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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

Την Τετάρτη 16η Φεβρουαρίου 2022 πραγ-ματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίων Αναρ-γύρων-Καματερού προγραμματισμένη συνε-δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβε-στικού Σώματος.Πριν την έναρξη της διαδικασίας, πραγμα-τοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας της 
Ένωσης για το 2022, με παρόντα τα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της

Εξελεγκτικής Επιτροπής Φώτη Παππά, χωρίςτην παρουσία των μελών, που δυστυχώς η συνέχιση των αυστηρών μέτρων της πανδημίαςδεν το επέτρεψε.Έγινε ανταλλαγή ευχών με την ευκαιρία τουνέου έτους, παρουσία των Ιερέων της Ενορίαςτου Αγίου Δημητρίου, πατέρα Ιωάννη, πατέρα Γεωργίου και πατέρα Κυριάκου, με αυστηρή τήρηση όλων των πρωτοκόλλων αποφυγής διασποράς της Covid-19.

ΚΟΠΗ  ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  2022
ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε την 14η Φεβρουαρίου 2022, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Αρχηγίας του Πυροσβεστικού Σώματος, από τον απερχόμενοΑρχηγό του Π.Σ. Στρατηγό ε.α. Στέφανο Κολοκούρη, στο νέοΑρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο, στις εγκατα-στάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Κάτω Κηφισιά.

ΤΕΛΕΤΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  &  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΡΧΗΓΙΑΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Συνέχεια στη σελ. 4 

Μήνυμα  της  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  
Κατερίνας  Σακελλαροπούλου «Ο ηρωικός ξεσηκωμός των προγόνων μας στις 25 Μαρτίου1821 οδήγησε, μετά από πολλούς αγώνες και θυσίες, στην απο-τίναξη του τουρκικού ζυγού και στη δημιουργία του σύγχρονουΕλληνικού κράτους. Μιας χώρας ανεξάρτητης και δημοκρατικής,στον πυρήνα, εδώ και χρόνια, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Η επέτειος της Επανάστασης, την οποία τιμήσαμε με τη ση-μερινή παρέλαση, μας θυμίζει ότι τα έθνη καταλαμβάνουν τη θέσητους στον χάρτη της Ιστορίας με πίστη στις δικές τους δυνάμεις,ενότητα και πάθος για ελευθερία. Το παράδειγμα των αγωνιστώντου ’21 μας εμπνέει και μας εμψυχώνει στη διαρκή προάσπιση τηςεθνικής μας κυριαρχίας. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ».

201η Εθνική  επέτειος 
της  25ης Μαρτίου  1821 

Το  Δ.Σ.  της  Ε.Α.Α.Π.Σ. 

σας  εύχεται

ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ  
με  υγεία,  δύναμη  

και  αισιοδοξία 

Κωδικός: 210196 
ΙΛΙΟΝ

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΈνωσηςΑποστράτων Αξιωματικών Πυρο-σβεστικού Σώματος επισκέφθηκετον Αρχηγό του Σώματος Αντιστρά-τηγο ΠΣ Αλέξιο Ράπανο. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Διευθυντής του Επιτελικού Γραφεί-ου του, Αρχιπύραρχος ΝικόλαοςΤσόγκας.Η συζήτηση πραγματοποιήθηκεσε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης καισυν-αντίληψης και δόθηκε η ευκαι-ρία να αναφερθούν διεξοδικά τα θέ-ματα που απασχολούν τους Αποστράτουςκαι άπτονται των αρμοδιοτήτων του και συγ-κεκριμένα:1. Παροχή δικαιώματος υγειονομικής
περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 Γ.Ν.Α.) στα τέκνα του ενενεργεία και εν αποστρατεία ένστολου 

Συνάντηση  με  την  Ηγεσία  του  Πυροσβεστικού  Σώματος 

Συνέχεια στη σελ. 7 

Συνέχεια στη σελ. 7 

Συνέχεια στη σελ. 2 



Ο νέος Υπαρχηγός του ΠυροσβεστικούΣώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Γρ.
Πετρούτσος, γεννήθηκε το 1969 στην Χρυ-σοπηγή του Δήμου Ερυμάνθου του ΝομούΑχαΐας.Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παι-διών.Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα τοέτος 1991 και αποφοίτησε από τη ΣχολήΑξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίαςτο 1998 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού.  Υπηρέτησε στην Π.Υ. Ζακύνθου, στο τμήμα Πυρα-σφάλειας της Διοίκησης Π.Υ. Πατρών, στον 1ο Πυρο-σβεστικό Σταθμό Αθηνών, στην Π.Υ. Χρυσούπολης, επίσειρά ετών ως προϊστάμενος στο πεζοπόρο τμήμα της6ης Ε.Μ.Α.Κ., στην Π.Υ. Αμφιλοχίας και στο Ανακριτικότμήμα της Διοίκησης Π.Υ. Ν. Αχαΐας.Το 2012 ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΠυροσβεστικήςΑκαδημίας.Ως Ανώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε επί σειράετών, ως Διοικητής στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών και το 2017 τοποθετήθηκε με τον βαθμό του Πυράρχου, Διοικητής στην Πυροσβεστική ΥπηρεσίαΠύργου και των Υπηρεσιών του Νομού Ηλείας.Το 2018 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου καιτοποθετήθηκε Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβε-

στικής Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας.Το 2019 προήχθη στο βαθμό του Υπο-στρατήγου και του ανατέθηκαν τα καθή-κοντα του Συντονιστή Στερεάς Ελλάδας,Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.Το 2020 τοποθετήθηκε ΣυντονιστήςΕπιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Νήσων (Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη).Το 2021 του ανατέθηκαν τα καθήκοντατου Συντονιστή Επιχειρήσεων Αττικής.Το 2022 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγουαναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία, προήχθησε όλους τους βαθμούς του ανώτατου αξιωματικούκατ’ επιλογή, έλαβε πολλές ηθικές αμοιβές, ενώ τιμήθηκεμε όλα τα μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις.
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων

Αξιωματικών του Σώματος εκφράζει τα θερμά του συγ-
χαρητήρια στον νέο Υπαρχηγό, του εύχεται δύναμη και
υγεία, ώστε να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που έχει
αναλάβει”. 

Ο νέος Αρχηγός του ΠυροσβεστικούΣώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Αλέξιος 
Ράπανος του Χρήστου γεννήθηκε στο Πα-νόραμα Κορινθίας το 1965, είναι έγγαμοςκαι πατέρας δύο τέκνων.Είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχο-λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1991 και το έτος1998 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματι-κών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τοβαθμό του Ανθυποπυραγού.Υπηρέτησε σε επιχειρησιακές και επιτελικές θέσειςευθύνης ενώ το 2020 προήχθη στο βαθμό του Αντι-στράτηγου και ανέλαβε χρέη Επιτελάρχη Πυροσβε-στικού Σώματος.

Προήχθη σε όλους τους βαθμούς αξιω-ματικού κατ’ επιλογή, έλαβε ηθικές αμοι-βές, ενώ τιμήθηκε με πολλά μετάλλια, πα-ράσημα και διαμνημονεύσεις, μεταξύ άλλωντου ανώτερου Ταξιάρχη της Τιμής, τουανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα, Πυρο-σβεστικής Αξίας Α΄ Τάξης, του ΑστέραΑξίας και Τιμής και της Αξίας και Τιμής Α΄Τάξης.
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

Αποστράτων Αξιωματικών του Σώματος
εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον νέο Αρχηγό,
του εύχεται δύναμη και υγεία, ώστε να φέρει σε πέρας
το δύσκολο έργο του και να ανταποκριθεί με συνέπεια
και υπευθυνότητα, που τον διακρίνει, στα καινούργια του
καθήκοντα”. 
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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 

Μετά από συνεχή τηλεφωνήματα που αφορούντην διαδικασία μεταβίβασης κύριας και επικου-ρικής σύνταξης καθώς και εξόδων κηδείας, μετάαπό το θάνατο Αποστράτου, σας ενημερώνουμε ότιη όλη διαδικασία αναγράφεται λεπτομερώς καιέχουν αναρτηθεί τα προβλεπόμενα έντυπα στηνιστοσελίδα της Ένωσης eaaps.grΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε νααπευθύνεστε τηλεφωνικά στα γραφεία μας. 

ΝΕΟΣ  ΑΡΧΗΓΟΣ  ΣΤΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ • Απεβίωσε στις 2 Μαρτίου 2022 ο Επίτιμος Αρ-χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Στρατηγός ΠΣε.α. Βασίλειος Καραδήμας του Ιωάννη σε ηλικία87 ετών. • Απεβίωσε στις 8 Μαρτίου 2022 ο ΕπίτιμοςΥπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος 
Αναστάσιος Αναστασίου του Παναγιώτη σε ηλικία 92 ετών.• Απεβίωσε στις 31 Μαρτίου 2022 σε ηλικία 93ετών ο Επίτιμος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Στρατηγός ΠΣ ε.α. Σωτήριος Μονάντε-
ρας του Γεωργίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστρά-
των Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος εύχεται
να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τους αεί-
μνηστους συναδέλφους μας, στις οικογένειές τους και
στους οικείους τους την εξ ύψους παρηγορία. 

ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΙΑ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Προεδρείο της Ένωσής μας.Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και τη φιλο-ξενία στην εφημερίδα της Ένωσής μας με τίτλο ΒΙΒΛΙΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, που πολύ κατατοπιστικά παρουσίασε ο φί-λος και συνάδελφος Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώ-νης το βιβλίο μου «ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» τόσο το Πρώτο, όσο και το Δεύτερο Μέ-ρος. Όπως αναφέρεται, αυτό το Βιβλίο, εκδόθηκε ΔΩΡΕΑΝσε συλλεκτικό αριθμό Εντύπων, πλην όμως, αν κάποιοισυνάδελφοι και όχι μόνον, εκφράσουν την επιθυμία νατο διαβάσουν, μετά χαράς μπορώ να το στείλω σε Ηλε-κτρονική Μορφή, αρκεί να επικοινωνήσουν μαζί μου, είτετηλεφωνικά 6974010448, είτε με e-mail: gimvla-chos@gmail.comΕυχαριστώ και πάλι, με εγκάρδιους και συναδελφι-κούς χαιρετισμούς. 28 Ιανουαρίου 2022
Δημήτριος Β. Βλάχος 

ΝΕΟΣ  ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ  ΣΤΟ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  ΣΩΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Με μεγάλη λαμπρότητα διεξήχθησαν και φέτος οιεορτασμοί για την 25η Μαρτίου, με την μεγαλειώδηστρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας να κο-ρυφώνει τις εκδηλώσεις μνήμης για την Επανάστα-ση του 1821 ενώπιον της Προέδρου της ΔημοκρατίαςΚατερίνας Σακελλαροπούλου. Στην ηλιόλουστη Αθήνα, ήχησε δυνατά ο ήχος τηςμπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ ο ήχος από τατσαρούχια των Ευζώνων προκάλεσε συγκίνηση καιαπέσπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Ακολούθη-σαν τα μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα των Ενό-πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Την ίδια ώρα, μαχητικά αεροσκάφη και ελικό-πτερα της Πολεμικής Αεροπορίας, μεταξύ των οποί-ων και τα ολοκαίνουργια Rafale, πετούσαν φτερό μεφτερό στον Αττικό ουρανό με τους Γάλλους συνα-δέλφους τους που απογειώνονταν από το αεροπλα-νοφόρο Charles de Gaulle που είχε καταπλεύσει στονΠειραιά.Την ίδια ώρα, στον Αττικό ουρανό έκανε την εμ-φάνισή του το θρυλικό αεροσκάφος SupermarineSPITFIRE MJ755 συνοδευόμενο από αεροσκάφος F-16, εντυπωσιάζοντας με τις επιδείξεις τους.Το Πυροσβεστικό Σώμα, με τα τμήματα ΔοκίμωνΑνθυποπυραγών, της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., της ΜουσικήςΜπάντας και του μηχανοκίνητου εξοπλισμού έδωσε,για μια ακόμη φορά, δυναμικά το «παρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της25ης Μαρτίου.
ΠΗΓΗ: Newsroom ΦΩΤΟ: Eurokinisi

201η Εθνική  επέτειος  
της  25ης Μαρτίου  1821 

Συνέχεια από τη σελ. 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 



Με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργα-σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΠάνουΤσακλόγλου, παρέχονται διευκρινίσεις ωςπρος την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 καιαφορούν τα εξής ζητήματα, (για τα οποία είχεζητήσει εξηγήσεις ο ΕΦΚΑ):
Ζήτημα 1ον: Έκαστος δικαιούται ΜΙΑΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.Σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιού-μενες πολλαπλές εθνικές συντάξεις, δηλαδήόταν συντρέχει σώρευση περισσότερων τηςμιας εθνικών συντάξεων από ίδιες ή διαφο-ρετικές αιτίες βάσει του νόμου, η θέσπιση τηςεθνικής σύνταξης (επιπλέον της ανταπο-δοτικής σύνταξης) αποσκοπεί στη διασφά-λιση ενός κατώτατου ποσού σύνταξης γιακάθε κατηγορία συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ.Στο πνεύμα αυτό, η εθνική σύνταξη χρημα-τοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προ-ϋπολογισμό. Συνεπώς, εκ της ίδιας της φι-λοσοφίας και αρχιτεκτονικής της εθνικήςσύνταξης και, πάντα, σύμφωνα με τον νόμο,δεν επιτρέπεται η σώρευση περισσοτέρωντης μιας εθνικών συντάξεων στο ίδιο άτομο.Σε εφαρμογή του νόμου, όταν έναςασφαλισμένος δικαιούται περισσότερες τηςμιας συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία (γή-ρατος, αναπηρίας ή θανάτου), του χορηγεί-ται μία μόνο εθνική σύνταξη, που δεν μπο-ρεί να υπερβαίνει (μεμονωμένα ή ως άθροι-σμα εθνικών συντάξεων από διαφορετικέςαιτίες) το ανώτατο όριο μίας πλήρους εθνι-κής σύνταξης (384 ευρώ). Ο κανόνας αυτόςισχύει και εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως τηςπροέλευσης του συνταξιοδοτικού δικαιώ-ματος (εξ ιδίου δικαιώματος ή κατά μετα-βίβαση) και σε οποιονδήποτε συνδυασμόσώρευσης.
Ζήτημα 2ον: Το ανώτατο και το κατώ-τατο όριο σύνταξης, λόγω θανάτου.Το συνολικό ποσό των κατά μεταβίβα-

ση συντάξεων που καταβάλλονται στα δι-καιοδόχα πρόσωπα (σύζυγος, τέκνα), λόγωθανάτου του συνταξιούχου, δεν μπορεί ναυπερβαίνει τη σύνταξη του θανόντος. Αντι-στοίχως, το ποσό του συνόλου των κατά με-ταβίβαση συντάξεων που καταβάλλονταιστα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν μπορεί να εί-ναι χαμηλότερο των 360 ευρώ.Εξαίρεση αποτελούν τα ορφανά τέκνακαι από τους δύο γονείς, στα οποία το κατώτατο όριο δεν επιμερίζεται, αλλά το καθένα λαμβάνει τουλάχιστον το κατώτατοόριο.
Ζήτημα 3ον: Το πλήθος δικαιωμάτων σεανταποδοτική σύνταξη επί σώρευσης συν-τάξεων διαφορετικής αιτίας στο πρόσωποτου θανόντος.Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχουπου ελάμβανε δύο ανταποδοτικές συντάξεις,το δικαίωμα των δικαιοδόχων στη σύνταξητου θανόντος είναι ενιαίο και αδιαίρετο,ανεξαρτήτως του πλήθους και του είδουςτων δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται απότον θανόντα.
Ζήτημα 4ον: Οι συντάξεις χηρείας, μετάτην πρώτη τριετία.Α- Για τα τρία πρώτα χρόνια, μετά τονθάνατο του συνταξιούχου, καταβάλλεταιστον επιζώντα σύζυγο ολόκληρη η σύνταξηχηρείας, η οποία ισούται με το 70% της σύν-ταξης του θανόντος.Β- Οι κανόνες σώρευσης της εθνικήςσύνταξης, όπως αναλύθηκαν παραπάνω,εφαρμόζονται απαρέγκλιτα.Γ- Με το πέρας της πρώτης τριετίας, ησύνταξη προσαρμόζεται και καταβάλλεται:1 - Tο ήμισυ αυτής, (δηλαδή το 35% τηςσύνταξης του θανόντος), εφόσον ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνεισύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή.2- Εάν ο επιζών σύζυγος είναι ανάπηροςσε ποσοστό τουλάχιστον 67%, εξακολουθείνα λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη χηρείας,χωρίς περικοπή, για όσο διαρκεί η αναπηρία. 

ΠΗΓΗ: Νίκος Ουρανός 
Οικονομολόγος - Μέλος Δ.Σ. ΠΟΑΣΑ 

Την Παρασκευή 14 Ια-νουαρίου 2022 αντιπροσω-πία της ΠΟΑΣΑ με επικεφα-λής τον Πρόεδρό της Ευάγ-γελο ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ συ-ναντήθηκε στο ΔημαρχιακόΜέγαρο Αθηνών με τον Δή-μαρχο της πόλης κ. ΜΠΑ-ΚΟΓΙΑΝΝΗ. Η συνάντησηέγινε με πρωτοβουλία του κ.Δημάρχου θέλοντας με τοντρόπο αυτό, όπως είπε, ναδείξει έμπρακτα τον σεβασμό του απέ-ναντί μας και την πεποίθησή του ότι οιαπόστρατοι πρόσφεραν και μπορούν νασυνεχίσουν να προσφέρουν στον κοινω-νικό ιστό της πόλης. Κατά τη διάρκεια τηςσυνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις σχε-τικές με τον τρόπο αξιοποίησης των απο-στράτων των Σ.Α., την ιδιαίτερη συμβολήτους, και δραστηριοποίησή τους στηνπροσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος για ασφαλή Αθήνα σε όλες τις περιοχές της καθώς και στην ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής, καθώς διαθέτουν ιδιαίτερεςγνώσεις και τυγχάνουν τεράστιας κοι-νωνικής αποδοχής.Από την πλευρά της η Ομοσπονδία μαςενημέρωσε τον κ. Δήμαρχο για τα θέματα

που μας απασχολούν δίνοντας ιδιαίτερηέμφαση στην αναγκαιότητα θεσμοθέτη-σης ενός νομοθετικού πλαισίου αξιοποί-ησης των αποστράτων των Σ.Α. ζητώνταςτη συνδρομή του κ. Δημάρχου προς τονσκοπό αυτό. Παράλληλα ενημέρωσε τον κ.Δήμαρχο για τις δράσεις των Συνδέσμων– Ενώσεων Αποστράτων που εδρεύουνστην Αττική.Ο κ. Δήμαρχος έδειξε θετική διάθεσησυνεργασίας με τους Συνδέσμους- Ενώ-σεις, δηλώνοντας ότι είναι πάντα δίπλαμας σε κάθε θεμιτή και δίκαιη διεκδίκησήμας.Στη συνάντηση παρέστη και ο ΕιδικόςΓραμματέας της ΠΟΑΣΑ και Πρόεδροςτης ΕΑΑΠΣ Παναγιώτης ΒΕΛΗΣ. 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Από 1η Μαρτίου, έχει εφαρ-μογή η διάταξη του άρθρου 27Ν.4670/2020 (ν. Βρούτση), η οποία επιβάλλει «ΝΕΕΣ ΔΥΣΒΑΣΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ30% ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» επίτου ακαθαρίστου ποσού:-της κύριας σύνταξης-της επικουρικής σύνταξηςσε όσους συνταξιούχους εργάζονταν πριν από τις 13/5/2016,
εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται.Ήδη απόστρατοι εργαζόμενοι – αυτοαπασχολούμενοι, διαπίστωσαν τιςπερικοπές, οι οποίες επιβλήθηκαν ΑΥΤΟΜΑΤΑ.Σε εφαρμογή του Ν.4670/2020, άρθρο 27, εκδόθηκε η Α.Π.Φ. 8000/οικ14032/571, εγκύκλιος.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑΣυνταξιούχοι που εργάζονται π.χ., δικηγόροι, λογιστές, γιατροί, σε σχέ-σεις ιδιωτικού δικαίου, π.χ. εταιρείες ασφαλείας, οδηγοί εταιρειών, κ.λπ. γε-νικά, αυτοαπασχολούνται, παρέχοντας υπηρεσίες με μπλοκάκι, διατηρούνμονάδα, επιχείρηση κάθε είδους από τις οποίες δραστηριότητες απορρέει υπο-χρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, σε ασφαλιστικό φορέα.
Είναι απαγορευτικό, οικονομικά να συνεχίσει συνταξιούχος την

εργασία. Παράδειγμα: Συνταξιούχος του e-ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξηύψους €800,00 και επικουρική σύνταξη ύψους €100,00, και αναλαμβάνειεργασία στον ιδιωτικό τομέα, είτε με πλήρη απασχόληση (25 ημέρες ασφά-λισης), είτε με μερική (ανεξαρτήτως τις ώρες ή ημέρες απασχόλησης). Ο ενλόγω συνταξιούχος θα λάβει μειωμένη κύρια και επικουρική σύνταξη κατά30%, δηλαδή η μηνιαία κύρια σύνταξη θα ανέρχεται σε €560,00 [€800,00– (30% x €800,00)] και η μηνιαία επικουρική σύνταξη θα ανέρχεται σε €70,00[€100,00 – (30% x €100,00)]. Πρέπει επίσης να καταβάλει ανά μήνα ασφα-λιστικές εισφορές.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΣύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους και τις εγκυκλίους που έχουν εκδο-θεί, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, εφ’ όσον συνεχίζουν να εργάζονται:1. Έχουν υποχρέωση να δηλώσουν την απασχόληση ή αυτοαπασχόλη-σή τους αυτή στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης συντάξεωντου e-ΕΦΚΑ.Το ιδιαίτερο σημείο είναι «μέχρι την ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικήςεφαρμογής που προβλέπεται να δημιουργηθεί» (σύμφωνα με την υπουργικήαπόφαση).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 28 Φεβρουαρίου, σύμ-φωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο. Καμιά προειδοποίηση δεν υπήρξε, αν υπάρ-ξει ή όχι παράταση, όπως περιμέναμε και αναστολή εφαρμογής, με δεδομένατην δύσκολη οικονομική κατάσταση.Επειδή όμως ο νόμος προβλέπει την δημιουργία «ειδικής πλατφόρμας»,η οποία δεν δημιουργήθηκε, αυτοδίκαια θα υπάρχει «σιωπηρή παράταση»,για δικαίωμα χειρόγραφης δήλωσης, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται στιςτοπικές ΔΟΥ.2. Η υποχρέωση της δήλωσης, είναι ανεξάρτητη από το αν είχαν δηλώ-σει την απασχόλησή τους όταν την ξεκίνησαν.3. Η παράλειψη ή η μη συμμόρφωση προς την υποχρέωση, επισύρει επιβολή προστίμου το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων καιεπικουρικών συντάξεων του «παραβάτη».4. Καμιά πρόοδος, παραμένει ανεφάρμοστος εδώ και δύο χρόνια η διά-ταξη του νόμου Βρούτση, Ν.4670/2020, για την αξιοποίηση του χρόνου ασφά-λισης των χιλιάδων συνταξιούχων που εργάζονται.Μάλιστα έχει καταγραφεί περίπτωση συνταξιούχου, που κατέβαλεασφαλιστικές εισφορές χωρίς να κατοχυρώσει αξιοποίηση του χρόνου ασφά-λισης.Δηλαδή δεν εισπράττουν την ανταποδοτικότητα των εισφορών τους,όπως προβλέπει ο νόμος.Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι καταβληθείσες εισφορές χρη-σιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριαςκαι της επικουρικής σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων.Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιείται από τους απασχολούμενουςσυνταξιούχους μπορεί να αξιοποιηθεί για καταβολή επιπλέον ποσού στηνκύρια και την επικουρική σύνταξη, τόσο στις περιπτώσεις που γίνεται περικοπή όσο και στις περιπτώσεις που γίνεται αναστολή της σύνταξης.Καλούνται οι συνταξιούχοι, να μεταβούν στον ΕΦΚΑ και να δηλώσουντην απασχόλησή τους (που είχαν κάποια απασχόληση πριν από την έναρ-ξη του νόμου Κατρούγκαλου, ήτοι στις 13 Μαΐου 2016, και εξακολουθούννα εργάζονται). Σε αντίθετη περίπτωση ο νόμος ορίζει ότι –εφόσον διαπι-στωθεί ότι δεν έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους– θα πληρώσουν υψη-

λότατο πρόστιμο, που φθάνει έως και 12 συντάξεις, κύριες και επι-
κουρικές.Από τον ΕΦΚΑ επισημαίνουν (ζητήσαμε διευκρινήσεις από την τοπικήΔΟΥ), ότι η υποβολή νέας δήλωσης είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από τοεάν στο παρελθόν ο συνταξιούχος είχε δηλώσει την απασχόλησή του. Είναι ευνόητο, ότι είναι αδύνατο να «ξεφύγει» κανείς, ή να νομίσει ότιμπορεί να διαφύγει της περικοπής, αν δεν δηλώσει την εργασία του.

ΠΗΓΗ: Νίκος Ουρανός 
Οικονομολόγος - Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ

Εργασία  Συνταξιούχων
Εγκύκλιος  Υπουργείου  Εργασίας  &  Κοινωνικών  Υποθέσεων 

Εγκύκλιος  σχετικά  με  την  Εθνική 
σύνταξη  και  τις  συντάξεις  χηρείας 

Αντιπροσωπεία  της  Π.Ο.Α.Σ.Α.  συναντήθηκε  με  τον  
Δήμαρχο  της  Αθήνας  ΚΩΣΤΑ  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Στο πλαίσιο της τελετής πραγματοποιήθηκε δοξολογία, στην οποία χοροστάτησαν, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου καιΩρωπού Κύριλλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού και Πολυφέγγους Διονύσιος Μάνταλος και ο Αρχιμανδρί-της Αλέξιος Κουρτέσης προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην τελετή παρέστησαν, o Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτι-κής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Χαρδαλιάς, Βουλευτές όλων των κομμάτων, ο Περιφερειάρχης ΑττικήςΓιώργος Πατούλης, ο ΓΓΠΠ Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος ΚηφισιάςΓεώργιος Θωμάκος, υπηρεσιακοί παράγοντες Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, Επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του ΠυροσβεστικούΣώματος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ΕνόπλωνΔυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι της Ένωσης Αποστράτωντου Π.Σ., εν ενεργεία και εν αποστρατεία συνάδελφοι, Εθελοντές του Π.Σ., καθώς και εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών.Ο απερχόμενος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Στρατηγός ε.α.
Στέφανος Κολοκούρης, κατά την ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής μεταξύάλλων τόνισε: «… Μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 27/01/2022, βρίσκομαισήμερα εδώ, ως απόστρατος Επίτιμος Αρχηγός, για να παραδώσω τα καθήκοντα του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία και ανέλαβα2 χρόνια πριν, με πλήρη συναίσθηση ευθυνών και υποχρεώσεων, αλλά καιτην επίγνωση των δυσκολιών που θα συναντούσα, μιας και η χώρα μας, όπωςκαι όλος ο πλανήτης άλλωστε, αντιμετωπίζει μια ιστορικά πρωτοφανή κλιματική κρίση!!!Παραδίδω τα καθήκοντά μου στο νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Αλέξιο Ράπανο και του εκφράζω τα συγχαρητήριάμου. Είθε να έχει μια καλή και ευλογημένη θητεία! Είμαι βέβαιος πως θα φανεί αντάξιος των περιστάσεων. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στη νέαΠολιτική και Φυσική ηγεσία και στους νεοπροαχθέντες συναδέλφους, για τηδύσκολη αποστολή του…».Ο νέος Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αλέξιος
Ράπανος κατά την ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής μεταξύ άλλων ανέφερε: «Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, παραλαμβάνω, την ηγεσία του Πυρο-σβεστικού Σώματος, από τον Στρατηγό κ. Στέφανο Κολοκούρη, με τον οποίοσυνεργάστηκα ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, από τη θέση του Επιτελάρχη. Θα προσπαθήσω να καταστήσω το Πυροσβεστικό Σώμα πιο αξιόμαχο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό, βασιζόμενο κυρίως στους ανθρώπους, πουτο στελεχώνουν, και θα πορευτώ, στηριζόμενος σε δύο αρχές, την ΑΞΙΟΣΥΝΗ και την ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ. Δύο αρετές που δίνουν ηθικό νόημα στηνεργασία μας και σηματοδοτούν τον αλτρουισμό και τα υψηλά ιδανικά τουπυροσβεστικού επαγγέλματος, κάνοντας το χρέος μου απέναντι στην πατρίδα,γνωρίζοντας ότι «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΡΧΕΙ, ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΧΕΙ, ΟΥΚ ΑΕΙ ΑΡΧΕΙ…».  Από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος παρέστησαν: ο Πρόεδρος Παναγιώτης Βελής Αντιστράτηγος-Υπαρχηγός Π.Σ.ε.α., από την Εξελεγκτική Επιτροπή ο Επίτιμος Υπαρχηγός Π.Σ. Φώτιος Παππάς και ο Επίτιμος Υπαρχηγός Π.Σ. Απόστολος Γεροκώστας. 

ΠΗΓΗ: fireservice.gr 

ΤΕΛΕΤΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  &  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΡΧΗΓΙΑΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

Εγκαινιάστηκαν την Τετάρτη 30Μαρτίου 2022, τα γραφεία της Πα-νελλήνιας Ομοσπονδίας ΑποστράτωνΣωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), στιςεγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιω-ματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Με-σογείων 96), καθώς και το «ΑίθριοΑναψυχής Αποστράτων – Αστυνομία,Ανθρωπισμός, Αλληλεγγύη».Τα εγκαίνια πραγματοποίησαν οΥπουργός Προστασίας του Πολίτη, Πα-ναγιώτης ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ και ο Αρ-χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αν-τιστράτηγος Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣπαρουσία του Υφυπουργού Προστα-σίας του Πολίτη, Ελευθέριου ΟΙΚΟΝΟ-ΜΟΥ και του Γενικού Γραμματέα Δη-μόσιας Τάξης, Κωνσταντίνου ΤΣΟΥ-ΒΑΛΑ.Στην εκδήλωση, παρέστησαν ενενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωμα-τικοί καθώς και εκπρόσωποι Συνδικα-λιστικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων. Παρέστησαν από πλευράς εκπρο-σώπων της Π.Ο.Α.Σ.Α. και των Συνδέ-σμων - Ενώσεών της ο Πρόεδρος τηςΠ.Ο.Α.Σ.Α. κ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγ-γελος Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., ο Α’Αντιπρόεδρος κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νι-κήτας Αστυνομικός Διευθυντής ε.α.και νομικός σύμβουλος της Π.Ο.Α.Σ.Α.,ο Β΄ Αντιπρόεδρος Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. ΒΟΡ-ΓΙΑΣ Κων/νος Υπαστυνόμος ε.α. καιΠρόεδρος Αποστράτων Χωρ/κήςΕΛ.ΑΣ. Αχαΐας, ο Γ.Γ. Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. ΚΟΥ-ΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς Αντιστρά-τηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., ο Ταμίας Π.Ο.Α.Σ.Α. κ.ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας Αντιστράτηγος ε.α.ΕΛ.ΑΣ., ο Ειδικός Γραμματέας Π.Ο.Α.Σ.Α.

κ. ΒΕΛΗΣ Παναγιώτης ΑντιστράτηγοςΥπαρχηγός ε.α. Π.Σ. και Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξ/κών Π.Σ., το Μέλος του Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Ανθυ-παστυνόμος ε.α. και Πρόεδρος τηςΈνωσης Συντ/χων Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ.Μεσσηνίας, ο Πρόεδρος ΣυνδέσμουΑποστράτων Αστ/κών Αθηνών κ. ΧΡΙ-ΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος Αντιστράτη-γος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., ο Πρόεδρος ΣυνδέσμουΑποστράτων Αστ/κών Ν/Α Αττικήςκ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος Αντι-στράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ., ο Πρόεδρος Συν-δέσμου Αποστράτων Σ.Α. Ηλιούποληςκ. ΜΗΤΣΗΣ Αθανάσιος Υποστράτηγοςε.α. ΕΛ.ΑΣ., ο Πρόεδρος ΑποστράτωνΕΚΑΜ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘεόδωροςΥπαστυνόμος ε.α., ο Πρόεδρος τηςΈνωσης Αποστράτων Σ.Α. Κορινθίας κ.ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Βασίλειος Υπαστυνό-μος ε.α., ο Πρόεδρος της ΈνωσηςΣυντ/χων Αστυνομικών Εύβοιας κ.ΣΚΛΙΑΣ Σωκράτης Υπαστυνόμος ε.α., ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Σ.ΑΠ.ΑΣ. Αθηνώνκ. ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος Υποστράτηγοςε.α. ΕΛ.ΑΣ. 

Εγκαίνια  των  γραφείων  της  Π.Ο.Α.Σ.Α. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματι-κών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.) κατά τη συνεδρίαση της21ης Μαρτίου 2022 με ομόφωνη απόφασή του καταδικάζει την ένοπλη εισβολή της Ρωσίας στην ανεξάρτητη και κυρίαρχη Δημοκρατία της Ουκρανίας, παραβιάζοντας διεθνείς κανόνες δικαίου, δημιουργώντας εγκλήματα σε βάρος του λαού της Ουκρανίας. Χωρίς να ευσταθεί η αντίληψη της αναθεωρητικής ιδέας εν έτει 2022, απεναντίας δημιουργεί τετελεσμένα γεγονότακατά παράβαση διεθνών συμφωνιών και καταστρατήγησης κάθεέννοιας δικαίου. Η ΄Ενωσή μας, σε μια προσπάθεια να καταδικάσει απερίφρα-στα κάθε αναθεωρητική πράξη ενός Κράτους σε άλλο γειτονικό ανεξάρτητο Κράτος και όχι μόνο, μας αναγκάζει να αναφερθού-με στη γείτονα Τουρκία, η οποία χωρίς καμιά νομική δικαιολογίαπου να στηρίζεται σε διεθνείς συνθήκες και κανόνες δικαίου, αξιώνει αναθεωρητισμό απέναντι στην Ελλάδα.Αθήνα 21 Μαρτίου 2022
Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Π.Σ.Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος Φώτιος Δημαρέσης Παναγιώτης Βελής Αρχιπύραρχος Π.Σ. ε.α.                   Αντιστράτηγος–Υπαρχηγός Π.Σ. ε.α. 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Συνέχεια από τη σελ. 1 



Πύραυλοι, ρουκέτες και βόμβες ρίχνον-ται νύκτα και μέρα στα χωριά και στις πό-λεις της Ουκρανίας από τις Ρωσικές δυνάμεις,καταστρέφοντας κατοικίες και υποδομές χω-ρίς να υπολογίζονται οι απώλειες του άμα-χου πληθυσμού. Οι Ουκρανοί Συνάδελφοίμας, αψηφώντας τους βομβαρδισμούς, αδια-φορώντας για τους κινδύνους και κάτωαπό τον ήχο των σειρήνων του πολέμου, μεαυξημένο το αίσθημα της πατριωτικής καιεπαγγελματικής ευθύνης, είναι παντού παρόντες, σβήνουν τις φωτιές που προκα-λούνται από τις βόμβες του εισβολέα, απεγ-κλωβίζουν ενοίκους από τα μισογκρεμι-σμένα κτήρια και παρέχουν τη βοήθειάτους σε ανήμπορους συνανθρώπους τους.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ της ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, είστεάξιοι επαίνου και θαυμασμού για το θάρροςσας, τον επαγγελματισμό σας και την αγά-πη σας για τον άνθρωπο και την πατρίδασας. Εμείς οι Απόστρατοι Πυροσβέστες τηςΈνωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυρο-σβεστικού Σώματος χαιρετίζουμε τον τεράστιο, δύσκολο και επικίνδυνο αγώναπου δίνετε καθημερινά μέσα στα χαλάσμα-τα, για να κρατήσετε όρθια την ΠολιτικήΠροστασία της χώρας σας. Σας ευχόμαστε από καρδιάς ατομικήκαι οικογενειακή υγεία, δύναμη, τύχη, πολύκουράγιο και με την ελπίδα ότι σύντομα ναεπικρατήσει η λογική και η ειρήνη να έρθειστην όμορφη και φίλη χώρα σας. Ανδρέας Α. Μαρκαντώνης Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. 

Βιώνοντας τα τελευταίαχρόνια μια συνεχή σειρά απόδυσάρεστες καταστάσεις πουσυνέβησαν στη χώρα της φαι-δράς πορτοκαλέας, όπως τηνοικονομική κρίση, τους αγα-νακτισμένους, τα μνημόνια, τοδημοψήφισμα, τις κυβερνητι-κές εναλλαγές, τις φυσικές κα-ταστροφές, την πανδημία με τις συνέπειές της καιστο τέλος την αποτυχία του κράτους να αποτρέψειαπό μια κακοκαιρία το κλείσιμο της Αττικής Οδού,αρχίζω να νοιώθω, όχι μόνο εγώ αλλά πιστεύω καιπολλοί συμπολίτες μας, που κάνουν υπομονή και πε-ριμένουν με αισιοδοξία καλύτερες μέρες, σαν τονΑγαθούλη (Candide), τον ήρωα του ομώνυμουσατιρικού μυθιστορήματος του Βολταίρου, που δέ-χονταν όλες τις περιπέτειές του καρτερικά σαν φυ-σικό επακόλουθο και με αισιοδοξία για να βρει τηνευτυχία στο πρόσωπο της Κυνεγόνδης. Ο απαι-σιόδοξος Βολταίρος έγραψε το μυθιστόρημα για νασαρκάσει στο πρόσωπο του Αγαθούλη τον Leibnizκαι κυρίως το αισιόδοξο φιλοσοφικό του δόγμα ότι"ο κόσμος μας είναι ο καλύτερος από όσους μπο-ρούσαν να υπάρξουν".  Φαίνεται ότι άσχετα με τη μεταξύ των παρα-πάνω διάσταση απόψεων η εξελικτική πορεία τηςιστορίας επιβεβαιώνει τον Leibniz, γιατί σε κάθεστάση της με βάση τα δεδομένα της χρονικήςστιγμής νομοτελειακά επιλέγεται η καλύτερη δυ-νατή (meilleure possible) λύση με τα συν και πληντης, που η αξιολόγησή τους αποτελεί προσωπικήυπόθεση καθενός και όχι των πολιτικών, που βλέ-πουν τα πάντα με γνώμονα το πολιτικό όφελος. Συνεπώς, εφόσον χωρίς πολιτική προκατάλη-ψη κατανοήσουμε όλοι μας, και κυρίως οι ασκούν-τες εξουσία, τα πραγματικά αίτια των κατά αλλη-λουχία παραπάνω καταστάσεων και προσπαθή-σουν να τα διορθώσουν, και όχι μόνο τις μη ευχά-ριστες συνέπειές τους, που προσπαθούν για λόγουςπολιτικούς να απαλύνουν με παροχές, τότε στα-διακά και ανεπαίσθητα τα παθήματα θα μας γίνουνμαθήματα, όπως συνέβη και μερικές κατόπιν εορ-τής φορές, ώστε νομοτελειακά θα επιλέγεται η καλύτερη κατά περίσταση δυνατή λύση. Με αφορμή τις επιπτώσεις από τη χιονοθύελ-λα "Ελπίς" και κυρίως από το πρωτοφανές κλείσι-μο της Αττικής Οδού γίνεται μια ευρύτερη δημόσιασυζήτηση σε κάθε πεδίο για τα αίτια, το ποιος φταί-ει, τις συνέπειες και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούνγια να μην επαναληφθούν φυσικές καταστροφέςκαι επιβλαβείς συνέπειες. Ο πρωθυπουργός ζήτη-σε δημόσια συγγνώμη για την ανεπάρκεια του Κρά-τους για το μη έγκαιρο κλείσιμο της Αττικής Οδού,αμέσως εξήγγειλε κάποιες αποζημιώσεις στουςπαθόντες από την Α.Ο. και τη ΔΕΗ. Η αντιπολίτευση, για πολιτική εκμετάλλευση,έσπευσε να καταθέσει πρόταση μομφής που εξε-λίχθηκε σε κοκορομαχία με προσωπικές επιθέ-σεις (argumenta ad hominem) και συμψηφισμό καταστροφών, αντί να επισημάνουν τα αίτια και ναπροτείνουν μέτρα για να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις. Δεν κατάλαβα όμως τηνπρόταση του ΚΙΝΑΛ, ότι καταψηφίζει μεν την κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει εκλογές, που θυμίζει παραγγελία καφέ "πολλά βαρύς και όχι". Από κάποιους τέθηκε το ψευδεπίγραφο δί-λημμα φταίνε οι άνθρωποι ή οι δομές. Οι δομές όμωςείναι δημιουργήματα ανθρώπων, επομένως η ευ-θύνη τούς βαρύνει, γιατί δεν τις εκσυγχρόνισαν, τις

βελτίωσαν ή αντικατέστησαν ή δεν τόλμησαν νασπάσουν αυγά και σε κάθε περίπτωση δεν τιςενεργοποίησαν αμέσως, όπως έγινε με την αποτε-λεσματική αν και καθυστερημένη χρησιμοποίησητου στρατού, που αποδείχθηκε θεσμός άξιος εμ-πιστοσύνης σε αντίθεση με άλλους που δεν λει-τουργούν ικανοποιητικά (επιεικώς). Οι ισχυρι-σμοί των πολιτικών, όπως μελετάμε μέτρα, δεν προ-φθάσαμε να βελτιώσουμε τις δομές ή φταίνε οι προ-ηγούμενοι, αποτελούν συνήθεις πολιτικές δικαιο-λογίες, αλλά για να μην είμαστε άδικοι η παρούσακυβέρνηση τουλάχιστον έχει δρομολογήσει τον ψη-φιακό μετασχηματισμό του κράτους. Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε, προφανώς κατό-πιν συνεννοήσεως, ότι η Αττική Οδός θα δώσει αποζημίωση 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο αυτοκίνητο και η ΔΕΗ 600 ευρώ για βλάβες σε ηλε-κτρικές συσκευές. Δεν γνωρίζω αν θα ζητηθεί απότους φορείς για να πληρώσουν το ποσό στον πα-θόντα παραίτηση από κάθε άλλη αξίωση, σαφώςόμως μπορεί να εισπράξει το ποσόν με επιφύλαξη.Η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης πουυπέστησαν οι αποκλεισμένοι στην Α.Ο. προσδιο-ρίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου που λαμ-βάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις και δεν μπορείνα τεθεί ούτε με νόμο πλαφόν στο ύψος του επι-δικαζόμενου ποσού. Εκείνο που πρέπει να προσέ-ξει ιδιαίτερα η κυβέρνηση, ώστε οι παραπάνωεταιρείες να μην μετακυλήσουν τις αποζημιώσειςκαι τα τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν στουςκαταναλωτές με αύξηση των τιμολογίων, γιατίέτσι τιμωρείται πάλι η κοινωνία, αν και φοβάμαι ότιυπάρχουν εγγενείς δυσχέρειες για αποτελεσματι-κό έλεγχο. Με τον απολογισμό της χιονοθύελλας "Ελπίς"δίνεται η ευκαιρία να εξετάσουμε κατά το μέτρο τουδυνατού τα χρόνια προβλήματα του δημόσιου καιιδιωτικού τομέα της χώρας, που συνδέονται με τηνπρόληψη και αποτροπή δυσάρεστων αποτελε-σμάτων από ακραίες καιρικές συνθήκες. Είναι γε-γονός ότι όλοι έχουμε συνηθίσει να ζούμε σε συν-θήκες κανονικότητας, όπως έχει διαμορφωθεί μεόλα τα καθημερινά προβλήματα, και αναμένουμετη λύση των προβλημάτων μόνο από το κράτος καιτους ΟΤΑ χωρίς δικιά μας πρόβλεψη, π.χ. προμήθειααλυσίδων στα αυτοκίνητα. Αυτό όμως δεν τουςαπαλλάσσει των ευθυνών, όπως τους Δήμους πουεπλήγησαν, για την καθυστέρηση καθαρισμούτων πόλεών τους ή την Α.Ο., για τον μη επιτυχή κα-θαρισμό κυρίως των εξόδων της οδού, και πρέπεινα θεσπισθεί κάποιος δημόσιος έλεγχος για τις ιδιω-τικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κοινήςωφέλειας για τη σωστή λειτουργία τους, όπως εί-ναι η ΔΕΗ η οποία είναι υπεύθυνη για το κόψιμο τωνδένδρων που προκαλούν διακοπές στην παροχήηλεκτρικού ρεύματος.  Σαφώς, πολλά διαρθρωτικά προβλήματα θα επι-λυθούν με την ανασυγκρότηση σε σύγχρονο και λει-τουργικό του κράτους, που είναι το ζητούμενο, αλλάη προσπάθεια ακόμα και η υλοποίηση νομοθετη-μένων δομών, όπως π.χ. η πανεπιστημιακή αστυ-νομία, συναντά την αντίδραση συστημάτων εξου-σίας ή όπως λέγαμε παλιά του κατεστημένου,όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις πολιτικές εξε-λίξεις. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται περί πολιτικούζητήματος αποτελεί ευθύνη όλων μας. Υ.Γ. Χρησιμοποιώ παλιούς διανοητές για ναυπενθυμίσω τη συμβολή τους στη δημιουργία τουευρωπαϊκού πνεύματος και πολιτισμού. 
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Πυροσβέστες:  «Οι  Ήρωες»  της  Πολιτικής  Προστασίας  της  Ουκρανίας 

ΦΩΤΟ: Newsroom 



Η πυρπόληση και η κα-ταστροφή της Σμύρνης ήταντο τελευταίο από μια σειράτραγικών γεγονότων πουοδήγησαν, όπως αναφέρει οΗλίας Βενέζης, στη μεγαλύ-τερη συμφορά του Ελληνι-σμού, ύστερα από την πτώσητης Κωνσταντινουπόλεως.Με την υποχώρηση του ελληνικού στρατού απότο Αφιόν Καραχισάρ, στα μέσα Αυγούστου του1922, άρχισε και η αναχώρηση μεγάλου μέρουςτου χριστιανικού πληθυσμού από τις πόλεις καιτα χωριά του εσωτερικού της Μικράς Ασίας. Η καθημερινή άφιξη τρένων που μετέφερανστρατό και πρόσφυγες στην πόλη της Σμύρνης, οιδιηγήσεις και οι φήμες για την κατάρρευση του με-τώπου μεγάλωναν την ένταση και την ανησυχίατου τοπικού πληθυσμού, ενώ οι φανερές πιαπροετοιμασίες της ελληνικής διοίκησης για ανα-χώρηση δεν άφηναν την παραμικρή αμφιβολία γιατην κατοπινή εξέλιξη των γεγονότων.

Από τις 25 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ιου-λιανό ημερολόγιο, οι χιλιάδες των προσφύγων, Έλ-ληνες και Αρμένιοι, κατέκλυζαν όλο το μήκοςτης προκυμαίας της Σμύρνης, περιμένοντας ατμό-πλοια και ιστιοφόρα, για να τους μεταφέρουν σταγειτονικά ελληνικά νησιά. Μάταια όμως. Εκτός απόμικρό αριθμό ιστιοφόρων, το μεγαλύτερο μέροςτων ελληνικών πλοίων διατέθηκε αποκλειστικάγια τη μεταφορά του στρατού και των αρχών, ενώ,ύστερα από παρέμβαση του Αμερικανού Προξέ-νου G. Horton, στάλθηκαν δύο αμερικανικά αντι-τορπιλικά για τη μεταφορά προσφύγων.Μετά την αναχώρηση των ελληνικών αρχώνστις 26 Αυγούστου, η αντίστροφη μέτρηση για τηνελληνική Σμύρνη είχε αρχίσει. Την επομένη ημέ-ρα, οι πρώτοι Τούρκοι ιππείς μπαίνουν στη Σμύρ-νη και στις 28 Αυγούστου φθάνει ο ΣτρατιωτικόςΔιοικητής της πόλης Νουρεντίν πασάς. Με σχετι-κή προκήρυξη δηλώνει ότι η τιμή, η ζωή και η πε-ριουσία των κατοίκων θα γίνονταν σεβαστές. Μετην ίδια προκήρυξη, απαγορεύει την κυκλοφορίατων κατοίκων μετά τις 7 το βράδυ. Ωστόσο, παρά τις καθησυχαστικές διαταγέςτου Νουρεντίν, οι λεηλασίες καταστημάτων καισπιτιών, οι εκβιασμοί, οι αρπαγές γυναικών και οιφόνοι, που είχαν αρχίσει από την προηγουμένη,συνεχίζονταν σε εντονότερο βαθμό. Στις 29 Αυ-γούστου, θανατώθηκε από τον τουρκικό όχλο οΜητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Οι λεηλασίες, οι εξευτελισμοί και οι φόνοι τωναπροστάτευτων Ελλήνων και Αρμενίων συνεχί-ζονται χωρίς διακοπή. Η κορύφωση του δράματοςσυντελείται στις 31 Αυγούστου, με την έκρηξη τηςπυρκαγιάς στην αρμενική συνοικία.Η πυρκαγιά συνεχίστηκε μέχρι τις 4 Σεπτεμ-βρίου 1922. Στη διάρκεια των εκρήξεων που

προκαλούσε κατά τις πέντε νύκτες που μεσολά-βησαν, οι κάτοικοι έβγαιναν στους δρόμους για νασωθούν, αν και, σύμφωνα με την προκήρυξη τουΣτρατιωτικού Διοικητή, όπως έχει ήδη αναφερθεί,η κυκλοφορία απαγορευόταν από τις 7 το βράδυ.Έτσι, οι τουρκικές περίπολοι τούς καλούσαν ναεπιστρέψουν στα σπίτια τους, πράγμα αδύνατο,και στη συνέχεια τούς πυροβολούσαν για παρά-βαση του στρατιωτικού νόμου.Ο Χρ. Αγγελομάτης γράφει ότι οι φλόγες τουεμπρησμού αναπηδούσαν στη μία μετά την άλληστις σμυρναίικες συνοικίες. Διασώζονταν μόνοντα σημεία και τα κτήρια που ήθελαν οι στρατιώ-τες και τα άλλα όργανα του Νουρεντίν να δια-σωθούν. Εκεί, τουρκικά αποσπάσματα προέβαι-ναν σε κατεδαφίσεις και σχημάτιζαν κενούς χώ-ρους. Την ίδια στιγμή οι πυκνοκατοικημένες λαϊ-κές συνοικίες του Αγίου Δημητρίου, του ΑγίουΚωνσταντίνου και του Αγίου Νικολάου εγένοντοπαρανάλωμα του πυρός.Ο Χρ. Σολομωνίδης αναφέρει ότι μια σειρά απόπυρκαγιές κατευθυνόταν από τα «Σίδερα» του Αγίου Κωνσταντίνου προς τα Μορτάκια, την Τερψιθέα, τον Άγιο Τρύφωνα και τη συνοικία τηςΑγίας Αικατερίνης, ενώ μια δεύτερη σειρά προς τιςσυνοικίες του Νέου Κόσμου και του ΚεντρικούΠαρθεναγωγείου. Τρίτη φωτιά απλώθηκε από το«Φαρδύ» του Αγίου Δημητρίου προς τα Σπιτάλια,τον Καινούργιο Μαχαλά και την οδό των Ρόδων.Και τέλος, μια τέταρτη πυρκαγιά υπήρχε στις Μεγάλες Ταβέρνες, στις συνοικίες Σερβετάδικα,Αγίου Γεωργίου, Αγίας Φωτεινής, Γυαλάδικα καιΦραγκομαχαλά. Στην προκυμαία, ένα πανικόβλητο πλήθοςαγωνιζόταν να σωθεί. Μετά την τρομερή σφαγή,τίποτε άλλο δεν έλειπε παρά η πυρκαγιά, για ναδοκιμαστεί τόσο σκληρά ο χριστιανικός πληθυ-σμός της Σμύρνης. Την Πέμπτη το απόγευμα, 1ηΣεπτεμβρίου, ανταποκριτής αγγλικής εφημερίδαςτηλεγραφεί: Η Σμύρνη καταστράφηκε από τερά-
στια πυρκαγιά η οποία εμαίνετο όλη τη νύκτα και
σάρωσε όλη την πόλη εκτός από την τουρκική συ-
νοικία. Οι φλόγες εξακολουθούν να περιβάλλουν
ολόκληρα χριστιανικά τμήματα της Σμύρνης. Η προ-
κυμαία είναι πλημμυρισμένη από μυριάδες λαού που
κατέφυγε εκεί, για να αποφύγει το θάνατο από τους
Τούρκους. Από τη φωτιά, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τουΧρ. Σολομωνίδη, κάηκαν περίπου 4.000.000 τ.μ.Στο χώρο αυτό καταστράφηκαν περίπου 55.000σπίτια, από τα οποία 43.000 ήταν ελληνικά,10.000 αρμενικά και 2.000 ξένων υπηκόων. Επί-σης, αποτεφρώθηκαν  5.000 καταστήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν ελληνικά. Στηναποτεφρωθείσα έκταση υπολογίζεται ότι κατοι-κούσαν περισσότερα από 180.000 άτομα, στηνσυντριπτική τους πλειονότητα Έλληνες. Αποτε-φρώθηκαν όλοι σχεδόν οι ορθόδοξοι ναοί, 117 σχο-λεία κοινοτικά και ιδιωτικά Ελλήνων και Αρμενίων,το αρχαιολογικό και νομισματολογικό μουσείο τηςΕυαγγελικής Σχολής, και πλείστα όσα αγαθοεργάκαθιδρύματα. Ο G. Horton γράφει ότι ο συστηματικός εμ-
πρησμός της πόλεως έγινε από τους στρατιώτες του
Μουσταφά Κεμάλ, με σκοπό να εξολοθρευθούν οι
Χριστιανοί της Μικράς Ασίας και να μην ξαναγυ-
ρίσουν ποτέ πια στην πατρίδα τους... 
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100  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ
Γράφει ο Αντιστράτηγος ΠΣ  ε.α. Σπυρίδων Χ. Μουρατίδης

Διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου 
ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙΑ. ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ τη στα-διοδρομία τους:1. Υποστράτηγοι ΠΣ: Σπυρίδωνας Βαρσά-μης, Χαράλαμπος Χιώνης και Κωνσταντίνος Πα-χίδης.2. Αρχιπύραρχοι: Βασίλειος Κοκμοτός, Μά-ριος Δασόπουλος, Σωκράτης Γιαννόπουλος, Χαράλαμπος Γιαννάκης, Ιωάννης Πανόπου-λος, Παναγιώτης Κοτρίδης, Σωτήριος Δημη-τράκης, Κωνσταντίνος Αλέμης και Αντώνιος Μίχας.Β. ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ στο βαθμό του Αντι-στρατήγου Π.Σ. οι Υποστράτηγοι Π.Σ.: Ιωάννης Πετρούτσος (ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ) και Γεώργιος Πουρ-ναράς (ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ).Γ. ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ στο βαθμό του Υπο-στρατήγου Π.Σ. οι Αρχιπύραρχοι: Δημήτριος Καρασαββίδης, Θεόδωρος Βάγιας, ΝικόλαοςΡουμελιώτης, Δημοσθένης Μπουντουράκηςκαι Παναγιώτης Νιάφας.
ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙΑ. ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝΤΕΣ τη στα-διοδρομία τους οι Πύραρχοι:Κωνσταντίνος Ασαλουμίδης, ΚωνσταντίνοςΚαλαϊτσίδης, Σταύρος Φακίτσας, Κωνσταν-τίνος Ρίννης, Δικαίος Ψυλλάκος, ΚωνσταντίνοςΚλωτσοτύρας, Σαράντος Παναγιώτου, Πα-σχάλης Φούσκας.Β. ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ στο βαθμό του Αρχιπυ-ράρχου οι Πύραρχοι:Δημήτριος Μπριόλας, Γεώργιος Καρπα-θιωτάκης, Αθανάσιος Χατζόπουλος, Δημήτριος Γεωργανάς, Θεόδωρος Κοσμίδης, Ιωάννης Ζα-μάνης, Γεώργιος Μαρκουκάκης.Γ. ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ στο βαθμό του Πυράρχουοι Αντιπύραρχοι:Άγγελος Κυρίτσης, Αντώνιος Πρωτοπαπα-δάκης, Στέργιος Φυσέκης, Μιχαήλ Σεληνιωτά-κης, Χαράλαμπος Παλουκτσόγλου, Αναστά-σιος Μιχαλόπουλος, Ιωάννης Δαληβίγκας, Από-στολος Κουρούσιας, Κωνσταντίνος Τσιώπος, Βασίλειος Ζαφείρης, Χαράλαμπος Παπαδημη-τρίου, Πέτρος Μπούγιας, Περικλής Κουλκου-βίνης, Ευάγγελος Λιακόπουλος, Κωνσταντίνος Γεροδήμος, Νικόλαος Καρανίκας, Ξενοφών Τσιλιμιγκάκης, Σταυρούλα Μπονέ, ΠαναγιώτηςΤσίκας, Αλέξανδρος Μαυραγάνης, Κωνσταν-τίνος Γόντικας, Ανδρέας Καπουράλος, ΑστέριοςΤσιούρβας, Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος.Δ. ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ στο βαθμό του Αντιπυ-ράρχου οι Επιπυραγοί:Σταύρος Καλογιαννάκης, Αντώνιος Ταμ-πάκης, Νικόλαος Μηνάς, Θεοδώρα-ΑικατερίνηΓόντικα, Παναγιώτης Χονδροματίδης, Σπυρί-δωνας Νάκος, Νικόλαος Σμαρνάκης, Κων-σταντίνος Αλεξόπουλος, Θεοδώρα Μπαράκου,Δημήτριος Λάππας, Κονδυλία Τάγκαλη, Ιωάν-νης Πάσχος, Αναστάσιος Σταμέλος, ΧρήστοςΤσαβαλόπουλος, Συμεών Βατίτσης, ΣωκράτηςΠαπαγεωργίου, Ελευθέριος Μελλίδης, Αικα-τερίνη Κατσιάδα, Θεοφάνης Παγκράτης, Ανα-στασία Ράγιου, Θεόδωρος Λεβέντης, Χαρά-λαμπος Χρίστης. 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΡΙΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ  2022
ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΝΩΤΕΡΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  Π.Σ. 
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Αν κάποια στιγμή βρεθείτεστο καταπράσινο προάστιοτου Μπρόμλεϊ στο νοτιοδυτικόΛονδίνο, τότε σίγουρα αξίζεινα επισκεφτείτε το σπίτι τουΚάρολου Δαρβίνου (CharlesDarwin), του ιστορικού πατέρατης Εξελικτικής Θεωρίας.Ο Δαρβίνος γεννήθηκε στοΣρούσμπουρι της Αγγλίας το1809, την ίδια χρονιά με τον Αβραάμ Λίνκολν και μα-θήτευσε στα γνωστά Πανεπιστήμια του Εδιμβούρ-γου και του Κέμπριτζ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μίαπλούσια και καταξιωμένη οικογένεια. Αρχικά, ο Δαρβίνος ήταν εσώκλειστος σε σχολείοστο Σρούσμπουρι, αλλά γρήγορα έχασε το ενδιαφέ-ρον του στα μαθήματα, κυρίως στα Λατινικά και σταΕλληνικά. Σε ηλικία 16 χρόνων, ο πατέρας του, τονέστειλε μαζί με τον αδερφό του Εράσμους, να σπου-δάσουν ιατρική στο Εδιμβούργο. Αλλά δεν κατάφε-ρε να ολοκληρώσει τις σπουδές του, επειδή μεταξύάλλων δεν άντεχε στη θέα του αίματος και των επεμ-βάσεων.Έτσι, ο πατέρας του, τον έστειλε στο Πανεπι-στήμιο του Κέμπριτζ. Το 1828 πήγε στο Christ Κολ-λέγιο για να ακολουθήσει τον πνευματικό δρόμο τουΚλήρου. Όμως, δυστυχώς και πάλι σύντομα εγκα-τέλειψε τις σπουδές του. Η βασική αιτία ήταν ο ξάδερφός του Γουίλιαμ Φοξ που τον επηρέασε ναακολουθήσει άλλα χόμπυ, όπως το κυνήγι, την ιππασία, τη σκοποβολή και τη φυσική ιστορία.Από μικρό παιδί, συνέλεγε με ιδιαίτερο ζήλο βό-τσαλα, αυγά πτηνών ακόμη και τις κέρινες σφραγί-δες που έβρισκε πάνω στα γράμματα! Αφιέρωνε ώρεςδιαβάζοντας τα βιβλία φυσικής ιστορίας του πατέ-ρα του και εξερευνώντας την επαρχία και φύση τουΣρούσμπουρι. Μαζί με τον ξάδερφό του τον Φοξ κα-τασκεύαζαν ευφυείς παγίδες, προσλαμβάνονταςγια βοήθεια εργάτες και αφιέρωναν ώρες ολόκληρεςτακτοποιώντας και επιδεικνύοντας τα βραβεία τους.Εκείνη την εποχή, ο Δαρβίνος δημιούργησε μια ιδι-αίτερη φιλία με το βοτανολόγο Καθηγητή Τζον Στή-βενς Χένσλοου, και άρχισε να εμπλουτίζει τις γνώσειςτου για τα φυτά και τα διάφορα πλάσματα που ζού-σαν στους βάλτους του Κέμπρισαϊρ.Ο πατέρας του, Ρόμπερτ, ήταν διακεκριμένος για-

τρός αλλά ασχολούνταν και με τις επιχειρήσεις. Η πε-ριουσία του, έδωσε στο γιο του Κάρολο απίστευταπρονόμια και ευμάρεια στη μετέπειτα ζωή του.Λόγω αυτής της οικονομικής ευχέρειας ο Δαρβίνοςκατάφερε να περάσει πολλά χρόνια ταξιδεύοντας ανάτον κόσμο παρά το νεαρό της ηλικίας του.Για πέντε χρόνια (από το 1831 έως και το 1836)εξερεύνησε όλο το νότιο ημισφαίριο με το καράβι του«HMS Beagle». Ένα ταξίδι που αρχικά πίστευε πωςθα κρατήσει μόνο δύο χρόνια! Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Δαρβί-νος παντρεύτηκε την ξαδέρφη του Έμα Χέτζγουντ το1839. Το ζευγάρι μετακόμισε το 1842 από το κεντρικόΛονδίνο, όπου και αρχικά διέμεναν, στο ΝτάουνΧάους (Down House – το εικονιζόμενο). Σε αυτό τοδιάστημα, «έχτισε» τη φήμη του ως επιστήμονας καιέγραψε πολλά βιβλία επηρεαζόμενος από τις περι-πέτειές του με το καράβι του. Το 1859 εκδόθηκε το ιστορικό βιβλίο του «Η Κα-ταγωγή των Ειδών», στο οποίο και κατέγραψε τησυνταρακτική και πρωτοπόρα θεωρία του περί φυ-σικής επιλογής. Το βιβλίο αυτόήταν το αποτέλεσμα δύο δε-καετιών προσεκτικής και συγ-κρατημένης σκέψης. Είναι έναεπιστημονικό σύγγραμμα πουθεωρείται ότι έθεσε τις βάσειςτης εξελικτικής βιολογίας. Η Καταγωγή των Ειδώνυπήρξε ένα αμφιλεγόμενοθέμα, λόγω της επικρατούσας πίστης ότι ο Θεός είχεσχεδιάσει κάθε πλάσμα ξεχωριστά δίνοντας στον άν-θρωπο μία αθάνατη ψυχή. Εκείνη την εποχή, η θεωρίαπως ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο ήταν πέραν κάθεεπιστημονικής έρευνας.Ο Δαρβίνος είχε πεισθεί πως τα διάφορα είδηέχουν τη δυνατότητα να μεταλλάσσονται με φυσι-κούς ρυθμούς στο διάστημα του χρόνου. Όπως οιπλανήτες άλλαζαν θέσεις με βάση το νόμο της βα-ρύτητας, έτσι και η δημιουργία των ζωντανών ειδώνέλαβε χώρα βάσει κάποιου φυσικού νόμου. Παρότιαυτή η ιδέα δεν ήταν καινούρια, κανένας όμως δενείχε καταφέρει να την υποστηρίξει με επιτυχία καιπειστικότητα όπως ο Δαρβίνος, ο οποίος υποστήρι-ξε το φυσικό νόμο της εξέλιξης με τη θεωρία της φυ-σικής επιλογής.

Η θεωρία του στηρίζεται στο γεγονός πως η ζωήείναι ένας συνεχής αγώνας επιβίωσης – περισσότε-ρα πλάσματα γεννιούνται συγκριτικά με τον υπάρ-χοντα αριθμό των παγκόσμιων φυσικών πόρων. Έτσικαι κάθε άνθρωπος που έχει περισσότερα πλεονε-κτήματα και χρήματα στη ζωή, είναι πιο πιθανό ναεπικρατήσει και να αναπαραχθεί προσφέρονταςαυτά τα πλεονεκτήματα και προνόμια στην επόμε-νη γενιά. Η υπόθεσή του στηριζόταν στο γεγονός πωςόλα τα είδη, κατά το Δαρβίνο, έχουν συγγένεια ανα-μεταξύ τους, λόγω της κοινής καταγωγής. Ακόμη, ο Δαρβίνος πίστευε πως με την πάροδοτου χρόνου, λίγο-λίγο η συσσώρευση απειροελάχι-στων μικρών αλλαγών, δύνανται να δημιουργή-σουν ένα ζωντανό οργανισμό, πολύ πιο διαφορετι-κό από τους προγόνους του, ώσπου να θεωρείται ένανέο είδος. Με λίγα λόγια, η θεωρία του Δαρβίνου σή-μαινε πως αυτοί που δεν μπορούν να εγκλιματιστούνστις αλλαγές της ζωής, θα εξαλειφθούν. Είναι αυτόπου αποκαλούμε σήμερα με δύο λόγια «Ο Νόμος τηςΕπιβίωσης του Ισχυρότερου».Το βιβλίο αυτό περί τηςΚαταγωγής των Ειδών (τοοποίο και εκτείνεται σε περί-που 400 σελίδες) είχε μεγάληαπήχηση στο ευρύ κοινό καιέγινε ανάρπαστο σε πολύ μι-κρό χρονικό διάστημα. Το επα-νακυκλοφόρησε πέντε φορέςκατά τη διάρκεια της ζωής του,απαντώντας στους επικριτές του και συμπεριλαμ-βάνοντας τις πιο πρόσφατες αποδείξεις και στοιχείαπρος υποστήριξη των θεωριών του. Το βιβλίο δεν έχειχάσει τη μαγεία του και το κύρος του και κυκλοφο-ρεί μέχρι και σήμερα. Μάλιστα έχει χαρακτηριστεί
«ένας θεμελιακός ογκόλιθος πάνω στον οποίο κτίζε-
ται συνεχώς το οικοδόμημα της βιολογικής αλλά και
φιλοσοφικής μας αυτογνωσίας».Διέμεινε στο Ντάουν Χάους για το υπόλοιποτης ζωής του, εκδίδοντας ένα σημαντικό αριθμό απόεμπνευσμένα βιβλία που στήριξαν τη θεωρία του,όπως και το βιβλίο «Η Καταγωγή του Ανθρώπου» το1871.Πέθανε σε ηλικία 73 ετών το 1882 και θάφτηκεστο Αββαείο του Γουέστμινστερ (WestminsterAbbey). 

ΚΑΡΟΛΟΣ  ΔΑΡΒΙΝΟΣ  ο  ιδρυτής  της  Εξελικτικής  Θεωρίας
Γράφει η Μαρίνα Α. Μαρκαντώνη, Δικηγόρος,

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτιλιακό Δίκαιο, Αγγλία (Κάτοικος Λονδίνου) 

Για πρώτη φορά αντί για ένα φλουρί στη Βασιλόπιτα, κληρώθηκανπαρουσία των Ιερέων έξι (6) δωροεπι-ταγές των πενήντα (50) ευρώ εκάστητων SUPER MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣμε τη συμμετοχή στην κλήρωση όλωντων μελών της Ένωσης, πλην των παρευρισκόμενων.Οι τυχεροί της χρονιάς:1. Ζαρρής Χρήστος του Γεωργίου,Βραχάτι Κορινθίας.2. Μάζης Ανδρέας του Θεοδώρου, Γέρακας Αττικής.3. Παππάς Ευάγγελος του Θωμά,Πολυστάφυλο Θεσπρωτικού Πρεβέ-ζης.4. Σκρέκας Απόστολος του Βασι-λείου, Αθήνα.5. Χανιάς Νικόλαος του Ηλία, Βούναργο Ηλείας.6. Κώνστας Βασίλειος του Ευθυμίου,Πρέβεζα.

Οι δωροεπιταγές στάλθηκαν στοντόπο κατοικίας των τυχερών από τονΤαμία της Ένωσης Ιωάννη Ζαχίλα. 
Η σεμνή τελετή έκλεισε με 

δέηση υπέρ υγείας των μελών της
Ένωσης και των οικογενειών.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων ΑξιωματικώνΠυροσβεστικού Σώματος:Ευχαριστεί θερμά τους Ιερείς τηςΕνορίας του Αγίου Δημητρίου, ΑγίωνΑναργύρων, που ανταποκρίθηκαν στηνπρόσκλησή μας, την κυρία Ελένη Κατσούλα-Κορωναίου, η οποία παρευ-ρισκόταν στην τελετή και για την παραχώρηση του χώρου. Εύχεται σε όλους υγεία, φώτισηΚυρίου, τύχη αγαθή και ένα δημιουρ-γικό Νέο Έτος, και να καταφέρουμεσύντομα να απαλλαγούμε από την πανδημία και να επιστρέψουμε γρήγο-ρα όλοι υγιείς στην καθημερινότητα. 
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προσωπικού του ΠυροσβεστικούΣώματος και μετά την ηλικία των 25ετών.2. Επανακρίσεις των διοικητικώςαποκατασταθέντων ΑξιωματικώνΠ.Σ. και πρόσκρουση σε έτος επιλο-γής Αρχηγού Π.Σ.3. Δημιουργία νομοθετικού πλαι-σίου αξιοποίησης των Αποστρά-των.4. Σύσταση Τμήματος Εξυπηρέ-τησης Αποστράτων.5. Αρθρογράφηση της ΕΑΑΠΣστο περιοδικό Πυροσβεστική Επι-θεώρηση του Π.Σ.6. Μεταστέγαση του γραφείουμας από την οδό Πειραιώς 31.7. Τη δυνατότητα χορήγησηςστην Ένωσή μας πυροσβεστικώνχώρων για διενέργεια εκδηλώσεων

και συνεδριάσεων.8. Ίδρυση και επάνδρωση Ια-τρείου Πρωτοβάθμιας Φροντίδαςγια εξυπηρέτηση στο εν ενεργεία καιστο εν αποστρατεία Προσωπικότου Σώματος, στη Διοίκηση Πυρο-σβεστικών Υπηρεσιών Αθήνας, καιόπου αλλού είναι εφικτό.Οι επί μέρους λεπτομέρειες γιατην υλοποίησή τους με εντολή τουΑρχηγού συζητήθηκαν με τον αρ-μόδιο Προϊστάμενο Κλάδου Διοικη-τικής Υποστήριξης του ΑΠΣ Υπο-στράτηγο ΠΣ Ιωάννη Σταμούλη.Το Δ.Σ. συναντήθηκε και με τονΥπαρχηγό του Σώματος Αντιστρά-τηγο ΠΣ Ιωάννη Πετρούτσο, τονενημέρωσαν για τα αιτήματα τωνΑποστράτων και μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας αντάλλαξαν από-ψεις για επιχειρησιακά θέματα. 

Συνάντηση  με  την  Ηγεσία  
του  Πυροσβεστικού  Σώματος Συνέχεια από τη σελ. 1 

Συνέχεια από τη σελ. 1 



Κυκλοφόρησε πρόσφατα απότις Εκδόσεις Αλεξίπυρο Η ΦΩΝΗΑΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ«ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗ-ΜΩ» των Επίτιμων Προέδρων τηςΈνωσης Αξιωματικών Πυροσβε-στικού Σώματος (ΕΑΠΣ) Γιώρ-γου Βιντζηλαίου, Γιάννη Σταμού-λη και Νίκου Διαμαντή, μια προ-σεγμένη έκδοση, ένα πολύ καλό έντυπο. Μέσα από τις σελίδες τουοι συγγραφείς κάνουν μια μικρήχρήσιμη αναδρομή στις παρεμ-βάσεις της ΕΑΠΣ για τις δασικέςπυρκαγιές και την πολιτική προ-στασία.Παραθέτουν ένα πολύτιμο αρχειακό υλικό πουστο διάβα του χρόνου φωτογραφίζει και την ίδιατην αντίληψη πολιτείας και κοινωνίας για το κρί-σιμο αυτό ζήτημα.Υπενθυμίζουν τη διαχρονικότητα του προ-βλήματος των δασικών πυρκαγιών και γενικότε-ρα των καταστροφών.Υπενθυμίζουν τη διαχρονικότητα της «εύκοληςπολιτικής αντιπαράθεσης πάντα, την επομένη τηςκαταστροφής».Υπενθυμίζουν τη διαχρονικότητα που ο Έλλη-νας Πυροσβέστης πράττει το καθήκον του και τηνδιαχρονικότητα που ο χαρακτηρισμός του ήρωα,ή ταβλαδόρου, εναλλάσσεται αναλόγως της «μεγάλης επικοινωνιακής εικόνας».Υπενθυμίζουν τη διαχρονικότητα των χιλιάδωνπυρκαγιών που ετησίως καλούνται να αντιμετω-πίσουν οι Έλληνες Πυροσβέστες.Υπενθυμίζουν τη διαχρονικότητα των «δικώνμας» των Πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τουςστο βωμό του καθήκοντος. Σε όλους αυτούς αφιε-ρώνουν αυτό το πολύ καλό και χρήσιμο βιβλια-ράκι… όπως το αποκαλούν οι συγγραφείς. Αναφέρονται σε γεγονότα και συγκεκριμένα: Πριν από είκοσι τέσσερα χρόνια η ελληνική πολιτεία αποφάσιζε να αναθέσει το έργο της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.Όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο τότε αρμό-διος Υπουργός Γεωργίας (7-8-1997) ο βασικός λό-γος ήταν «ότι η αντιμετώπιση της πρόληψης και τηςπυρόσβεσης των πυρκαγιών απαιτεί οργανωμένοσώμα με υλικοτεχνική υποδομή, με ενότητα δράσης και με δυνάμεις εκπαιδευμένες μα και σεετοιμότητα».Η πολιτική αυτή απόφαση υλοποιήθηκε με τοΝ.2612/1998 όπου ανατέθηκε στο ΠυροσβεστικόΣώμα και η ευθύνη της δασοπυρόσβεσης στην Ελ-λάδα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τότε το Π.Σ.συμμετείχε επικουρικά στη δασοπυρόσβεση ως βα-σικός αρωγός της Δασικής Υπηρεσίας, η οποία είχετην ευθύνη, διαθέτοντάς της προσωπικό και μέσα.Η ΄Ενωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώ-ματος, ως η επαγγελματική εκπρόσωπος τωνΑξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, απότην πρώτη στιγμή, υποδέχτηκε με ιδιαίτερο προ-βληματισμό το εγχείρημα.Στη γενική του φιλοσοφία, είδε το θετικό ότι ημεν «στρατιωτική οργάνωση του Π.Σ.» θα μπορούσενα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη δασοπυρό-σβεση, καθώς μάλιστα θα ενισχυόταν και γενικό-

τερα η πυροπροστασία της χώρας,τόσο με την εκμετάλλευση τουπυροσβεστικού εξοπλισμού κα-θόλο το έτος, όσο και με την επέ-κταση του δικτύου πυροσβεστι-κών μονάδων.Με μία από τις πρώτες πα-ρεμβάσεις (23-2-1998), η ΕΑΠΣεπιχειρεί μια πρώτη αποτίμησητης πρώτης αντιπυρικής περιόδουκαι σημειώνει «θεωρούμε ότι ηχρονική στιγμή που επιλέγει για τημεταφορά των αρμοδιοτήτων(στο Π.Σ.) είναι λανθασμένη καιλειτούργησε ανασταλτικά και ειςβάρος των υπαλλήλων του Σώ-ματος, γιατί κλήθηκαν να λειτουργήσουν και νααποδώσουν για ένα ολόκληρο καλοκαίρι κάτω απόσυνθήκες έκτακτης ανάγκης, παρόλο που η από-δοσή τους ήταν σε υψηλά επίπεδα και υπερέβησανκάθε καλώς νοούμενο καθήκον».Στην ίδια εκείνη παρέμβαση ακολουθούσε μιαπρόταση 6 βασικών σημείων για τη βελτίωση τηςαποτελεσματικότητας του Π.Σ. στην καταστολήτων δασικών πυρκαγιών. Το πρώτο εκείνο κείμε-νο της ΕΑΠΣ, θα γινόταν κλασικό μιας και θα κα-τατίθετο σε πολλά χέρια πολιτικών υπευθύνων, θαεμπλουτιζόταν με νέες προτάσεις, ύστερα απόκάθε αντιπυρική, με κοινή συνισταμένη, τη διαρ-κή αγωνία των στελεχών του Π.Σ. στο ότι το ζήτηματων δασικών πυρκαγιών δεν αντιμετωπίζεται μετη δέουσα σοβαρότητα ούτε από την πολιτεία ούτεαπό την κοινωνία.Μια φωνή αγωνίας που εκφραζόταν με κάθετρόπο, ανακοινώσεις, συνέδρια, συναντήσεις με θε-σμικά πρόσωπα, δηλώσεις στα ΜΜΕ, κινητοποι-ήσεις. Και τα καλοκαίρια επαναλαμβάνεται τοίδιο έργο. Οι προβολείς του ενδιαφέροντος ξεκινούνμε τις πρώτες ανοιξιάτικες φλόγες και σβήνουν απότα πρώτα φθινοπωρινά πρωτοβρόχια.Παράλληλα όποτε οι αδηφάγες φλόγες εντεί-νουν την παρουσία τους, εντείνεται και η φλόγα τηςπολιτικής αντιπαράθεσης πάνω στα αποκαΐδια.Παράλληλα ο Έλληνας Πυροσβέστης γίνεται οσάκος του μποξ σε αυτή την αντιπαράθεση. Ότανη φωτιά τιθασεύεται, είναι ο ήρωας, όταν ξεφεύ-γει γίνεται ο εύκολος στόχος.Είναι χαρακτηριστικό το κείμενο της παρέμ-βασης της Ένωσης, εν μέσω της πύρινης λαίλαπας,το φονικό 2007, όταν διατύπωνε τη φωνή αγωνίαςτης, σημειώνοντας σε μια ανακοίνωσή της: «Ολο-κληρώθηκε μια καυτή εβδομάδα, μάχης με τα θερ-μά μέτωπα, σε όλη τη χώρα, όπου οι Πυροσβέστες,για άλλη μια φορά, βρέθηκαν μόνοι τους, όχι μόνοστο κέντρο της πύρινης λαίλαπας, αλλά και στο μάτιτου επικοινωνιακού κυκλώνα, που συνήθως συ-νοδεύει τις καταστροφές στη χώρα μας. Ενώ οι υπό-λοιποι υπάλληλοι της χώρας, για την προστασία τηςυγείας τους, έφευγαν στις 12 το μεσημέρι από τακλιματιζόμενα γραφεία τους, το πυροσβεστικόπροσωπικό επιχειρούσε μπροστά στις αδηφάγεςφλόγες με θερμοκρασίες που έφταναν και ξεπερ-νούσαν τους 45 βαθμούς. Και βέβαια, έκαναν το καθήκον τους, όπως πάντα, μένοντας επί πολλά24ωρα στο βουνό στα μέτωπα των πυρκαγιών, μο-ναχικοί φρουροί του εθνικού φυσικού πλούτου. Την

ίδια ακριβώς ώρα, οι συνήθεις σχολιαστές, σύμ-βουλοι, ειδικοί, πανεπιστήμονες, τέως και νυν,υποψήφιοι κλπ. εξαπολύανε από τα επίσης κλι-ματιζόμενα γραφεία τους, τις περισπούδαστεςσκέψεις τους, τις αναλύσεις τους και τις πολύτιμεςγνώμες τους για αυτά που γίνονται, έγιναν και θαγίνουν, πιστοί στο κλασικό νεοελληνικό ρηθέντου καφενείου: «κάνε με πρωθυπουργό για μίαμέρα και θα τα λύσω όλα».Το ίδιο και φέτος, 14 χρόνια μετά, το σκηνικόεπαναλήφθηκε, με τον πυροσβεστικό οργανισμό ναβρίσκεται στο επίκεντρο της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙ-ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ησχετική παρέμβαση της ΕΑΠΣ:«Όμως η αντιμετώπιση των ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑ-ΣΤΡΟΦΩΝ δεν είναι βιντεοπαιχνίδι σε κονσόλα υπο-λογιστή, όσο και αν και εμείς το επιθυμούσαμε.Επειδή ο κύκλος των καταστροφών δεν ολοκλη-ρώνεται, η πολιτική προστασία θα είναι η ασπίδατης ζωής, της περιουσίας και του εθνικού φυσικούπλούτου. Αρκεί η «πολιτική προστασία» να μην μετατρέπεται σε «Πολιτική»».Το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ συγχαίρει τους συγγραφείςτου βιβλίου: Υποστράτηγο ΠΣ Γιάννη Σταμούλη, Αρχιπύραρχο Γιώργο Βιντζηλαίο και Αντιστράτη-γο – Υπαρχηγό ΠΣ ε.α. Νίκο Διαμαντή για την πολύκαλή και χρήσιμη δουλειά που έκαναν, καθώς καιγια την καλαίσθητη παρουσίαση του έργου τους.ΕΠΙΜΕΛΕΙA: Ανδρέας Μαρκαντώνης Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

ΔΑΣΙΚΕΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  1998 - 2021Η  ΦΩΝΗ  ΑΓΩΝΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ  «ΦΩΝΗ  ΒΟΩΝΤΟΣ  ΕΝ  ΤΗ  ΕΡΗΜΩ» 
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Α.-  10ος  ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  2022  (21,1 χλμ.) Ο χειμωνιάτικος καιρός του Μαρτίουμε το τσουχτερό κρύοδεν πτόησε τους δρο-μείς του 10ου Ημιμα-ραθώνιου της Αθήναςπου πραγματοποι-ήθηκε την Κυριακή 20Μαρτίου 2022 στοκέντρο της Αθήνας, μετην υπογραφή του ΣΕΓΑΣ και του Δήμου Αθη-ναίων/ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με την ΠεριφέρειαΑττικής. Την εκκίνηση των δρομέων έδωσαν ηΠρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ηΠρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Νίκη Αραμπατζή στις08:30΄ σε έξι μπλοκ. Στον Ημιμαραθώνιο συμμε-τείχε για 6η χρονιά ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ανδρέας Μαρκαντώνης (χρόνος 02:21΄:26΄΄).Β.-  35ος  Αγώνας  δρόμου  (10 χλμ.) «ΜΠΛΟΚΟ  ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ  2022» Την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 πραγματο-ποιήθηκε στην Νέα Ιωνία Αττικής ο 35ος Αγώναςδρόμου 10 χλμ. «ΜΠΛΟΚΟ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ 2022»στον οποίο συμμετείχε ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ανδρέας Μαρκαντώνης (χρόνος 01:02΄:43΄΄).ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Συνάδελφοι Απόστρατοιπου συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αθλητική δρα-στηριότητα να ενημερώνουν την εφημερίδα μας,προκειμένου να δημοσιεύονται στην στήλη«ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ». 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 


