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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

Παρουσία του ΓενικούΓραμματέα Πολιτικής Προ-στασίας Βασίλη Παπαγε-ωργίου και του ΑρχηγούΠυροσβεστικού ΣώματοςΑντιστράτηγου ΣτέφανουΚολοκούρη τελέστηκε τηνΤετάρτη 21 Ιουλίου 2021,επιμνημόσυνη δέηση στονΚαρέα, στη μνήμη των πε-σόντων ΑρχιπυροσβεστώνΜαλούκου Δημητρίου και Μαυραειδή Θεμιστοκλή, του Πυ-ροσβέστη Διαβολή Αλέξανδρου, καθώς και του Εθελοντή Πυ-ροσβέστη Καραμολέγκου Δημητρίου, οι οποίοι έχασαν τη ζωήτους κατά την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στοδάσος του Καρέα στον Υμηττό, στις 22 Ιουλίου 1998.Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών ΠυροσβεστικούΣώματος εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Αρ-χιπύραρχος ε.α. Φώτης Δημαρέσης, ο οποίος κατέθεσε στε-φάνι στη μνήμη των πεσόντων. 

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ  ΔΕΗΣΗ
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΠΕΣΟΝΤΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  

ΣΤΟΝ  ΚΑΡΕΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής καιενημέρωσης της νέας πολιτικής ηγεσίαςτου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο-

λιτικής Προστασίας από τον Υπουργό Προ-στασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Θεοδωρι-κάκο, τον απερχόμενο Υφυπουργό Πολιτι-κής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και τον Γενικό Γραμ-ματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Πα-παγεωργίου. Στην ομιλία του κατά την ανάληψη τουχαρτοφυλακίου του, ο νέος Υπουργός Κλι-ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,Χρήστος Στυλιανίδης, τόνισε:Εγώ τρία πράγματα θέλω να σας πω, για-τί, όπως είχε αποδείξει και η σημερινή ηγε-σία του Υφυπουργείου, οι άνθρωποι αυτοί

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, πραγ-ματοποιήθηκε στην Αθήνα, Πειραιώς 31, την Κυ-ριακή 11 Ιουλίου 2021 η Γενική Συνέλευση τηςΈνωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβε-στικού Σώματος με θέματα το διοικητικό και οι-κονομικό απολογισμό του απερχόμενου Διοι-κητικού Συμβουλίου, τη συζήτηση για τα τρέ-χοντα θέματα, τον προγραμματισμό δράσεωντης Ένωσης και τέλος τη διεξαγωγή αρχαιρε-σιών για την ανάδειξη νέων Οργάνων της Ένω-σης.Την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συ-νέλευσης κήρυξε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πανα-γιώτης Βελής, ο οποίος αφού καλωσόρισε τουςπαρευρισκόμενους κάλεσε τα μέλη νε εκλέξουντο τριμελές προεδρείο της Συνέλευσης με ανά-ταση των χεριών. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Νι-κόλαος Τσιώπος, και Μέλη ο Νικόλαος ΠοθητόςΨαρομπάς και ο Δημήτριος Ψυχογιός ο Πρό-εδρος της Συνέλευσης Νικόλαος Τσιώπος κατ΄αρχήν αναφέρθηκε στη διαδικασία της συζή-τησης και αμέσως μετά έδωσε το λόγο στονΠρόεδρο της Ένωσης Παναγιώτη Βελή για ταπεπραγμένα του απερχόμενου διοικητικούσυμβουλίου, ο οποίος συνοπτικά αναφέρθηκε:• Στις συναντήσεις με τον Υπουργό Προ-στασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη με τον Υποδιοι-κητή του ΕΦΚΑ, κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ, με τονΑρχηγό του Π.Σ., με το ΜΤΠΥ, με το ΤΕΑΠΑΣΑ,όπου συζητήθηκαν σοβαρά ζητήματα, που βρί-σκονται σε εκκρεμότητα, όπως θεσμικά ασφα-

λιστικά - οικονομικά θέματα, αποφάσεις της Δι-καιοσύνης, κοινωνική περίθαλψη, αξιοποίησητων αποστράτων κ.λπ. • Στη συμμετοχή της Ένωσης στο 21ο Πα-νελλήνιο Συνέδριο της Πανελληνίου Ομοσπον-δίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας(Π.Ο.Α.Σ.Α.) που πραγματοποιήθηκε στο Ξενο-δοχείο Novotel στην Αθήνα, όπου για πρώτηφορά εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμ-βουλίου της Ομοσπονδίας μέλος της Ένωσήςμας.• Στην έκδοση της ηλεκτρονικής εφημερί-δας της Ένωσης, με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙΠΑΡΟΝ ….για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», γιατην οποία ακούγονται ευμενή σχόλια και στηνιστοσελίδα της Ένωσης όπου άμεσα ενημερώ-νονται για τα τρέχοντα θέματα τα μέλη.• Στο πάγιο αίτημά μας να νοσηλεύονταιστα Στρατιωτικά Νοσοκομεία εκτός των μελώνκαι των συζύγων και τα παιδιά μας χωρίς ναυπάρχει όριο ηλικίας. Δυστυχώς όμως λόγω τωνεκτάκτων μέτρων δεν να προχώρησε το θέμααυτό. Θα συνεχίσουμε τις συναντήσεις με τουςαρμόδιους και θα προβούμε σε όλες τις απα-ραίτητες ενέργειες, ώστε να πετύχουμε το στό-χο μας. Επίσης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ομο-σπονδίας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) Ευάγγελο Χριστακόπου-λο που τίμησε με την παρουσία του την Γενική

Υπουργείο  Κλιματικής  Κρίσης 
και  Πολιτικής  Προστασίας 

ΝΕΑ  ΣΕΛΙΔΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομο-σπονδίας Αποστράτων ΣωμάτωνΑσφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.) Μια νέα σελίδα προστέθηκε στηνιστορία της Ομοσπονδίας, γιατί γιαπρώτη φορά Απόστρατος του Πυρο-σβεστικού Σώματος, εκλέχθηκε στο Διοικητικό Συμβού-λιο της Π.Ο.Α.Σ.Α και συγκεκριμένα ο Πρόεδρος τηςΕΑΑΠΣ Παναγιώτης Βελής, ο οποίος κατέλαβε τη θέση τουΕιδικού Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απο-στράτων Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτό και μόνο το γεγονός αποτελεί ακόμη μία απόδειξη, ότι η Ομοσπονδία έχει αγκαλιάσει το σύνολο των αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας σε πανελλαδικό επίπεδο αποκτώντας έτσι κοινωνική απή-χηση και μεγάλη αναγνωρισιμότητα. 
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ Παναγιώτης Βελής μετά

την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Π.Ο.Α.Σ.Α μεταξύ των άλλων είπε: Η επόμενη μέρα θαμας βρει όλους μαζί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την

Εκλογή  του  Προέδρου  της  Ε.Α.Α.Π.Σ.  
Παναγιώτη  Βελή  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Π.Ο.Α.Σ.Α. 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Ένωση  Αποστράτων  Αξιωματικών  Πυροσβεστικού  Σώματος

Συνέχεια στη σελ. 3 

Συνέχεια στη σελ. 2 

Συνέχεια στη σελ. 6 



Αξιότιμε κ. Αρχηγέ Κατόπιν πολλών ερωτημάτων ΑποστράτωνΣυναδέλφων που αφορά προβλήματα που αν-τιμετωπίζουν μετά την αποστρατεία τους και τηνμετέπειτα δικαίωσή τους από το ΣτΕ, για τηνσυμπλήρωση 35 πραγματικών ετών πραγματι-κής υπηρεσίας, και σε συνεννόηση με την νομι-κή σύμβουλο της Ένωσής μας κα. ΑγγελικήΓιαννοπούλου σας γνωρίζουμε τα εξής: Μείζον θέμα έχει ανακύψει με τους διοικη-τικώς αποκατασταθέντες Αξιωματικούς τουΠ.Σ., οι οποίοι κατά τις επανακρίσεις τους, κα-τόπιν ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, οσά-κις προσκρούουν σε έτος επιλογής Αρχηγού Π.Σ.,η Υπηρεσία διαμέσου των Συμβουλίων Κρίσης,παγώνει την αποκατάστασή τους (η οποία ολο-κληρώνεται με τη συμπλήρωση 35 πραγματικώνετών) και αναπέμπει την υπόθεσή τους στοΚ.Υ.Σ.Ε.Α., για να επιλεγούν ή μη, στη θέση τουΑρχηγού Π.Σ., όποτε αυτό συνέβη, σε παρελ-θόντα χρόνο. Η παραπομπή τους στο ΚΥΣΕΑ, σημαίνει ότι,όποτε το Συμβούλιο αυτό συνεδριάσει (σεάγνωστο χρονικό διάστημα, διότι δεν υπάρχειχρονική δέσμευση), προφανώς και σύμφωνα μετα δεδομένα της κοινής πείρας και λογικής, δενθα τους ορίσει Αρχηγούς του Π.Σ. αναδρομικά σεπαρελθόν έτος. Σύμφωνα δε με τη διάταξη τουαρθ. 140 ν.4662/2020, οφείλει (το ΚΥΣΕΑ) νατους αποστρατεύσει ευδοκίμως, από το έτος πουπαραπέμφθηκαν. Τα Συμβούλια του Σώματος θαεπανέλθουν εν ευθέτω χρόνω για τις περαιτέρωκρίσεις των Αξιωματικών αυτών, και, θα προ-

σκρούσουν εκ νέου σε επιλογή Αρχηγού του Π.Σ.,νεότερού τους και ούτω καθεξής. Με τη λογική της Διοίκησης, θα παραπέμ-πονται εσαεί στο ΚΥΣΕΑ, θα προσφεύγουν στοΣτΕ να ακυρώσουν την απόφασή του (ΣτΕ ad
hoc 2154/2016), αφού η διάταξη του αρθ.140 παρ. 2 εδ. β του Ν.4662/2020 είναι πανο-μοιότυπη με την διάταξη του αρθ. 38 παρ. 3 εδ.β του Π.Δ..305/92), θα επανέρχονται τα Συμ-βούλια του Σώματος, θα προσφεύγουν κατ’αυτών για την κρίση του ευδόκιμου τερματισμούτης υπηρεσίας τους, κι αυτός ο φαύλος κύκλοςθα επαναλαμβάνεται, εωσότου συμπληρώσουν35 χρόνια πραγματικά στο Σώμα, ώστε να απο-στρατευθούν οριστικά. Η ως άνω πρακτική του Σώματος, πέραν τηςέωλης νομιμότητας, πλήττει τους εν λόγω Αξιω-ματικούς επαγγελματικά, οικονομικά και ηθικά. Επαγγελματικά και οικονομικά διότι: α)αφενός το προηγούμενο διάταγμα περί απο-στρατείας των έχει ακυρωθεί-εξαφανισθεί με τηνακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, συνεπώς η απο-κατάστασή τους δεν έχει ολοκληρωθεί, αντίθε-τα είναι μετέωρη, αφού, το Συμβούλιο του Σώ-ματος δεν προέβη στις περαιτέρω οφειλόμενεςκρίσεις, ώστε να εκδοθεί εκ νέου Π.Δ/μα απο-στρατείας των, αφετέρου β) θα υποστούν με μα-θηματική ακρίβεια και βάση των διατάξεων τουν.4662/2020 αρθ. 140, 145, μια σειρά παρα-πομπών στα Συμβούλια κι από κει στο ΚΥΣΕΑπου θα τους εξοντώσει οικονομικά διότι συνε-πάγεται αντίστοιχες προσφυγές στο ΑνώτατοΑκυρωτικό Δικαστήριο, έως την τελική τους απο-στρατεία με τη συμπλήρωση των 35 ετών στηνενέργεια. Ηθικά, πλήττονται ανεπανόρθωτα, διότιυφίστανται εις το έπακρο την δυσκαμψία καιπλημμελή εφαρμογή του γράμματος και της έν-νοιας του νόμου από τη Διοίκηση, η οποία εθε-λοτυφλεί τόσο σε επίπεδο νομολογίας του ΣτΕ(ad hoc 2154/2016) όσο και σε πρακτικό επί-πεδο, αφού ΟΥΔΕΝΑ ΝΟΗΜΑ έχει η παραπομ-πή τους για κρίσεις Αρχηγού του Π.Σ., έτη πίσω,διότι, πρακτικά, ΔΕΝ μπορούν να γίνουν Αρχη-γοί τώρα του Π.Σ.! Άλλωστε, και η σχετική διάταξη τουν.4662/2020 αρθ. 140, αφορά τους υπηρε-
τούντες Αντιστρατήγους και Υποστρατήγουςτου Σώματος, τους φακέλους των οποίων ΜΟΝΟο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μπορεί να

στείλει στο ΚΥΣΕΑ (και σε πραγματικό χρόνο, όχιοιονεί πραγματικό, όπως στην περίπτωση τωνΑξιωματικών αυτών). 
κ. Αρχηγέ Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε ναεξετάσετε το σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει,είμαστε στην διάθεσή σας μαζί με την νομική μαςσύμβουλο να έρθουμε να σας ενημερώσουμεπροφορικά ή όποιον κρίνεται εσείς απαραίτη-το, για να ξεπεραστεί αυτή η πολύχρονη ταλαι-πωρία που υφίστανται οι απόστρατοι συνά-δελφοι, οι οποίοι είναι όμηροι των αρμοδίων συμ-βουλίων και των δικαστηρίων χάνοντας χρόνοκαι χρήματα. Υπηρετήσαμε και υπηρετείτε το κοινωνικόσύνολο με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο συνε-χίζοντας να αγωνίζεστε για να προωθήσετελύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τονΠυροσβεστικό  Οργανισμό και την θέση του στηνκοινωνία και εμείς, οι Απόστρατοι Αξιωματικοίτου Πυροσβεστικού Σώματος θα είμαστε δίπλασας, αρωγοί σε κάθε προσπάθειά σας. 

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας Βελής Παναγιώτης        Δημαρέσης Φώτιος 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ
…για ένα καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιώτης Βελής του Νικ. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδρέας Mαρκαντώνης του Αθαν. 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φώτιος Δημαρέσης του Χρ. 
ΤΑΜΙΑΣ: Ιωάννης Ζαχίλας του Χρ. 
ΜΕΛΟΣ: Απόστολος Ζαχαρόπουλος του Δημ. 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φώτιος Παππάς του Ευαγ. 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Απόστολος Γεροκώστας του Γεωρ. 
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: Αχιλλέας Κοντογεώργος του Παν.

διεκδίκηση όσων μας αναλο-γούν στο πλευρό του Προέδρου μας και προσω-πικού μου φίλου κ. Ευάγ-γελου Χριστακοπ́ουλου τονοποίο και ευχαριστώ προ-σωπικά για την εμπιστοσύνηπου έδειξε στο πρόσωπό μου,και για τη θέση που μου εμπιστεύτηκε ως Ει-δικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συνέ-δρους που με στήριξαν και με τίμησαν με τηψήφο τους και δηλώνω απερίφραστα πωςσέβομαι τη ψήφο τους και σας διαβεβαιώνωπως θα εξαντλήσω όλες τις δυνάμεις και δυ-νατότητές μου, ώστε να εκπροσωπώ επάξια τιςθέσεις μας. Θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθωστις ευθύνες μου και να είστε βέβαιοι ότι δενθα προδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαιμε σθένος, όπως έκανα μέχρι σήμερα, προκει-μένου να προάγω τα συμφέροντά μας, δε-σμευόμενος ότι θα σας εκπροσωπώ επάξια στιςαρχές και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας, καιθα είμαι η δική σας «φωνή» με πρωταρχικόσκοπό και μέλημα, την επίλυση των διαχρονι-κών προβλημάτων μας και την ικανοποίησητων αιτημάτων μας. 

Εκλογή  του  Προέδρου  της  Ε.Α.Α.Π.Σ.  
Παναγιώτη  Βελή  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Π.Ο.Α.Σ.Α. 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

ΕΠANAΚΡΙΣΕΙΣ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 
Επιστολή  προς  τον  Αρχηγό  του  Σώματος  Αντιστράτηγο  ΠΣ  Στέφανο Κολοκούρη 

για  θέματα  που  αφορούν  τους  Αποστράτους  Συναδέλφους  μας  με  τον  Ν.  4662/2020. 



μιλούσαν λίγο και έκαναν πολλά. Ένα τρα-νό παράδειγμα, ο Γενικός Γραμματέας.Και όλοι εσείς, που είμαστε εδώ σήμερα γιααυτή την τελετή υποδοχής.Το πρώτο: Η κληρονομιά του Χαρδαλιάκαι το πάθος του και αυτή η σφιχτή οικο-γένεια της Πολιτικής Προστασίας που έχτι-σε θα συνεχίσει ακριβώς όπως ήταν, για-τί έδωσε εξετάσεις και πέτυχε.Δεύτερο: Η πρόκληση είναι μεγάλη. ΟΝίκος τελείωσε λέγοντας “καλή τύχη”. Ξέ-ρουμε όλοι ότι αυτή είναι μία ευχή που τηχρειαζόμαστε σε αυτό το πεδίο, κι ένας φί-λος μου από την Αμερική, παιδικός μου φί-λος, μου είπε “από τη μέρα που σε γνώρι-σα, όπου έχει ναρκοπέδια μπαίνεις μέσα. Τιέχεις πάθει; Είσαι addicted?”. Μου το είπεστα αγγλικά. Δεν μπορούσα να πω κι εγώόχι. Δεν μπορούσα να λείπω από αυτή τημάχη, που και ως Έλληνας της Κύπρου μουεμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, και νασυνεχίσω αυτό το μεγάλο έργο που επιτε-λέστηκε εδώ.Δύο πράγματα που έχουν σχέση με τοότι επεκτείνεται το Υπουργείο, από Υπουρ-γείο Πολιτικής Προστασίας και σε Υπουρ-γείο Κλιματικής Κρίσης, κλιματικής αλλα-γής. Πόσα να έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τονενάμιση χρόνο με τόσες κρίσεις; Τώρα,μέσα από αυτές τις νέες δυνατότητες καιχτίζοντας πάνω στο “Αιγίς” και πάνω στηστρατηγική και το οργανόγραμμα πουμας παρέδωσαν χθες το βράδυ με τον κύ-ριο Τουρνά, θα προσπαθήσουμε να επε-κταθούμε πάρα πολύ στα θέματα της πρό-ληψης και της ετοιμότητας, της προετοι-μασίας, prevention and preparedness λέ-γεται στην παγκόσμια ορολογία. Το χρει-αζόμαστε γιατί η κλιματική αλλαγή ήδη μαςξεπέρασε. Ο Νίκος παρέθεσε τι συμβαίνειστον κόσμο ολόκληρο. Είναι πρωτόγνωραφαινόμενα, η ταχύτητα των επιπτώσεωντης κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να συνε-χίσουμε το έργο της Πολιτικής Προστασίας,το αμυντικό, αλλά πρέπει να ενισχύσουμεπολύ την πρόληψη και την προετοιμασίακαι την ετοιμότητα. Θα προσπαθήσουμεμέσα από τα νέα εργαλεία που θα μας πα-ραχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση, νέες αρ-μοδιότητες σε συνεργασία με συναρμόδιαυπουργεία να μπορέσουμε ακριβώς, ναι, ναεπιτύχουμε πάρα πολλά στην πρόληψη.Και το τρίτο, κι εδώ θα κλείσω γιατί δενχρειάζονται πολλά λόγια: Πρέπει να απαν-τήσουμε στις προκλήσεις με έργα, πρέπεινα συνεχίσουμε σε αυτό που μου είπε έναςφίλος: “Ο Χαρδαλιάς ήταν doer” και συνε-χίζουμε έτσι. Αυτό που χρειάζεται είναι νααντιληφθούμε ότι η Πολιτική Προστασία εί-ναι μία αποστολή, όπως ήταν κι αυτή τηνπερίοδο. Αυτή η αποστολή πρέπει να συ-νεχίσει. Θα μείνουμε ως οικογένεια διατη-ρώντας το πάθος Χαρδαλιά και επεκτεί-

νοντας τις αρμοδιότητες για να μιλήσουμεγια την πρόληψη και την ετοιμότητα. Νο-μίζω εδώ πρέπει να σταματήσω και τις επό-μενες μέρες θα προσπαθήσω να σας συ-ναντήσω, όσους περισσότερους μπορώ, γιανα ακούσω κι από εσάς, από πρώτο χέρι,ό,τι έχετε να πείτε μέσα κι από τη δική σαςεμπειρία, για να μπορέσουμε να συνεχί-σουμε σε αυτή τη γραμμή και να χτίσουμεακόμα περισσότερη, καλύτερη ΠολιτικήΠροστασία στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα, μεαυτή την αρχή που έγινε, μπορεί να γίνει τοπρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Σας ευχαρι-στώ πολύ». Κατά την τοποθέτησή του, ο νέος Υφυ-πουργός Κλιματικής Κρίσης και ΠολιτικήςΠροστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σημεί-ωσε:

Αισθάνομαι βαριά την παρακαταθήκη,βαριά και την ευθύνη, απλά θέλω να δη-λώσω εδώ ότι όταν κλήθηκα σε αυτό τοπροσκλητήριο από τον κύριο Πρωθυ-πουργό ανταποκρίθηκα γιατί θεώρησαότι είναι χρέος μου να προσφέρω κι εγώ ό,τιμπορώ, με τις γνώσεις που έχω 40 χρόνιαστις Ένοπλες Δυνάμεις, σε έναν καινούργιοχώρο, με νέες προκλήσεις. Όμως προ-σβλέπω στη συνεργασία που θα έχουμεαπό εδώ και πέρα με τον κύριο Υφυπουρ-γό τον Νίκο Χαρδαλιά. Προσβλέπω σεαυτή τη συνεργασία γιατί ξέρω ότι εδώγνωρίζει την κάθε καρέκλα και τον κάθε άν-θρωπο που κάθεται εδώ και ξέρει τι έχειφτιάξει γιατί αυτός το έφτιαξε. Και πιστεύωότι από τη νέα του θέση, που τυχαίνει νατη γνωρίζω, γνωρίζω τα πράγματα εκεί, θαμπορέσουμε να συνεργαστούμε. Μαζί, όλοιμαζί γιατί κανείς δεν περισσεύει. Και μπο-ρούμε όλοι μαζί να πετύχουμε το κάλλιστοαποτέλεσμα, αυτό που είναι το ζητούμενο,με την καθοδήγηση του κύριου Υπουργού,ο οποίος έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία, τηγνώση, το πολιτικό αισθητήριο που εμείςοι στρατιωτικοί δεν το έχουμε σε μεγάλοβαθμό, την κρίση και με τη δική του κα-θοδήγηση πιστεύω ότι μπορούμε να βά-λουμε κι εμείς το λιθαράκι μας και να φτά-σουμε αυτόν τον χώρο, αυτή την οντότη-τα εκεί που το ονειρεύτηκε ο κύριος Χαρ-δαλιάς, μαζί με τον Γενικό μας Γραμματέα,που επίσης τον ευχαριστώ. 
ΠΗΓΗ: fireservice.gr 
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Υπουργείο  Κλιματικής  Κρίσης 
και  Πολιτικής  Προστασίας 

Πρόκειται για οφθαλμαπάτη που δημιουργείταιαπό τη θέση της υδροφόρας και τη θέση λήψης του βίν-τεο. Κατά πρώτον ελικόπτερο του συγκεκριμένου τύπου,από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν δύναται να πραγ-ματοποιήσει υδροληψία από υδροφόρα για τεχνικούςλόγους και για λόγους ασφαλείας. Κατά δεύτερον αν παρατηρήσει κάποιος προσεκτι-κά θα διαπιστώσει ότι οι τροχοί του ελικοπτέρου καθώςκαι το σύστημα υδροληψίας χάνονται από το πλάνο, γιατον απλούστατο λόγο επειδή κρύβονται πίσω από τηνυδροφόρα που βρίσκεται αρκετά μέτρα πριν από το ση-μείο καθόδου του ελικοπτέρου. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο πραγματοποιεί υδρο-ληψία από ανοικτή δεξαμενή που βρίσκεται δίπλα απότην ορατή δεξαμενή και κατά πάσα πιθανότητα κοντάστην περιοχή Δροσοπηγής Βιλίων. Αυτά για την αποφυγή συγχύσεων, λανθασμένων εν-τυπώσεων και το κυριότερο για την αποφυγή ανέφικτωνπροσδοκιών από τους πολίτες. 
Αθανάσιος Σερεντέλλος 

Αντιστράτηγος ΠΣ – Υπαρχηγός ε.α. 

«Ανεφοδιασμός  πυροσβεστικού 
ελικοπτέρου  από  υδροφόρα…» Πυρκαγιά  της  16ης  Αυγούστου 2021  στα  Βίλια  Αττικής 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Φωτογραφία: THETOC TEAM   PUBLISHED 

Μετά από ερω-τήματα συναδέλ-φων εάν τους έχειγίνει απογραφήαπό τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνουμε τα εξής:Όταν είναι να εισπράξουμε χρήματα από το Δημό-σιο, συνεπεία δικαστικών αποφάσεων, μας ζητείται ναπροσκομίσουμε βεβαίωση απογραφής από τον ασφα-λιστικό φορέα μας τον e-ΕΦΚΑ.Πρέπει να μπούμε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και νατην αναζητήσουμε με την ονομασία «Βεβαίωση
Απογραφής».Εάν δεν εκδίδεται τότε πρέπει να μεταβούμε σε κά-ποιο κατάστημα του ΕΦΚΑ ή να συνδεθούμε στις πα-ρεχόμενες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ μέσω της νέας εφαρ-μογής με την ονομασία «Βεβαίωση Απογραφής. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της δι-κτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου
www.efka.gov.gr με τη χρήση των κωδικών taxis net.Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά. 

Απογραφή  στον  e-ΕΦΚΑ 
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«Ο πολύ μεγάλος εναέριος στόλος 
δημιουργεί εφησυχασμό»Διασχίζοντας τηγέφυρα Τζαρή, συ-ναντάς τους οικι-σμούς Κρυονέρι, Βα-θύκαμπο και Κεντρι-κό του δήμου Κεν-τρικών Τζουμέρκων.Στον Βαθύκαμπο, σεαπόσταση αναπνοήςαπό τα νερά τουΑράχθου, που σεεκείνο το σημείο ημε-ρεύει, έχει βρει καταφύγιο ο πρώην Υπαρχηγός τουΠυροσβεστικού Σώματος Δημοσθένης Αναγνωστάκης,μετά την αποστρατεία του με τον βαθμό του Αντι-στράτηγου το 2019. Εκεί τον συναντήσαμε μία από τις καυτές μέρεςτου Αυγούστου, πριν ακόμη σβήσουν οι μεγάλεςφωτιές στην Εύβοια, την Αττική και την Πελοπόννησο,σε μια προσπάθεια να πάρουμε απαντήσεις σχετικάμε το τι φταίει για τα δεκάδες πύρινα μέτωπα και για-τί δε σβήνουν οι φωτιές, παρά τον μεγάλο αριθμό ενα-έριων μέσων σε σχέση με το παρελθόν. Έχοντας εμπειρία τριών δεκαετιών στην Πυρο-σβεστική και υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε υπη-ρεσίες σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, μας είπε πολλά, πουσε μεγάλο βαθμό έρχονται να αναθεωρήσουν την κυ-ρίαρχη άποψη. Από το ότι ο πολύ μεγάλος εναέριοςστόλος δεν αρκεί από μόνος του για να σβήσει μια φω-τιά και στον αντίποδα μπορεί να δημιουργεί και κά-ποιον εφησυχασμό, μέχρι το ότι οι μεγάλες φωτιές εί-ναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης βιομάζας σταδάση, συνεπεία της υπερπροστασίας και της εγκα-τάλειψης. 

Πολλές φωτιές φέτος, πολλές και οι καμένες
εκτάσεις. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει πως
ανάλογη κατάσταση δεν έχει βιώσει η χώρα. Εί-
ναι έτσι;Δεν είναι έτσι. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβα-νόμενο. Μια χρονιά στις τρεις έχουμε πολύ μεγάλη συ-χνότητα ενάρξεων πυρκαγιών και τις ίδιες σχεδόν σεαριθμό, με μια πολύ μικρή απόκλιση 10%, καμένεςεκτάσεις. Απλά, έχουμε κοντή μνήμη. Περνάει κάτι, τοξεχνάμε, έρχεται κάτι άλλο ως γεγονός και ασχολού-μαστε με αυτό που είναι επίκαιρο. 

Όπως και να έχει, αυτό το καλοκαίρι θα μεί-
νει στη μνήμη μας ως ένα από τα χειρότερα. Τι
φταίει; Μόνο η κλιματική αλλαγή είναι αρκετή
από μόνη της να προκαλέσει τέτοια καταστροφή;
Και πώς εξηγείτε ότι πέρυσι και πρόπερσι δεν εί-
χαμε προβλήματα;Ζούμε στην εποχή των συνεπειών της κλιματικήςαλλαγής. Η κλιματική αλλαγή έχει επέλθει, ξεκίνησεπριν από 20-30 χρόνια με το λιώσιμο των πάγων, μετην είσοδο του γλυκού νερού στους ωκεανούς... Σή-μερα ζούμε τις συνέπειες. Εδώ, όμως, στο μεσογειακόπεριβάλλον που είμαστε, έχουμε ένα ιδιαίτερο χα-ρακτηριστικό. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τα δάση τηςΕλλάδος. Τα εγκαταλείψαμε, εγκαταλείψαμε τηνκτηνοτροφία και τη γεωργία στις αγροτικές περιοχές,με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε δασικές περιοχές,και τις υπερπροστατεύσαμε για πολλά χρόνια απα-γορεύοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα και δια-χείριση. Αυτόν τον όρο της υπερπροστασίας τονχρησιμοποιούνε λίγοι. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ.Και τι εννοώ με αυτό: Πολλές περιοχές στη χώρα εί-

χαν π.χ. ρητινοπαραγωγούς. Στην Κόρινθο, στα Λου-τρά της Ωραίας Ελένης, στην Πελοπόννησο, στην Εύ-βοια που κάηκε... και αλλού. Αυτοί μειώθηκαν σε πολύμεγάλο αριθμό λόγω αντικατάστασης της ρετσίνης μεβιομηχανικά χημικά. Μειώθηκε η συλλογή, έμειναν οιεκτάσεις αυτές αδιάθετες, γιατί πολλές από αυτές τιςχορηγούσε και το ελληνικό κράτος για χρήση, για ναμπορέσει να συντηρήσει την τοπική οικονομία και τονπληθυσμό της υπαίθρου. Αυξήσαμε τα περιπολικά, αυ-ξήσαμε τους πυροφύλακες, δόθηκαν χρήματα στουςδήμους να προσλάβουν προσωπικό με την κατεύ-θυνση της πυροπροστασίας, να εκτελούν περιπολίες…Οπότε τι έγινε; Υπερπροστατεύθηκαν τα δάση απόκάθε μορφή διαχείρισης. Πόσα χρόνια έχουμε που εγ-καταλείψαμε όλη αυτή τη διαδικασία; Περίπου 30 με35 χρόνια. Άρα, ένα δέντρο και δη πεύκο, που είναι αυ-τοφυές στη χώρα μας, από έφηβο έγινε γέρικο μέσασε αυτά τα χρόνια. Γι’αυτό, λοιπόν, και έχουμε καιαυτά τα αποτελέσματα. Στην Εύβοια, επί παραδείγ-ματι, πυρκαγιά είχαμε τέτοια ξανά το 1977, 350.000στρέμματα. Τώρα εκτιμάται ότι είναι περίπου μισόεκατομμύριο στρέμματα. Τι συμβαίνει όμως; Η πυρ-καγιά ακολούθησε την ίδια πορεία εκείνης της επο-χής, έτσι όπως ακολουθούν όλες οι πυρκαγιές το ίδιογεωγραφικό ανάγλυφο, ασχέτως καιρικών συνθηκών.Έκαψε, όμως, και παραπάνω έκταση, η οποία τότε εν-δεχομένως να ήταν πιο καθαρή από όλες αυτές τιςαγροτικές εργασίες της εποχής εκείνης και γι’ αυτόίσως σταμάτησε στα 350.000 στρέμματα. Αυτό είναιμεγάλη ιστορία, η τοπογεωγραφία. Δηλαδή π.χ. στοΜιτσικέλι, όποια φωτιά και να εκδηλωθεί, θα εξακο-λουθήσει την ίδια κατεύθυνση με αντίστοιχη πυρκαγιάπου είχε εκδηλωθεί στο παρελθόν. Δεν την επηρεά-ζει ο αέρας όσο νομίζει ο κόσμος ότι επηρεάζεται απόαυτόν. Η φωτιά έχει τον δικό της δρόμο, που εξαρτάταιαπό τη βιομάζα, τη θερμοκρασία, την υγρασία και τοναέρα. Και εδώ υπάρχει και άλλο θέμα. Το πυροθερμικόφορτίο. Έχουμε συσσώρευση βιομάζας. Πριν από 30χρόνια μαζεύανε τα ξύλα για να βράσουν νερό να ζε-στάνουν το φαγητό, να πλύνουν τα ρούχα, μαζεύανετα ξύλα για να ζεσταθούν. Οπότε, όλα τα δάση, και δηαυτά που ήταν γύρω από τους οικισμούς και τα χω-ριά, ήταν πάντα πεντακάθαρα. Εγκαταλείφθηκαν ταχωριά. Αστικοποιηθήκαμε. Φυσικά εγκαταλείφθηκεκαι ο καθαρισμός. Ποιος θα τον έκανε; Αυξήθηκε η βιο-μάζα. Οπότε, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκεί που μπο-ρεί να υπήρχαν δύο με τρία εκατοστά βιομάζας, σή-μερα αυτά μπορεί να είναι και ένα μέτρο βιομάζας.Αυτό σημαίνει ότι όσα εναέρια και να έχεις, όσο νερόκαι να ρίξεις, αυτό περνάει και πηγαίνει στο έδαφοςκαι η φωτιά συνεχίζει το έργο της.
Πέρα από τι γίνεται στο κομμάτι της πρόλη-

ψης, μήπως κάτι δεν πάει καλά και στο κομμάτι
της αντιμετώπισης;Το Σαββατοκύριακο πριν τη φωτιά στη Βαρυμ-πόμπη είχαμε 119 ενάρξεις. Έσπασε το ρεκόρ της27/08/2012 που ήταν 114. Στις 04/08 2021 αυτό τορεκόρ έσπασε. Με τόσες δημόσιες προειδοποιήσειςπρος την κατεύθυνση αυτή… 119 ενάρξεις είναι τε-ράστιος αριθμός. Και επιμένω και μιλάω για κοντήμνήμη. Την επόμενη ημέρα από το Μάτι είχαμε μία μεί-ωση των πυρκαγιών 30%, τη μεθεπόμενη ήρθαμε στομέσο στατιστικό μας που είχαμε στις ενάρξεις τωνπυρκαγιών. Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη μας διήρκησετην ημέρα του Ματιού και την επόμενη, τη μεθεπό-μενη επανήλθαμε στον φυσιολογικό μας ρυθμό. Μαγιατί κάποιοι θέλαμε να κολλήσουμε με την ηλε-κτροσυγκόλληση, μα γιατί πήγαμε στο χωριό μας και

θέλαμε να πετάξουμε ό,τι παλιό υπήρχε, να τα κά-ψουμε για να καθαρίσουμε τα σπίτια μας, μα γιατί ωςμελισσάδες βγαίνουμε το μεσημέρι έξω να καπνίσουμετα μελίσσια μας. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματι-κότητα. Γι’ αυτό το 97% των πυρκαγιών είναι από αν-θρώπινο χέρι. Ένα 2% είναι από φυσικά φαινόμενα,και φαίνεται από τους κεραυνούς, και ένα 1% είναιαδιευκρίνιστο από τι ενδεχομένως μπορεί να προέλ-θει. Σε μία από τις δύο κατηγορίες εντάσσεται καιαυτό.
Μήπως έχουμε επαναπαυθεί στα εναέρια

μέσα για να σβήνουν τις φωτιές; Κάποτε είχαμε
ένα με δύο ελικόπτερα και μερικά Canadair και
σήμερα έχουμε πληθώρα εναέριων μέσων και
πάλι δεν τα καταφέρνουμε. Είναι γεγονός και συμφωνώ σε έναν βαθμό σεαυτό. Είμαι από αυτούς που πιστεύω -και θεωρούμαικαι αιρετικός για αυτή την άποψη- ότι ο πολύ μεγά-λος εναέριος στόλος δημιουργεί κάποιον εφησυχασμό,έναν πλασματικό συντελεστή ασφάλειας ενδεχομέ-νως στους πολίτες, στους πολιτικούς, στους πολι-τειακούς παράγοντες και ενδεχομένως και σε κά-ποιους που εμπλέκονται στην πυρόσβεση με οποι-ονδήποτε ρόλο. Δεν μπορώ να πω ότι τον δημιουργεί,δεν μπορώ να το τεκμηριώσω, αλλά ενδεχομένως σεένα βαθμό να είναι και λογικό. Όταν ένας άνθρωποςθα χρειάζεται με ένα τσαπί να πάει 200 μέτρα σε μίαανηφόρα, να σβήσει ένα «καντηλάκι», δεν είναι λογικόνα περιμένει το ελικόπτερο να πάει να ρίξει πέντε κυ-βικά νερό για να τελειώσει; Όντως έχουμε πολλά ενα-έρια μέσα στη χώρα. Μισθωμένα τα περισσότερα.Έχουμε και ένα κόστος μεγάλο προς αυτή την κα-τεύθυνση. Έχουμε πολλά πυροφυλάκια, πολλά περι-πολικά. Έχουμε γρήγορες ειδοποιήσεις για τις πυρ-καγιές. Είναι γεγονός, όμως, ότι η συσσώρευση όλωντων ετών αυτής της μεγάλης βιομάζας, συνεπεία τηςυπερπροστασίας και της εγκατάλειψης, θα δίνει δυ-σμενή αποτελέσματα όσο εναέριο στόλο και να έχεις,θα δίνει πυρκαγιές μεγάλης έντασης όπου και στα-τιστικώς παρατηρείται η τάση τους για μεγαπυρκα-γιές.

Μήπως δε γίνεται και σωστή επιχειρησιακή
διαχείριση; Μήπως τα αεροπλάνα και τα ελικό-
πτερα κατανέμονται σε αυτούς που έχουν… μέσο;Οχλήσεις και ενοχλήσεις υπήρχαν, υπάρχουν καιπάντα θα υπάρχουν. Και είναι λογικές και αναμενό-μενες. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση κάποιος δήμαρ-χος στη χώρα ή κάποιος βουλευτής, που έχει μια φω-τιά στην περιοχή του, να μην κάνει πέντε τηλέφωνακαι να ζητήσει συνδρομή; Αυτό πώς εκλαμβάνεται; Ωςπολιτική πίεση; Ως ενδιαφέρον; Ο καθένας το μετα-φράζει όπως θέλει. Είναι όμως μία πραγματικότητα,που δεν επηρεάζει τη διάθεση των μέσων. Το Κέντροδεν επηρεάζεται από αυτό. Και εμένα, που ήμουν μέ-χρι και Υπαρχηγός, με παίρνανε οι πατριώτες μου, οισυντοπίτες μου κ.λπ. Απλά με παίρνανε. Δεν μπορούσανα κάνω κάτι παραπάνω, δεν μπορούσα να παρέμβω,γιατί ήμουν υποχρεωμένος να δω όλη τη χώρα. Το Κέν-τρο είναι υποχρεωμένο να διαχειριστεί τα εναέριαμέσα, έτσι ώστε να μην παρουσιάσει κενό. Δε σημαί-νει ότι επειδή έχω 20 εναέρια, θα τα απογειώσω μετο πρώτο φως. Δηλαδή, στις 9:30 θα τα προσγειώσωόλα και για μιάμιση ώρα δε θα έχω κανένα εναέριο;Ο κόσμος αυτό λέει σήμερα δυστυχώς. Αυτό βλέπωδυστυχώς να επικρατεί ως άποψη. Υπάρχει μία δια-χείριση. Η σωστή διαχείριση είναι να μη μείνεις χω-ρίς διαθέσιμο πτητικό μέσο, αλλά δε σημαίνει ότι θασταλεί το πτητικό μέσο για οποιοδήποτε συμβάν. Και
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όταν σταλεί το πτητικό μέσο, θα σταλεί σύμφωνα μετον συντελεστή επικινδυνότητας μεριμνώντας πάν-τα για τις απαραίτητες εφεδρείες.
Είδαμε διθυραμβικά ρεπορτάζ για τον τρόπο

δράσης και τα μέσα των ξένων πυροσβεστικών
δυνάμεων που ήρθαν να βοηθήσουν στην κατά-
σβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα. Είναι τόσο
μπροστά οι άλλες χώρες;Μου θυμίζει τη διαφήμιση με τον «Λαλάκη τον ει-σαγόμενο». Καταρχάς, στην Ελλάδα, στο Πυροσβε-στικό Σώμα, έχουμε ένα σύστημα το Engage. Αυτό βλέ-πει το κάθε αυτοκίνητο πού βρίσκεται σε πραγματι-κό χρόνο, πόσα καύσιμα έχει το ρεζερβουάρ του, πόσονερό έχει, ακόμα και τη θερμοκρασία του κινητήρα.Πότε μετακινείται, πού πάει και πόσο σταθμεύει. Αυτόείναι ένα εργαλείο που χρηματοδοτήθηκε από την«Κοινωνία της Πληροφορίας». Είμαστε η πρώτηχώρα που το εφάρμοσε και έρχονται στην Ελλάδα γιανα εκπαιδευτούν σε αυτό οι Γάλλοι, οι Ρουμάνοι, οι πε-ρισσότεροι Ευρωπαίοι, ακόμα και μη Ευρωπαίοι, οιΟυκρανοί, οι Ρώσοι, για να δουν πώς λειτουργεί. Εί-ναι υπερβολή να θεωρούμε ότι ο ουκρανός πυρο-σβέστης, μαθημένος από τις στέπες και από τηνκαλλιέργεια τύρφης της Ουκρανίας, είναι καλύτεροςή πιο έμπειρος από εμάς στις δασικές πυρκαγιές τουμεσογειακού κλίματος. Αυτό είναι μία ουτοπία. Eίναιη αγάπη που έχουμε προς το ξένο ως Έλληνες και εκ-δηλώνεται και προς την πυροσβεστική κατεύθυνση.Δε μου προκαλεί καμία απολύτως απορία. Επίσης,επειδή έτυχε να συνεργαστώ στο πεδίο, τους έβλεπαόταν αντίκριζαν ένα πεύκο 60-70 χρόνων με μία διά-μετρο 1,5 μέτρο και με ένα ύψος 25- 30 μέτρα την ώραπου καιγόταν, πώς το κοιτούσαν με δέος, γιατί απλάδεν το είχαν ξαναδεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα.Μόνο οι Γάλλοι της Νότιας Γαλλίας (Μασσαλία)έχουν το ίδιο περιβάλλον.

Στις τελευταίες φωτιές είδαμε να αποφασί-
ζονται εκκενώσεις περιοχών με μεγάλη ευκο-
λία. Το παράκαναν οι υπεύθυνοι;Ο προβληματισμός είναι απολύτως λογικός. Τώραόμως που πέρασαν οι μέρες και ο καιρός, μπορούμετέλος πάντων να μιλάμε όσοι έχουμε εμπλακεί σε τέ-τοιες διαδικασίες και εκ του αποτελέσματος. Και νατο παράκαναν, καλά έκαναν και το παράκαναν. Δενέχουμε ούτε έναν νεκρό. Σας το λέω, επειδή δυστυχώςείχα την ευθύνη περισυλλογής των σορών των θυ-μάτων στο Μάτι, με κάθε σεβασμό προς τους συ-νανθρώπους μας, προτιμώ να είμαι υπερβολικόςστην εντολή στο να φύγει ο κόσμος από τα σπίτια του,παρά να μαζέψω έστω μία σορό από τον δρόμο ή απόένα σπίτι. Όντως κάποιος μπορεί να πει ότι το πα-ράκαναν. Αλλά το αποτέλεσμα είναι θετικό και η όποιατυχόν υπερβολή ωφέλησε και δεν έβλαψε.

Υπάρχει ο αντίλογος ότι με την προληπτική
απομάκρυνση πληθυσμού, έμειναν απροστά-
τευτα σπίτια και περιουσίες. Ενώ, όπου ο κόσμος
έμεινε, πάλεψε μαζί με την Πυροσβεστική και πε-
ριόρισε τις ζημιές. Υποθέτω ότι το αξιακό μας κριτήριο είναι κοινό.Πρώτα η ζωή, μετά η περιουσία και μετά η καταβο-λή κάθε δυνατής προσπάθειας για μικρότερη περι-βαλλοντολογική βλάβη. Σώθηκαν κάποια σπίτια.Δεν πιστοποιείται. Πολλές φορές υπάρχει και ο πα-ράγων τύχη. Πρώτον, η απομάκρυνση δεν είναι υπο-χρεωτική. Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν είναι υπο-χρεωτική, όποιος θέλει μπορεί να μείνει. Η πολιτείαδεν μπορεί να σου πει «μείνε υποχρεωτικά για να συν-δράμεις». Και αν καείς; Το έχει αναλογιστεί κανείς

αυτό; Τι συνέπειες θα υπάρξουν αν μείνει, που λένεκάποιοι να μείνουν οι νεώτεροι ή οι έχοντες καλύτε-ρη φυσική κατάσταση να συνδράμουν; Με ποια εκ-παίδευση, με ποια γνώση; Έχεις έρθει σε πυρκαγιέςκαι έχω συμμετάσχει σε πυρκαγιές. Έρχονται οι πο-λίτες να βοηθήσουν. Πώς να βοηθήσουν; Με τη σα-γιονάρα που φοράνε; Με το σορτσάκι το κοντό ή μετο μακό μπλουζάκι; Πρέπει να ξέρουμε και τι κάνου-με. Εγώ είχα τύχει πάρα πολλές φορές, όπως στο Ασβε-στοχώρι στα Γιάννενα, όπου τους απομάκρυνα καιτους έδιωχνα, διότι ήταν επισφαλείς. Έπρεπε νακοιτάξω τη φωτιά ή να μην καούν αυτοί; Και μετά σεκαταγγέλλουν ότι δεν χρησιμοποιείς τους εθελοντές.Ναι, δεν τους χρησιμοποιώ αυτούς τους εθελοντές. 
Εσείς, ως Υπαρχηγός Υποστήριξης, δεν είχα-

τε συμμετοχή στην επιχείρηση κατάσβεσης στο
Μάτι. Στις τότε δηλώσεις σας αποδίδατε το μέ-
γεθος της καταστροφής στον ισχυρό άνεμο και
στα χαρακτηριστικά της περιοχής που εκδηλώ-
θηκε η φωτιά. Μετά από όσα στοιχεία έχουν δει
το φως της δημοσιότητας, δεν εντοπίζετε και επι-
χειρησιακά λάθη;Θα σας πω κάτι εντίμως και ειλικρινώς. Καλείσαισε μία κρίσιμη στιγμή να πάρεις μία κρίσιμη απόφα-ση. Εκείνη την ημέρα συγκεκριμένα, και θα το βάλωως παράδειγμα, είχαμε τη φωτιά στην Κινέτα. Η φω-τιά στην Κινέτα ήταν τεράστια. Επικοινωνιακά, τη-λεοπτικά, δημοσιογραφικά, κοινωνικά, εάν δεν υπήρ-χε η φωτιά στο Μάτι, ό,τι έγινε με τη φωτιά στην Εύ-βοια και στη Βαρυμπόμπη, θα γινόταν με τη φωτιάστην Κινέτα, διότι ήταν της ίδιας αξίας, της ίδιας έν-τασης, της ίδιας έκτασης και του ίδιου κινδύνου. Μηνξεχνάμε ότι η φωτιά πήγε στα διυλιστήρια. Έπρεπενα πάρεις μία απόφαση. Στα διυλιστήρια είσαι κα-ταρχάς υποχρεωμένος να εφαρμόσεις το περίφημοσχέδιο Seveso, από το μεγάλο ατύχημα που έγινε στοSeveso της Ιταλίας. Φαντάζεστε να μην υποστήριζεςτην επιχείρηση αυτή, να έμπαινε η φωτιά στα διυλι-στήρια, τι θα γινόταν στη χώρα; Ενδεχόμενος να κα-τέρρεε η ενεργειακή της οικονομία. Οι ρύποι που θαπαράγονταν, θα πήγαιναν στην Αθήνα. Αντιλαμβά-νεστε για τι τάξης μεγέθους βλάβες σε ανθρώπους μεχρόνια αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και όλουςτους άλλους, με βαριά μέταλλα να ταξιδεύουν ανάμεσαστις πολυκατοικίες; Παρότι έχεις αυτά τα χρόνια εμ-πειρίας, εκείνη την ώρα στην κρίσιμη απόφαση τι θαέλεγες; Να γλιτώσω 500.000 λαό στερώντας ένα ενα-έριο από κάπου; Θα το έκανες. Αυτή είναι η πραγμα-τικότητα. Καλείσαι να πάρεις μία δύσκολη απόφαση.Δεν καλείσαι να πάρεις μία απόφαση αν είναι σωστήή λάθος. Έχεις τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι συγ-κεκριμένα. Οπότε τι πρέπει να κάνεις; Αυτό. Και το κά-νεις. Τώρα, το τι λένε μετά, το τι γράφουν, το πόσο παι-διαρίζουν πολλοί πυροσβέστες, γιατί για μένα είναιπαιδαριώδες αυτό που κάνουν, συζητώντας ανόηταπράγματα, είναι μία άλλη ιστορία. Είναι καταδικαστέακαι από μένα τον ίδιο αυτή η φαιδρότητα που επι-κράτησε μετά τα δημοσιεύματα, όχι με την έννοια αυ-τών που τα δημοσιεύουν, καθώς είναι πανεπιστή-μονες, αλλά και αυτών που τα κοινωνούν. Αυτοί φέ-ρουν την ευθύνη. Εγώ δεν έχω τοποθετηθεί. Τι να το-ποθετηθώ; Αφού δεν κλήθηκα να πάρω την απόφα-ση. Να πάω στη θέση του άλλου; Δε γίνεται. Να κάνωυπόθεση; Δεν μπορώ να το κάνω. Είναι ανήθικο καιδε θα το κάνω.
«Όποιος διασώστης πάει να σας διασώσει 

και δεν τα καταφέρνει, 
βρίσκεται κατηγορούμενος»

Το 2019 αποφασίσατε να αποχωρήσετε και να
μη διεκδικήσετε τη θέση του Αρχηγού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, που θα ήταν και η φυσιο-
λογική εξέλιξη, και αποστρατευθήκατε. Βλέπον-
τας τα γεγονότα από απόσταση, θα κάνατε σή-
μερα διαφορετική επιλογή;Δε μετανιώνω, όχι. Εγώ έκανα μία συνειδητήεπιλογή τον Σεπτέμβριο του 2019 και επέλεξα να μησυνεχίσω. Το γνωστοποίησα και στην υπουργό. Κα-ταρχάς αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε στη χώρα, σεσχέση με αυτό που συμβαίνει στην Πυροσβεστική, εί-ναι κάτι το τραγικό. Όποιος διασώστης πάει να σαςδιασώσει και δεν τα καταφέρνει, βρίσκεται κατηγο-ρούμενος. Είναι φοβερό. Εγώ διαφωνώ πλήρως καιμε τις διώξεις του Ματιού και με αυτές που έγιναν πρινκαι με αυτές που ενδεχομένως θα επέλθουν καιτώρα. Αν είναι δυνατόν: ένας άνδρας που είναι στο πε-δίο, καλείται να φτιάξει ένα τείχος προστασίας, το δη-μιουργεί, δίνει την εντολή να το δημιουργήσει, αλ-λάζουν οι συνθήκες, δε χρειάζεται πλέον αυτή ηενέργεια και καίγεται ένα σπίτι σε μία άλλη κατεύ-θυνση ή ένας άνθρωπος, και βρίσκεται κατηγορού-μενος για ενδεχόμενο δόλο ή ακόμα και για έναπλημμέλημα, για μία αμέλεια. Δηλαδή οι Αξιωματικοίτου Πυροσβεστικού Σώματος ενεργούν χωρίς καλή πί-στη; Είναι εντελώς τρελό και συμβαίνει μόνο στη χώραμας. Υπόψη ότι στον πρώτο Δασικό Κώδικα της χώ-ρας ο τότε νομοθέτης, στο Βασιλικό Διάταγμα, είχεπροβλέψει ότι οι εντολές που δίνονται από τους δα-σάρχες δίνονται με καλή πίστη, δεν έχουν καμίαποινική ευθύνη. Με μία απότομη μεταβολή του αέρα,μία αναζωπύρωση σε ένα άλλο σημείο λόγω υψηλούφόρτου, να καεί ένας άνθρωπος ή ένα κτίσμα, να πάεικατηγορούμενος γιατί τα πέντε αυτοκίνητα τα πα-ρέταξε ορθά και δεν τα παρέταξε εκεί που ενδεχομέ-νως θα βρισκόταν ένας άνθρωπος; Είμαστε σε ένα πα-ράλογο περιβάλλον δικονομικά. Αυτό πρέπει να το λύ-σει η πολιτεία. Υπάρχουν τρόποι. Υπήρχε νομοθέτη-μα. Δε συμπεριλήφθη στον 998/79, δεν καταργήθη-κε, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε και είναι όλοι απρο-στάτευτοι. Ήταν ένα από τα βασικά θέματα που είχαβάλει και από τα οποία εξαρτιόταν και το αν θα πα-ραμείνω να συνδράμω ή όχι. Είναι αδιανόητα αυτά ταπράγματα που γίνονται. Δεν μπορεί να έχουμε ένασυμβάν π.χ. σε ένα διαμέρισα και να βρεθεί κατηγο-ρούμενος ο διασώστης, επειδή δε διέσωσε αυτόν πουήταν μέσα. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίοέχει πολύ μεγάλη αξία να το ξέρουν οι πολίτες. Όλοιγια να μην είναι τα σπίτια μας εύκολα διαρρήξιμα απότους ληστές, βάζουμε πόρτα ασφαλείας με 15- 20 πύ-ρους για να προστατευθούμε. Φεύγουμε, πάμε στηδουλειά μας, αφήνουμε μέσα τον παππού, τη μητέραμας ή τον πατέρα μας, μεγάλους ανθρώπους σε ηλι-κία αδύναμους, με προβλήματα υγείας, πάνε να φτιά-ξουν έναν καφέ, παίρνει φωτιά από το καμινέτο ή απόένα ηλεκτρικό σώμα που έχουμε, και πηγαίνει η Πυ-ροσβεστική να ανοίξει την πόρτα. Πόσος χρόνοςαπαιτείται να ανοίξεις την πόρτα αυτή την οποία εσείςτοποθετήσατε για λόγους ασφάλειας έναντι του λη-στή, αλλά δημιουργείτε μεγάλη απαίτηση χρόνου στηνΠυροσβεστική να ανοίξει την πόρτα για να σώσει τονπατέρα σας; Αυτό το έχετε σκεφτεί; Όχι. Κανένας δεντο έχει σκεφτεί.ΠΗΓΗ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΖΕΛΕΤΑ“ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ”1/9/2021 
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Το εθελοντι-κό κίνημα πουδιαχρονικά σε όλοτον πολιτισμένοκόσμο, και στηχώρα μας, πρό-σφερε σπουδαίοέργο, τα τελευ-ταία χρόνια λόγωτης ακαταλληλότητας των προσώπωνπου έχουν εμπλακεί σε αυτό έχει λάβειφθίνουσα πορεία. Η ανιδιοτελής προσφορά του αν-θρώπου προς τον συνάνθρωπο καιτην κοινωνία χαρακτηρίζει το φαινό-μενο του εθελοντισμού και της αλλη-λεγγύης, που κυρίως αναδεικνύεταισε περιόδους κρίσεων κοινωνικών ήεθνικών ή σπουδαίων γεγονότων, όπωςέγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνεςτης Αθήνας το 2004, που πέτυχαν χάρηστην πολύτιμη συμμετοχή των εθε-λοντών. Το τοπίο του εθελοντισμού σε όλεςτις μορφές και τα πεδία είναι κατά τοπλείστον όχι μόνο αχαρτογράφητοαλλά και θολό, αφενός γιατί στερείταισύγχρονης θεσμικής ρύθμισης και λει-τουργεί βάσει παρωχημένων γενικώνδιατάξεων, που δεν εξασφαλίζουν τηνοργάνωση των σχηματισμών τους, τησωστή λειτουργία τους, τον δημόσιοέλεγχο του έργου τους και λογοδοσίακυρίως για την επωφελή χρήση των χο-ρηγιών, συμπεριλαμβανομένου και τουδημόσιου χρήματος, όταν χρηματοδο-τούνται από το Δημόσιο, αφετέρουγιατί πολλά αξιόλογα πρόσωπα λόγωτων σκανδάλων αποφεύγουν να ασχο-ληθούν με αυτό.  Το τοπίο περιλαμβάνει κυρίως τακοινωφελή ιδρύματα, τις ημεδαπές καιδιεθνείς ΜΚΟ, τις φιλανθρωπικές ορ-γανώσεις, στο οποίο θα προστεθούν οιοργανώσεις με την ονομασία Κοινωνίατων Πολιτών -που θα ιδρυθούν- και τιςσχετικές φιλανθρωπικές ενώσεις προ-σώπων και των ΝΠΔΔ με κύριο χαρα-κτηριστικό ότι λόγω της διασποράς τηςεποπτείας της λειτουργίας τους σε διά-φορα Υπουργεία και άλλα ΝΠΔΔ και τηςδιαχρονικής αδράνειας των δημόσιωνυπηρεσιών, δεν είναι γνωστός ο ακρι-βής αριθμός τους ούτε η κατάσταση λει-τουργίας τους, γιατί μερικά φιλαν-θρωπικά ιδρύματα αποφεύγουν να πι-στοποιηθούν για να αποφύγουν τονέλεγχο, μερικά δεν λειτουργούν από έλ-λειψη πόρων ή έργου και σε αρκετά επι-κρατεί αδιαφάνεια ως προς την οικο-νομική διαχείρισή τους, με αποτέλεσματα περισσότερα από αυτά να έχουν οι-κονομικά προβλήματα, η δε διοίκηση σεπολλά έχει περιέλθει σε χέρια επαγ-γελματιών φιλάνθρωπων και οικογε-νειοκρατίας, που έχουν αναπτύξει αί-σθημα ιδιοκτησίας κατά παραγκωνισμότων φυσικών διοικήσεων, που εκλέ-γονται από τα μέλη τους. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο ναανακύπτουν ακόμα και σφοδρές δι-καστικές διενέξεις για τη νομή τηςεξουσίας σε ιδρύματα με μεγάλη περι-ουσία και σε αθλητικές ομοσπονδίες καισωματεία, αλλά αντί να λυθεί δικαστι-κά οριστικά το πρόβλημα της έλλειψηςδιοίκησης διορίζονται με δικαστικέςδιαταγές και αποφάσεις προσωρινές δι-οικήσεις για μεγάλα χρονικά διαστή-

ματα κατά παράβαση του άρθρου 12του Συντάγματος, που προβλέπει το αυ-τοδιοίκητο και έτσι επιτείνονται ταπροβλήματα. Σαφώς πρέπει να τεθούν ασφαλι-στικές δικλείδες στην καταχρηστικήεφαρμογή του άρθρου 69 ΑΚ, βάσει τουοποίου διορίζονται σε περίπτωση κενούδιοίκησης προσωρινές διοικήσεις μεάμεση εκδίκαση και ταχεία έκδοσηαπόφασης και πρόνοια για τη μη δι-αιώνιση των προσωρινών διοικήσε-ων με νομικά τεχνάσματα. Η άσχημη αυτή εικόνα της μη ικα-νοποιητικής λειτουργίας των κοινω-φελών ιδρυμάτων, των οικονομικώνσκανδάλων, των δημόσιων δικών καικαταδικών των διοικήσεων για κατα-χρήσεις με τα σχετικά δημοσιεύματαστα ΜΜΕ, έχει μειώσει κατά πολύ τιςχορηγίες και δωρεές σε αυτά και απο-τρέπει την κάθε μορφής εθελοντικήπροσφορά. Σημαντικός εθνικός πλούτος καιπαράγων εθνικής, πολιτιστικής και οι-κονομικής ανάπτυξης υπήρξαν τα κοι-νωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα,τα οποία προσέφεραν στο παρελθόν τε-ράστιες υπηρεσίες στο έθνος και τηνκοινωνία. Τα ιδρύματα αυτά ανέρχον-ται σε 10.000 περίπου με περιουσίαγύρω στα 10 δισ. ευρώ που λόγω τηςαλλαγής των κοινωνικών και οικονο-μικών συνθηκών, της οικονομικής κρί-σης, αλλά και της κακοδιαχείρισης,που δεν απετράπη λόγω ανεπαρκείαςτου κρατικού ελέγχου, είχε ως αποτέ-λεσμα τη σώρευση τεράστιων χρεώνκαι τη μη ικανοποιητική παροχή κοι-νωνικού έργου, καθόσον τα περισσό-τερα υπολειτουργούν και συμβάλλουνστο ΑΕΠ της χώρας μας μόλις κατά πο-σοστό 0,1%, ενώ σε άλλες χώρες ησυμμετοχή τους υπερβαίνει το 5%.Φαίνεται, ότι το μέχρι τώρα σταδιακάφθίνον πλέγμα της παροχής φιλαν-θρωπίας δια των υπαρχόντων σχημά-των των κοινωφελών ιδρυμάτων κλεί-νει τον βιολογικό του κύκλο και χρει-άζεται ανανέωση, που είναι μάλλονδύσκολο θα γίνει, αφενός λόγω συν-ταγματικών προβλέψεων που την εμ-ποδίζουν, αλλά κυρίως από έλλειψηαφιλοκερδών με διάθεση κοινωνικήςπροσφοράς προσώπων, που δεν είναιδιατεθειμένα να συγκρουσθούν με κα-τεστημένες καταστάσεις, γιατί γνωρί-ζουν καλά, ότι πρέπει να διεξάγουνένα μοναχικό αγώνα χωρίς τη βοήθειατης Πολιτείας για τον αποτελεσματικόέλεγχο των ιδρυμάτων και της Δικαιο-σύνης για την ταχεία επίλυση των προ-βλημάτων. Για την κάλυψη του μεγάλου αυτούκοινωνικού  ελλείμματος  άρχισε ήδηκυβερνητική προσπάθεια για τη χαρ-τογράφηση και ενίσχυση του εθελον-τισμού ως και την οργάνωση με νέασχήματα "της κοινωνίας των πολιτών"σύμφωνα με την εξαγγελία του Υπουρ-γείου Εσωτερικών, ότι καταρτίσθηκεσχετικό νομοσχέδιο, που θα αναρτηθείσύντομα προς δημόσια διαβούλευση. Τα, σύμφωνα με πληροφορίες τωνΜΜΕ, κύρια χαρακτηριστικά της νέαςρυθμίσεως είναι, ότι επιχειρείται ναμπει οριστικά τάξη στις υπάρχουσεςΜΚΟ που αντικαθίστανται από νέες νο-μικές μορφές, που θα μετονομαστούν

σε οργάνωση κοινωνίας πολιτών(ΟΚοιΠ), χωρίς όμως να προσδιορίζεταιαν θα είναι σωματεία, ενώσεις προ-σώπων ή αστικές εταιρείες. Με τη με-τονομασία επιχειρείται η αποσύνδεσηκαι η αποενοχοποίηση από τις αμαρ-τωλές ΜΚΟ, αλλά αυτό επιτυγχάνεταιμόνο με την αλλαγή προσώπων, πουπρέπει να είναι το ζητούμενο και όχι μετην απλή ανακύκλωση των ιδίων προ-σώπων σε άλλο σχηματισμό. Οι ΟΚοιΠθα απολαμβάνουν ανεξαρτησία απόκράτη, κυβερνήσεις και κρατικούςαξιωματούχους και παρέχονται ση-μαντικά φορολογικά κίνητρα για εν-θάρρυνση για την αύξηση των ιδιωτι-κών δωρεών σε αυτά.  Το νέο σχήμα κινείται σε τρεις άξο-νες: α) οργάνωση του συστήματος με τηδημιουργία ενός γενικού μητρώου στοοποίο θα καταγραφούν όλες οι ΟΚοιΠκαι τα κοινωφελή ιδρύματα και ενός ει-δικού μητρώου για την εγγραφή στοοποίο θα απαιτούνται αυστηρότερεςπροδιαγραφές, όπως η ύπαρξη ελεγ-μένων οικονομικών καταστάσεων δύοετών, β) δημιουργία θεσμικού πλαισί-ου για την εθελοντική εργασία, το νο-μικό καθεστώς και την ασφαλιστικήκάλυψη, ιατροφαρμακευτική περί-θαλψη των εθελοντών, τις εν γένει δα-

πάνες και τις υποχρεώσεις αυτών πουτη χρησιμοποιούν, γ) φορολογικές δι-ευκολύνσεις για την ενθάρρυνση της οι-κονομικής στήριξης από επιχειρήσειςκαι ιδιώτες με τη θέσπιση φορολογικώνκινήτρων, όπως η αύξηση του εκπι-πτόμενου φόρου από το 20 ο/ο του πο-σού της δωρεάς στο 40 ο/ο και η αύ-ξηση του πλαφόν της δωρεάς στο ει-σόδημα του δωρητή από5 ο/ο στο 40ο/ο.  Για να έχει ο νεοπαγής θεσμός κά-ποιες πιθανότητες επιτυχημένης πο-ρείας θα απαιτηθεί αφενός η εγκαθί-δρυση ενός αξιόπιστου δημόσιου συ-στήματος ελέγχου του όλου πλέγματοςτης φιλανθρωπίας και εθελοντισμού,γιατί με τα υπάρχοντα συστήματαλόγω εγγενών δυσχερειών δεν εξα-σφαλίζεται έγκαιρος και επαρκής έλεγ-χος και αφετέρου ιδιαίτερη αυτοσυγ-κράτηση από την Πολιτεία για να μην,υπό το πρόσχημα των βελτιωτικώναλλαγών και προς εξυπηρέτηση του πε-λατειακού κράτους επιτραπεί η χαλά-ρωση του ελέγχου, η επέκταση τωνπρονομίων σε μη δικαιούμενους και ηεπιλογή των προσώπων ηγεσίας μεπολιτικά και όχι αξιοκρατικά κριτήρια,οπότε ο θεσμός θα αυτοαναιρηθεί πρό-ωρα. 

Συνέλευση, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε ότι θα είναι δί-πλα μας στα προβλήματα, πράγμα το οποίο απέδειξε έμπρακτα εκλέγοντας στοΔιοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μέλος της Ένωσής μας. Στη συζήτηση έλαβαν το λόγο αρκετά μέλη,  με ερωτήσεις, και προτάσεις,όλες μέσα σε ομαδικό πνεύμα και συναινετικό κλίμα, όπως αρμόζει στην Ένω-σή μας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τον οικονομικό απο-λογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα και απαλλάσσει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. απόκάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα. Τέλος η Εφορευτική Επιτροπή διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες σύμφωνα με το κα-ταστατικό της Ένωσης. 
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΠΣΜετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και την έκδοση των αποτελεσμά-των τα τακτικά εκλεγμένα μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθαν σε Σώμα,σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βελής Παναγιώτης του Νικολάου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρκαντώνης Ανδρέας του ΑθανασίουΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημαρέσης Φώτιος του ΧρήστουΤΑΜΙΑΣ: Ζαχίλας Ιωάννης του ΧρήστουΜΕΛΟΣ: Ζαχαρόπουλος Απόστολος του Δημητρίου
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παππάς Φώτιος του ΕυαγγέλουΜΕΛΟΣ: Γεροκώστας Απόστολος του ΓεωργίουΜΕΛΟΣ: Κοντογεώργος Αχιλλέας του Παναγιώτη
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ (Π.Ο.Α.Σ.Α.)Βελής Παναγιώτης του ΝικολάουΖαχίλας Ιωάννης του ΧρήστουΤο Τακτικό μέλος Ζαχαρόπουλος Απόστολος του Δημητρίου ορίσθηκευπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και εκπρόσωπος τύπου κατά τα οριζόμενα στοάρθρο 9 του καταστατικού.Ο Αντιπρόεδρος Μαρκαντώνης Ανδρέας του Αθανασίου ορίσθηκε υπεύθυ-νος σύνταξης, έκδοσης και συλλογής του απαραίτητου υλικού για την ηλεκτρονικήεφημερίδα μας, με την επωνυμία «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύτερο ΜΕΛ-ΛΟΝ», με την οποία θα μπορούν τα μέλη μας να έχουν αμεσότερη επικοινωνίακαι καλύτερη ενημέρωση από την ίδια την Ένωση. Επίσης ο Αντιπρόεδρος θαείναι αρμόδιος και για θέματα καλλιτεχνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
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Το  (σημερινό)  θολό  πρόσωπο  της  φιλανθρωπίας  και  του  εθελοντισμού
Γράφει ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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Αντιστράτηγε, φίλεΣπύρο, είναι χαρά μουπου συνομιλώ με ένανεκλεκτό συνάδελφο καισυνεργάτη της εφημε-ρίδας μας «ΙΣΤΟΡΙΑΚΑΙ ΠΑΡΟΝ  ….για ένακαλύτερο ΜΕΛΛΟΝ».Ας ξεκινήσουμε λοιπόντην κουβέντα μας από το Πυροσβεστικό Σώμα.Θα ήθελα να μου περιγράψεις κάποια ιδιαίτεραγεγονότα, συμβάντα ή καταστάσεις που έζησεςκατά τη διάρκεια της πολυετούς υπηρεσίας σουστο Σώμα και πώς βλέπεις το Σώμα σήμερα απότη θέση του Απόστρατου:Αγαπητέ Ανδρέα, η φιλία σου με τιμά. Σ΄ ευ-χαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία, μέσω αυ-τής της συνέντευξης, να επικοινωνήσω με τουςαγαπητούς μου συναδέλφους. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο διασώσεις στονησί μου, την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά τη διάσωση ενός Πολωνούτον Ιούνιο του 2000. Ο Πολωνός Zbigniew Frackiewicz εγκλωβίστηκε σε χαράδρα στην πε-ριοχή του Αγγελόκαστρου, βορειοδυτικά τηςΚέρκυρας. Για δύο μέρες παρά τις προσπάθειέςτου δεν κατάφερε να απεγκλωβιστεί παραμέ-νοντας στην χαράδρα σε πυκνή βλάστηση, έχον-τας πρόβλημα από την έλλειψη νερού. Μετάαπό συντονισμένη και μεθοδική προσπάθεια,εντοπίστηκε και άρχισε η διαδικασία διάσωσήςτου, ακολουθώντας τη χαράδρα προς την πλευ-ρά της θάλασσας και στο τέλος, με τη βοήθειασχοινιών, αφού δέθηκε με προσοχή, η κατάβασήτου έγινε από κρημνώδη περιοχή στη θάλασσα,όπου με βάρκα μεταφέρθηκε στον όρμο της Πα-λαιοκαστρίτσας. Ο ίδιος, στην ευχαριστήρια επι-στολή του, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες τον πρό-σεχαν σαν να ήταν από πορσελάνη!!! Η δεύτερη, περίπου την ίδια χρονική περίοδο,αφορά τον απεγκλωβισμό του ποδιού ενός μικρούπαιδιού από σωλήνα αποστράγγισης σε πισίνα ξε-νοδοχείου. Το μικρό παιδί ήταν στην αγκαλιά τηςμητέρας του όταν το πόδι του σφηνώθηκε σε πλα-στικό σωλήνα στο τοίχωμα της πισίνας, απότον οποίο έλειπε το προστατευτικό κάλυμμα. Τοπαιδί άρχισε να κλαίει, η μητέρα του και όσοι βρί-σκονταν κοντά του έχασαν την ψυχραιμία τουςκαι το πόδι του παιδιού πρήστηκε, σφηνώθηκεστο σωλήνα και δεν μπορούσε να βγει. Η ομάδαδιάσωσης των πυροσβεστών είχε πολύ δύσκολοέργο. Το παιδί έκλαιγε, ενώ εκατοντάδες ήταν οιτουρίστες που παρακολουθούσαν τη διάσωση.Αποφασίστηκε να κοπεί το μπετόν, πάνω από τοσωλήνα, σε τριγωνική μορφή και στο τέλος, με κα-λέμι και σφυρί, φθάσαμε στο σωλήνα, ενώ έναςπυροσβέστης είχε βάλει το χέρι του κινδυνεύον-τας να τραυματιστεί ο ίδιος, προστατεύονταςόμως το ποδαράκι του παιδιού. Κόπηκε ο σωλή-νας και το παιδάκι μεταφέρθηκε στο κέντρουγείας της περιοχής. Εκεί, με ένα πριονάκι, αφαι-ρέθηκε ο σωλήνας και απελευθερώθηκε το πο-δαράκι του παιδιού. Μετά από αρκετή ώρα, το μι-

κρό σταμάτησε να κλαίει. Το γεγονός αυτό ήτανη μεγαλύτερη αμοιβή μας.Πώς βλέπω το Σώμα από τη θέση του απο-στράτου; Σαν ένα ωραίο πίνακα ζωγραφικήςπου τα έχει όλα! Μία σύνθεση που εμπνέει έντο-να συναισθήματα, όμορφες αναμνήσεις, δυνατέςσυγκινήσεις, με ωραία χρώματα και δυνατό φως,που με κάνει να νιώθω ολοκληρωμένος άνθρω-πος, έχοντας αγαπήσει με όλο μου το είναι τοΣώμα που υπηρέτησα, έχοντας γνωρίσει πολύαξιόλογους και αγαπητούς συναδέλφους. 

Είναι γνωστό ότι έχεις ιδιαίτερες ικανότητεςστη ζωγραφική. Πότε και πως απέκτησες αυτήσου την ικανότητα; Πες μας λίγα λόγια για τα έργασου και που τα έχεις παρουσιάσει;Αρχικά, ξεκίνησα με το σκίτσο - γελοιογραφίααπό το 2004. Από τότε έχω ήδη περισσότερες από1.000 γελοιογραφίες στο ενεργητικό μου. Ωστό-σο, πάντοτε με γοήτευε η ζωγραφική. Κάποιαστιγμή, πριν 8 χρόνια, αποφάσισα να πάω σε ένανδάσκαλο-ζωγράφο ακουαρελίστα, στον οποίοθήτευσα για 2 χρόνια. Από τότε, ασχολούμαι συ-στηματικά. Δύσκολα θα περάσει κάποια μέρα χω-ρίς να πιάσω πινέλο. Το υλικό που χρησιμοποιώείναι η ακουαρέλα και ζωγραφίζω θέματα από τηνπαλαιά πόλη και τα χωριά της Κέρκυρας και άλ-λων περιοχών της Ελλάδος, νεκρή φύση, πορ-τραίτα κ.ά. Έχω πραγματοποιήσει δύο ατομικέςεκθέσεις και έχω συμμετάσχει σε πολλές ομαδι-κές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στοεξωτερικό, έχω συμμετάσχει, κατόπιν επιλογήςτων έργων μου, σε τρεις διεθνείς εκθέσεις, σε Αυ-στρία, Τουρκία και Γαλλία και σε 18 παγκόσμιεςεκθέσεις, 14 στην Ευρώπη (Ιταλία, Γαλλία, Κόσ-σοβο, Ουκρανία, Πολωνία, Γεωργία, Ρωσία) καισε 4 εκθέσεις στην Ασία (Ινδία, Σιγκαπούρη, Ιν-δονησία, Βιετνάμ). Είμαι μέλος της Internation-al Watercolor Society (IWS Global), της Εικαστι-κής Κερκυραϊκής Ένωσης (ΕΙ.Κ.Ε.) και του συλ-λόγου ζωγράφων Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελ-λάδος.Παράλληλα με τη ζωγραφική απ’ ό,τι γνωρί-ζω ασχολείσαι και με την μελέτη ιστορικών αρ-χείων του τόπου σου. Παρουσιάζεις και σχετικόσυγγραφικό έργο, πες μου το λίγα λόγια γι΄αυτό:Το διδακτορικό μου έχει σχέση με τους πρό-

σφυγες που κατέφυγαν στην Κέρκυρα μετά τη Μι-κρασιατική Καταστροφή. Το πεδίο της έρευνάςμου, τα άρθρα μου, οι εισηγήσεις σε συνέδρια, οιδιαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα τουΙονίου Πανεπιστημίου, οι ομιλίες μου έχουν σχέ-ση με το θέμα αυτό. Όμως, είχα τη χαρά να συ-νεργαστώ και στη συγγραφή ενός βιβλίου με τησύζυγό μου, τη Φωτεινή Καρλάφτη, καθηγή-τρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που είχε ως θέμα:Το Δημοτολόγιο της Ενώσεως. Πληθυσμός και Οι-κονομία στην πόλη και τα προάστια τη Κέρκυραςμετά την Ένωση των Επτανήσων με το ελληνικόκράτος, βασισμένο σε ένα πολύ σημαντικό ανέκ-δοτο αρχειακό υλικό.Είσαι τυχερός, ζεις σε ένα από τα ομορφότε-ρα νησιά της Χώρας μας, την Κέρκυρα, με μια ιδι-αίτερη κουλτούρα. Πώς περνάς τον υπόλοιπο χρό-νο σου, το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι είσαι ανήσυ-χο πνεύμα:

Η αλήθεια είναι ότι η Κέρκυρα παράγει πολι-τισμό. Έτσι, έχω τη δυνατότητα να παρακολου-θώ τα πολιτιστικά δρώμενα. Η Κέρκυρα είναιόμορφη όλες τις εποχές του χρόνου και προ-σφέρεται για μικρές πλην πανέμορφες εκδρομές.Τον ωραιότερο χρόνο τον περνάω βέβαια μετην οικογένειά μου και το πρώτο εγγονάκι μου,αγοράκι 11 μηνών, το οποίο φιλοδοξώ να τονκάνω ζωγράφο! 
Αντιστράτηγε Μουρατίδη, φίλε Σπύρο,σε ευχαριστώ από καρδιάς για την άμεση αντα-πόκριση στο κάλεσμά μου και την πολύ καλή συ-ζήτηση που είχαμε. Επιπλέον, να σε ευχαριστή-σω για τη βοήθειά σου στον εμπλουτισμό της ύληςτης εφημερίδας μας με άρθρα, σκίτσα και έργασου. 

Συνομιλώντας  με  τους  Συναδέλφους
Του  Αντιστράτηγου  ΠΣ  ε.α.  Ανδρέα  Αθ.  Μαρκαντώνη 

Σήμερα  η  στήλη  φιλοξενεί  τον  Αντιστράτηγο  ΠΣ  ε.α.  Σπύρο  Μουρατίδη 

Έργο: Ακουαρέλα 36 Χ 58 cm. Παραδοσιακή πόρτα
από το Πάπιγκο, στα Ζαγοροχώρια. Με αυτό το έργο
συμμετείχα στην International Pyrenees Watercolor
Contest & Exhibition, στη Γαλλία, τον Μάιο του 2021.

Έργο: Ακουαρέλα 58 Χ 36 cm. Παραδοσιακή πόρτα
στο Μονοδένδρι, στα Ζαγοροχώρια. Με αυτό μου το
έργο συμμετείχα στην 1st International Watercolor
Festival ''Watercolor with Love", στην Αγία Πετρού-
πολη της Ρωσίας, τον Αύγουστο του 2021.
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Κάθε λαός από αρχαι-οτάτων χρόνων επιχειρού-σε να μετρήσει το χρόνο καιείχε επινοήσει διάφορες με-θόδους. Αναμφισβήτητα τοπιο διάσημο ημερολόγιο πουεπηρέασε κατ’ εξοχήν τηνΕυρώπη, αλλά και άλλες χώ-ρες ήταν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Αυτό πήρε τοόνομά του από τον Ιούλιο Καίσαρα, ο οποίος ανέ-θεσε στον Αλεξανδρινό αστρονόμο Σωσιγένη τηναναμόρφωση του ημερολογίου. Προς την κα-τεύθυνση αυτή, προστέθηκαν στο έτος 90 μέρες,δηλαδή η 1η Μαρτίου του 44 π.Χ αντικαταστά-θηκε από την 1η Ιανουαρίου. Το νέο, ηλιακό, ημε-ρολόγιο ανταποκρινόταν απόλυτα στη διαδοχήτων εποχών και η διάρκεια του έτους προσδιο-ρίστηκε στις 365,25 ημέρες. Η μικρή διαφορά κα-λυπτόταν από μία επιπλέον ημέρα που προστί-θετο κάθε τέσσεραχρόνια, μετά την«έκτη προ των κα-λένδων του Μαρ-τίου», που ονομα-ζόταν «bis sextus».Έτσι, η ημέρααυτή, επειδή τη με-τρούσαν δυο φο-ρές, ονομάζεταιακόμα και σήμερα«δις έκτη» και τοέτος που την πε-ριέχει «δίσεκτο». Το Ιουλιανόημερολόγιο εφαρ-μόστηκε για 15 πε-ρίπου αιώνες. Μετην ανάπτυξη τηςαστρονομίας καιτων μαθηματικών διαπιστώθηκε ότι και από τοιουλιανό ημερολόγιο προέκυπτε ένα σφάλμα 11λεπτών και 14 δευτερολέπτων τον χρόνο. Εξαι-τίας της απόκλισης αυτής, μιάμιση χιλιετία αρ-γότερα, η εαρινή ισημερία είχε μετατοπιστεί ημε-ρολογιακά 11 μέρες πίσω, σε σχέση με τααστρονομικά δεδομένα. Μπροστά στον κίνδυνονα εορτάζονται τα Χριστούγεννα φθινόπωρο καιτο Πάσχα χειμώνα, ο Πάπας Γρηγόριος ο 13οςπροχώρησε σε νέα μεταρρύθμιση του συστή-ματος. Στις 4 Οκτωβρίου του 1582 προστέθηκαν10 ημέρες, ενώ, για να αποφευχθούν ανάλογεςασυμφωνίες και στο μέλλον, αποφασίστηκεκάθε τέσσερις αιώνες να θεωρούνται δίσεκτα,αντί για 100 χρόνια μόνο τα 97. Τα έτη με ταοποία αρχίζει ένας αιώνας είναι δίσεκτα, μόνονεφόσον διαιρούνται ακριβώς με το 400. Έτσι το1700, το 1800 και το 1900, που δεν διαιρούνταιακριβώς με το 400, δεν ήταν δίσεκτα έτη. Αντί-θετα, το 2000 που διαιρείται ακριβώς με το 400,ήταν δίσεκτο. Ομοίως, το 2100, το 2200 και το2300 ΔΕΝ θα είναι δίσεκτα έτη. Αντίθετα, το2400, θα είναι. Για την επαναφορά της εαρινήςισημερίας στις 21 Μαρτίου, καθορίστηκε να πα-ραλειφθούν 10 ημέρες του Οκτωβρίου. Έτσι, από

τις 4 Οκτωβρί-ου 1582, υπήρ-ξε μετάβασηστις 15 Οκτω-βρίου 1582.Όπως κάθε αλ-λαγή συναντάαντιδράσεις.Τα καθολικάκράτη το υιοθέτησαν μέσα στα επόμενα χρόνια.Τα προτεσταντικά κράτη της Γερμανίας υιοθέ-τησαν το Γρηγοριανό Ημερολόγιο το 1700, ηΒρετανική Αυτοκρατορία (και οι Η.Π.Α. όπως καιοι άλλες αποικίες των Βρετανών εκείνη την επο-χή) το 1752, η Σουηδία το 1753 κλπ, ενώ η Ελ-λάδα, ακολουθώντας όλα τα ορθόδοξα κράτη,συνέχισε με το Ιουλιανό έως τον 20ο αιώνα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι για γεγονότα πουσυνέβησαν πριν την 1η Μαρτίου 1923 αναφέ-ρονται δύο ημερομηνίες, μία με το Παλαιό και μίαμε το Νέο Ημερολόγιο. Λ.χ, η Συνθήκη των Σε-βρών υπεγράφη στις 28 Ιουλίου/10 Αυγού-στου 1920 και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου συ-νέβη στις 8/20 Οκτωβρίου 1827. Για ημερομη-νίες του 20ου αιώνα η διαφορά των δύο ημε-ρολογίων ήταν 13 ημέρες, για τον 19ο ήταν 12ημέρες, για τον 18ο 11 μέρες και για το διάστημα1582-1700 10 ημέρες. Η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε τελικά ναεφαρμόσει το Γρηγοριανό ημερολόγιο από τις 16Φεβρουαρίου 1923. Με το πέρασμα του χρόνουείχαν χαθεί πλέον 13 ολόκληρες ημέρες, μεαποτέλεσμα για να γίνει οεναρμονισμός στο νέο ημε-ρολόγιο, μετά την 15 Φε-βρουαρίου αποφασίστηκε… να ξημερώσει η 1η Μαρ-τίου. Η Ελλάδα ήταν η τε-λευταία χρονολογικά ευ-ρωπαϊκή χώρα, από τις μηκαθολικές, που το υιοθέ-τησε, περνώντας στη νέαεποχή με καθυστέρηση κά-ποιον αιώνων. Την αλλαγήδέχθηκε και η Εκκλησίατης Ελλάδος, με ομόφωνηαπόφαση, κατόπιν πολλώνσυσκέψεων. Οι άστατεςόμως πολιτικές συνθήκεςπου επικρατούσαν στηνΕλλάδα, η άγνοια των πολ-λών, καθώς και η πολιτικήεκμετάλλευση από ορι-σμένους κύκλους, όπωςεπίσης και οι προσωπικέςαντιθέσεις κάποιων ιεραρ-χών στάθηκαν τα αίτια τηςδημιουργίας του «παλαι-οημερολογιακού ζητήμα-τος». Ιστορικά είναι απο-δεδειγμένο ότι στη χώραμας για να εμπεδωθούν οιόποιες μεγάλες αλλαγές,πρέπει να γίνουν και τα-

ραχές, αφού έχουμε διενέξεις για οποιαδήποτεμεγάλη αλλαγή έγινε στις αρχές του 20ού αιώνα(και όχι μόνο), έτσι και για την αλλαγή του ημε-ρολογίου είχαμε βίαιες αιματηρές συγκρούσειςπου ξέσπασαν στην Ελλάδα μεταξύ των οπαδώντου νέου και του παλαιού ημερολογίου! Μετά την αλλαγή του ημερολογίου, όπωςέγραψε εύστοχα ο καθηγητής Διονύσης Σιμό-πουλος σε άρθρο του πριν λίγα χρόνια: «Κανέ-νας Έλληνας δεν γεννήθηκε μεταξύ 16 και 28 Φε-βρουαρίου 1923.»!!! Η αλλαγή αυτή του ημερολογίου επηρέασε,όπως ήταν φυσικό, και τα ταχυδρομεία. Όσοιασχολούνται με την ταχυδρομική ιστορία θαέχουν συναντήσει τις δυσαρμονίες μεταξύ ημε-ρομηνίας αποστολής και άφιξης μιας επιστολήςστην Ευρώπη, όταν στην τελευταία ίσχυε το Γρη-γοριανό ημερολόγιο, ενώ στην Ελλάδα ίσχυε τοΙουλιανό. Συστημένη επιστολή (Ταχυδρομείται απόΑθήνα (ΤΑΧ.ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤ.1) στις 15 Φε-βρουαρίου 1923 (τελευταία ημερομηνία του πα-λαιού ημερολογίου στην Ελλάδα) με προορισμότο Μόναχο, όπου και φτάνει στις 8 Μαρτίου1923. Η επιστολή, ως εξερχόμενη από την εταιρείαP. ANASTASSΙADI & CO, λαμβάνει αριθμό πρω-τοκόλλου και ημερομηνία 26 FEB 1923 (ανύ-παρκτη ημερομηνία για την Ελλάδα), από τηναποστέλλουσα εταιρεία με το νέο ημερολόγιο,λόγω του ότι η επιστολή έχει προορισμό το Μό-ναχο όπου ίσχυε ήδη το νέο ημερολόγιο). 

Η  αλλαγή  του  ημερολογίου  στην  ελληνική  ταχυδρομική  ιστορία 
Γράφει ο  Δημήτριος Βαρελάς  

Δικηγόρος,  Μέλος της Φιλοτελικής Εταιρείας Αθηνών 


