστειλε πολυάριθμο στρατό με τον αρχιστράτηγο της Θεσσαλίας,
που υπογράφει ως Βεϊλέρ Βεγί πασάς, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Κάλεσε τότε ο Τούρκος αρχιστράτηγος τους προύχοντες των Αγράφων στο χωριό Τσαμάσι (σημερινή Ανάβρα) της Καρδίτσας που βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Κατάχλωρου, για την υπογραφή συνθήκης.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΣΙΟΥ

Άπαντα τα χωρία των Αγράφων αποτελούσιν
αυτονομίαν, η οποία διοικείται υπό συμβουλίου, έχοντος έδραν την παρά το οροπέδιον Νεβροπόλεως ονομαστήν κωμόπολιν (Κασαμπά) Νεοχώριον.
Ουδεμία τουρκική οικογένεια επιτρέπεται να κατοικήση εις τα χωρία των Αγράφων, εκτός του
Φαναρίου. Οι κάτοικοι των πεδινών και ορεινών μερών επικοινωνούν ελευθέρως. Εκάστη κοινότης των
Αγράφων υποχρεούται να πληρώνη εις την
Υψηλήν Πύλην ετησίως πεντήκοντα χιλιάδας γρόσια. Το ποσόν δε τούτο θ’ αποστέλλεται παρά του ειρημένου συμβουλίου δι εμπίστου προσώπου εις την έδραν της ευδαιμονίας (Κ/πολιν).

Εγένετω εν Ταμασίου τη 10η Μαΐου 1525
Βέιλερ Βέης Αρχιστράτηγος Θεσσαλίας
Οι προύχοντες των Αγράφων

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α Ανδρέας Μαρκαντώνης

1973, Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος-Σε δικτατορική κυβέρνηση 1973-1974, Γεώργιος Ράλλης
1980-1981, Ανδρέας Παπανδρέου 1981-1989,
1993-1996, Τζαννής Τζαννετάκης 1989, Ιωάννης
Γρίβας 1989, Ξενοφών Ζολώτας 1989-1990, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 1990-1993, Κωνσταντίνος Σημίτης 1996-2004, Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής 2004-2009, Γεώργιος Α. Παπανδρέου
2009-2011, Λουκάς Παπαδήμος 2011-2012, Παναγιώτης Πικραμένος 2012, Αντώνης Σαμαράς
2012-2015, Βασιλική Θάνου 2015, Αλέξης Τσίπρας 2015-2019, Κυριάκος Μητσοτάκης 2019- σήμερα.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παύλος Κουντουριώτης 1924-1926, 19261929, Αλέξανδρος Ζαΐμης 1929-1935, Φαίδων Γκιζίκης-Διορισμένος από την Χούντα των Συνταγματαρχών 1973-1974, Μιχαήλ Στασινόπουλος 19741975, Κωνσταντίνος Τσάτσος 1975-1980, Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής 1980-1985, 1990-1995,
Ιωάννης Αλευράς 1985, Χρήστος Σαρτζετάκης
1985-1990, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος 19952005, Κάρολος Παπούλιας 2005-2015, Προκόπης
Παυλόπουλος 2015-2020, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου 2020-σήμερα.

ΒΑΣΙΛΕΙΣ

Βασιλεύς Όθων 1832-1862, Γεώργιος Α΄ 18631913, Κωνσταντίνος Α΄ 1913-1917, 1920-1922,
Αλέξανδρος Α΄ 1917-1920, Γεώργιος Β΄ 1922-1924,
1935-1947, Παύλος Α΄ 1947-1964, Κωνσταντίνος
Β΄ 1964-1974.
ΠΗΓΗ: ΕΛΛΑΔΑ 2021
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.
Ανδρέας Μαρκαντώνης

Η μεγαλύτερη Ελληνική σημαία
στον κόσμο υψώθηκε με αερόστατο
πάνω από τη Λίμνη Πλαστήρα
Υψώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9
Μαΐου 2021 στον ουρανό της λίμνης Πλαστήρα με αερόστατο
που σηκώθηκε από
το γήπεδο της Πεζούλας, η μεγαλύτερη
Ελληνική σημαία
στον κόσμο!
Το μέγεθός της είναι 1.500 τετραγωνικά μέτρα και το event εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που
διοργάνωσε ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα για τη συμπλήρωση 200 ετών
από την Ελληνική Επανάσταση κατά του Οθωμανικού ζυγού, το 1821.
Το εγχείρημα πέτυχε μερικώς, καθώς η σημαία λόγω κάποιας αστοχίας δίπλωσε κατά την ύψωσή της, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι
σε πλήρη ανάπτυξη κάτω από το αερόστατο. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα απελευθερώθηκε από το αερόστατο που συνέχισε την
πτήση του πάνω από τα μαγευτικά μέρη της λίμνης Πλαστήρα.
ΠΗΓΗ: KarditsaLiveNet

