
Π άνω από το 10% του πληθυσμού τηςχώρας μας, ανασαίνει το οξυγόνοτου. Φιλοξενεί δεκάδες σπάνια είδη χλω-ρίδας και πανίδας και συνυπάρχει αρμο-νικά με τον άνθρωπο εδώ και χιλιάδεςχρόνια.Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει καιμπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλοστον τομέα της πρόληψης, διότι αποτε-λεί το επίκεντρο της Πολιτικής Προστα-σίας, έχοντας άμεση επαφή με τους δημότες και γνω-ρίζοντας καλύτερα από όλους τις πραγματικέςανάγκες μιας περιοχής.Έχει την κουλτούρα και τη δύναμη της τοπικήςδράσης. Αυτό που απαιτείται στην πράξη είναι η αν-τίστοιχη στήριξη με σύγχρονα εργαλεία και στο πλαί-σιο αυτό χρειάζονται γενναίες τομές.Ο Υμηττός αποτελεί έναν από τους σημαντικό-τερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής. Έτσι, ο Σύνδεσμος Προστασίας και ΑνάπτυξηςΥμηττού ΣΠΑΥ πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει το Forum με θέμα: “Ο Δεκάλογος 
Σωτηρίας των Δασών μας – Η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση στο Επίκεντρο της Πολιτικής Προστα-
σίας”, αναζητώντας τη φόρμουλα και τα εργαλεία

εκείνα μέσα από τα οποία θα αναδείξει τηναυτοδιοίκηση ως πραγματικό κύτταροτης Πολιτικής Προστασίας, και με μεγάληεπιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16Νοεμβρίου 2021.Τον «Δεκάλογο Σωτηρίας των Δασών μας» παρουσίασε ο Πρόεδρος τουΣΠΑΥ & Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρού-πολης Γιάννης Κωνσταντάτος δηλώνονταςπως: «Χρειάζονται γενναίες τομές και θα
πρέπει να εργαστούμε ενωμένοι για να χαράξουμε την
επόμενη σελίδα της πολιτικής προστασίας με την το-
πική αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. Εμείς σήμερα κα-
ταθέσαμε στην πολιτεία δέκα συγκεκριμένες προ-
τάσεις και πλέον κανείς δεν θα μπορεί να πει ότι δεν
ήξερε τι πρέπει να γίνει, αν του χρόνου καεί ο Υμητ-
τός μας».

«Αυτά που θέλουμε να κάνουμε σε όλη την 
Ελλάδα ως πολιτική προστασία τα έχετε κάνει εσείς
ήδη στον Υμηττό ως ΣΠΑΥ», με αυτή τη φράση οΥπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυ-λιανίδης, επιβεβαίωσε ότι το επιτυχημένο μοντέλοτου ΣΠΑΥ επιθυμεί να το εφαρμόσει σε όλη την Ελ-λάδα.
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

FORUM  ΣΥΝΔΕΣΜΟY  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  YMHTTOY  (ΣΠΑΥ)
Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στο  Επίκεντρο  της  Πολιτικής  Προστασίας
“Ο  Δεκάλογος  Σωτηρίας  των  Δασών  μας” 

Τ ην Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 πραγ-ματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητι-κού Συμβουλίου της Ένωσης ΑποστράτωνΑξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, μετον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά.

Η συνάντηση αυτή είχε σκοπό, το Δ.Σ. νατου εκφράσει τα θερμά του συγχαρητήρια γιατην επιλογή του, να του ευχηθεί δύναμη καιυγεία, ώστε να φέρει σε πέρας το δύσκολοέργο που ανέλαβε και να τον ενημερώσει για

τα προβλήματα που απασχολούν τους αποστράτους.Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμααμοιβαίας κατανόησης και συναντίληψηςκαι δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθούν διεξο-δικά και να αναζητηθούν λύσεις σε σοβαρά ζητήματα, που βρίσκονται σεεκκρεμότητα, όπως θεσμικά ασφαλιστι-κά – οικονομικά θέματα, αποφάσεις τηςΔικαιοσύνης, κοινωνική περίθαλψη, αξιοποίηση των αποστράτων. Συγκεκρι-μένα συζητήθηκαν:• Το μείζον θέμα που έχει ανακύψει μετους διοικητικώς αποκατασταθέντεςΑξιωματικούς του Π.Σ., οι οποίοι κατά τιςεπανακρίσεις τους, κατόπιν ακυρωτικήςδικαστικής απόφασης, οσάκις προ-σκρούουν σε έτος επιλογής Αρχηγού Π.Σ., ηΥπηρεσία διαμέσου των Συμβουλίων Κρίσης,παγώνει την αποκατάστασή τους (η οποίαολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 35 

Συνάντηση  του  Δ.Σ.  της  Ε.Α.Α.Π.Σ.  με  τον  Υφυπουργό 
Κλιματικής  Κρίσης  και  Πολιτικής  Προστασίας 

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου2021 αντιπροσωπεία του Διοικη-τικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυρο-σβεστικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ), απο-τελούμενη από τους: Αντιπρόεδρο- Αντιστράτηγο ΠΣ ε.α. ΑνδρέαΜαρκαντώνη, Γεν. Γραμματέα -Αρχιπύραρχο ε.α. Φώτιο Δημαρέσηκαι Οικονομικό Διαχειριστή - Αντι-στράτηγο ΠΣ ε.α. Ιωάννη Ζαχίλα,επισκέφθηκαν το ΠυροσβεστικόΜουσείο και παρέδωσαν στη Δι-ευθύντρια του Μουσείου Επιπυ-ραγό Αλεξάνδρα – Ιωάννα Κουτρή τον πρώτο τόμο των εφημερίδων της Ε.Α.Α.Π.Σ. (11/2018 – 09/2021) «ΙΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και τη χρήση τους από τουςεπισκέπτες και τους μελετητές του μέλλοντος. 

Παραδόθηκε  στο  Πυροσβεστικό  Μουσείο 
ο  πρώτος  τόμος  των  εφημερίδων  της  Ε.Α.Α.Π.Σ. 

«ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ   …για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ» 

Συνέχεια στη σελ. 3 

Συνέχεια στη σελ. 3 Συνέχεια στη σελ. 4 

Η  Συντακτική  ομάδα  της εφημερίδας
"ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ  ...για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ"  
Σας  εύχεται  Καλή  Χρονιά με  Υγεία,  Αγάπη και  Αισιοδοξία



Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε το ΔιοικητικόΣυμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος στις 24 Νοεμβρίου 2021 στον
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, μεταξύ των άλλων θεμάτων τέθηκε για μια ακόμη φορά σε πολιτικό επίπεδοτο ζήτημα της Παροχής Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) και στα τέκνα μετά την ηλικία των 25 ετών, τωνεν ενεργεία και εν αποστρατεία Προσωπικού του Σώ-ματος. Μετά από λεπτομερή συζήτηση αποφασίστηκε τοθέμα αυτό να ξεκινήσει από το Αρχηγείο ΠυροσβεστικούΣώματος. 

Σε συνέχεια της παραπάνω συζήτησης, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματοςστις 6 Δεκεμβρίου 2021 έστειλε σχετική επιστολή στον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτη-
γο Στέφανο Κολοκούρη, την οποία κοινοποίησε στονΕπιτελάρχη του ΑΠΣ και στις συνδικαλιστικές ενώσειςτων εν ενεργεία συναδέλφων: Πανελλήνια ΟμοσπονδίαΕνώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟ-ΕΥΠΣ), Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος(ΕΑΠΣ) και Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΠΑΥΠΣ), γιατην από κοινού προσπάθεια επίλυσης του θέματος. Στην επιστολή της η ΕΑΑΠΣ μεταξύ των άλλωναναφέρει ότι:Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.) εγκαταστάθηκε στις δομές του251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) και ια-τροί του παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους δι-καιούχους περίθαλψης στο 251 ΓΝΑ. Δικαίωμα Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιω-τικά Νοσοκομεία, έχουν το μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφα-λείας και τα μέλη των οικογενειών τους. Το εν ενεργεία και το εν αποστρατεία ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ως προστατευό-μενα μέλη οικογενείας θεωρούνται η (ο) σύζυγος, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας 14 έως 18 ετών καθώς καιτα ενήλικα άγαμα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25οέτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένεςΣχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού. Με βάση των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιοτης Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΠυροσβεστικούΣώματος στην από 6 Δεκεμβρίου επιστολή του, παρα-καλεί τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ναπροβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε να μην υφίσταταιαυτή η διάκριση στο εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος καιστα μέλη των οικογενειών τους, με αυτό των υπαλλήλωντων Ενόπλων Δυνάμεων, της Εθνικής Αμύνης, των Νήσων κ.λπ., δηλαδή να μπορούν να έχουν παροχή δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης τα τέκνα και
μετά την ηλικία των 25 ετών. Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης (για τα τέκναάνω των 25 ετών) να βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση (μη ύπαρξης ασφά-λειας σε φορέα) ότι ορίζουν οι εκάστοτε διατάξεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΠΣ 

Μετά τις εκλογές της 11ης Ιουλίου 2021 και με τη συγκρότησητου νέου Δ.Σ. μου ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Ταμία. Με αφορμήαυτή μας την επικοινωνία θα ήθελανα σας ευχαριστήσω από καρδιάςγια την εμπιστοσύνη που δείξατε στοπρόσωπό μου για μια ακόμη φορά, μετην εκλογή μου στο νέο Δ.Σ. της Ένωσης ΑποστράτωνΑξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Παρέλαβα τη διαχείριση των οικονομικών της Ένωσης από τον πρώην ταμία και φίλο Bασίλη Κουλούρη, όλα ήταν τέλεια, εκτός από τη μη καταβολήτης ετήσιας συνδρομής κάποιων μελών μας. Αυτό κατάτην άποψή μου οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον και κυριότερο στον COVID-19 που περιόρισε τις κινήσεις καιειδικά την επικοινωνία με τις τράπεζες και δεύτερον στηνδική μας αμέλεια, που απορρέει κατά ένα μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Γιατους λόγους αυτούς και με το θάρρος της γνωριμίας μαςέλαβα την πρωτοβουλία, να υπενθυμίσω την οικονομι-κή υποχρέωσή μας, που είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της Ένωσής μας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφορούν τους συναδέλφους που

έχουν υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για να γίνεται
η κράτηση από το ΕΤΕΑΕΠ. 

Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό να γίνουνυπεύθυνες δηλώσεις από όλους μας, για να μην μας απα-σχολεί κάθε φορά η καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλούς συνάδελ-φους που μας έχουν εξουσιοδοτήσει με υπεύθυνη δήλωσηνα εισπράττουμε την ετήσια συνδρομή μέσω του επικουρικού τους, αυτό δεν κατέστη εφικτό διότι είναιεγγεγραμμένοι και σε άλλο Σωματείο και έχουν χορηγήσεικαι εκεί υπεύθυνη δήλωση με αποτέλεσμα το επικουρι-κό να παρακρατά μόνο για ένα Σωματείο. Γι’ αυτό καλό είναι να μας ενημερώνουν από ποιο Σωματείο επιθυμούννα παρακρατείται η συνδρομή.Τηλέφωνα επικοινωνίας, Ταμίας: 6936565899, Γραφεία Ένωσης: κάθε Τετάρτη Ω/10:00-13:00 στο2132158127. Υπάρχει η δυνατότητα και για SMS, όπουθα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.eaaps.gr και αφού την συμπλη-ρώσετε θα την στείλετε είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:
info@eaaps.gr είτε ταχυδρομικά στη Διεύθυνση: 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού
Σώματος Τ.Θ. 3402 T.K. 10210. 

Με εκτίμηση
Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ιωάννης Ζαχίλας

Οικονομικός Διαχειριστής ΕΑΑΠΣ 
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Εκδότης – Διευθυντής:Παναγιώτης Βελής Τηλ. 6937210402
Επιμέλεια Έκδοσης:Ανδρέας Μαρκαντώνης Τηλ. 6974823763

Οικονομικός Διαχειριστής: Ιωάννης Ζαχίλας Τηλ. 6936565899
Συντακτική Ομάδα:Παναγιώτης Βελής - Ανδρέας Μαρκαντώνης Φώτιος Δημαρέσης - Ιωάννης Ζαχίλας Απόστολος Ζαχαρόπουλος 

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

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. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αριθ. Λογ. (ταμιευτήριο) 

5032091342895 
IBAN GR2001720320005032091342895 Ετήσια συνδρομή Μελών ΕΑΑΠΣ (20) ευρώ Η κατάθεση συνδρομής ισχύει μόνο για τα Μέλη που δεν έχουν υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση 

ΛΙΓΑ…  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
από  τον  Οικονομικό  Διαχειριστή  της  Ε.Α.Α.Π.Σ. 

Παροχή  Δικαιώματος  Υγειονομικής  Περίθαλψης  στο  Γενικό  Νοσοκομείο  
Αεροπορίας  (251 ΓΝΑ)  και  στα  τέκνα  μετά  την  ηλικία  των  25  ετών  

των  εν  ενεργεία  και  εν  αποστρατεία  Προσωπικού  του  Σώματος 

• Απεβίωσε την 17ηΝοεμβρίου 2021 σε ηλι-κία 57 ετών ο ΕπίτιμοςΥπαρχηγός του Πυροσβε-στικού Σώματος Αντι-στράτηγος ε.α. Δημοσθέ-
νης Αναγνωστάκης τουΠαύλου. Γεννήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 1964στον Βαθύκαμπο Άρτας. Ήταν παντρεμένος μετην καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Ελένη Ζαγαλίκη και πατέρας δύο παιδιών. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το1988 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωμα-τικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 1993με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Είχε υπηρετήσει σε Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ.Νοτίου Αιγαίου, της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου και τηςΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας. Διοικητής τηςΔΙ.ΠΥ.Ν. Ιωαννίνων και της Περιφερειακής Διοίκησης των Πυροσβεστικών ΥπηρεσιώνΗπείρου. Κλαδάρχης του Β΄ Κλάδου Διοικητι-κής Υποστήριξης του Α.Π.Σ.. Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης των Πυροσβεστι-κών Υπηρεσιών Αττικής και ΕπιχειρησιακόςΣυντονιστής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.Το 2018 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού Υποστήριξης Π.Σ.Αποστρατεύτηκε ένα χρόνο αργότερα και τουαπονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Υπαρχη-γού Π.Σ.• Απεβίωσε την 18η Οκτωβρίου 2021 σεηλικία 64 ετών ο Αρχιπύραρχος ε.α. Πάλλιος

Βασίλειος του Χρήστου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστι-
κού Σώματος εύχεται να είναι ελαφρύ το
χώμα που σκεπάζει τους αείμνηστους 
συναδέλφους μας, στις οικογένειές τους και
στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγο-
ρία. 

ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΙΑ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 



πραγματικών ετών) και αναπέμπει τηνυπόθεσή τους στο Κ.Υ.Σ.Ε.Α., για να επι-λεγούν ή μη, στη θέση του Αρχηγού Π.Σ.,όποτε αυτό συνέβη, σε παρελθόντα χρό-νο. 

Η παραπομπή τους στο ΚΥΣΕΑ, ση-μαίνει ότι, όποτε το Συμβούλιο αυτό συ-νεδριάσει (σε άγνωστο χρονικό διάστημα,διότι δεν υπάρχει χρονική δέσμευση),προφανώς και σύμφωνα με τα δεδομένατης κοινής πείρας και λογικής, δεν θα τουςορίσει Αρχηγούς του Π.Σ. αναδρομικά σεπαρελθόν έτος. Σύμφωνα δε με τη διάταξητου αρθ. 140 Ν. 4662/2020, οφείλει (τοΚΥΣΕΑ) να τους αποστρατεύσει ευδοκί-μως, από το έτος που παραπέμφθηκαν. ΤαΣυμβούλια του Σώματος θα επανέλθουνεν ευθέτω χρόνω για τις περαιτέρω κρί-σεις των Αξιωματικών αυτών, και, θαπροσκρούσουν εκ νέου σε επιλογή 

Αρχηγού του Π.Σ., νεότερού τους καιούτω καθεξής.• Η επανασύνδεση των συντάξεωντων εν αποστρατεία και εν ενεργεία στελεχών των ΣΑ και ΕΔ (άρθρο 14 Ν.4387/16).• Η δημιουργία νομοθετικού πλαισίουαξιοποίησης των Αποστράτων.• Η σύσταση Γραφείου Αποστράτωνστο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.Το Γραφείο αυτό θα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Αποστράτων και Διευθύνσεωντου ΑΠΣ, ώστε να πληροφορούνται τηλεφωνικά άμεσα για την πορεία των θεμάτων τους οι Απόστρατοι και να μηνενοχλούν τα τηλέφωνα των γραφείων τουΑΠΣ  ψάχνοντας επί ώρες ή και μέρες γιανα βρουν τον αρμόδιο που θα τους ενημερώσει για την πορεία της υπόθεσήςτους.• Το πάγιο αίτημά μας, στα Στρατιω-τικά Νοσοκομεία να νοσηλεύονται εκτόςτων μελών και των συζύγων μας και ταπαιδιά μας χωρίς όριο ηλικίας. Ο κ. Υφυπουργός μας υποσχέθηκεότι θα είναι αρωγός και συμπαραστάτηςστην επίλυση των θεμάτων που θέσαμεκαι ότι θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Συνάντηση  του  Δ.Σ.  της  Ε.Α.Α.Π.Σ.  με  τον  Υφυπουργό 
Κλιματικής  Κρίσης  και  Πολιτικής  Προστασίας 

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και ΠολιτικήςΠροστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, ο οποίος παρέστη ως εκπρό-σωπος του Πρωθυπουργού, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρί-σης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά και του Αρ-χηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Π.Σ. ΣτέφανουΚολοκούρη, πραγματοποιήθηκε την 12η Νοεμβρίου 2021 επι-μνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες Πυροσβέστες κατά την εκτέ-λεση του καθήκοντος, από τον εκπρόσωπο της ΑρχιεπισκοπήςΑθηνών, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Ισίδωρο Τσόρβαστο μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών, στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) στο Χαλάνδρι Αττικής. Επίσης στην τελετή παρευρέθηκαν, ο Γενικός Γραμματέας Πο-λιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοι-κητής Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσιος Δημακογιάννης, ο Βου-λευτής Χρήστος Σπίρτζης, ως εκπρόσωπος του Προέδρου τουΣΥ.ΡΙΖ.Α., ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ως εκπρόσωπος τουΚΙΝ.ΑΛ., ο Βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, η Αντιπερι-φερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, εκπρόσωποι των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕλληνικήςΑστυνομίας, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Π.Σ., Επί-τιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ-πρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων του Π.Σ., των πυρο-σβεστών πενταετούς υποχρέωσης, των συμβασιούχων πυρο-σβεστών, των εθελοντών πυροσβεστών, του συλλόγου πολιτι-κού προσωπικού του Π.Σ., των ενώσεων αποστράτων Π.Σ. κα-θώς και συγγενείς των πεσόντων. Στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων Πυροσβεστών εκ μέρουςτης Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώμα-τος (Ε.Α.Α.Π.Σ.) κατέθεσε ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής. Επίσηςστην επιμνημόσυνη δέηση παρευρέθηκαν οι Επίτιμοι Υπαρχη-γοί ΠΣ και μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΑΑΠΣ ΦώτιοςΠαππάς και Απόστολος Γεροκώστας. 

Στην τελετή μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών στη Θεσσα-λονίκη στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρος των Αποστράτων Πυρο-σβεστών Θεσσαλονίκης και μέλος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Π.Σ. ε.α. Δημήτριος Φαφούτης. 

ΗΜΕΡΑ  ΜΝΗΜΗΣ  ΠΕΣΟΝΤΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Ημέρα μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών στo (ΕΣΚΕ) Χαλάνδρι Αττικής 

Ημέρα μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών στη Θεσσαλονίκη Αναφέρθηκαν στον στόχο της εφημερίδας ο οποίος είναι, να προάγει τηνενημέρωση, να είναι αμερόληπτη, μακριάαπό πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες, ναείναι δίπλα στα προβλήματα των μελών,να είναι ποικίλης ύλης και να διαβάζεταιαπό όλη την πυροσβεστική οικογένεια. 

Όραμά της, όπως γράφει και ο τίτλοςτης «ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», είναι να συνδέσει τοπαρελθόν, το παρόν, με το μέλλον, για τοκαλό του Πυροσβεστικού Σώματος καιτων στελεχών του.

Επίσης έκαναν γνωστό στην Διευθύντρια του Μουσείου ότι, κάθε τρίαχρόνια με την ολοκλήρωση τής θητείαςτου εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίουτης ΕΑΑΠΣ, θα παραδίδονται στο Μουσείοσε βιβλιοδεσία (τόμο) τα τεύχη των εφημερίδων, όπως το πρώτο.

Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου από τη Διευθύντριατου Μουσείου και τους συνεργάτες της.Συζητήθηκαν θέματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος και έγινε ιδιαίτερη ανα-φορά σε μια μελλοντική συνεργασία καιυποστήριξη της Ε.Α.Α.Π.Σ. προς το Πυροσβεστικό Μουσείο. Τέλος τα μέλη του Διοικητικού Συμ-βουλίου της ΕΑΑΠΣ αφού ευχαρίστησανθερμά τη Διοίκηση του ΠυροσβεστικούΜουσείου, για την άψογη φιλοξενία καιτην εμπεριστατωμένη παρουσίαση τωνεκθεμάτων του Μουσείου, αποχώρησανμε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Παραδόθηκε  στο  Πυροσβεστικό  Μουσείο
ο  πρώτος  τόμος  των  εφημερίδων  της  Ε.Α.Α.Π.Σ. 
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Συνέχεια από τη σελ. 1 



Ο Δεκάλογος Προτάσεων του ΣΠΑΥ αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής εργασίαςκαι χρόνιας εμπειρίας στο πεδίο. Βασίζεταιστο τρίπτυχο εθελοντισμός, νομοθεσία, χρηματοδότηση. Ενώνοντας αποτελεσμα-τικά αυτά τα τρία γρανάζια και αλλάζοντας καθοριστικά τον συσχετισμό μεταξύ πρό-ληψης και καταστολής, θα μπορέσουμε ναπροχωρήσουμε σε γενναίες αλλαγές γιατην προστασία των ορεινών όγκων της χώ-ρας μας, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας.Οι δέκα προτάσεις που παρουσιάστηκανστο Forum του ΣΠΑΥ:

1. Εθελοντισμός: Οργάνωση & Ενίσχυσημέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.2. Αλλαγή Νομοθετικού Πλαισίου Διαχείρι-σης των Δασών με πρόβλεψη για τις αρ-μοδιότητες της Αυτοδιοίκησης & Εισα-γωγή Νέων Τεχνολογιών στη Μάχη της Πρόληψης.3. Χρηματοδότηση: Θεσμοθέτηση Ανεξάρ-τητου Κωδικού Πολιτικής Προστασίαςστον Προϋπολογισμό των Δήμων & Συμμετοχή των Συνδέσμων στα Χρημα-τοδοτικά Προγράμματα.4. Όργανο Πρόληψης Τοπικής Αυτοδιοίκη-σης με Αποφασιστική Αρμοδιότητα.5. Κέντρα Διαχείρισης Κρίσεων στους 332 Δήμους της Χώρας.6. Ίδρυση Δασικής Αστυνομίας για την Επόπτευση των Δασών.7. Εθνικό Μητρώο Μελισσοκομίας από την1η Κυψέλη & Έλεγχος της Βόσκησης.8. Εθνικό Μητρώο Ώριμων Δασικών Μελε-τών.9. Νέες Μέθοδοι Αποκατάστασης Δασών –Ευρωπαϊκή Τράπεζα Καλών Πρακτικών.10. Δημιουργία Συνδέσμων Δήμων σε όλουςτους Ορεινούς Όγκους. Στο Forum του ΣΠΑΥ, χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης απεύθυνε ο Υπουργός Εσωτε-ρικών κ. Μάκης Βορίδης, εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ο Βουλευτής και Τομεάρχης Εσωτερικών κ. Κώστας Ζαχα-ριάδης, εκ μέρους του ΚΙΝΑΛ ο Βουλευτήςκαι Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης.Στο πρώτο πάνελ ομιλητών μαζί με τονΠρόεδρο του ΣΠΑΥ & Δήμαρχο Ελληνικού –Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο συμ-μετείχαν οι: Υπουργός Εσωτερικών κ. Μά-κης Βορίδης, Αναπληρωτής Υπουργός Εσω-τερικών κ. Στέλιος Πέτσας, Υπουργός Κλι-ματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας κ.Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Προστασίαςτου Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υφυ-πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμωνκ. Γιώργος Στύλιος και ο Υφυπουργός Πε-ριβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς.

Στα επόμενα πάνελ ομιλητών τοποθε-τήθηκαν με σημαντικές προτάσεις οι Δή-μαρχοι του ΣΠΑΥ: Δήμαρχος Αγίας Παρα-σκευής κ. Βασίλειος Ζορμπάς, ΔήμαρχοςΒάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κ. ΓρηγόρηςΚωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βύρωνα κ. Γρη-γόρης Κατωπόδης, Δήμαρχος Ζωγράφου κ.Βασίλειος Θώδας, Δήμαρχος Ηλιούπολης &Αντιπρόεδρος του ΣΠΑΥ κ. Γεώργιος Χα-τζηδάκης, Δήμαρχος Καισαριανής κ. ΧρήστοςΒοσκόπουλος, Δήμαρχος Κρωπίας κ. Δημή-τρης Κιούσης, Δήμαρχος Παιανίας κ. Ισίδω-ρος Μάδης, Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργούκ. Ηλίας Αποστολόπουλος. Συγκλονιστικέςεπίσης ήταν οι τοποθετήσεις των Δημάρχωναπό τις πληγείσες περιο-χές όπως του ΔημάρχουΑρχαίας Ολυμπίας κ. Γε-ώργιου Γεωργιόπουλου,του Δημάρχου Γορτυνίαςκ. Ευστάθιου Κούλη καιτου Δημάρχου Μαντου-δίου – Λίμνης – Αγίας  Άν-νας κ. Γεώργιου Τσα-πουρνιώτη στους οποί-ους ο ΣΠΑΥ με τους 11Δήμους του θα σταθείαρωγός.Το παρών έδωσανεπίσης οι Βουλευτές Χά-ρης Θεοχάρης, Άννα Κα-ραμανλή, Ιωάννης Καλ-λιάνος, Χαράλαμπος Παπαδημητρίου, Κων-σταντίνος Κυρανάκης, Μίλτος Χατζηγιαν-νάκης, Χαρά Καφαντάρη, Τόνια Αντωνίου, οΓενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσω-τερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Πε-ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ηΑντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα ΑθηνώνΔήμητρα Νάνου, η Εντεταλμένη ΤεχνικώνΈργων της Περιφ. Αττικής Ευρώπη Κοσμί-δη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακο-γιάννης και εκπρόσωποι συνδέσμων, Πυ-ροσβεστικού Σώματος, Ελληνικής Αστυνο-μίας και Εθελοντικών Ομάδων.

Η ΄Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Ε.Α.Α.Π.Σ. χαιρέ-τισε την όλη προσπάθεια για την σωτηρίατων εναπομεινάντων δασών της χώρας μας.Τα οφέλη από τα δάση είναι τεράστια.Τα δέντρα παράγουν οξυγόνο, μειώνουν τοδιοξείδιο του άνθρακα, μειώνονται οι πλημ-μύρες γιατί απορροφούν το νερό με αποτέ-λεσμα να μη διαβρώνεται το έδαφος. Ακό-μα, τα δάση συγκρατούν τους δυνατούςανέμους και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουνκαταστροφές από αυτούς, έχουμε πιο κα-θαρό περιβάλλον, είναι το σπίτι των ζώωνκαι το περιβάλλον διατηρείται καθαρό καιμειώνονται οι ρύποι.Η ΄Ενωση Αποστράτων ΑξιωματικώνΠυροσβεστικού Σώματος παρευρέθηκε μετον Πρόεδρό της Παναγιώτη Βελή και το Γενικό Γραμματέα Φώτιο Δημαρέση. 

1821 Η Ελληνική Επανάσταση Πληθυσμός: 938.7651828 Η πρώτη Απογραφή στην Ελλάδα, με Κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια, με αναδρομική εκτίμηση του πληθυσμού για το 1821. Πληθυσμός: 753.4001836 Η πρώτη Απογραφή από το Γραφείο Οικονομίας της «Επί των Εσωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας». Μέχρι το 1845 γινόταν Απογραφή κάθε έτος ενώ, στη συνέχεια, οι Απογραφές διενεργούνταν σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα(1848, 1853, 1856 κ.λπ.).Πληθυσμός (1848): 752.0771861 Η πρώτη Απογραφή πληθυσμού που δεν ήταν για στρατολογικούςή φορολογικούς σκοπούς, αλλά σύμφωνα με τις αρχές της στατιστικής επιστήμης της εποχής.Πληθυσμός: 1.098.8101870 Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν στοιχεία για τον εγγράμματο καιαγράμματο πληθυσμό.Πληθυσμός: 1.457.8941879 Επεξεργασία των αποτελεσμάτων, για πρώτη φορά, με συγκεντρωτικό τρόπο από ένα φορέα.Πληθυσμός: 1.679.4701881 Απογραφή των κατοίκων της Θεσσαλίας και της Άρτας.1889 Διεξαγωγή Απογραφής για πρώτη φορά εντός μίας ημέρας πανελλαδικώς.Πληθυσμός: 2.187.2081896 Καθολική χρήση ειδικών ατομικών απογραφικών δελτίων (η επεξεργασία τους δεν ολοκληρώθηκε λόγω πυρκαγιάς).Πληθυσμός: 2.433.8061907 Η πρώτη Απογραφή στηριζόμενη σε κανόνες της σύγχρονηςστατιστικής επιστήμης.Πληθυσμός: 2.631.9521913 Απογραφή των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδας.1920 Μηχανογραφική επεξεργασία των αποτελεσμάτων για πρώτη φορά.Πληθυσμός: 5.531.4741923 Απογραφή προσφύγων από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη.1928 Η Απογραφή διενεργήθηκε από τη Γενική Στατιστική Υπηρεσία τηςΕλλάδας, που ιδρύθηκε το 1925.Πληθυσμός: 6.204.6841940 Η Απογραφή διενεργήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, δώδεκα μόλις ημέρες πριν την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου.Πληθυσμός: 7.344.8601947 Απογραφή των κατοίκων των Δωδεκανήσων.1951 Η πρώτη Απογραφή στην οποία το ελληνικό κράτος παρουσιάζεταιεδαφικά το ίδιο με το σημερινό.Πληθυσμός: 7.632.8011961 Διενέργεια για πρώτη φορά δοκιμαστικής απογραφής και δειγματοληπτικής έρευνας κάλυψης.Πληθυσμός: 8.388.5531971 Ειδικές ομάδες απογραφέων απέγραψαν όσους ταξίδευαν με πλοίο,σιδηρόδρομο ή αεροπλάνο, εφόσον βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος.Πληθυσμός: 8.768.6411981 Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της Απογραφής λόγω ισχυρού σεισμού.Πληθυσμός: 9.740.4171991 Καθολική και όχι δειγματοληπτική επεξεργασία των απογραφικώνδελτίων.Πληθυσμός: 10.259.9002001 Χρήση του συστήματος Αναγνώρισης Οπτικών Σημάτων (OMR)στην επεξεργασία των εντύπων ερωτηματολογίων.Πληθυσμός: 10.964.0202011 Η πρώτη Απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)ως Ανεξάρτητης Αρχής.Πληθυσμός: 10.816.288 (μόνιμος)2021 Η πρώτη ηλεκτρονική Αυτοαπογραφή - Απογραφή (Πληθυσμού– Κατοικιών).Τα αποτελέσματα Απογραφής του 2021 που τώρα διενεργούνταιθα δημοσιευθούν σε επόμενο φύλλο, μετά την ολοκλήρωσή τους από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).ΠΗΓΗ: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ανδρέας Αθ. ΜαρκαντώνηςΑντιστράτηγος ΠΣ ε.α. 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ (1821 – 2021) 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

FORUM  ΣΥΝΔΕΣΜΟY  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  YMHTTOY  (ΣΠΑΥ) 
Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  στο  Επίκεντρο  της  Πολιτικής  Προστασίας 

“Ο  Δεκάλογος  Σωτηρίας  των  Δασών  μας” 



Ο Μιθριδάτης ΣΤ΄ Ευπά-
τωρ - Διονύσιος (132-63 π.Χ.)
ήταν βασιλιάς του Πόντου
και της Μικρής Αρμενίας.Ενεπλάκη με τη Ρωμαϊκή Δη-μοκρατία σε τρεις πολέμουςγνωστούς ως Μιθριδατικούς.Έζησε περιπετειώδη ζωή, σκλη-ραγωγήθηκε σε διάφορες κα-κουχίες και από τον φόβο ότι θα τον δηλητη-

ριάσουν συνήθισε τον οργανισμό του στη χρή-
ση διαφόρων δηλητηρίων, ώστε απέκτησε ανο-
σία σε αυτά.

Από το όνομα του Μιθριδάτη έχει επικρα-
τήσει διεθνώς ο όρος μιθριδατισμός, που χρη-
σιμοποιείται για να περιγράψει μεταφορικά
τη σταδιακή αποδοχή και εξοικείωση με κατα-
στάσεις, που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες καικατ’ επέκταση τη διαδικασία κατά την οποία δυ-σάρεστες αλλαγές, που έρχονται βαθμιαία και μεπολύ αργό ρυθμό, γίνονται σε βάθος χρόνου ανε-παίσθητα αποδεκτές. Αυτή η σταδιακή εξοι-κείωση με επικίνδυνες κατα-στάσεις δεν έρχεται από τημια στιγμή στην άλλη, χρει-άζεται χρόνος, μια συνεχήςπλύση εγκεφάλου με εικό-νες, ειδήσεις, πληροφορίες,ώστε το υποκείμενο να αρχί-σει να θεωρεί φυσιολογικό ή ανεκτό κάτι που σε πα-λαιότερες εποχές θα του προκαλούσε αντίδραση.Έτσι όμως οι πολίτες σταδιακά και ανεπαίσθη-τα γίνονται εσωστρεφείς και υπό την επήρεια του μιθριδατισμού γίνονται παθητικοί και ανέχονται χωρίς αντίδραση οποιαδήποτε παρανομία, ενώ προσπαθούν να επιβιώσουν αδιαφορώντας για τακοινά.Παράλληλα καιροφυλακτεί ο κίνδυνος περαιτέ-

ρω επεκτάσεως των συνεπειών του μιθριδατισμούκαι σε τομείς δημόσιων θεσμών, διεθνών σχέσεων,δικαιοσύνης, παιδείας και άλλων ευαίσθητων δομών. 
Ο μιθριδατισμός ανάλογα ποιο πεδίο 

επηρεάζει διακρίνεται σε:
Α) πολιτικό, που είναι η αποδοχή όλων των ιδε-οληψιών και των πιο ακραίων, των πολιτικών πρα-κτικών, παιχνιδιών, μεταγραφών, προγραμμάτων,υποσχέσεων που δεν τηρούνται, αβάσιμων κατη-γοριών κ.λπ.,
Β) κοινωνικό, ότι όλοι ίδιοι είναι και για τους νεότερους είναι συνώνυμο του συμβιβασμού μεκαταστάσεις ή ανθρώπους που υπό ομαλές συνθή-κες δεν θα συνέβαινε,
Γ) συνταγματικό, αναφέρεται στον κίνδυνο ναανεχθούμε τους όποιους περιορισμούς των δικαιω-μάτων και ατομικών ελευθεριών μας και μετά το τέ-λος των λόγω πανδημίας περιοριστικών μέτρων,
Δ) ιδεολογικός, αναφέρεται ότι σαν κοινωνίααποδεχόμαστε όλες τις ιδεολογικές ακρότητες,
Ε) και ο χειρότερος όλων, ο ωχαδερφισμός,που σημαίνει παντελής αδιαφορία για όλα, κυρίωςγια την πολιτική. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία εμφάνισηςτου μιθριδατισμού, ασφαλώς όμως υπάρχουν καιάλλα.Οι κοινωνίες με την πάροδο του χρόνου υφί-στανται διάφορες επιδράσεις, που ανεπαισθήτως καισταδιακά τις αφομοιώνουν ολικά ή μερικά ή τις απο-κρούουν καμιά φορά και βίαια. Αυτά αποτελούν κοι-νωνικά φαινόμενα που έχουν μελετηθεί ή μελε-τώνται συνεχώς, εξάγονται συμπεράσματα, άλλοτεειλικρινή και επιστημονικά τεκμηριωμένα και άλλοτεμη, αλλά κατάλληλα για πολιτική εκμετάλλευσηκαι σε κάθε περίπτωση ανάγονται στην εξέλιξητων κοινωνιών.
Το ερώτημα είναι εάν οι παραπάνω 

επιδράσεις πηγάζουν αυθόρμητα μέσα από τη
διαδικασία του κοινωνικώς γίγνεσθαι ή είναι

στοχευμένες πολιτικές ή κοινωνικές δράσεις,που κατευθύνονται, χρηματοδοτούνται, καθοδη-γούνται και καλύπτονται από κάποιο πολιτικό κόμ-μα ή κίνημα ή ομάδα προσώπων ή κέντρο εξουσίαςεγχώριο ή ξένο ή και τα δύο;Βάσει των ανωτέρω η εύκολη λύση είναι να καταφύγουμε σε θεωρίες συνωμοσίας με μόνη την ένδειξη, που μπορεί να είναι απατηλή, του ποιος ωφε-λείται και γιατί. Επίσης δεν πρέπει να υποτιμούμε καιτην περίπτωση της προβοκάτσιας.Τα τελευταία χρόνια έχουμε όλοι κορεσθεί απόδιάφορες ιστορίες συνωμοσίας από μυστικές καιαπόκρυφες εταιρείες, από επεμβάσεις ξένων κέντρωνεξουσίας, για ραντίσματα από αεροπλάνα, για γεω-πολιτικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές κ.λπ.,με συνέπεια ως προς το θέμα αυτό να έχουμε όλοι
υποστεί μιθριδατισμό, γιατί ακούγονται τόσαπολλά, που κανείς δεν δίνει σημασία και τα αντι-παρέρχεται με απάθεια.Είναι γεγονός, ότι δια της ακούσιας ή εκούσιας
πρακτικής του μιθριδατισμού έχουν γίνει στηχώρα μας ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν απο-
δεκτές από την κοινωνία πολλές καταστάσεις,που παλαιότερα θεωρούνταν παράνομες, ανήθικεςκαι ασυμβίβαστες προς τα χρηστά ήθη, με σφοδρέςόμως κοινωνικές και θρησκευτικές αντιδράσεις,αλλά τελικά η αποδοχή αυτή επέτρεψε και την διανόμου νομιμοποίηση των καταστάσεων αυτών.Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι περιπτώσειςτης ανέλεγκτης δράσης διαφόρων «ακτιβιστικών»ομάδων των οποίων οι ενέργειες έχουν γεννήσει στηνκοινή γνώμη πολλά εύλογα ερωτήματα περί του εάνη δράση τους παράγει μιθριδατισμό και ποιος ωφε-λείται από αυτή. Στα ερωτήματα αυτά δεν υπάρχουναπαντήσεις, αλλά μόνο εικασίες και ισχυρές ενδεί-ξεις κυρίως από την ανοχή που επέδειξε η προ-ηγούμενη κυβέρνηση στις παράνομες δραστηριό-τητές τους και στην με τη θέσπιση του νέου Ποινι-κού Κώδικα εξασφάλιση της ατιμωρησίας τους. 
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Ο  Μιθριδατισμός  ως  νόσος  του  συλλογικού  θυμικού
Οι  κίνδυνοι  για  τη  συνοχή  και  την  ευημερία  της  κοινωνίας

Γράφει ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-σης Αποστράτων Αξιωματικών Πυ-ροσβεστικού Σώματος, παρευρέθηκετην Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021στη δοξολογία για τον εορτασμό τωνΠροστατών του Πυροσβεστικού Σώ-ματος «Αγίων Τριών Παίδων εν Κα-μίνω», στον Μητροπολιτικό Ναό τωνΑθηνών, στην οποία χοροστάτησε οΘεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρίπου κ.Χρυσόστομος, εκπροσωπώντας τονΜακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνώνκαι Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β’ καιο Πανοσιολογιότατος ΑρχιμανδρίτηςΕιρηναίος, ενώ τιμές αποδόθηκαναπό διμοιρία Δοκίμων Ανθυποπυρα-γών και τη Μουσική Μπάντα τουΣώματος.Ο Αρχηγός του ΠυροσβεστικούΣώματος Αντιστράτηγος Στέφα-
νος Κολοκούρης, με το πέρας της δοξολογίας ανέγνωσε την ΗμερήσιαΔιαταγή, επισημαίνοντας, μεταξύ 

άλλων: «… για εμάς, τους υπαλλήλους
του Πυροσβεστικού Σώματος, η 17η
Δεκεμβρίου αποτελεί σύμβολο της
εκούσιας, συνεχούς και αγόγγυστης δέ-
σμευσής μας απέναντι στον Έλληνα
πολίτη και στην κοινωνία. Είναι η
ημέρα εκείνη που κατά τη θρησκευτι-
κή παράδοση, οι «Τρεις Παίδες εν Κα-
μίνω», Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ

αρνήθηκαν να προσκυνήσουν, σύμ-
φωνα με τα ήθη των ειδωλολατρών, τη
Χρυσή Εικόνα του βασιλέως Ναβου-
χοδονόσορ, παρότι είχαν την υποχρέ-
ωση να το πράξουν λόγω των αξιω-
μάτων που κατείχαν στη Δημόσια 
Διοίκηση της Βαβυλώνας. Η ακλόνητη
πίστη τους στο Θεό, τους φύλαξε από
την πύρινη λαίλαπα και βγήκαν από το

καμίνι, υγιείς και ακέραιοι.
Οι Άγιοι Προστάτες μας με τη στά-

ση ζωής τους αποτελούν ένα διαχρο-
νικό ηθικό πρότυπο καθήκοντος, ση-
ματοδοτώντας τη βαθιά Χριστιανική
πίστη, τη γενναιοψυχία, την τόλμη
και αποφασιστικότητα, αλλά πάνω
απ’ όλα την αγάπη για τον άνθρωπο
και τη διάθεση για προσφορά στο
κοινωνικό σύνολο. Είναι αρετές που
οφείλουμε να επιδεικνύουμε και εμείς,
ιδιαίτερα σήμερα που η ασφάλεια και
η προστασία των πολιτών αποτελούν
κοινωνικό αγαθό και ατομικό δικαίω-
μα, που η Πολιτεία και ειδικότερα η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει να
διασφαλίζει». Χρόνια Πολλά στο Πυροσβεστικό Σώμα».Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οΥπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος 
Στυλιανίδης, ως εκπρόσωπος του

Εορτασμός  Αγίων  Τριών  Παίδων  εν  Καμίνω, 
Προστατών  του  Πυροσβεστικού  Σώματος 

Συνέχεια στη σελ. 6 



Διασχίζοντας την οδό Βου-λιαγμένης και φθάνοντας στανότια προάστια και συγκεκρι-μένα στον Δήμο Βάρης - Βούλας- Βουλιαγμένης, αλλάζουν οι ει-κόνες, το τοπίο και το περιβάλ-λον γίνονται πράσινα, αποκτούνχρώμα, χωρίς πολύ μπετόν καιασφυκτικό αστικό περιβάλλον. Απέναντι από την πλαζτης Βουλιαγμένης στο Αυτοτελές Τμήμα ΠολιτικήςΠροστασίας του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμέ-νης επί της οδού Απόλλωνος, συνάντησα την ΔήμητραΣουτόγλου Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μιαδυναμική γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο, μεκαλοδέχθηκε και ξεκινήσαμε άμεσα την κουβέντα μας.Κυρία Αντιδήμαρχε θα ήθελα να μου περιγράψε-τε την πορεία σας στα δημοτικά και τοπικά δρώμενατου Καλλικρατικού σας Δήμου;Το 2003, στις δημοτικές εκλογές, κατεβαίνω υπο-ψήφια δημοτική σύμβουλος, στο Δήμο Βάρης (προ Καλλικράτη), με το συνδυασμό του Παναγιώτη Καπετανέα, όπου κι εκλέγομαι για πρώτη φορά δημοτική σύμβουλος.Το 2007 επανεκλέγομαι με τον ίδιο συνδυασμό καιορίζομαι Αντιδήμαρχος Μέριμνας - Διοίκησης - Καθαριότητας και Πυροπροστασίας. Εδώ ξεκινάει καιη πρώτη επαφή μου με τη δασοπυρόσβεση και την Πολιτική Προστασία, αφού πλέον αρχίζω να ασχο-λούμαι ενεργά με το συγκεκριμένο χώρο.Το 2008-2009, μαζί με άλλους συνδημότες και φίλους, δημιουργούμε την εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης της Βάρης,προκειμένου ως Δήμος να έχουμε εργαλεία αντιμε-τώπισης δασικών πυρκαγιών, διότι η Βάρη έχει κτι-σθεί στους πρόποδες του Υμηττού και αντιμετωπίζεισυχνά αυτό το φαινόμενο.Στις δημοτικές εκλογές το 2011 και το 2015,στον Καλλικρατικό πλέον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-λιαγμένης, δεν εκλέγομαι. Στις δημοτικές εκλογέςτου 2019, κατεβαίνω υποψήφια δημοτική σύμβουλοςμε το συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, εκλέ-γομαι και ορίζομαι εντεταλμένη σύμβουλος ΠολιτικήςΠροστασίας, αναλαμβάνοντας το Αυτοτελές ΤμήμαΠολιτικής Προστασίας του Δήμου. Το 2021 ορίζομαιως Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας.Αναλάβατε την Πολιτική Προστασία του Δήμουσας, ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, τα θέματα ποικιλόμορφα και πολύπλοκα που απαιτούν άμεσεςλύσεις, δώστε μας μια εικόνα;Ένα τεράστιο κεφάλαιο που αφορά, δυστυχώς, τηδιαχείριση φυσικών φαινομένων που προκαλούνκαταστροφές μικρής και μεγάλης κλίμακας. Από τοΔήμο Βάρης, αντιμετωπίσαμε έντονα το φαινόμενοτων δασικών πυρκαγιών, διότι η περιοχή μας εκτεί-νεται στα όρια μίξης της δασικής έκτασης (πρόποδεςΥμηττού), με το αστικό περιβάλλον της πόλης.Έπρεπε ν’ αρχίσουμε ως Δήμος, να οργανώνουμετην άμυνά μας σε αυτό το φαινόμενο, διότι επί τουΥμηττού, πέραν των άλλων, λειτουργούν τα παιδικάχωριά SOS, η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «ΆκτιοςΟδηγός» κι επίσης η στρατιωτική σχολή «Ευελπίδων». Αποκτήσαμε πυροσβεστικό όχημα κι αρχίσαμε ναπροσλαμβάνουμε εποχιακό προσωπικό για την επάν-δρωσή του. Επίσης λόγω της μη ύπαρξης αποχετευ-τικού δικτύου στη Βάρη, τα πρώτα χρόνια είχαμε, μεκάθε δυνατή βροχή, πλημμυρικά φαινόμενα, διότι ηκατάληξη των ρεμάτων του Υμηττού, είναι στοναστικό ιστό της Βάρης. Αρκετά δύσκολα θέματα στηδιαχείρισή τους και τα δύο φαινόμενα, λαμβάνονταςυπόψη ότι η Βάρη, με την πάροδο των χρόνων, απέ-κτησε άναρχη και αυθαίρετη δόμηση, χωρίς αντί-

στοιχες υποδομές υποστήριξης.Στον Καλλικρατικό Δήμο Βάρης - Βούλας - Βου-λιαγμένης, μετά τη συνένωση, στα διοικητικά όρια τουδήμου, περιλαμβάνεται ένα σημαντικό κομμάτι τουΥμηττού κι η κατάληξή του στη θάλασσα. Εμβλημα-τικό και χαρακτηριστικό σημείο είναι το Πανόραμα τηςΒούλας, ένας οικισμός στην κυριολεξία πάνω στονΥμηττό, σε δασική έκταση ουσιαστικά. Πλέον, προ-στίθεται ένα ακόμα δύσκολο φυσικό φαινόμενο τωνχιονοπτώσεων, του αποκλεισμού και των μεγάλωνπροβλημάτων στην κυκλοφορία των δημοτών. Φαινόμενο που υπήρχε και στο Δήμο Βάρης αλλά τώρασε πολύ μεγαλύτερη και δυσκολότερη κλίμακα διαχείρισής του.Σίγουρα όλα αυτά τα θέματα Πολιτικής Προστασίας, έχουν μεγάλη δυσκολία στη διαχείρισήτους και προκαλούν άμεσο κίνδυνο ακόμα και για τηνανθρώπινη ζωή, αναφέρω ως παράδειγμα δασική πυρ-καγιά στην περιοχή του Χερώματος Βάρης, στις 10 Ιου-λίου 2020, η οποία έφθασε στα όρια των εγκατα-στάσεων των παιδικών χωριών SOS και στο ίδρυμα«Άκτιος Οδηγός», όπου απαιτήθηκε η εκκένωση τωνσυγκεκριμένων χώρων από τα παιδιά και τους ηλι-κιωμένους, ευτυχώς εξελίχθηκε πολύ καλά, κατασβέστηκε η πυρκαγιά. Απαιτεί πολύ καλή συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες: Πυροσβεστική, Αστυνομία, Λιμενικό, οργάνωση, σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων και μέτρων δασοπροστασίας και βέβαια ατσάλινο στομάχι και τεράστιες φυσικές αντοχές.Για την Κοινωνία των πολιτών, την ΠολιτικήΠροστασία και τον Εθελοντισμό στο Δήμο σας, ποιαείναι η άποψή σας;Θεωρώ ότι με την κλιματική αλλαγή σε εξέλιξη για όλο τον κόσμο, όπου τα αποτελέσματα απότις φυσικές καταστροφές να είναι τις περισσότερεςφορές καταστροφικά και ο πλέον αδαής πολίτης

όλων των κρατών, έχει αντιληφθεί ότι για την αντι-μετώπιση αυτών των φαινομένων, δε μπορεί νααπουσιάζει η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι εθελοντές, οι οποίοι με οργανωμένο τρόπο κι εκπαι-δευμένοι, έρχονται και συμπληρώνουν τις κρατικές δομές που είναι επιφορτισμένες για την αντιμετώπι-ση των φυσικών καταστροφών, εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο εξοπλισμό.Στο Δήμο μας, λειτουργούν τρεις (3) εθελοντικέςομάδες: η Βάρη με τρία (3) πυροσβεστικά οχήματα,η Βούλα με δύο (2) πυροσβεστικά οχήματα και η Βου-λιαγμένη με ένα (1) πυροσβεστικό όχημα, τα οποία ταέχει παραχωρήσει ο Δήμος. Ενταγμένοι στον επιχει-ρηματικό σχεδιασμό της Πυροσβεστικής και στον υπο-στηρικτικό μηχανισμό του Δήμου. Προς επιβεβαίωσητων ανωτέρω πρέπει να αναφέρουμε, με μεγάλησυγκίνηση για εμένα, ότι κατά το κρίσιμο διάστηματου φετινού Αυγούστου, που είχαμε σε εξέλιξη μεγάλεςπυρκαγιές στη χώρα, υπήρξε στα γραφεία της Πολι-τικής Προστασίας του Δήμου, μεγάλη προσέλευση δη-μοτών αυθόρμητα, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση τουΔήμου για δράσεις ελέγχου και φύλαξης των δασικώνπεριοχών του Δήμου. Αμέσως εφαρμόστηκε, απότην Πολιτική Προστασία και το Δήμαρχο, σχέδιοπροληπτικών δράσεων (περιπολιών, φύλαξης, ελέγ-χου), με τους εθελοντές δημότες, το οποίο βοήθησεπάρα πολύ το κρίσιμο διάστημα του Αυγούστου.
Αντιδήμαρχε, κυρία Σουτόγλου σας ευχαριστώαπό καρδιάς για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μουκαι την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Εύχο-μαι πάντα επιτυχίες στο δύσκολο και επίπονο έργοπου έχετε αναλάβει, για την προστασία της ζωής καιτης περιουσίας των δημοτών σας και της χώρας μαςγενικότερα.

Γεν. Γραμματέας ΕΑΑΠΣ 
Αρχιπύραρχος ε.α. Φώτιος Δημαρέσης
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Συζήτηση  με  τη  Δήμητρα  Σουτόγλου  
Αντιδήμαρχο  Πολιτικής  Προστασίας  Δήμου  Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 

Πρωθυπουργού, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσηςκαι Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς,ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βα-
σίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πο-λιτικής Προστασίας Θεοδόσιος Δημακογιάννης, οεκπρόσωπος Α/ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Π.Ν. ΙωάννηςΔρυμούσης, ο εκπρόσωπος Α/ΓΕΣ ΥποστράτηγοςΓεώργιος Θεοχάρης, ο εκπρόσωπος Α/ΓΕΝ Υπο-ναύαρχος Κωνσταντίνος Κολοκούρης, ο εκπρό-σωπος Α/ΓΕΑ Ταξίαρχος Γεώργιος Στάμου, ο Αρ-χηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμα-λάκης, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού Λ.Σ. Υπο-ναύαρχος Αλέξανδρος Στελίκης, ο Βουλευτής Α’ Πει-ραιά Ιωάννης Μελάς ως εκπρόσωπος του Προέδρου

της Βουλής, ο Το-μεάρχης Προστα-σίας του ΠολίτηΧρήστος Σπίρτζηςως εκπρόσωπος τουΠροέδρου του ΣΥ-ΡΙΖΑ, η Βουλευτήςτου ΣΥΡΙΖΑ Β΄ Αθη-νών Δυτικού ΤομέαΧαρά Καφαντάρη,ο Βουλευτής Επι-κρατείας Γεώργιος Καμίνης ως εκπρόσωπος του ΚΙ-ΝΑΛ, ο Βουλευτής Εμμανουήλ Συντυχάκης ως εκ-πρόσωπος του ΚΚΕ, Αξιωματικοί του Π.Σ., ΕπίτιμοιΑρχηγοί και Υπαρχηγοί του Σώματος, Αντιστρά-τηγοι εν αποστρατεία, εκπρόσωποι της ΈνωσηςΑπόστρατων Αξιωματικών Π.Σ., εκπρόσωποι τωνσυνδικαλιστικών ενώσεων, εκπρόσωποι των εθε-λοντών του ΠΣ, καθώς και εκπρόσωποι των ΠΠΥκαι των συμβασιούχων Πυροσβεστών.Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΈνωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστι-κού Σώματος, εύχονται:
Χρόνια πολλά με υγεία στο εν ενεργεία 

πυροσβεστικό προσωπικό και στους από-
στρατους συναδέλφους του Σώματος. 

Εορτασμός  Αγίων  Τριών  Παίδων  εν  Καμίνω, 
Προστατών  του  Πυροσβεστικού  Σώματος 

Συνέχεια από τη σελ. 5 
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Η Διεθνής Έκθεση Θεσσα-λονίκης (ΔΕΘ) είναι μια ετήσιαεμπορική εκθεσιακή εκδήλωσημεγάλης σημασίας για την Ελλάδα και τη ΝοτιοανατολικήΕυρώπη, που λαμβάνει χώραστο Διεθνές Εκθεσιακό Κέν-τρο Θεσσαλονίκης έκτασης180.000 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη.Η έκθεση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φοράτο 1926 και σήμερα διοργανώνεται από την HELEXPO.Η ίδρυση του εθνικού εκθεσιακού φορέα μετράπερισσότερες από εννέα δεκαετίες ζωής. Πνευμα-τικός πατέρας της διοργάνωσης ήταν ο βουλευτήςΝικόλαος Γερμανός, ο οποίος στις 28 Απριλίου του1925 υπέβαλε αίτηση στο υπουργείο Εθνικής Οι-κονομίας, ζητώντας άδεια για την πραγματοποίησημιας Διεθνούς Εκθέσεως, την πρώτη στη χώρα. Ηπρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιά-στηκε στις 3 Οκτωβρίου του 1926, ση-ματοδοτώντας την έναρξη ενός σημαν-τικού κεφαλαίου για την οικονομία τηςπεριοχής.Στις σημερινές της εκθεσιακές εγ-καταστάσεις η ΔΕΘ-Helexpo μεταφέρ-θηκε οριστικά το 1937. Η λειτουργία τηςδιακόπηκε προσωρινά εξαιτίας του Β΄παγκοσμίου πολέμου, ενώ το 1950 χρη-ματοδοτήθηκε από το σχέδιο Μάρσαλγια την αποκατάσταση του λεηλατημέ-νου εκθεσιακού χώρου. Κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60οι Έλληνες εκθέτες που συμμετείχανστις διοργανώσεις ανέρχονταν σε 400, ενώ οι ξένοι έφταναν τους 1.500 κατά μέσο όρο ανάδιοργάνωση.Στη δεκαετία του ’70 κατασκευάστηκαν τα μεγαλύτερα περίπτερα της ΔΕΘ-Helexpo, τα οποίαλειτουργούν μέχρι και σήμερα.Στις οκτώ δεκαετίες της ζωής της η ΔΕΘ συσ-σώρευσε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στηδιαχείριση εκθεσιακών υποδομών, αλλά και στηδιοργάνωση εκθέσεων. Σήμερα, η ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε.έχει την ευθύνη διοργάνωσης της ετήσιας ΔιεθνούςΈκθεσης Θεσσαλονίκης, διοργανώνει περισσότε-

ρες από 15 κλαδικές εκθέσεις ετησίως, πραγμα-τοποιεί περιφερειακές εκθέσεις ανά την Ελλάδα, ορ-γανώνει τα εθνικά περίπτερα σε μεγάλες διεθνείςεκθέσεις του εξωτερικού, διοργανώνει συνέδρια καιπολιτιστικές εκδηλώσεις. Αποτελεί επίσημο σύμ-βουλο της πολιτείας σε θέματα εκθεσιακής πολι-τικής και μεταξύ των αντικειμενικών στόχων της

είναι η ανάπτυξη και σύσφιγξη των οι-κονομικών και φιλικών δεσμών μεταξύτων λαών, η προβολή της ελληνικήςπαραγωγής, η στήριξη της ελληνικήςπαραγωγής και μεταποίησης, καθώςκαι η προβολή του ελληνικού τουρι-σμού.Η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία του Πυ-ροσβεστικού Σώματος Ελλάδας στον ετήσιο θεσμότης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτεροεκθεσιακό και πληροφοριακό κέντρο, μετρά σχε-δόν πέντε δεκαετίες. Η συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματοςαποσκοπεί στην προβολή της ιστορίας και της απο-στολής του, της επιχειρησιακής και κοινωνικής τουδράσης, την ενημέρωση του κοινού σε θέματα πουάπτονται της ευρύτερης αποστολής του και τουεθελοντισμού, καθώς και στην ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας, στοιχείο απαραίτητο γιατην σύγχρονη κοινωνία, την οικονομία και την ανά-

πτυξη οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριότη-τας ειδικότερα.Εδώ και σαράντα περίπου χρόνια το Πυρο-σβεστικό Σώμα φιλοξενείται σε ισόγειο, κλειστόστεγασμένο χώρο, οκταγωνικού σχήματος κυψέ-λης, επιφανείας ενενήντα περίπου τετραγωνικώνμέτρων. Ο χώρος που παραχωρείται δωρεάν απότην ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε., βρίσκεται πλησίον της κεν-τρικής πύλης Συντριβανίου και φέρει το χωροτα-ξικό διακριτικό «Κύτταρο 11 του τομέα Α11».Την ευθύνη συντήρησης, ανακαίνισης και εσω-τερικής διαμόρφωσης για τις εκάστοτε ανάγκεςκατά τις περιόδους λειτουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως, φέρει αποκλειστικά το ΠυροσβεστικόΣώμα με δικές του δαπάνες.Το εκθεσιακό – πληροφοριακό περίπτερο λει-τουργεί όλες τις ημέρες καθόλη τη διάρκεια τηςΔ.Ε.Θ. και κατά τις ώρες επισκεψιμότητας που καθορίζονται από την ΔΕΘ-Helexpo Α.Ε.Κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της Δ.Ε.Θ. καιπάντοτε πρωινή ώρα, καθορίζεται η τελετή εγ-καινίων του πληροφοριακού περιπτέρου. Τα εγ-καίνια τελούνται από τον εκάστοτε Υπουργό τηςπολιτικής ηγεσίας του Σώματος, εκτός αν άλλως κα-θορίζεται, παρουσία σύσσωμης της φυσικής ηγε-σίας του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και  άλ-λων υπουργών, βουλευτών, ανώτατης ηγεσίαςστρατιωτικών Αρχών και λοιπών Σωμάτων Ασφα-λείας, τοπικών πολιτικών αρχών, αντιπροσωπει-ών κοινωνικών φορέων, ομάδων και πλήθους κοινού.

Μετά την τελετή εγκαινίων και σεώρα που καθορίζεται βάσει προ-γράμματος, ακολουθεί επίσκεψη στοχώρο του πληροφοριακού κέντρουαπό τον Πρωθυπουργό ο οποίος συνοδεύεται από κυβερνητικό κλι-μάκιο. Κατά τις επόμενες ημέρες λει-τουργίας του πληροφοριακού κέντρου, πραγμα-τοποιούνται επισκέψεις από την ηγεσία της μεί-ζονος και ήσσονος αντιπολίτευσης καθώς και απόβουλευτές και πολιτευτές όλων των κοινοβου-λευτικών κομμάτων.Κάθε χρόνο, μέσα από τα εκθέματα του πλη-ροφοριακού κέντρου, ο επισκέπτης έχει την ευ-καιρία να ταξιδέψει στο χρόνο και να γνωρίσει τηνιστορική εξέλιξη των μέσων πυρόσβεσης αλλάκαι τις σύγχρονες δυνατότητες που έχουν ανα-πτυχθεί στο πλαίσιο της αποστολής του Σώματοςως κεντρικού πλέον βραχίονα της Πολιτικής Προ-στασίας της χώρας μας.Η ετήσια θεματολογία εκθεμά-των καλύπτει την ιστορία, την απο-στολή και το επιχειρησιακό έργοτου Πυροσβεστικού Σώματος. Κατάπεριόδους και επετείους πραγμα-τοποιούνται συγκεκριμένα αφιερω-ματικά θέματα, όπως οι επέτειοιτων 70, 80 και 90 χρόνων του Σώ-ματος, τα 50 χρόνια της Πυροσβε-στικής Ακαδημίας, τα 100 χρόνιααπό την καταστροφική πυρκαγιάτης Θεσσαλονίκης.Παράλληλα, κατά περιόδους,στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώροτου πληροφοριακού κέντρου, πραγματοποιούνταιμε την συμμετοχή του κοινού διαδραστικές εκ-παιδευτικές ενημερώσεις σε πραγματικές συνθή-κες, όπως η κατάσβεση πυρκαγιάς με κατάλληλαμέσα σε οικιακό χώρο κουζίνας. Επιπλέον στον εξω-τερικό χώρο παρουσιάζονται μεγάλα σε μέγεθος ιδι-αίτερα εκθέματα, όπως το ιστορικό αναπαλαι-ωθέν κλιμακοφόρο πυροσβεστικό όχημα ΠΣ 57.Η απήχηση του κοινού κινείται πάντοτε καθό-λη την περίοδο της ετήσιας Δ.Ε.Θ. σε υψηλά επίπεδαδημιουργώντας ένα ευχάριστο και αισιόδοξο κλί-μα. Το πληροφοριακό κέντρο επισκέπτονται και ξε-ναγούνται χιλιάδες επισκέπτες, εκ των οποίωνπάρα πολλά παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας,που επιδεικνύουν ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέ-ρον για το έργο και την αποστολή του Σώματος, τοεπάγγελμα του Πυροσβέστη καθώς και τον θεσμότου Εθελοντή Πυροσβέστη.Η Διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. αναγνωρί-ζει διαχρονικά και εξάρει την διαρκή και πολύτιμησυνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς καιτην συμβολή αυτού στην επιτυχία του θεσμού τηςΔ.Ε.Θ., τόσο με την λειτουργία του ΠληροφοριακούΚέντρου που αποτελεί πόλο έλξης για πλήθος επι-σκεπτών, όσο και με τη στελέχωση ΠυροσβεστικούΚλιμακίου για την πυρασφάλεια του εκθεσιακούχώρου. Γι’ αυτούς τους λόγους έχει κατ’ επανάλη-ψη βραβεύσει το Πυροσβεστικό Σώμα με επαίνουςκαλής συμμετοχής και συνεργασίας.
Πρόεδρος Αποστράτων Πυροσβεστών Θεσσαλονίκης 

Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ ε.α. Δημήτριος Φαφούτης 

Η  παρουσία  και  συμμετοχή  του  Πυροσβεστικού  Σώματος 
στην  ετήσια  Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης 



Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας επέστρεψε μετά από δύοχρόνια και μαζί του επέστρεψαν χιλιάδες δρομείς στους δρόμους,αμέτρητα χαμόγελα και ανεπανάληπτες στιγμές. Από τις 09:00΄ της 14ης Νοεμβρίου 2021 ξεκίνησαν σταδιακάοι δρομείς του Μαραθωνίου από την ιστορική αφετηρία στον Μαραθώνα, υπό τις επευφημίες των θεατών που είχαν καταλά-βει τα πεζοδρόμια για να τους εμψυχώσουν, ενώ το χειροκρότη-μα επιβράβευσης δυνάμωνε καθώς έτρεχαν τα τελευταία μέτραως τον τερματισμό, μέσα στο Καλλιμάρμαρο.Στους άνδρες 1ος τερμάτισε ο Κώστας Γκελαούζος με 02:16:49,2ος ο Παναγιώτης Μπουρίκας με 02:22:33 και 3ος ο ΧαράλαμποςΠιτσώλης με 2:24:05.Στις γυναίκες 1η τερμάτισε η Γκλόρια Πριβιλέτζιο με 2:41:30,2η η Κατερίνα Ασημακοπούλου με 02:48:12 και 3η η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου με 2:51:32. Στον Αυθεντικό Μαραθώ-νιο της Αθήνας (42,195 χλμ.).έλαβε μέρος και ο Αντιπρό-εδρος της ΕΑΑΠΣ Αντιστράτη-γος ΠΣ ε.α. Ανδρέας Μαρκαν-τώνης και όπως μας δήλωσε, είναι η 8η συνεχής χρονιά πουσυμμετέχει στον Αυθεντικό Μα-ραθώνιο της Αθήνας και έχει ναλάβει μέρος σε αγώνες δρόμουδυο χρόνια από τον Μαραθώνιοτου 2019, λόγω της πανδημίαςτου COVID - 19. Φέτος κατέβη-κε στον αγώνα του Μαραθωνί-ου χωρίς προετοιμασία για τέτοιο δύσκολο και απαιτητικόαγώνα, μόνο και μόνο για τησυμμετοχή και για ένα καλότερματισμό. Με οδηγό την πείρα των προηγούμενων 7ετών και χωρίς να κυνηγήσει νέο ατομικό ρεκόρ τερμάτισε σχετικά άνετα σε χρόνο 04:55΄:50΄΄ και κατέλαβε την 37η θέσηστους 98 συμμετέχοντες Έλληνες στην ηλικιακή κατηγορία 65-69.Ιδιαίτερη στιγμή ήταν εκείνη που πέρασε τη γραμμή του τερ-ματισμού ο 90χρονος Στέλιος Πρασσάς, ο γηραιότερος δρομέας του38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου. “Αν και ο καιρός ήταν ο καταλ-ληλότερος για τον αγώνα δεν μπόρεσα να αποδώσω όπως θα ήθε-λα επειδή έχω μια ενόχληση στη μέση και δεν μου επέτρεψε νακάνω διασκελισμούς όπως θα ήθελα. Μου αρέσει η ζωή, η φύση,ο ουρανός. Χαίρομαι την κάθε μέρα που ξημερώνει. Το μήνυμά μουπρος τους νέους είναι να συμμετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις,να γυμνάζονται και να προσέχουν τη διατροφή τους ώστε να μηνχρειαστούν ποτέ γιατρό, όπως κι εγώ”, ήταν τα πρώτα του λόγιαμόλις τον αγκάλιασαν τα εγγόνια του και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ,Σοφία Σακοράφα, η οποία του φόρεσε στεφάνι ελιάς. Από τη Σύνταξη 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 38ος  ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  2021 (42,195  χλμ.) 

Επί της Ηρώδου Αττικού, λίγο πριν τον τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο 

Ο Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ΠΣ ε.α. Δημήτριος Β. Βλάχος με μια καλαίσθητη και ενδια-φέρουσα έκδοση με τίτλο “ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1989-2020” αναλύει την τέχνη της αγιογραφίας, αναφέρεταιστην αγάπη του για τις εικόνες, την εκκλησία και στηγνωριμία του με τον κόσμο της αγιογραφίας.Ο συνάδελφος Δημήτρης Βλάχος γεννήθηκεστην Γραμμένη Οξυά της Ορεινής Ναυπακτίας το1945, γιος του Βασίλη και της Βασιλικής Βλάχου,παντρεμένος με την Αλεξάνδρα Παπουτσόγλου μετην οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τον Βασίλη, τονΓιάννη και τον Θεοφάνη.Όπως αναφέρει στο βιβλίο του, από μικρό παι-δί έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σεβασμό και αγά-πη για τις εικόνες. Ήταν τότε που ο παππούς τουήταν επίτροπος στην εκκλησία του χωριού και πολλές φορές μέσα στα άγρια χαράματα με κρύο και με χιόνια τον συνόδευε στην εκκλησία.Ξεφυλλίζοντας αυτή την πολυτελή και καλαίσθητη έκδοση θα δούμε ότι χωρίζεται σε δύο επί μέρους κεφάλαια.Μέρος πρώτο: εικονογραφικόO συγγραφέας εδώ αναφέρεται στα χρόνια που υπηρέτησε την εκκλησία μέσααπό το εκκλησιαστικό συμβούλιο και τα έργα που έγιναν επί της θητείας του. Επίσης παρουσιάζει την ιστορία των εκκλησιών και εξωκκλησιών του χωριού καιαναδεικνύει με φωτογραφίες τόσο τον εξωτερικό χώρο, όσο και τον εσωτερικόδιάκοσμο. Ανάμεσα στις αγιογραφίες παρατηρήσαμε και δικά του έργα.Μέρος δεύτερο: Τεχνική και πρακτικός οδηγός αγιογραφίαςΤο δεύτερο μέρος χωρίζεται σε 12 επιμέρους κεφάλαια στα οποία αναλύεταιλεπτομερώς η τεχνική και ο πρακτικός οδηγός της αγιογραφίας. Σκοπός του συγγραφέα είναι βήμα - βήμα να εξερευνήσουμε τα μυστικά της αγιογραφίας. Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά με τη Βυζαντινή τεχνοτροπία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβε-στικού Σώματος συγχαίρει τον Αντιστράτηγο για την άριστη τέχνη της αγιογραφίαςπου κατέχει και την οποία μέσα από το βιβλίο του μοιράζεται μαζί μας, καθώς επί-σης για το μεστό συγγραφικό έργο του και την πολυτελή και προσεγμένη έκδο-ση. Αντίτυπο της Έκδοσης βρίσκεται στα γραφεία της ΕΑΑΠΣ και είναι στη διάθεση των επισκεπτών – συναδέλφων για μελέτη. Επιμέλεια: Ανδρέας Μαρκαντώνης, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Π.Σ. 

ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ  ΤΑ  ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ  ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  1989 - 2020 

Ως γνωστόν η Ένωσή μας είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σω-μάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.). Όπως πέρσι έτσι και φέτοςκατόπιν ενεργειών του Συνδέ-σμου Αποστράτων ΣωμάτωνΑσφαλείας Χανίων, η Διοίκησητων Μινωϊκών Γραμμών ενέκρι-νε και για το έτος 2022 έκπτω-
ση 25% στα εισιτήρια και στη μεταφορά των οχημάτων για την γραμμή ΧΑΝΙΑ– ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΧΑΝΙΑ στα μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Α. με την επίδειξη της ταυτότητας μέ-λους της Π.Ο.Α.Σ.Α.Η παραπάνω έκπτωση ισχύει επίσης και για τα μέλη των οικογενειών (σύζυγοικαι παιδιά) εφ’ όσον ταξιδεύουν με τον δικαιούχο της έκπτωσης.Πληροφορίες για τα πρακτορεία των ακτοπλοϊκών Μινωϊκών Γραμμών, τιςπροϋποθέσεις, την έκδοση των εισιτηρίων, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα πρακτορεία και λοιπές λεπτομέρειες, θα βρείτε στην από 4-12-2021 ιστοσελίδατης ΕΑΑΠΣ. 

Έκπτωση  στις  ακτοπλοϊκές  Μινωϊκές  
Γραμμές  για  τα  μέλη  της  Π.Ο.Α.Σ.Α. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


