
Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια στα βασικά αγαθά,κάθε μέρα μειώνουν την αγοραστική δύναμη των μισθωτών και συνταξιούχων και όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, τόσο περισσότερο θα πλήττονται τα μεσαία και κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. 

Την Τρίτη 14η Ιουνίου2022, παρουσία του Υπουρ-γού Προστασίας του Πολί-τη Τάκη Θεοδωρικάκου,του Υφυπουργού Κλιματι-κής Κρίσης και ΠολιτικήςΠροστασίας Ευάγγελου
Τουρνά και του Αρχηγού

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ  (Ε.Α.Α.Π.Σ.)  
ΕΤΟΣ  4ο -  ΤΕΥΧΟΣ  15ο –  ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2022  -  e-mail: info@eaaps.gr  - https://eaaps.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

Την Τρίτη 5η Απριλίου2022 αντιπροσωπία τουΔιοικητικού Συμβουλίουτης Ένωσης ΑποστράτωνΑξιωματικών Πυροσβε-στικού Σώματος (ΕΑΑΠΣ)αποτελούμενη από τον

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΗΣ  ΕΑΑΠΣ  
ΜΕ  ΤΗΝ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ  ΥΓΕΙΑΣ  ΖΩΗ  ΡΑΠΤΗ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  8ου ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Συνέχεια στη σελ. 5 

Την 1η ημέρα του 22ουΠανελλήνιου Συνεδρίουτης Π.Ο.Α.Σ.Α. (5 Ιουνίου2022), μετά την ολοκλή-ρωση των διαδικασιών γιατην έναρξη των εργασιώντου Συνεδρίου, ο Πρόεδροςτου Διοικητικού Συμβου-λίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. ΧΡΙ-ΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος αφού καλωσόρισε τα μέλη της Ομοσπονδίας, εξέθεσετα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και μεταξύ των άλλων είπε:

22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Π.Ο.Α.Σ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑ  5-7  ΙΟΥΝΙΟΥ  2022 

Κωδικός: 210196 
ΙΛΙΟΝ

Την Κυριακή 29η Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκεη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματοςστα γραφεία της Ένωσης, Πειραιώς 31, στην Αθήνα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ Παναγιώτης Βελής,κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας, ανέπτυξε τους λό-γους της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και κα-τέθεσε κατάσταση των οικονομικά ενήμερων μελών.

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  (ΕΑΑΠΣ)  2022 

Συνέχεια στη σελ. 7 

Συνέχεια στη σελ. 2 

Στη γνωστήιστορία της αν-θρωπότητας έχουνκαταγραφεί πλη-θώρα περιπτώσε-ων λιμού δηλαδήκαθολικής πείνας,που οφείλεται στημη παραγωγή τροφίμων λόγω πολέ-μου ή από φυσικά αίτια και σε μέγεθος

φυσικής καταστροφής κατά την εκκλησιαστική παράκληση περί σει-σμού, λιμού, καταποντισμού. Συνέπεια της μεγάλης πείνας στις ασιατικές στέπες γύρω στο 400 μ.X.υπήρξε η μεγάλη μετανάστευση τωνλαών που κατέλυσε τη Δυτική ΡωμαϊκήΑυτοκρατορία και προκάλεσε τερά-στιες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η  επισιτιστική  κρίση  και  οι  προφητείες
Γράφει ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής 

Αποφάσεις  δικαστηρίων,  Εισφορά  αλληλεγγύης,  
Κύριες  και  Επικουρικές  συντάξεις  χηρείας,  Εργασία  συνταξιούχων,  

Επανυπολογισμός  συντάξεων,  Ομοσπονδία  ΠΟΑΣΑ
Γράφει ο  Παναγιώτης Βελής

Πρόεδρος ΕΑΑΠΣ & Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΑ 

Συνέχεια στη σελ. 7 

Συνέχεια στη σελ. 3 

3ήμερη  εκδρομή  
16-17-18  Σεπτεμβρίου  2022

ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
ΜΕΤΣΟΒΟ 
ΜΕΤΕΩΡΑ 
ΤΡΙΚΑΛΑ 

Αναλυτικά στη σελ. 2 

3ήμερη  εκδρομή  
16-17-18  Σεπτεμβρίου  2022

ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
ΜΕΤΣΟΒΟ 
ΜΕΤΕΩΡΑ 
ΤΡΙΚΑΛΑ 

Αναλυτικά στη σελ. 2 

Με  συνοχή,  αλληλεγγύη  και  συνεργασία  ο  ΣΠΑΥ 
στις  προκλήσεις  της  αντιπυρικής  περιόδου 

Γράφει ο Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Πρόεδρος Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού 

Αναλυτικά στη σελ. 6 



1η ΗΜΕΡΑ 16/09ΑΘΗΝΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΙΑΝΝΕΝΑΑναχώρηση 07.30 π.μ. από την πλατεία Καραϊσκάκη ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου, μπροστάαπό το Hotel Stanley. Ακολουθώντας την Ιονία Οδόθα κάνουμε μια στάση για καφέ στην πόλη τηςΝΑΥΠΑΚΤΟΥ με θέα το γραφικό λιμάνι και το κάστρο της. Φθάνοντας στα Γιάννενα θα επισκε-φθούμε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ τουΠΑΥΛΟΥ ΒΡΕΛΛΗ για να θαυμάσουμε τα όμορφακέρινα ομοιώματα και στη συνέχεια στα ΓΙΑΝΝΕΝΑγια μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.Άφιξη στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση, χρόνοςγια ξεκούραση. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ 17/09ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑΜετά το πρωινό αναχώρηση για τα ΖΑΓΟΡΟ-ΧΩΡΙΑ. Πρώτη στάση στο ΤΟΞΩΤΟ ΓΕΦΥΡΙ τουΚΟΚΟΡΑ, επόμενη στάση στο ΤΡΙΤΟΞΟ ΓΕΦΥΡΙΠΛΑΚΙΔΑ. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμεκαι να χαρούμε τη φύση και στα δύο γεφύρια. Στοπέτρινο χωριό ΚΗΠΟΙ θα απολαύσουμε τον πρωι-νό καφέ μας. Η επόμενη στάση στο ΠΕΤΡΙΝΟ ΔΑ-ΣΟΣ και τη ΧΑΡΑΔΡΑ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ με την εκπλη-κτική θέα. Στο γραφικό χωριό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ απότην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής θα έχουμε θέατη χαράδρα του Βίκου και χρόνο για γεύμα σε παραδοσιακό ταβερνάκι του χωριού. Επόμενηστάση το πολεμικό Μουσείο στο ΚΑΛΠΑΚΙ. Επιστροφή στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ, χρόνος για ξεκούρα-ση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ 18/09ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΕΤΕΩΡΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑΜετά το πρωινό, αναχώρηση για το ΜΕΤΣΟΒΟ,με τα παραδοσιακά σπίτια και το Μουσείο ΤΟΣΙ-ΤΣΑ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για τα ΜΕΤΕΩ-ΡΑ όπου θα επισκεφθούμε την ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ.Ελεύθεροι το μεσημέρι στα ΤΡΙΚΑΛΑ για βόλτα καιφαγητό και τέλος ακολουθώντας τον νέο αυτοκι-νητόδρομο Ε65 με μια ενδιάμεση στάση για καφέ,θα φθάσουμε στην ΑΘΗΝΑ περίπου στις 20:30.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο σε δίκλινο:35-39 επιβάτες 175 ευρώ, 40-44 επιβάτες

170 ευρώ, 45-50 επιβάτες 165 ευρώ.
Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50€ στο 

σύνολο. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ• Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Epirus
Palace Congress & Spa 5***** • Δύο πρωινά σε μπουφέ στο ξενοδοχείο• Δύο δείπνα σε μπουφέ στο ξενοδοχείο • Αρχηγός – Συνοδός εκδρομής  • Ασφάλεια Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης• Διόδια – Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ• Ο φόρος του ξενοδοχείου 4€ (CITY TAXIS)• Είσοδος στα Μουσεία και το κόμιστρο στο καραβάκι.
Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Δ.Σ. τηςΈνωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστι-κού Σώματος με προκαταβολή 50€. Εξόφλησηέως 10 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότη-

τας, θα συμμετάσχουν οι 50 πρώτοι.
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Ιδιοκτησία:Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού ΣώματοςΑ.Φ.Μ. 997328354 Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠεριστερίουΔIANEMETAI ΔΩPEAN Κωδικός: 210196
Γραφεία: Πειραιώς 31 Αθήνα  Τηλ. 2132158127 • FAX: 210 5205911e-mail: info@eaaps.grΔ/νση Αλληλογραφίας: T.Θ. 3402 Τ.Κ. 10210

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 

Απεβίωσε στις 2 Ιουνίου 2022ο Υποστράτηγος ΠΣ ε.α. Απόστο-
λος Κωσταρέλλος του Ερωτό-κριτου σε ηλικία 68 ετών. Γεννή-θηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1954στο Παλαιομονάστηρο Τρικάλων.Εισήχθη στο Πυροσβεστικό Σώματον Αύγουστο του 1979, αποφοί-τησε από τη Σχολή Αξιωματικών μετο βαθμό του Ανθυποπυραγού το1988 και αποστρατεύτηκε το 2010 με το βαθμό του Υπο-στρατήγου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώμα-
τος εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει
τον αείμνηστο συνάδελφό μας, στην οικογένειά του
και τους οικείους του την εξ ύψους παρηγορία. 

ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΙΑ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 

Αγαπητοίσυνάδελφοι,πριν εκθέσωτον διοικητι-κό απολογι-σμό του Δ.Σ.της Ομοσπον-δίας μας, τουΔ.Σ. που προ-έκυψε από τιςεκλογές τουΙουλίου του2021, θα ήθε-λα να ευχαρι-στήσω όλους τους συνεργάτες μου, και των τριών Δ.Σ.που ηγήθηκα από το 2014 έως σήμερα, για την αμέρι-στη συμπαράσταση και βοήθεια που μου παρείχαν όλααυτά τα χρόνια και για τα επιτεύγματα της Ομοσπον-δίας μας, που είναι δουλειά όλων και τα οποία δημι-ούργησαν μια Ομοσπονδία Προσφοράς, Ομοψυχίας, Αλληλεγγύης, Συμμετοχής και Αγώνων. Ιδιαίτερα θαήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς τους συνέδρους πουμε τιμάτε διαχρονικά με την εμπιστοσύνη σας.Συνάδελφοι οι καιροί ήταν και είναι δύσκολοι.Απαιτείται συστράτευση όλων μας και κοινός αγώνας.Οι παρόντες σήμερα εδώ, στο 22ο Συνέδριο της ΠΟΑΣΑ, δείχνουμε έμπρακτα την απόφασή μας νααγωνιστούμε για την επίτευξη των στόχων μας.Συνάδελφοι ο διοικητικός απολογισμός για τοέτος 2021-2022 απηχεί την μεγάλη προσπάθεια όλωντων μελών του Δ.Σ. να ανταποκριθούν στα καθήκονταπου εσείς μας αναθέσατε.Κατά τον 1ο χρόνο της νέας τριετίας το Δ.Σ., με ομό-θυμη δράση, ανταποκρίθηκε στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που συνάντησε και κατάφερε να ανυ-ψώσει ακόμη περισσότερο το κύρος και την αναγνω-ρισιμότητα της ΠΟΑΣΑ.Παλέψαμε σε καθημερινή βάση και με αλλεπάλληλεςσυναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες, κατα-στήσαμε σαφή τα αιτήματά μας που χρονίζουν και απαι-τούν άμεση λύση.Την 2η και την 3η ημέρα του 22ου Πανελλήνιου Συνεδρίου (6-7 Ιουνίου 2022), συνεχίστηκε η συζήτη-ση επί των πεπραγμένων και ακολούθως συζητήθηκεη τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του ισχύον-τος καταστατικού της Ομοσπονδίας, και συζήτησηεπί του σχεδίου Κανονισμού Ειδικού ΛογαριασμούΑλληλοβοήθειας ΠΟΑΣΑ. (Ε.Λ.Α. ΠΟΑΣΑ).Από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυρο-σβεστικού Σώματος παρέστη ο Πρόεδρός της και Ει-δικός Γραμματέας της ΠΟΑΣΑ Παναγιώτης Βελής καιο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΑΠΣ Φώτιος Δημαρέσης.

22ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  Π.Ο.Α.Σ.Α. 
Συνέχεια από τη σελ. 1 

3ήμερη  εκδρομή  16-17-18  Σεπτεμβρίου  2022
ΕΝΩΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος  2022 3ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Μόνη ελπίδα των συνταξιούχων για μια πρώτη ανάσα, η τήρηση της υπόσχεσης του Πρωθυπουργού για την κατάργηση της εισφοράςαλληλεγγύης από τον Ιανουάριο του 2023.
Αποφάσεις Δικαστηρίων Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων,τον τελευταίο χρόνο νομιμοποίησαν τις μειώσειςτων συντάξεων, κύριων και επικουρικών.Τα όποια αναδρομικά μας δόθηκαν, κατέληξανψίχουλα μετά την φορολόγηση από 35% ως 45%.Τα Ανώτατα Δικαστήρια (Συμβούλιο Επικρα-τείας, Ελεγκτικό Συνέδριο), με αποφάσεις τωνΟλομελειών τους, μετά από προσφυγές της σημερινής κυβέρνησης, ακύρωσαν τις προηγούμε-νες δικές τους αποφάσεις του 2015 που είχαν κρίνει όλες τις περικοπές των συντάξεων του β΄ Μνημονίου αντισυνταγματικές.Η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει πλήρωςτην απόφαση του ΣτΕ για το 11μηνο των αναδρο-μικών 2015-2016 (απόφαση 1439/2020 ΟλομέλειαΣτΕ), αφού κατέβαλε τα αναδρομικά του 11μήνουπου αντιστοιχούσαν μόνο στις κύριες συντάξεις καιόχι τα αναδρομικά Δώρων και Επικουρικών για τηνίδια περίοδο.
Ειδικά για τους Απόστρατους, το ΕλεγκτικόΣυνέδριο, ακύρωσε τις δικές του θετικές αποφάσειςτων ετών 2015-2017 που είχαν κρίνει αντισυν-ταγματικές τις περικοπές των συντάξεων του β΄ Μνημονίου, καθώς και την Εισφορά ΑλληλεγγύηςΣυνταξιούχων (ΕΑΣ) που κατέβαλαν οι δικαιούχοιτων υψηλότερων συντάξεων (πρόσφατες οι υπ’ αριθ. 1389/2021 και 1479/2021 αποφάσειςΟλομέλειας Ε.Σ.).Η απόφαση 1975/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέρριψε και ανέτρεψε όλες τις αποφάσεις του.1. Αναγνωρίζει μόνο τα αναδρομικά του 11μήνου(Μάιος 2015-Ιούνιος 2016).2. Απαγορεύει κάθε δικαστική διεκδίκηση πέραν αυτού. Νομιμοποιεί την απαγόρευση του ν. 4734/2020, άρθρο 33 (Βρούτση).3. Ορίζει διετή παραγραφή, για τις αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.4. Για τις μνημονιακές περικοπές των συνταξιούχωντου Δημοσίου και Αποστράτων, αποφάνθηκε, ότιο νόμος Κατρούγκαλου νομιμοποίησε όλες τις περικοπές των συντάξεων και είναι συνταγμα-τικός στο σύνολό του.
Εισφορά αλληλεγγύης Σύμφωνα με την 1477/2021 απόφαση τουΕλεγκτικού Συνεδρίου, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα αντισυνταγματική, για τις συντάξειςτου Δημοσίου για το διάστημα από την ένταξη τουΔημοσίου στον ΕΦΚΑ, δηλαδή από 1/1/2017 έωςκαι τις 31/12/2018. Η Κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει τα παρακρατηθέντα ποσά έντοκα.Για το διάστημα από 2019 και μετά είναι 

συνταγματική, γιατί έχει τον σκοπό δημιουργίαςαποθεματικού υπέρ των συντάξεων, σύμφωνα μετον νόμο 4387/2016 (Κατρούγκαλου).
Κύριες συντάξεις χηρείαςΗ εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου Τσακλόγλου, 
εφαρμόζει διάταξη του άρθρου 12 παρ. 5 του Νόμου 4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 4389/2016 (Κατρούγκαλου) και4611/2019 (Βρούτση), για απαγόρευση σώρευσηςεθνικών συντάξεων και επιχειρεί μεγάλες περικο-πές σε χιλιάδες συντάξεις γήρατος, χηρείας, αναπηρίας αλλά και μελλοντικών συντάξεων εργαζομένων συνταξιούχων, από ίδιο δικαίωμα.Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, στην περίπτωση που η χήρα λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίουδικαιώματος ορίζεται:1. Χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης στο εξής,επί περισσοτέρων συνταξιοδοτικών παροχών.2. Χορήγηση ανταποδοτικής σύνταξης:• Την πρώτη τριετία που κατέστη χήρα, του 70%της ανταποδοτικής.• Με τη λήξη της τριετίας, τότε θα λαμβάνει μόνοτο 35% της ανταποδοτικής σύνταξης του θανόντος (επί του συνόλου της ονομαστικής σύνταξης).3. Για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί έως τις 13 Μαΐου 2016 το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει από την επιπλέον εθνική σύνταξη θεωρείται προσωπική διαφορά, συνεχίζεται η καταβολή του και συμψηφίζεται με μελλοντικήαύξηση.Μετά τις αντιδράσεις που επέφερε η εγκύ-κλιος αυτή, το Υπουργείο προέβη σε προφορική 
υπαναχώρηση, ότι οι διατάξεις δεν θα εφαρμο-στούν για όσους έγιναν συνταξιούχοι από το 2016μέχρι 31-12-2021, και θα ισχύει για όσες αιτήσειςκατατεθούν από 1/1/2022 και μετά. ΑΔΙΚΟ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑ: αφορά τους μελλοντικούς συνταξιούχους, και αφορά πλέοντου ενός εκατομμυρίου σημερινών συντάξεων,που και αυτές κάποια στιγμή θα μετατραπούν σε συντάξεις χηρείας.

Επικουρικές συντάξεις χηρείας(σε περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγωθανάτου)Το ποσοστό που λαμβάνουν είναι 50%, της Επικουρικής. Εάν υπάρχει επικουρική σύνταξη εξιδίου δικαιώματος αυτή μειώνεται μετά την τριετία στο 25% της αρχικής.Σημαντική επισήμανση: Σύμφωνα με το άρθρο8 του Νόμου 4578/18 και την ΕγκύκλιοΦ80020/οικ. 63808/Δ16.1530/2019, η καταβολήτης επικουρικής, ξεκινά από την ημερομηνία καταβολής της κύριας σύνταξης, αρκεί ο/η ενδια-φερόμενος/η να υποβάλλει αίτηση εντός τριμήνου.Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, λαμβάνεται υπ’ όψη, η ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησηςκαι όχι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής, χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ. 
Εργασία συνταξιούχωνΑπό την 1η Μαρτίου 2022 εφαρμόζονται δυσβάστακτες περικοπές για συνταξιούχους που εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται. (εξηρτημένη εργασία, μπλοκάκι ή αυτοαπασχολούμενος). Αντίθετα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία πριν από τον νόμο 4387/2016,δηλαδή πριν από τις 13/5/2016, δεν θα έχουν καμία περικοπή στην περίπτωση που διακόψουντην απασχόλησή τους μέχρι 28/2/2022. 

Επανυπολογισμός συντάξεωνΣε εφαρμογή των Ν.4387/2016 και 4670/2020,έγινε ανάρτηση σημειωμάτων στην ιστοσελίδα e-efka με τον επανυπολογισμό των συντάξεων.• Από την σύγκριση στα σημειώματα 2019,
2020 με 2021, έχουμε μείωση της κράτησης
αλληλεγγύης, η οποία προκαλεί ισόποση 
αύξηση στα ποσά της προσωπικής διαφοράς,
της κράτησης Υγειονομικής περίθαλψης καιτης φορολογίας, λόγω αύξησης της σύνταξης προφόρου και ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ στο πληρωτέο ποσό.

• Από 01-01-2022 το ενημερωτικό σημείωμα
έχει τρεις στήλες:α) παλαιό ποσό, β) ποσό βάσει του ν.4387/2016και γ) ποσό βάσει του ν.4670/2020.Στην τρίτη στήλη αυτή, που θα ισχύει στο εξής αυξάνονται: η ανταποδοτική σύνταξη ένεκα τωννέων συντελεστών, καθώς και το σύνολο των αποδοχών, η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης, η υγειονομική περίθαλψη, η φορολογία, μειώνεταικατά το ΥΠΟΛΟΙΠΟ η προσωπική διαφορά και τουπερβάλλον ποσό, είναι πληρωτέο.Σε αρκετές περιπτώσεις, αυξάνεται η ανταπο-δοτική σύνταξη, λόγω αύξησης των συντελεστών,όμως ένεκα της αύξησης, ο συνταξιούχος αλλάζεικλίμακα στην κράτηση αλληλεγγύης και στην φορολογία, με αποτέλεσμα να έχει μείωση στο καθαρό ποσό πληρωμής.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΑΣΑΗ Ομοσπονδία μας έχοντας υπόψη διάφορα δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τα αναδρομι-κά και προκειμένου οι συνάδελφοι – απόστρατοιτων Σ.Α. να ενημερωθούν έγκυρα και έγκαιρα σαςανακοινώνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εκκρεμότητα τα κάτωθι ζητήματα:• Εκκρεμεί η υπ΄ αριθμ. Ε31/17/30-11-2020 αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του ΣτΕ, η οποία συζητήθηκε την 15/01/2021 και αφορά τηνεναντίωση της Ομοσπονδίας μας κατά του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως και τουΥπουργού Εργασίας και αφορά το σύνολο τωναναδρομικών μας και όχι το 11μηνο το οποίο μαςπιστώθηκε. Στην εν λόγω δίκη παρέστη και μαςεκπροσώπησε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ομοσπον-δίας μας ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας. Κατά της αίτησης ακύρωσης έκανε παρέμβαση ο ΕΦΚΑ.• Στις 15/09/2021 συζητήθηκε παρέμβαση ατομική του Αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΑ ΚΑΛΟ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα (καθ’ υπόδειξη της ΠΟΑΣΑ) σεδίκη ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με αντικείμενο την συνταγματι-κότητα ή μη όλων των μνημονιακών μειώσεων.• Και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις αναμένουμεαποτέλεσμα το οποίο και θα σας γνωστοποιηθεί.Πιθανολογούμε εντός του Α΄ εξαμήνου του 2022.Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδίαμας, με παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει, διεκδικεί:• Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-γύης.• Την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους παλαιούς συνταξιούχους.• Αναδρομικά για 44 μήνες (από το 2012 έως καιτην ισχύ του Νόμου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ).• Καμία άλλη μείωση στις ήδη μειωμένες συντάξειςμας. 

Αποφάσεις  δικαστηρίων,  Εισφορά  αλληλεγγύης,  Κύριες  και  Επικουρικές  συντάξεις  χηρείας,  Εργασία  συνταξιούχων,  
Επανυπολογισμός  συντάξεων,  Ομοσπονδία  ΠΟΑΣΑ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟ-
ΛΟΜΑΙΟΣ εγκαινίασε στην Καλαμαριά έκθεση
ζωγραφικής, αφιερωμένη στη Μικρασιατική
Καταστροφή. Παρών στα εγκαίνια με έργα
του ο συνάδελφος ζωγράφος Σπύρος Μουρα-
τίδης.Η Ιερά Μητρόπολις Νέας Κρήνης και Καλαμαριάςοργάνωσε έκθεση ζωγραφικής αφιερωμένη στηνεκατονταετηρίδα (1922 – 2022) από τη Μικρα-σιατική Καταστροφή, με τίτλο: «Χαίρε Μικρασία»,στον Πολυχώρο Τέχνης του Δήμου Καλαμαριάς“Remezzo”.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε από τον ΟικουμενικόΠατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, στις 30 Μαΐου 2022,στις 7 το απόγευμα.Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Κρήνηςκαι Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνος στο καλωσόρισμάτου, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς

ενέταξε στις επετειακές εκδηλώσεις για τα εκατό 
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή, έκθεση 
ζωγραφικής, αφιερωμένη στην αλησμόνητη γη της
Μικρασίας. Εικοσιτέσσερις Έλληνες ζωγράφοι, με
χαρά αποδέχτηκαν την πρότασή μας για να συμμε-
τάσχουν στην έκθεσή μας. Τους ευχαριστώ από τα
βάθη της καρδιάς μου, για την συμμετοχή τους, και
τους εύχομαι η τέχνη τους να υπηρετεί τα παναν-
θρώπινα ιδανικά, να δοξάζει το όνομα του Θεού μας
και να προβάλλει την μοίρα του λαού μας.

Θεότευκτος συγκυρία και μέγιστη τιμή και ευ-
λογία είναι το γεγονός του εγκαινιασμού της εκθέσεως
από την Α.Π.Θ. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαίον. Ο φιλόκαλος και φιλότεχνος Πατριάρχης
μας, στο πλαίσιο της επισήμου επισκέψεώς του
στην Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, με
χαρά αποδέχτηκε την παράκλησή μας να εγκαινιά-
σει την έκθεση και να ευλογήσει τους καλλιτέχνες, που
συμμετέχουν σε αυτήν. Και γι’ αυτόν τον λόγο του εί-
μαστε βαθιά ευγνώμονες. Ευελπιστούμε ότι η έκθε-
ση αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμη μνημόσυνο στους
προγόνους μας, σ’ αυτούς που άφησαν τα οστά
τους, ειρηνικά ή μαρτυρικά, στην πατρώα γη της 
Μικρασίας και αναμένουν την κοινή ανάσταση και 
δικαίωση, και σ’ αυτούς, που με κινδύνους, πόνους και
δάκρυα, πρόσφυγες όντες, μεταφύτεψαν την πίστη
και τον πολιτισμό τους στην ελεύθερη πατρίδα. 

Ακόμη τα μάτια μας είναι στραμμένα στην 
Ανατολή. Γι’ αυτό «κάθε βράδυ πού ’ρχεται, τ’ όνει-
ρο μάς παίρνει, στην Πέργαμο μας φέρνει και στον
Μαρμαρά». Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα απάνεμο 
ταξίδι στη γη της Μικρασίας.Την έκθεση επιμελήθηκε η Ζωγράφος – Αγιογράφος, Ιστορικός Ελληνικού Πολιτισμού κυρία Σοφία Αμπερίδου, η οποία αναφερόμενηστην έκθεση τονίζει:

Στη σειρά των έργων ο θεατής θα συναντήσει,
πρόσωπα αληθινά, γενναία και ηρωικά, αλλά, και πρό-
σωπα συμβολικά που πάλεψαν στην καθημερινότη-
τά τους για την επιβίωση, και την τήρηση των εθί-
μων της χριστιανικής ζωής. Θα περιδιαβεί σε δρόμους
γνωστών και αγαπημένων πόλεων του Πόντου και
της Μικρασίας, αλλά και σε τόπους ονειρικούς, που, 
παραπέμπουν στον ξεριζωμό και τα συναισθήματα
που στιγμάτισαν τις ψυχές των ανθρώπων.

Βεβαίως, δεν θα μπορούσε να λείψει η ελπίδα της
επιστροφής, η ελπίδα της Αναγέννησης της ράτσας,
στη νέα γη, της μητέρας Ελλάδας. Εδώ που μέσα από
τη συνύπαρξη διαφορετικών εικαστικών έργων 
εκπέμπεται το φως του παρελθόντος και λάμπει για
να φωτίζει τα σκοτάδια του μέλλοντος. Εδώ που ο 
λόγος του εθνικού μας ποιητή, Κωστή Παλαμά, από
το έργο του “Η λειτουργία δεν τελείωσε”, του 1925,
υπομνηματίζει πως “Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, 
πέρασαν, θα ’ρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας 
δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί”.Στην έκθεση αυτή συμμετέχουν με τις δημιουργίες τους 24 εικαστικοί καλλιτέχνες.Ο Οικουμενικός Πατριάρχης περιηγήθηκε στηνέκθεση και ο συνάδελφος Σπύρος Μουρατίδης είχετη χαρά και την εξαιρετική τιμή να παρουσιάσει ταέργα του, για τα οποία ο Πατριάρχης έδειξε ιδιαίτεροενδιαφέρον.Στην συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μητροπόλεως, στον τόπο ιστορικής μνήμης, στα “Απολυμαντήρια” Καλαμαριάς, τελέστηκε 

Επιμνημόσυνος Δέησις υπέρ των κεκοιμημένων,
πρώτων, προσφύγων της Καλαμαριάς και ρίψη δαφ-
νίνου στεφάνου στην θάλασσα από τον Παναγιώ-τατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφερόμενοςστα απολυμαντήρια, ξύπνησε μνήμες και ανέδειξεμε ευλάβεια την ιστορικότητα του χώρου:

Ιδού, λοιπόν, απόψε, όλοι μας προσκυνητές εις τα
απολυμαντήρια της Καλαμαριάς. Πίσω, από την εν-
νοιολογικώς ουδέτερη αυτή λέξη, πόσος πόνος, πόση
θλίψη, πόσα δάκρυα, πόση πικρία, πόση ταπείνωση,
πόση απογοήτευση, πόση δυστυχία, πόσος θάνατος
κρύβεται.

Ο τόπος αυτός - πρώτης υποδοχής δεκάδων χι-
λιάδων ξεριζωμένων πατέρων και αδελφών μας
από τον Καύκασο και τη Μικρά Ασία εντελώς εξου-
θενωμένων από τις ταλαιπωρίες του απαραμύθητου
προσφυγικού ταξιδιού, αδύναμων και, όχι σπανίως,
αρρώστων, πασχόντων εκ σοβαρών ασθενειών - ο τό-
πος αυτός δεν διέθετε δυστυχώς ούτε τα αναγκαία
μέσα και υποδομάς για την ικανοποιητική περίθαλ-
ψή τους. Ετούτο, βέβαια, είναι πλήρως κατανοητό,
υπό τας σκληράς γενικότερας συνθήκας που επι-
κρατούσαν τότε εις την Ελλάδα μετά την εθνική 
καταστροφή.

Η ιστορική καταγραφή είναι πικρά. "Από το
1916 μέχρι το 1924 τριακόσιες πενήντα πέντε χι-
λιάδες αδελφοί μας, από τη Μικρά Ασία, τη Θράκη, τον
Πόντο, τη Βιθυνία και τον Καύκασο, εφιλοξενήθησαν
ενταύθα, άλλοι επ’ ολίγον και άλλοι περισσότερον.
Όμως, 22.000 νεκροί, μεταξύ αυτών και μικρά παι-
διά είναι τραγικά υψηλός αριθμός. Είθε ο Θεός να ανα-
παύσει τας ψυχάς τους.

Τόπος προσκυνήματος, λοιπόν, εθνικού και θρη-
σκευτικού κοινωνικού προσκυνήματος είναι ο τόπος
αυτός και όχι τόπος περιηγητικού ενδιαφέροντος. Και
ημείς ως προσκυνητές ήρθαμε από την Κωνσταντι-
νούπολη, από το Φανάρι της Ορθοδοξίας και της Ρω-
μιοσύνης, που είναι το κεντρικόν ταμείο του πόνου
και των καημών του γένους.Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχεσυνάντηση με τους εκπροσώπους των προσφυγι-κών συλλόγων των Δήμων Καλαμαριάς και Θερ-μαϊκού.Τέλος, οι εκδηλώσεις της ημέρας ολοκληρώθη-καν με την κεντρική πολιτιστική εκδήλωση στον αύλειο χώρο του Κυβερνείου (Παλατάκι), με τίτλο:“Πάρθεν”. 

ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  ΣΤΗ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 

Ο Σπύρος Μουρατίδης παρουσιάζει τα έργα του 
στον Οικουμενικό Πατριάρχη. 

Ακουαρέλα 38 x 56 cm, τίτλος έργου: 
Με την ελπίδα της Επιστροφής. 

Ακουαρέλα 26 x 36 cm, τίτλος έργου: 
Πρόσφυγας αγγειοπλάστης από το Ικόνιο. 

Στην έκθεση με τους αγαπητούς συναδέλφους, 
Δημήτρη Φαφούτη και Σπύρο Βαρσάμη. 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα“Κλιματική Κρίση: οι νέες προκλήσεις για το Πυροσβεστικό Σώμα καιτους εμπλεκόμενους φορείς” που διοργάνωσε η Ένωση ΑξιωματικώνΠυροσβεστικού Σώματος στο ξενοδοχείο President.Αξιόλογοι εισηγητές κατέθεσαν τις επιστημονικές τους απόψειςόπως: ο Δημήτρης Ζιακόπουλος Μαθηματικός Μετεωρολόγος, ο Δρ.Ευθύμης Λέκκας Καθηγητής & Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο ΕυάγγελοςΓκουντούφας Προϊστάμενος Γ. Δ. Δασών και Δασικού Περιβάλλον-τος του ΥΠΕΝ και ο Αθανάσιος Μπαλάφας Αρχιπύραρχος Διοικητήςτης 1ης ΕΜΑΚ.Σημαντικότατη εισήγηση βασιζόμενη σε πραγματικά δεδομέναέκανε ο Αντιστράτηγος – Υπαρχηγός ε.α. Νικόλαος Διαμαντής με θέματην συμμετοχή των ΟΤΑ και των εθελοντικών οργανώσεων στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους: ο Υπουργός ΧρήστοςΣτυλιανίδης και ο Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς του Υπουργεί-ου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υπουργός Προ-στασίας του Πολίτη Παναγιώτης (Τάκης) Θεοδωρικάκος και οYφυπουργός Ελευθέριος Οικονόμου, ο Yφυπουργός Αγροτικής Ανά-πτυξης και Τροφίμων Γεώργιος-Δημοσθένης Στύλιος, ο Αρχηγός τουΠυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, ο Εθνι-κός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας Θεοδόσιος Δημακογιάννης, εκπρόσωποι των κομμάτων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων καιοι επίτιμοι πρόεδροι της ΕΑΠΣ Υποστράτηγος Ιωάννης Σταμούλης,Υποστράτηγος Π.Σ. ε.α. Φίλιππος Παντελεάκος και Αρχιπύραρχος Γεώργιος Βιντζηλαίος. Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος(ΕΑΑΠΣ) εκπροσώπησαν: ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαντώνης,ο Γεν. Γραμματέας Φώτιος Δημαρέσης και το Μέλος Απόστολος Ζαχαρόπουλος.Την ημερίδα συντόνιζε ο δημοσιογράφος Φώτης Καρύδας. 

Κλιματική  Κρίση:  οι  νέες  προκλήσεις 
για  το  Πυροσβεστικό  Σώμα  

και  τους  εμπλεκόμενους  φορείς του Πυροσβεστικού Σώματος
Αντιστράτηγου Αλέξιου Ρά-
πανου, πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων των νέων κτι-ριακών εγκαταστάσεων του 8ουΠυροσβεστικού Σταθμού Αθη-νών επί της οδού ΕλευθερίουΒενιζέλου 27 και 27ης στο Ελ-ληνικό Αττικής.Οι νέες, σύγχρονες κτιριακέςεγκαταστάσεις στεγάζονται στοκτίριο «πρώην ΛΕΚ», συνολικήςέκτασης 6.246,14 τ.μ. με τον πε-ριβάλλοντα χώρο του και παρα-χωρήθηκαν στο ΠυροσβεστικόΣώμα και την Ελληνική Αστυνο-μία από κοινού, από το Υπουρ-γείο Οικονομικών και την Ανώ-νυμη Εταιρεία «Ελληνικό - Εται-ρεία Διαχείρισης και Αξιοποί-ησης Ακινήτων Ελληνικού Αε-ροδρομίου Α.Ε.», με διακριτικότίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», μέσωτου Υπουργείου Προστασίας τουΠολίτη, στο οποίο έχει περιέλθειτο δικαίωμα χρήσης και εκμε-τάλλευσης του χώρου.Η ανέγερση του κτιρίου χρη-ματοδοτήθηκε από τη ΓενικήΓραμματεία Πολιτικής Προστα-σίας και το Πυροσβεστικό ΣώμαΕλλάδας. Σημαντική ήταν η συμ-βολή της ιδιωτικής πρωτοβου-λίας, μέσω δωρεών που πραγ-ματοποιήθηκαν, για το σκοπόαυτό.Στον αγιασμό χοροστάτησε οΣεβασμιότατος ΜητροπολίτηςΓλυφάδας, Ελληνικού, Βάρης –Βούλας – Βουλιαγμένης κ.κ. Αν-τώνιος, συνοδευόμενος από τονΑρχιμανδρίτη Αλέξιο Κουρτέση,προϊστάμενο της ΘρησκευτικήςΥπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.Ο Διοικητής του 8ου Πυρο-σβεστικού Σταθμού Αθηνών, Επι-
πυραγός Γεώργιος Πουλής,κατά την ανάγνωση της ημε-ρήσιας διαταγής, μεταξύ τωνάλλων ανέφερε: «Σας ευχαρι-
στώ γιατί με την παρουσία
σας σήμερα εδώ, τιμάτε την τε-
λετή μεταστέγασης του 8ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθη-
νών. Η πολιτεία, στο πλαίσιο
της εμπέδωσης του αισθήμα-
τος της ασφάλειας στον Έλ-
ληνα πολίτη, από νωρίς προσπά-
θησε να οργανώσει μηχανισμούς
για την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό των καταστροφών,
τόσο από τα φυσικά, όσο και από
τα τεχνολογικά φαινόμενα. Το 
Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί

την αιχμή του δόρατος της πολι-
τικής προστασίας της χώρας
μας…». Σύντομο χαιρετισμό απηύ-θυναν ο Υπουργός Προστασίαςτου Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκοςκαι ο Υφυπουργός ΚλιματικήςΚρίσης και Πολιτικής Προστα-σίας Ευάγγελος Τουρνάς οι οποί-οι, αφού συνεχάρησαν το Πυρο-σβεστικό Σώμα για την επιτυχήαντιμετώπιση της πρόσφατηςπυρκαγιάς στη Γλυφάδα, αλλάκαι για τη γενικότερη επιχειρη-σιακή απόδοση, απένειμαν ταεύσημα για την άψογη συνεργα-σία με την Ελληνική Αστυνομίακαι ευχήθηκαν καλή δύναμη στοέργο των πυροσβεστών, εν όψειτης δύσκολης αντιπυρικής πε-ριόδου, που είναι ήδη σε εξέλιξη.Στην τελετή παρευρέθησαν,οι Βουλευτές Νοτίου Τομέα Αθη-νών της Νέας Δημοκρατίας Βα-σίλειος Σπανάκης και ΙωάννηςΚαλλιάνος, ο Βουλευτής ΝοτίουΤομέα του Κ.Κ.Ε. Χρήστος Κα-τσώτης, η ΑντιπεριφερειάρχηςΝοτίου Τομέα Αθηνών ΔήμητραΝάνου, ο Δήμαρχος Ελληνικού –Αργυρούπολης Ιωάννης Κων-σταντάτος, ο Δήμαρχος Γλυφά-δας Γεώργιος Παπανικολάου, εκπρόσωποι της εταιρίας “LAMDA DEVELOPMENT SA” καιάλλοι.Από πλευράς ΠυροσβεστικούΣώματος, παρευρέθησαν ο Συν-τονιστής Επιχειρήσεων ΑττικήςΥποστράτηγος Π.Σ. ΠαναγιώτηςΝιάφας, ο Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Αθηνών Αρχιπύραρχος Αθανά-σιος Χατζόπουλος, ο ΔιευθυντήςΕπιτελικού Γραφείου ΑρχηγούΑρχιπύραρχος Νικόλαος Τσόγ-κας, εκπρόσωποι συνδικαλιστι-κών ενώσεων του Π.Σ., από-στρατοι του Π.Σ. καθώς και στε-λέχη του Πυροσβεστικού Σώμα-τος.

Την Ένωση ΑποστράτωνΑξιωματικών ΠυροσβεστικούΣώματος εκπροσώπησαν ο Πρό-εδρος Παναγιώτης Βελής και οΑντιπρόεδρος Ανδρέας Μαρκαν-τώνης.
ΠΗΓΗ: fireservice.gr

ΕΓΚΑΙΝΙΑ  8ου ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  
ΣΤΑΘΜΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 

Πρόεδρο Παναγιώτη Βελή, τον Αντιπρόεδρο Ανδρέα Μαρκαντώ-νη, τον Γενικό Γραμματέα ΦώτιοΔημαρέση και με την παρουσίατων Επίτιμων Υπαρχηγών του Σώματος, Φώτιου Παππά και Χαράλαμπου Αφάλη, επισκέφθη-καν στο Υπουργείο Υγείας την
Υφυπουργό Ζωή Ράπτη.Η συζήτηση πραγματοποιήθη-κε σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησηςκαι συναντίληψης και δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούν διεξοδι-κά τα θέματα που απασχολούν

τους Αποστράτους και ζητήθηκε η συνδρομή της στην παροχή δικαιώματος υγειονομικής περί-θαλψης στο Γενικό ΝοσοκομείοΑεροπορίας (251 ΓΝΑ), στα τέκνατου εν ενεργεία και εν αποστρατείαένστολου προσωπικού του Πυρο-σβεστικού Σώματος και μετά τηνηλικία των 25 ετών.Η κ. Υφυπουργός είδε θετικά τοθέμα και εξέφρασε την πρόθεσήτης, να διατηρηθεί ανοιχτός δίαυ-λος επικοινωνίας με την Ένωσήμας και ότι σύντομα, θα μας ενη-μερώσει σχετικά. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΤΗΣ  ΕΑΑΠΣ  
ΜΕ  ΤΗΝ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ  ΥΓΕΙΑΣ  ΖΩΗ  ΡΑΠΤΗ 

Συνέχεια από τη σελ. 1 



Η φετινή αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε δείχνοντάς μας το σκληρό της πρόσωπο. Είτεαπό κάποιο τυχαίο περιστατικό, είτε από κάποια αμέλεια είτε από πρόθεση, ο Υμηττόςμας καλείται κάθε φορά να προασπιστεί τονπράσινο χαρακτήρα του διασώζοντας κάθεσπιθαμή του. Ήδη για το 2022, έχουμε μετρήσει – μέχριστιγμής - τέσσερα περιστατικά πυρκαγιάςστον Υμηττό, εκ των οποίων κάποια αντιμε-τωπίστηκαν έγκαιρα εν τη γενέσει τους και κάποια άλλα επεκτάθηκαν με τις γνωστές επιπτώσεις στο οικοσύστημα του βουνούμας, όπως συνέβη με την πρόσφατη μεγάληπυρκαγιά στις 4 Ιουνίου που κατέκαψε 4.322στρέμματα σε Γλυφάδα, Βούλα και Βάρη. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και ΑνάπτυξηςΥμηττού διαχρονικά στην παρουσία του – σε

κοινή γραμμή των Δήμων – Μελών του, δραμε κύριο στόχο του να προστατεύσει το βουνό μας με κεντρικό γνώμονα την πρόλη-ψη, να συνδράμει επικουρικά στο έργο της δασικής υπηρεσίας, να προλάβει ει δυνατόντην εκδήλωση φαινομένων πυρκαγιάς έχον-τας το μηχανισμό μας σε 24ωρη επιφυλακή,κατά την αντιπυρική περίοδο, σε απόλυτη συνεργασία με τα τμήματα πολιτικής προ-στασίας των δήμων και τις εθελοντικές ομά-δες γύρω από τον Υμηττό. Επίσης, φροντίζεινα παρέχει σωστή και συνεχή ενημέρωσηστους συμπολίτες μας προκειμένου να γνω-ρίζουν πως να προστατεύσουν το βουνό μας.Με τους δικούς μας περιορισμένους πόρους, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ριχτήκαμε αμέσως στη μάχη της πρόληψης καιξεκινήσαμε εγκαίρως όλες τις εργασίες που είχαμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε από τη μεριά μας στους 10 Δήμους – Μέλη του ΣΠΑΥ(καθαρισμούς, αποψιλώσεις, συντήρησηυδραυλικών συστημάτων, γέμισμα δεξαμενώνελικοπτέρων, παραγγελία πυροσβεστικούεξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίαςγια τους εθελοντές κ.α.).Για πρώτη φορά στην ιστορία του 

Συνδέσμου καταφέραμε να εξασφαλίσουμεχρηματοδοτήσεις ύψους 17 εκ. ευρώ από τοΠρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το ΤαμείοΑνάκαμψης και το Πράσινο Ταμείο, μέσααπό ένα εμβληματικό έργο με χρονικό ορί-ζοντα υλοποίησης την τρέχουσα διετία. ΟΣύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμητ-τού μέχρι σήμερα λειτουργούσε κυρίως απότις εισφορές που έκαναν σε ετήσια βάση ταμέλη του. Η μεγάλη έκταση του Υμηττού καιοι ανάγκες δασοπροστασίας και διαφύλαξηςτου πράσινου χαρακτήρα του – κυρίως την αντιπυρική περίοδο, επιβάλλουν πιο ριζικέςκαι αποτελεσματικές ενέργειες και αυτές έρχονται με τις χρηματοδοτήσεις έργων καιπαρεμβάσεων.Παρά τις επιτυχίες που διαγράφει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, οι οποίες ήδη αναγνωρίζονται σε Πανελλαδικό Επίπεδο, επιμένουμε ότι χρειάζονται ακόμη να γίνουν πολλά βήματαγια να ελαχιστοποιήσουμε τα περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δεν εφησυχάζουμεούτε μια στιγμή. Πάντα μπροστά, πάντα στοπεδίο για να διασφαλιστεί το οικοσύστημάμας και κατ’ επέκταση το μέλλον μας! 
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Με  συνοχή,  αλληλεγγύη  και  συνεργασία  ο  ΣΠΑΥ 
στις  προκλήσεις  της  αντιπυρικής  περιόδου 

ΟΠΩΣ  ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ
Γράφει ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α.  Ιωάννης Χρ. Ζαχίλας 

Γράφει 
ο Γιάννης Κωνσταντάτος  

Δήμαρχος 
Ελληνικού - Αργυρούπολης

Πρόεδρος Συνδέσμου 
Προστασίας και Ανάπτυξης 

Υμηττού 

Φυσικά καιαναφέρομαι στιςδασικές πυρκα-γιές στην Ελλάδακαι όχι μόνο.Πρέπει ναομολογήσω ότι οχρόνος που γρά-φω τα λόγιααυτά, είναι λίγο ξεπερασμένος, καιαυτό γιατί όλα αυτά πρέπει να γράφονται και να λέγονται πολύ πιονωρίς για να μπορεί ο πληθυσμός ναπροετοιμάζεται για τους καλοκαιρινούςμήνες και όχι μόνο.Ας πάμε λίγο έξω από τα σύνοράμας για να δούμε πως αντιμετωπί-ζουν τις δασικές πυρκαγιές. Όλα αυτάτα χρόνια βλέπουμε κράτη όπως ηΑυστραλία, οι ΗΠΑ και ΕυρωπαϊκέςΧώρες, δεν κάνουν κάτι διαφορετικόαπό εμάς, δηλαδή και δασικές πυρκα-γιές έχουν και καταστροφές, αλλά καιτο κυριότερο και το πιο σοβαρό υπάρχουν και ανθρώπινες απώλειες.Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι το2018 κάηκε η Αυστραλία με ανθρώπι-να θύματα και δισεκατομμύρια καμέ-να ζώα. Τι έγινε λοιπόν εκεί, ΑΚΡΑΙΑΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ μη ελεγχόμεναδημιούργησαν τα δυσάρεστα αυτάαποτελέσματα.Τι μας έλεγαν οι Αυστραλοί, «ηφωτιά έσβησε στη θάλασσα». Μπο-ρούσαν να αποκλείσουν την εκδήλω-

ση των πυρκαγιών -ΟΧΙ- μπορούσαν ναελέγξουν τη μη εξάπλωση -ΟΧΙ- ταίδια και οι Αμερικάνοι σε πολλές πολι-τείες πιο σημαντικό στην Καλιφόρ-νια. Κάτι ανάλογο και στη Νότια Ευρώπη.Θα μπορούσα να βγάλω ένα συμ-πέρασμα, δασικές πυρκαγιές υπήρ-χαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε όλοι.Ας μπούμε εντός συνόρων, σε μιαχώρα μεσογειακή έχουμε δάση πουτα δένδρα συμβάλλουν στην καύση καιεξάπλωση της πυρκαγιάς.Θα προσπαθήσω να δώσω ένα γενικό περίγραμμα γύρω από τις δασικές πυρκαγιές. Δεν θα αναφερθώσε νόμους και αποφάσεις που μάλλονθα μας μπερδέψουν, αλλά σε πράγμα-τα ουσίας.

Τι κάνουμε για τα δάση, ΠΡΟΛΗΨΗ,για να ελαχιστοποιήσουμε τα προ-βλήματα σε ότι αφορά τη διαχείρισηαυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς και όχιμόνο και ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ πυρκαγιών εφόσον προκύψουν.Ποιοι είναι αρμόδιοι για την ΠΡΟ-ΛΗΨΗ; Δασική Υπηρεσία, Περιφερει-ακή και Δημοτική διοίκηση και ότιάλλο αναφέρεται στο νόμο με προϊσταμένη Αρχή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, ποιοι εμπλέκονται;Περιφερειακή και Δημοτική διοίκηση,Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυ-νομία, ΕΚΑΒ και ότι άλλο λέει ο νόμοςμε προϊσταμένη Αρχή το ίδιο Υπουρ-γείο.

Επειδή όμως όλα είναι σε εξέλιξη, είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, ταόποια σχέδια υπάρχουν από όλουςτους φορείς εφαρμόζονται και ήδη τακαιρικά φαινόμενα μας έδωσαν ταπρώτα δείγματα.Ακόμη θα ήθελα να πω, για την εκκένωση οικισμών ή και για όποιουςάλλους χώρους απαιτείται. Δεν ξέρω ανέπρεπε να γίνει η τραγωδία στο Μάτικαι να γίνει η αφορμή, δηλαδή να κάνουμε επιτέλους σωστή και έγκαιρηεκκένωση οικισμών και όπου αλλούπροβλέπεται.Επίσης κάτι που στην χώρα μαςέχει παρεξηγηθεί, η παρουσία των πολιτικών στους χώρους των συμ-βάντων, δεν αναφέρεται στα σχέδια μα ούτε και προβλέπεται, αλλά έχει το σκοπό και τη σημασία να γίνουν κάποιες ενέργειες περισσότερο γρή-γορα με ότι αυτό συνεπάγεται.Τέλος για τα ΜΜΕ, όντως εκτε-λούν τεράστιο έργο σε ότι αφορά τηνενημέρωση, αλλά η κριτική κατά τηνεξέλιξη του φαινομένου μάλλον βλάπτει. Επειδή όμως από την εμπει-ρία μου έχω δει και ακούσει πολλά, πιστεύω ότι ένα σεμινάριο δεν θα τουςέβλαπτε.Πριν κλείσω τουλάχιστον για τώρα,κάνω μια παράκληση προς όλους:ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟ-ΣΒΕΣΤΕΣ είναι άδικο, είναι αμαρτία. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Ακολούθως, ο Γεν. Γραμματέας Φώ-τιος Δημαρέσης κατέθεσε τα πρακτικά τουέτους 2021 για επικύρωση από τη ΓενικήΣυνέλευση. Ύστερα από αυτά ο Πρόεδροςτου Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τηΓεν. Συνέλευση να εκλέξει το Προεδρείοτης Συνέλευσης.Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα για Πρό-εδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τονΠαναγιώτη Χριστόπουλο και μέλη τονΑθανάσιο Κότσια και τον ΚωνσταντίνοΦράγκο.Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης χαιρέτι-σε τους παρευρισκομένους και ανακοί-νωσε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξηςκαι συγκεκριμένα: Λογοδοσία πεπραγμέ-νων του Διοικητικού Συμβουλίου του2021, οικονομικός απολογισμός της προ-ηγούμενης χρήσης έτους 2021, έκθεσηΕξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγήΔιοικητικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Συνέ-λευσης κάλεσε τον Πρόεδρο της ΕΑΑΠΣΠαναγιώτη Βελή να εκθέσει τα πεπραγ-μένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
«Αγαπητά μέλη,
Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στην

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της
Ένωσής μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται
εδώ, ενώπιόν σας, με το κεφάλι ψηλά, με
υψηλό αίσθημα ευθύνης και τη συνείδηση
καθαρή. Επιγραμματικά, θα αναφερθώ
στις δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, με τον Υφυπουργό
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Ευάγγελο Τουρνά, στον οποίο θέ-
σαμε τα προβλήματα που μας απασχο-
λούν, αλλά και ευρύτερα το Πυροσβεστικό
Σώμα και ιδιαίτερα εν όψει της νέας αντι-
πυρικής περιόδου.
1. Προέβη σε σειρά συναντήσεων με τον Αρ-

χηγό του Π.Σ., το ΜΤΠΥ, το ΤΕΑΠΑΣΑ και
το ΕΤΕΑΕΠ, στους οποίους εξέθεσε τα
προβλήματα που απασχολούν τα μέλη
μας. 

2. Συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με
την Υφυπουργό κ. Ζωή Ράπτη, στην
οποία αναφέρθηκαν θέματα που μας
απασχολούν και ζητήθηκε η συνδρομή
της στην παροχή δικαιώματος υγειονο-
μικής περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο
Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), στα τέκνα του εν
ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολου
προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος και μετά την ηλικία των 25 ετών.

3. Συμμετείχαμε στο 1ο Forum που διορ-
γάνωσε ο Σύνδεσμος Προστασίας και
Ανάπτυξης Υμηττού ΣΠΑΥ με θέμα: 
“Ο Δεκάλογος Σωτηρίας των Δασών
μας – Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο
Επίκεντρο της Πολιτικής Προστα-
σίας”, αναζητώντας τη φόρμουλα και τα
εργαλεία εκείνα μέσα από τα οποία θα
αναδείξει την αυτοδιοίκηση ως πραγ-
ματικό κύτταρο της Πολιτικής Προστα-
σίας.

4. Παρεδόθη στη Διευθύντρια του Πυρο-
σβεστικού Μουσείου ο πρώτος τόμος
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 τους επισκέπτες και
τους μελετητές του μέλλοντος.

5. Ταυτοποίηση εν Ενεργεία και Αποστρά-
των πυροσβεστών στο 251 ΓΝΑ Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο. Επίσης μια νέα
ηλεκτρονική εφαρμογή, έθεσε πρόσφα-
τα σε λειτουργία, το Τμήμα Μικροβιο-

λογικών & Βιοχημικών Εξετάσεων του
251 ΓΝΑ, όπου με τη συγκατάθεση του
ενδιαφερομένου, τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών εξετάσεών του, θα απο-
στέλλονται στο email του.

6. Συνεχίζεται η έκδοση της ηλεκτρονικής
εφημερίδας μας, με την επωνυμία 
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ …για ένα 
καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ», και η οποία πλέ-
ον εκτυπώνεται και ταχυδρομείται στις
κατοικίες των μελών μας, για καλύτερη
ενημέρωση. Παράλληλα, ανανεώνεται
τακτικά η ιστοσελίδα μας και αναρτών-
ται θέματα που αφορούν τα μέλη μας.

7. Πάγιο αίτημά μας αποτελεί στα Στρα-
τιωτικά Νοσοκομεία να νοσηλεύονται
εκτός των μελών και των συζύγων τους
και τα τέκνα τους, και να μην υπάρχει
όριο ηλικίας. Δυστυχώς λόγω των εκτά-
κτων μέτρων δεν καταφέραμε να προ-
χωρήσει το θέμα, αλλά θα συνεχίσουμε
τις συναντήσεις με τους αρμόδιους και θα
προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες.

8. Στις εκλογές της Ομοσπονδίας ΠΟΑΣΑ,
εκλέχθηκε ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ 
Παναγιώτης Βελής στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο στη θέση του Ειδικού Γραμματέα,
με αναπληρωτή τον Ταμία Ιωάννη 
Ζαχίλα.

9. Με αντιπροσωπία της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας, (ΠΟΑΣΑ), ο Πρόεδρος της
ΕΑΑΠΣ πραγματοποίησαν συναντήσεις
με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλί-
μα αμοιβαίας κατανόησης και συναντί-
ληψης και δόθηκε η ευκαιρία να συζη-
τηθούν διεξοδικά και να αναζητηθούν λύ-
σεις σε σοβαρά ζητήματα, που βρίσκον-
ται σε εκκρεμότητα, όπως θεσμικά ασφα-
λιστικά – οικονομικά θέματα, αποφάσεις
της Δικαιοσύνης, κοινωνική περίθαλψη,
αξιοποίηση των αποστράτων κ.λπ.

10. Επίσης ο Πρόεδρος της ΕΑΑΠΣ μαζί με
αντιπροσωπία της ΠΟΑΣΑ συναντήθηκε
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών με τον
Δήμαρχο της πόλης κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Κώστα. Η συνάντηση έγινε με πρωτο-
βουλία του κ. Δημάρχου θέλοντας με
τον τρόπο αυτό, όπως είπε, να δείξει έμ-
πρακτα τον σεβασμό του απέναντί μας
και την πεποίθησή του ότι οι απόστρα-
τοι πρόσφεραν και μπορούν να συνεχί-
σουν να προσφέρουν στον κοινωνικό
ιστό της πόλης.

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας
στην Γενική Συνέλευση, υποσχόμαστε ότι
θα συνεχίσουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο
με τον ίδιο ζήλο, θα διαμορφώσουμε προ-
οπτικές, θα χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας,
ώστε η Ένωση να συνεχίσει να είναι αρω-
γός στους απόστρατους Αξιωματικούς του
Σώματος, διασφαλίζοντας και υποστηρί-
ζοντας το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά και τα
δικαιώματά τους».Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης κάλεσε τον Ταμία της ΕΑΑΠΣΙωάννη Ζαχίλα να εκθέσει τον οικονομικόαπολογισμό και να παρουσιάσει τον προ-ϋπολογισμό της Ένωσης, καθώς και το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ΑχιλλέαΚοντογεώργο να αναγνώσει την έκθεσητου Οικονομικού Ελέγχου της Ε.Ε.Η Γενική Συνέλευση ύστερα από δια-λογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφείενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό καιτα διοικητικά πεπραγμένα και απαλλάσ-σει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. από κάθε ευθύνη γιατα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμέ-να του έτους 2021.

ΕΤΗΣΙΑ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  (ΕΑΑΠΣ)  2022 

Συνέχεια από τη σελ. 1 Στην εποχή μας η πείνα προκαλεί κύμα μεταναστών προς την Ευρώπη απότη Βόρεια και Υποσαχάρια Αφρική και παλιότερα στην Αμερική. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε τα δεδομένα στον ενεργει-ακό τομέα και στην αγροτική παραγωγή και έτσι επιδείνωσε την ήδη σε εξέ-λιξη ενεργειακή και επισιτιστική κρίση, που είναι η έλλειψη τροφίμων για τηνκάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημο-κρατίας Ε. Μακρόν προειδοποίησε με δηλώσεις του για παγκόσμιο λιμό σε πιθανό χρονικό διάστημα 12 έως 18 μηνών. Επίσης ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού ΠρογράμματοςWFP απηύθυνε δραματική προειδοποίηση στους Ευρωπαίους ηγέτες καλώνταςτους να δαπανήσουν τώρα χρήματα για την αντιμετώπιση της πείνας ανά τηνυφήλιο, ώστε να αποφύγουν νέες μεταναστευτικές κρίσεις αργότερα και ότιο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σοκ στις διεθνείς αγορές τροφίμων διαταράσσοντας τις αλυσίδες τροφίμων, εκτοξεύοντας τιςτιμές και επιδεινώνοντας το οξύ πρόβλημα της πείνας ανά την υφήλιο, πουμπορεί να προκαλέσουν πολιτικές αναταραχές. Οι επίσημες αυτές δηλώσεις επιβεβαιώνουν την τεράστια άνοδο των τι-μών των τροφίμων παγκοσμίως από το σπάσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδαςτροφίμων και την αυξημένη ζήτησή τους από τους καταναλωτές προς απο-θήκευση, που ανάγκασε κυβερνήσεις, ακόμα και τη δικιά μας, να βάλουν πλα-φόν στην αγορά κάποιων πρώτης ανάγκης ειδών και την απογραφή των απο-θεμάτων τροφίμων σε προσπάθεια αποφυγής φαινόμενων κερδοσκοπίας. Οι παραπάνω επίσημες δηλώσεις περί επαπειλούμενου λιμού λόγω ελλείψεως τροφίμων και οι σχετικές ειδήσεις από τα ΜΜΕ και η αύξηση τωντιμών των τροφίμων, που οι ίδιοι διαπιστώνουμε στις αγορές μας, μας αναγ-κάζει να δώσουμε προσοχή στις διάφορες προφητείες, που πάντοτε κυκλο-φορούσαν και που έρχονται στο προσκήνιο λόγω των γεγονότων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κανένας, ακόμα και ο πιο φανατικός σκεπτικιστής δεν αμφισβητεί, ότι εί-ναι δυνατόν να υπάρχουν προφητείες ή μαντείες για μελλοντικά γεγονότα,που αφορούν άτομα ή είναι γενικότερης φύσεως, οι οποίες σε κάποιο χρονι-κό σημείο σε απροσδιόριστο μέλλον κατά κάποιο τρόπο επαληθεύονται με-ρικά ή καθ’ ολοκληρία με την επέλευση κάποιων γεγονότων που περιγράφονταιαδρά στην προφητεία. Σαφώς όμως κάποιες προφητείες στηρίζονται στο νόμο των πιθανοτή-των ή είναι φυσική εξέλιξη κάποιων γεγονότων. Υπάρχουν όμως προφητεί-ες που κυκλοφορούν για εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπών και ανακαλύπτονταιτάχα τυχαία με αναδρομική ισχύ. Είναι γεγονός, ότι στους σημερινούς χαλεπούς καιρούς υπάρχουν άνθρωποι,που για τους δικούς του λόγους ο καθένας καταφεύγουν στις πάσης φύσε-ως προφητείες, που βρίσκονται σε ειδικά sites, έντυπα και βιβλία. Αμφιβάλ-λω αν υπάρχουν πολλοί, που δεν έχουν τουλάχιστον ακούσει για τις προφη-τείες του Αγίου Παΐσιου, μολονότι πολλοί δεν το παραδέχονται, τουλάχιστονδημόσια, για τον κίνδυνο να φανούν ότι δεν είναι σοβαροί. Νομίζω, ότι κάποιες προειδοποιήσεις ανθρώπων, που έχουν το χάρισματης προφητείας, όχι όμως των χαλκευμένων για πολιτικούς λόγους προφη-τειών, θα έπρεπε να τις πάρουμε ως λαός και ως εξουσία έγκαιρα υπόψη, νατις σταθμίσουμε με τα πραγματικά δεδομένα των γεωπολιτικών και οικο-νομικών εξελίξεων και να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Δεν υποστηρίζω, ότι πρέπει να επανέλθουμε στην εποχή, που για τα πάντα έπρεπε να συμβουλευτούν τον “μάγο” της φυλής ή ότι θα συμβούν ταγεωπολιτικά γεγονότα που προβλέπουν π.χ. ότι θα μας δώσουν την Πόλη, πουγια αυτούς, που μεγάλωσαν με τη Μεγάλη Ιδέα είναι too good to be true, αλλάκάποιες προειδοποιήσεις προφητών περί επερχόμενης πείνας, που δεν είναιεξωπραγματικές αλλά ανταποκρίνονται στο είδος εν ανεπαρκεία common-sense της καθημερινότητας σε συνδυασμό με τις παραπάνω επίσημες δηλώσειςκαι τα τρέχοντα γεγονότα πρέπει αρμοδίως να προσεχθούν. Συγκεκριμένα πολλοί μεταπολεμικά και ειδικά για τη χώρα μας προφή-τευσαν, ότι εξαιτίας μεγάλου πολέμου με εμπλοκή της Ρωσίας παγκόσμια καιστη χώρα μας θα πέσει μεγάλη πείνα, που θα διαρκέσει τρία χρόνια, κυρίωςαπό την έλλειψη τροφίμων και της ακρίβειας για την προμήθειά τους και ότιπρέπει να ξαναγυρίσουμε στην καλλιέργεια της γης για να επιβιώσομε. Είναι γεγονός, ότι η χώρα μας δεν είναι πλέον αυτάρκης σε τρόφιμα καιεξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές τροφίμων από το εξω-τερικό, κυρίως από την Ουκρανία για τα σιτηρά βασικού συντελεστή για τηνπαραγωγή πολλών τροφίμων και για τις ζωοτροφές. Ήδη η πηγή αυτή εφο-διασμού έκλεισε και πρέπει να τα προμηθευτούμε από ακριβότερες και μα-κρινότερες χώρες σε πολύ υψηλότερες τιμές, γιατί παγκοσμίως η παραγωγή,λόγω της ανόδου των τιμών των λιπασμάτων, έχει μειωθεί, πλέον του ότι απαι-τούνται υψηλότερα μεταφορικά λόγω ενεργειακής κρίσης. Προπολεμικά η εγ-χώρια παραγωγή σιτηρών κάλυπτε το 70% των αναγκών μας και στη διάρ-κεια της κατοχής είχαν καλλιεργηθεί τα πάντα και έτσι μετά τον πρώτο δύ-σκολο χρόνο επιβίωσε ο ελληνικός λαός κυρίως χάριν στην επινοητικότητατων γυναικών που με τα ελάχιστα διαθέσιμα μέσα έτρεφαν την οικογένειάτους. Στο σημείο αυτό καταθέτω την προσωπική μου μαρτυρία, ότι στην κα-τοχή, που ήμουνα μικρό παιδί, επιβιώσαμε οικογενειακά από ένα λιοστάσι πουείχαμε και μια μικρή καλλιέργεια σιτηρών σε αυτό. Τώρα οι εύφοροι αγροί ήέχουν γίνει οικόπεδα ή έχουν εγκαταλειφθεί και ούτε υπάρχουν ελληνικά αγρο-τικά χέρια. Νομίζω, ότι υπάρχει ακόμα καιρός με τη βοήθεια και την καθοδήγηση τηςΠολιτείας να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια εκ μέρους όλων μας, κυρίωςτων αγροτών, για να καλλιεργηθούν, ανεξαρτήτως κόστους, όσες εκτάσεις ακό-μα και ημιαστικές μπορούν να καλλιεργηθούν βασικά με σιτηρά και με όποι-ες άλλες πρόσφορες καλλιέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί με την εγχώρια πα-ραγωγή μια στοιχειώδης αυτάρκεια τροφίμων για τον λαό μας και το πλήθοςτων μεταναστών που φιλοξενούμε. 

Η  επισιτιστική  κρίση  
και  οι  προφητείες 

Συνέχεια από τη σελ. 1 
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…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

O Εμποροεπαγγελματικός & ΒιοτεχνικόςΣύλλογος Τήνου το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022για έβδομη χρονιά διοργάνωσε αγώνες δρόμουμε την ονομασία «Tinos Running Experience
2022» με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Τήνου.Την παραμονή των αγώνων το βράδυ τηςΠαρασκευής στο ορεινό χωριό Καλλονή διορ-γανώθηκε “pasta party” με δημοτική μουσική,προς τιμή των αθλητών και των συνοδών. Στον αγώνα δρόμου των 10 χλμ. συμμετείχεκαι ο Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ανδρέας 
Μαρκαντώνης, χρόνος 01:05:36. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

Κυκλοφόρησε το 2022 από τις ΕκδόσειςΣάκκουλα το Βιβλίο του Αντιστράτηγου – Υπαρ-χηγού ΠΣ ε.α. Ανδριανού Γκουρμπάτση, με τίτ-λο: «Ο ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ στο νέο Ποινικό Κώδικα».Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδικήπαρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγισητων νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοι-νού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάσημετά τις επελθούσες αλλαγές με τους Ν.4855/2021 και Ν. 4871/2021. Ειδικότερα, στονέο Ποινικό Κώδικα (Ν. 4619/2019 – ΦΕΚ Α΄ 95 /11.6.2019), όπωςκαι στον προϊσχύσαντα ΠΚ, τα εγκλήματα του εμπρησμού και τουεμπρησμού σε δάση έχουν περιληφθεί στο δέκατο τρίτο κεφάλαιοτων κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων (άρθρα 264-289) του ΕιδικούΜέρους του ΠΚ.Με τις ισχύουσες διατάξεις κρίθηκε, ότι δεν είναι δικαιοπολιτι-κά σκόπιμο για την κατάφαση του αξιοποίνου να έχει όντως πραγ-ματωθεί ο κίνδυνος και για το λόγο αυτό επανακαθορίστηκε ο εμπρησμός, ως έγκλημα δυνητικής (αφηρημένης – συγκεκριμένης)διακινδύνευσης, ο οποίος είχε τυποποιηθεί στην προηγούμενη διάταξη του νέου ΠΚ ως έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης, ενώαυστηροποιήθηκε και το πλαίσιο ποινής.Κατά την διεξοδική ερμηνεία των δομικών στοιχείων των σχε-τικών διατάξεων αναδεικνύονται, αναλύονται και επιλύονται ση-μαντικά νομικά ζητήματα, σύμφωνα με τις θέσεις της θεωρίας καινομολογίας με σχετικές επ’ αυτών κριτικές παρατηρήσεις. Η ανα-λυτική κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων για τον εμπρησμό και εμ-πρησμό σε δάση με τη βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωσηκαι την ενημέρωση του έργου μέχρι και τους Ν. 4855/2021 και Ν.4871/2021 καθιστούν το παρόν πολύτιμο βοήθημα για κάθε εφαρ-μοστή του δικαίου και κυρίως τους προανακριτικούς υπαλλήλουςπου διερευνούν καθημερινά τα ως άνω εγκλήματα. 

Ο  Eμπρησμός  στο  νέο  Ποινικό  Κώδικα 

Ένα έξυπνο και ενη-μερωτικό τηλεοπτικόκαι ραδιοφωνικό spotμε κεντρικό σύνθημα
«Η φωτιά έχει δύναμη -
Μην την υποτιμάς», κυ-κλοφόρησε το Υπουρ-γείο Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής
Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα με οδηγίες πρόληψης καιπροστασίας για την θωράκιση των κτισμάτων από τις αγροτοδασικέςπυρκαγιές, ιδίως κατά τους κρίσιμους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στην αρχήδηλαδή της αντιπυρικής περιόδου. Στην ταινία πρωταγωνιστούν δύο αξιωματικοί του ΠυροσβεστικούΣώματος και παρουσιάζονται τα εξής βασικά βήματα:• Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και απομακρύνουμε εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέ-τρων γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη.• Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά τους να απέχουν 3 μέτρα απότο έδαφος και μεταξύ τους και τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι,ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακουμπούν πάνω του.• Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνεςκαι σιγουρευόμαστε ότι οι υδρορροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα.• Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρη-μένοι.• Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο τηςπεριοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε και• Το πιο σημαντικό βήμα: Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκειατης αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. 

«Η  φωτιά  έχει  δύναμη - 
Μην  την  υποτιμάς» Μετά την υποβολή ερωτημά-των πολλών συναδέλφων που αφορούν τα ειδοποιητήρια που έλαβαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο,τους ενημερώνουμε τα εξής:1. Η ΄Ενωσή μας μέσω δικηγόρουείχε προτρέψει τα μέλη μας ναυποβάλλουν ομαδική ένδικη αγω-γή κατά του Δημοσίου στο Ελεγ-κτικό Συνέδριο, για την παράνο-μη παρακράτηση της ΕισφοράςΑλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)για το χρονικό διάστημα από01/11/2014 έως 31/10/2016 καιτους προέτρεψε εκ νέου να υπο-βάλλουν συγκεντρωτική ένδικηαγωγή στο Ελεγκτικό Συνέδριογια το χρονικό διάστημα από

01/11/2016 έως 31/10/2018.2. Για τα ανωτέρω διαστήματα η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξι-ούχων (ΕΑΣ) έχει κριθεί αμετά-κλητα αντισυνταγματική. Δυ-στυχώς από 01/01/2019 κρίθη-κε συνταγματική.Οι αποφάσεις που ταχυδρομή-θηκαν στα μέλη μας από το Ελεγ-κτικό Συνέδριο, αφορούν τις αγω-γές που υποβάλαμε για το πρώτοχρονικό διάστημα, όπου μετά τηνπαρέλευση τεσσάρων μηνών καιεφόσον δεν ζητηθεί από τον e-ΕΦΚΑ η συζήτηση της απόφασηςστο ακροατήριο, θα πληρωθούν.
Το Δ.Σ. της ΕΑΑΠΣ 

Εισφορά  αλληλεγγύης 

Ολοκληρώθηκε την Παρα-σκευή 10 Ιουνίου 2022, η πρα-κτική και θεωρητική εκπαί-δευση των Πυροσβεστών πουστελεχώνουν τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρή-σεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.). Η τελετήαποφοίτησής τους, πραγμα-τοποιήθηκε στις έξι (6) συνο-λικά Υπηρεσίες με έδρες σε Ελευ-σίνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λαμία,Ιωάννινα και Πάτρα.Οι πεντακόσιοι (500) πυροσβέ-στες, τοποθετήθηκαν στις αερομε-ταφερόμενες Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.)με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, επί θητεία διάρκειας επτά(7) ετών, με την ειδικότητα τουπυροσβεστικού τεχνικού προσω-πικού και την ειδικότητα πυρο-σβεστικού επιστημονικού προσω-

πικού. Αρμοδιότητά τους, είναι ησυνδρομή στην εκτέλεση έργωνδασοπροστασίας έναντι κινδύνουεκδήλωσης πυρκαγιάς, η υποστή-ριξη κατά τη διενέργεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, μέσωεξειδικευμένων πεζοπόρων και αερομεταφερόμενων τμημάτων καιχρήσης ειδικών μηχανοκίνητων μέσων και μηχανημάτων έργου καιη συνδρομή στην αντιμετώπισητων συνεπειών από φυσικές, τε-χνολογικές και λοιπές καταστροφές.
ΠΗΓΗ: fireservice.gr 

Ολοκληρώθηκε  η  πρακτική  και  θεωρητική  εκπαίδευση  
των  Πυροσβεστών  που  στελεχώνουν  τις  Ειδικές  Μονάδες  

Δασικών  Επιχειρήσεων  (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) 


