
Οι  Ευρωπαίοι  Πυροσβέστες  που  συνέδραμαν  στην  
αντιμετώπιση  των  δασικών  πυρκαγιών  στη  χώρα  μας 

σελ. 4 

Ο συνάδελφος και μέλος της Ένωσής μας, Αντιστράτηγος ε.α. Σπύρος Μουρατίδης θα πραγ-ματοποιήσει ατομική έκθεση ζωγραφικής στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, με θέμα: το “ΧΡΕΟΣ”.
Η έκθεση αφορά τους πρόσφυγες της Μικρα-
σιατικής Καταστροφής. Εγκαίνια της έκθεσης: Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου,
στις 19.30, στον ημιώροφο του Μουσείου. Η έκθεσηθα διαρκέσει από 2 έως 14 Νοεμβρίου 2022.Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του ΠολεμικούΜουσείου Αθηνών.Χορηγός Επικοινωνίας η Ένωση ΑποστράτωνΑξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ψ ηφίστηκε το νομοσχέδιο του ΥπουργείουΟικονομικών το οποίο μεταξύ των άλλωνπεριλαμβάνει την τροπολογία για την κατάρ-
γηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα ταεισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023και εφεξής, ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυ-σαν και για το έτος 2021.Η ρύθμιση προβλέπει ότι για το φορολογικό έτος 2022 (φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2023) απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης όχι μόνο τα εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικούτομέα, αλλά και αυτά που προέρχονται από επιχειρηματική και αγροτική δρα-στηριότητα, από εκμετάλλευση ακινήτων και από κινητές αξίες. Τα μόνα εισοδήματα για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει η ειδική εισφορά αλληλεγ-γύης κατά το φορολογικό έτος 2022 είναι τα προερχόμενα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και από συντάξεις.Αντίθετα με την εισφορά αλληλεγγύης που καταργήθηκε υπάρχει μια άλλη«Ειδική Εισφορά» που δεν καταργείται, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συντα-ξιούχων (ΕΑΣ) (ν. 3865/2010), που παρακρατείται από τις συντάξεις του Δημοσίου κάθε μήνα και καταβάλλεται στον λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ, με σκοπό την κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των 1.400 ευρώμηνιαίως (16.800 ευρώ το χρόνο) κλιμακωτά (3%-14%), ενώ και επιπλέονεισφορά σε ποσοστό από 3%-10% καταβάλλουν όσοι συνταξιούχοι έχουνεπικουρική σύνταξη από 300 ευρώ και πάνω και συγκεκριμένα: Για συντάξειςαπό 1.401-1.700=3%, 1.701-2.000=6%, 2.001-2.300=7%, 2.301-2.600=9%,2.601-2.900=10%, 2.901-3.200=12%, 3.201-3.500 και άνω 14%.Σύμφωνα με την 1477/2021 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κρίθηκε οριστικά και αμετάκλητααντισυνταγματική, για τις συντάξεις του Δημοσίου για το διάστημα από τηνένταξη του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ, δηλαδή από 1-1-2017 έως και τις 31-12-2018. Η Κυβέρνηση οφείλει να καταβάλλει τα παρακρατηθέντα ποσά έντοκα.Για το διάστημα από 2019 και μετά κρίθηκε συνταγματική, γιατί έχει τονσκοπό δημιουργίας αποθεματικού υπέρ των συντάξεων, σύμφωνα με τον νόμο4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Από τη Σύνταξη 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 
…για  ένα  καλύτερο  ΜΕΛΛΟΝ

Κατάργηση  Ειδικής  Εισφοράς  Αλληλεγγύης  
Συνταξιούχων,  για  ποια  κατάργηση  μιλάμε… 

Κωδικός: 210196 
ΙΛΙΟΝ

ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΣΤΟ  ΠΟΛΕΜΙΚΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  ΠΣ  ε.α.  ΣΠΥΡΟΥ  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ 

Τι  παίρνουμε  τελικά  οι  Απόστρατοι 
από  τις  εξαγγελίες Μ ετά την εξαγγελία των μέτρωνπου ανακοινώθηκαν από τονΠρωθυπουργό στην ΔΕΘ, μπορούμενα προσδιορίσουμε τα εξής:

Περίπτωση ΑΑύξηση των συντάξεων μετά από
12 χρόνια, που θα ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2023 βάση συντελεστήπου προκύπτει από το άθροισμα τουετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠκαι της μεταβολής του μέσου ετήσιουγενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτήτου προηγούμενου έτους, διαιρούμενουδιά του δύο και το άθροισμα δεν υπερ-βαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη ΤιμώνΚαταναλωτή, σύμφωνα με το Νόμο4670/2020.Θα δουν πραγματικές αυξήσεις στοκαταβαλλόμενο ποσό της σύνταξήςτους, οι εξής:α. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι (δηλαδήόσοι βγήκαν στη σύνταξη από13/5/2016 και μετά).

β. Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι δεν έχουνπροσωπική διαφορά.γ. Μετά τον επανυπολογισμό της σύν-ταξης, και η προσωπική διαφορά είναι μικρότερη από το ποσό τηςαύξησης.Ο υπολογισμός της αύξησης υπολο-γίζεται στις μεικτές αποδοχές της αρ-χικής σύνταξης και εφόσον αφαιρε-θούν η εφορία και η κράτηση για τηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Στα κάτωθι παραδείγματα γίνεταιυπολογισμός ότι η αύξηση θα είναιπερίπου 6%.
Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος χωρίςπροσωπική διαφορά που σήμερα λαμ-βάνει 1.500 ευρώ, από 1/1/2023 και μεαύξηση 6%, η σύνταξή του αυξάνεταικατά 90 ευρώ τον μήνα, σε 1.590, προφόρου.
Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος με προ-σωπική διαφορά 30 ευρώ, που σήμεραλαμβάνει 1.000 ευρώ, από 1/1/2023

Συνέχεια στη σελ. 4 

Ο  Χότζας  στο  Δημόσιο
Διδάγματα  για  τη  δημόσια  διοίκηση

Γράφει ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής 
σελ. 6 

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Του Αντιστράτηγου ΠΣ ε.α. Ανδρέα Αθ. Μαρκαντώνη 

σελ. 7 

Εγκαίνια  Πληροφοριακού  Κέντρου  Πυροσβεστικού  
Σώματος  στην  86η Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης 

σελ. 3

Αντιπύρ  &  Κατάκαυση 
Πώς  και  πότε  θα  εφαρμόζεται 

Πρόεδρος ΕΑΑΠΣ Παναγιώτης Βελής
σελ. 5 



Tο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) μετάτις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018, είχεανακοινώσει δωρεά €25 εκατομμυρίων προςτο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, για να συμβάλει στο δύσκολο έργο των ανθρώπωνπου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πυρόσβεσης.Η δωρεά περιλαμβάνει την κατασκευήνέου Κέντρου Εκπαίδευσης στη Νέα Μάκρη, τοοποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινό-πωρο του 2022, την παροχή μέσων ατομικήςπροστασίας στους εργαζόμενους του Π.Σ., καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις.
Η εταιρεία MYTILINEOS έκανε δωρεάέξι πυροσβεστικά οχήματα. 
Η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ.προέβη στην δωρεά ορειβατικού εξοπλισμού. 
Η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. έκα-νε δωρεά στο Πυροσβεστικό Σώμα είκοσι(20) υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4Χ4, ελαφρού τύπου, με δεξαμενή νερού χωρητι-κότητας 500lit, αυτόνομου πυροσβεστικούσυγκροτήματος. Η αξία των οχημάτων αγγίζει σχεδόν το 1 εκατ. ευρώ.
Ο ΄Ομιλος Affidea έκανε δωρεά τεσσάρων Πυροσβεστικών Οχημάτων απότις εταιρείες Teleperformance Greece, μαζί μετην DIMAND και την Barphone στο Πυροσβε-στικό Σώμα.
Η Teleperformance Greece, μαζί με την

DIMAND και την Barphone ενώνουν δυνά-μεις για την προστασία του περιβάλλοντος, μεδωρεά ασυρμάτων από το MSC Foundation. 

Το Ίδρυμα MSC Foundation έκανε δωρεάεκατό (100) τεμαχίων πλήρως εξοπλισμένωνασυρμάτων αξίας €60.000, στο Πυροσβεστι-κό Σώμα, στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών. 
Οι εταιρείες Praktiker Hellas και Stihlέκαναν δωρεά 175 αλυσοπρίονα. 
Η εταιρεία NOVA – WIND έκανε δωρεάενός πυροσβεστικού οχήματος και 200 στολώνπροστασίας προσωπικού του Πυροσβεστι-κού Σώματος.
Η εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ έκανε δωρεά δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Η «Ελληνικός Χρυσός» προχώρησε σε δωρεά 94 ελαστικών επίσωτρων συνολικήςαξίας 10.000€, για την αντικατάσταση τωνελαστικών πυροσβεστικών οχημάτων.
Η ΄Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ),μέσω της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, προέβηστην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατο-τήτων του Πυροσβεστικού Σώματος σε δασικό και αστικό περιβάλλον.
Η εταιρεία ISOMAT προέβη στη δωρεάπυροσβεστικών κρανών. 
Το Τεκτονικό Ίδρυμα δώρισε ένα πυρο-σβεστικό όχημα.
Το Ίδρυμα ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ,αναγνωρίζοντας τη συνολική προσφορά τωνπυροσβεστών στο κοινωνικό σύνολο, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να δωρίσει άμεσα στο Πυροσβεστικό Σώμα εξοπλισμόαξίας 100.000€.
Η INTERAMERICAN και Anytime έκανεδωρεά ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την υπο-στήριξη του έργου του Τμήματος Τύπου καιΕπικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

ΠΗΓΗ: fireservice.gr 
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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 

Απεβίωσε την 30ή Ιουλίου 2022 σε ηλικία 62ετών ο Υποστράτηγος ΠΣ ε.α. Μάνθος Πρέν-
τζας του Σπυρίδωνα. Τελευταία του κατοικίατο Τρίκορφο Ναυπακτίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Απο-
στράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που  σκεπάζει
τον αείμνηστο συνάδελφό μας και στους οικείους
του την εξ ύψους παρηγορία. 

ΔΕΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΙΑ  ΜΑΖΙ  ΜΑΣ 

Μετά την υποβολή ερωτημάτων πολλών μελώνμας που αφορά τα ειδοποιητήρια που έλαβαν από τοΕλεγκτικό Συνέδριο, τους ενημερώνουμε τα εξής:1. Η ΄Ενωσή μας μέσω δικηγόρου είχε προτρέψει ταμέλη μας να υποβάλουν ομαδική ένδικη αγωγήκατά του Δημοσίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τηνπαράνομη παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγ-γύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για το χρονικό διάστη-μα από 01/11/2014 έως 31/10/2016 και τους προέτρεψε εκ νέου να υποβάλουν για το χρονικόδιάστημα από 01/11/2016 έως 31/10/2018.2. Για τα ανωτέρω διαστήματα η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έχει κριθεί αμετάκλητα αντισυνταγματική. Δυστυχώς από01/01/2019 κρίθηκε συνταγματική.Οι αποφάσεις που τους ταχυδρομήθηκαν από τοΕλεγκτικό Συνέδριο, αφορούν τις αγωγές που υπέβαλαν για το πρώτο χρονικό διάστημα(01/11/2014 έως 31/10/2016), όπου μετά την παρέλευση (4) τεσσάρων μηνών και εφόσον δεν ζητηθεί από τον e-ΕΦΚΑ η συζήτηση της απόφασηςστο ακροατήριο, οφείλουν να πληρωθούν.Ο Πρόεδρος και η δικηγόρος σε συνάντηση πουείχαν με υπηρεσιακούς παράγοντες στον ΕΦΚΑ επίτης οδού Φιλελλήνων, τους εξέθεσαν το θέμα και τουςρώτησαν, ότι παρόλο που έχει λήξει η προθεσμία τηςένστασης, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οιπληρωμές τους.Η Διευθύντρια της αρμόδιας Διεύθυνσης τουΕΦΚΑ ενημέρωσε ότι, αν και πρόσφατα ανέλαβε τηνΔιεύθυνση, γνωρίζει για τις αποφάσεις αυτές και υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει στην διεκπεραί-ωσή τους.Επιπλέον, εάν απαιτηθούν να κατατεθούν επιπλέον δικαιολογητικά (κληρονόμοι, χήρες κ.λπ.),η δικηγόρος ανέλαβε να τα συγκεντρώσει και να ταπροωθήσει, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία.Η ΄Ενωσή μας θα σας κρατά ενήμερους σε κάθενέα εξέλιξη που θα προκύψει.
Από τη Σύνταξη 

Πληρωμή  Αποφάσεων  
Ελεγκτικού  Συνεδρίου 

ΔΩΡΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ
Ιούλιος 2019 – Αύγουστος 2022 
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Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης
και ο Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς,πραγματοποίησαν το Σάββατο 10 Σεπτεμ-βρίου 2022, τα εγκαίνια του πληροφοριακούκέντρου του Πυροσβεστικού Σώματος, στην86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία τουΓενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου και του Αρχηγού τουΠυροσβεστικού Σώματος ΑντιστράτηγουΑλέξιου Ράπανου.Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησαν μετην παρουσία τους ο Πρόεδρος της Κυβέρ-
νησης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρό-εδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμ-μένος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-λου Νότης Μηταράκης, ο Υφυπουργός Εθνι-κής Άμυνας Νικόλαος Χαρδαλιάς, ο Υφυ-πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώρ-γος Αμυράς, η Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλο-νίκης Βούλα Πατουλίδου, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ΘεόδωροςΚαράογλου, Δημήτρης Κούβελας και Ευστράτιος Σιμόπουλος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταν-τίνος Ζέρβας, ο Αρχηγός του Γενικού ΕπιτελείουΕθνικής Άμυνας Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,οι Αρχηγοί των Σωμάτων, ο Αρχηγός της ΕλληνικήςΑστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, ο πρόεδροςτου ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου και εκπρόσωποιτων συνδικαλιστικών φορέων.Κατά την έναρξη των εγκαινίων, ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος 
Αλέξιος Ράπανος, στην ομιλία του μεταξύ των άλ-λων ανέφερε: «Όπως κάθε χρόνο, το Πυροσβεστικό
Σώμα συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης, που εδώ και δεκαετίες συνιστά σημαντικό
εμπορικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό γεγονός.
Από τα εκθέματα ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία
να γνωρίσει ένα μέρος των τεχνολογικών καινοτομιών
που έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό του Πυρο-
σβεστικού Σώματος, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια
και λύσεις στο επιχειρησιακό πεδίο, βελτιώνοντας κατ’
αυτό τον τρόπο την ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες… Και αυτή τη χρονιά, το
Πυροσβεστικό Σώμα βρέθηκε αντιμέτωπο με δύσκολα
συμβάντα και μεγάλες πυρκαγιές. Τα παρεχόμενα από
την Πολιτεία μέσα και ο ζήλος του προσωπικού μας,
ενισχυμένο φέτος με την προεγκατάσταση πυρο-
σβεστικών δυνάμεων του ευρωπαϊκού μηχανισμού,
συνέβαλλαν ώστε η αντιμετώπιση όλων αυτών να 

είναι άμεση και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέ-
σματα…».

Στο τέλος της ομιλίας του ο Αρχηγός του Πυρο-
σβεστικού Σώματος αναφέρθηκε στη συμβολή των
Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του συνόλου
των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων, στην
επίτευξη του κοινού σκοπού, ενώ δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει από καρδιάς τους εθελοντές του 
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τις εθελοντικές
οργανώσεις της Πολιτικής Προστασίας για την άοκνη
συνεισφορά τους στα πεδία των επιχειρήσεων, δια-
βεβαιώνοντας όλους ότι: «το Πυροσβεστικό Σώμα 
είναι και θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας».Κατά την ομι-λία του, ο Υπουρ-

γός Κλιματικής
Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας
Χρήστος Στυλια-
νίδης μεταξύ άλ-λων επεσήμανε: «…
το Πυροσβεστικό
Σώμα δίνει διαχρο-
νικά τον καλύτερο

εαυτό του, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. 24
ώρες το 24ωρο. Όλο τον χρόνο. H εμπειρία μου στο
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας, έναν χρόνο τώρα, μαζί με δύο εξαίρετους 
συνεργάτες, τον Υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά και τον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη 
Παπαγεωργίου, απέδειξε ότι πρέπει να έχουμε από-

λυτη εμπιστοσύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα
και λόγω της επαγγελματικής του αρτιότη-
τας, αλλά και λόγω πάθους των στελεχών
του για το δύσκολο έργο που επιτελούν. Ο Αρ-
χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος ανα-
φέρθηκε στο πιλοτικό Πρόγραμμα Προεγ-
κατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών στη
χώρα μας (pre-positioning pilot project).
Στην πρόσφατη έκτακτη συνάντηση Υπουρ-
γών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένιωσα ιδι-
αίτερα υπερήφανος, γιατί όλοι οι Υπουργοί,
ειδικά των χωρών που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα, μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια.
Μάλιστα, η Πορτογαλία πρότεινε την πραγ-
ματοποίηση workshop στη Λισαβόνα, ώστε
οι Έλληνες Πυροσβέστες να μεταβούν εκεί
και να τους μάθουν πολλά πράγματα που
γνωρίζουν καλύτερα».Στο τέλος της ομιλίας του ο ΥπουργόςΚλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-σίας Χρήστος Στυλιανίδης απευθυνόμενος στονΑρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος τόνισε: «Συγ-

χαρητήρια Αρχηγέ για το Σώμα που διοικείς. Συγχα-
ρητήρια σε όλους. Η ελληνική κοινωνία μπορεί να 
είναι υπερήφανη για το Πυροσβεστικό της Σώμα».Μέσα από τα εκθέματα του Πληροφοριακού μαςΚέντρου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνω-ρίσουν τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, τόσο για την πυρόσβεση όσοκαι για την έρευνα και διάσωση, όπως, το Σ.μη.Ε.Α.Sarisa, Ελληνικής κατασκευής, με τρεις (3) ιδιαίτε-ρες ικανότητες, στην εναέρια επιτήρηση, στην έρευ-να και διάσωση και στη μεταφορά υλικών, τον ανα-λυτή ταυτοποίησης χημικών αερίων και τη βάση δεδομένων του, τον ανιχνευτή ραδιενέργειας καιταυτοποίησης ραδιενέργειας και ραδιοϊσοτόπων, τονανιχνευτή επικίνδυνων αερίων και αερολυμάτωνκ.λπ..Επίσης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότηταμέσω εικονικής αναπαράστασης, να ενημερωθούν,λαμβάνοντας γενικές οδηγίες πρόληψης δασικών καιαστικών πυρκαγιών. Τέλος, παρουσιάστηκε η συ-σκευή εκπαίδευσης πυροσβεστών για την κατά-σβεση πυρκαγιών καθώς και την έρευνα και διά-σωση μέσω εικονικής πραγματικότητας “Firefight-ing simulation”. Σε αυτό το χρηματοδοτούμενο Ευ-ρωπαϊκό πρόγραμμα «bridges», συμμετέχει ενεργάτο Πυροσβεστικό Σώμα, μέσω ερευνητικής ομάδας,σε συνεργασία με πυροσβεστικές υπηρεσίες και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΠΗΓΗ: fireservice.gr 

Εγκαίνια  Πληροφοριακού  Κέντρου  Πυροσβεστικού  Σώματος  στην  86η Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουνίου2022, η τελετή ορκωμοσίας Ανθυποπυραγών εκ Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκ-παίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.Τα πτυχία στους τριάντα (30), απόφοιτους Ανθυποπυραγούς εκ Πυρονόμων παρέδωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς παρουσία του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου
Αλέξιου Ράπανου.Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος τηςΘρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. ΑστυνόμοςΒ' Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κουρτέσης.Ο Διοικητής της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αντιπύραρχος Παναγιώτης Λακαφώσης στην Ημερήσια Διαταγή προς τους νέους Ανθυποπυραγούς μεταξύ των άλλων είπε: 
«… οι ευθύνες που έχετε αναλάβει και το έργο που κα-
λείστε να εκτελέσετε είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, σκλη-
ρό, δύσκολο και επικίνδυνο, αλλά ταυτόχρονα 

συναρπαστικό και με μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Με
τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσετε να παρακολουθεί-
τε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ραγδαίες τεχνολογι-
κές εξελίξεις καθώς και τις σύγχρονες τακτικές και αν-
τιλήψεις που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και την
αποστολή του και γνωρίζοντας την προσπάθεια
που καταβάλατε για να ανταποκριθείτε στις απαι-
τήσεις της Σχολής, σας συγχαίρω για την ευδόκιμη
αποφοίτησή σας και σας εύχομαι υγεία και μια από-
λυτα επιτυχημένη πορεία στην πυροσβεστική σας
σταδιοδρομία».

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους οΥπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντι-στράτηγος Ιωάννης Πετρούτσος, ο ΕπιτελάρχηςΑΠΣ Αντιστράτηγος ΠΣ Γεώργιος Πουρναράς, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Πέτρου, ο ΣυντονιστήςΕπιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Παναγιώτης Νιάφας και ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών Αρχιπύραρχος Δημήτριος Καλια-νιώτης, Εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων καιτων Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι συνδικαλι-στικών οργανώσεων, καθηγητές της Σχολής, λοιποίπροσκεκλημένοι και συγγενείς των απόφοιτων Ανθυποπυραγών.Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυρο-σβεστικού Σώματος εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδροςτου Δ.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α. Ανδρέας Μαρκαν-τώνης.
ΠΗΓΗ: fireservice.gr 

Τελετή  ορκωμοσίας  αποφοίτων  Ανθυποπυραγών  εκ  Πυρονόμων  της  Σχολής  Επιμόρφωσης  
και  Μετεκπαίδευσης  της  Πυροσβεστικής  Ακαδημίας 
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ΙΣΤΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΝ 

…για ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ 

Τ ον Σεπτέμβριο η Ελλάδα αποχαιρέτησε τους τε-λευταίους Ευρωπαίους Πυροσβέστες που συνέ-δραμαν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιώνστη χώρα μας, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμ-ματος προ-εγκατάστασης (pre-positioning pilot proj-ect 2022) που υλοποιήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την υποστήριξητης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου JanezLenarčič, αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια καιτην Διαχείριση Κρίσεων.Σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος, δια-κόσιοι τέσσερις πυροσβέστες (204) εγκαταστάθη-καν σε Αθήνα, Λάρισα και Τρίπολη με πεζοπόρα τμή-ματα και οχήματα, ως υποσύνολο των Μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Modules) των Ground Fire
Fighting with Vehicles, των Χωρών τους.Αφετηρία για την προεγκατάστασή τους αποτέλεσεη 28η Ιουνίου 2022, όταν δύο (2) εκπρόσωποι από κάθεΧώρα, ο Αρχηγός Αποστολής και ο Σύνδεσμος Αξιω-ματικός, τόσο με αυτοπρόσωπη παρουσία όσο και διαδικτυακά, συναντήθηκαν στις εγκαταστάσειςτου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.Σε αυτό το κάλεσμα, «ως έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης» ανταποκρίθηκαν: η Βουλγαρία, η Γαλ-
λία, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Ρουμανία και η Φιν-
λανδία.Από 1η έως 31η Ιουλίου 2022 ήρθαν πυροσβεστι-κές δυνάμεις από:• τη Βουλγαρία δέκα έξι (16) πυροσβέστες με τρία (3)πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι προεγκαταστά-θηκαν στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας και• τη Ρουμανία είκοσι οκτώ (28) πυροσβέστες με τέσ-σερα (4) πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι προεγ-καταστάθηκαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία στηνΚηφισιά.Από 15η έως 31η Ιουλίου 2022 ήρθαν πυροσβε-στικές δυνάμεις από:• τη Γερμανία δέκα έξι (16) πυροσβέστες ως πεζο-πόρο τμήμα οι οποίοι προεγκαταστάθηκαν στοχώρο που στεγάζεται το πεζοπόρο Πελοποννήσου,

στον Άγιο Βασίλειο Τρίπολης.Από 1η έως 31η Αυγούστου 2022 ήρθαν πυρο-σβεστικές δυνάμεις ως πεζοπόρα τμήματα από:• τη Νορβηγία δέκα τέσσερις (14) πυροσβέστες• τη Φινλανδία είκοσι τέσσερις (24) πυροσβέστες και• τη Γαλλία είκοσι πέντε (25) πυροσβέστες με τέσσερα(4) οχήματα που προεγκαταστάθηκαν στο χώρο τηςΠυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά.Βασική αποστολή των Ευρωπαίων πυροσβεστώνήταν η συνδρομή στις Ελληνικές πυροσβεστικές δυ-νάμεις για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιώνμε σκοπό:• Την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας. • Την απόκτηση και επίτευξη συμβατότητας του εξο-πλισμού.• Τη συνεκπαίδευση των ευρωπαίων πυροσβεστών.• Τη συνεργασία στο πεδίο των επιχειρήσεων.• Τη μεταφορά γνώσης, από τους περισσότερο έμ-πειρους πυροσβέστες, στις δασικές πυρκαγιές.• Την απόκτηση εμπειρίας, από τους λιγότερο έμπειρους πυροσβέστες, στις δασικές πυρκαγιές σεπραγματικές συνθήκες πυρκαγιάς.• Την υιοθέτηση καλών πρακτικών αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.• Τη σύσφιξη και σφυρηλάτηση των σχέσεων της 

Ευρωπαϊκής πυροσβεστικής οικογένειας.Οι Ευρωπαίοι πυροσβέστες συν-επιχείρησαν μαζίμε τους Έλληνες συναδέλφους τους, στην κατάσβεσητων παρακάτω δασικών πυρκαγιών:Οι Βούλγαροι Πυροσβέστες, στις 15 Ιουλίου στο Γερακάρι Αγιάς, στις 25 Ιουλίου πλησίον του 356 χλμ.της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Αθήνας και στις27 Ιουλίου στο Καλοχώρι Τεμπών.Οι Ρουμάνοι Πυροσβέστες, στις 4 Ιουλίου στην Τα-νάγρα, στις 5 και 7 Ιουλίου στο Πόρτο Γερμενό καιστις 20 Ιουλίου στην Πεντέλη.Οι Γερμανοί Πυροσβέστες, στις 19 Ιουλίου στην Τζί-βα Αρκαδίας και στην Κοκκάλα Λακωνίας, στις 23Ιουλίου στην Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας και στις 25Ιουλίου στα Κρέστενα Ηλείας.Οι Φινλανδοί Πυροσβέστες, στις 3 Αυγούστου στοΣχίνο της Πύλου, στις 4 Αυγούστου στη Νεστάνη Αρ-καδίας, στις 6 Αυγούστου κινητοποιήθηκαν για τηΒασιλική Λακωνίας, στις 16 Αυγούστου στο Τσελε-πάκο Τρίπολης, στις 21 και 22 Αυγούστου στο Κατακάλι Κορινθίας.Οι Νορβηγοί Πυροσβέστες, στις 15 Αυγούστου σταΠυργιώτικα Ναυπλίου, στις 16 Αυγούστου στο Τσε-λεπάκο Τρίπολης, στις 21 και 22 Αυγούστου στο Κατακάλι Κορινθίας.
Στην Αττική, σε καθημερινή βάση και λαμβά-νοντας ιδιαίτερα υπόψη τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδιδε η Γενική ΓραμματείαΠολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, πραγματοποιούνταν

διασπορά των Ρουμανικών και Γαλλικών δυνά-
μεων, στην περιοχή του δάσους του Σχοινιά, συμ-βάλλοντας σημαντικά στην πυροπροστασία της Ανα-τολικής Αττικής.

Όλοι οι Πυροσβέστες στο πεδίο, επιχειρούσαν
πάντα κάτω από τις οδηγίες των Ελλήνων Αξιω-
ματικών.

ΠΗΓΗ: fireservice.gr
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Αντιπρόεδρος ΕΑΑΠΣ Ανδρέας Μαρκαντώνης 

Οι  Ευρωπαίοι  Πυροσβέστες  που  συνέδραμαν  
στην  αντιμετώπιση  των  δασικών  πυρκαγιών  στη  χώρα  μας 

και με αύξηση 6%, η σύνταξή του αυξάνεται κατά 60ευρώ, προ φόρου, σε 1.060, αλλά στο πληρωτέοποσό θα αφαιρεθεί το ποσό των 30 ευρώ.
Παράδειγμα 3: Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά200 ευρώ, που σήμερα λαμβάνει 1.000 ευρώ, από1/1/2023 και με αύξηση 6%, η σύνταξή του αυξάνεται κατά 60 ευρώ τον μήνα, σε 1.060, προ φό-ρου, όμως ΔΕΝ έχει αύξηση στο πληρωτέο ποσό. Μει-ώνεται η προσωπική διαφορά στα 140 ευρώ.

Περίπτωση ΒΚαταβολή επιδόματος 250 ευρώ σε όσους συν-ταξιούχους δεν έχουν καμιά αύξηση λόγω της προ-σωπικής διαφοράς.Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν:- σύνταξη ως 800 ευρώ- ετήσιο εισόδημα ως 16.800 ευρώ (σύνταξη, ενοίκιακ.λπ.)- εισοδηματικό κριτήριο, ως 200.000 ευρώ
Περίπτωση ΓΑπό 1/1/2023 θα καταργηθεί η φορολογική ει-σφορά αλληλεγγύης που ίσχυε, με ποσοστά από2,2% έως και 10% για συνταξιούχους με συνολικά ει-σοδήματα, (από συντάξεις και άλλους πόρους π.χ. ενοί-κια), άνω των 12.000 ευρώ από όλα τα μηνιαίαποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.Όμως 7 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχοι δεν έχουνφορολογητέα εισοδήματα άνω των 12.000. 
Παράδειγμα: Συνταξιούχος με συνολικό δηλωθένεισόδημα 15.000 ευρώ, 12.000 από συντάξεις και3.000 από ενοίκια, θα έχει συνολικό ετήσιο όφελος 66ευρώ λόγω κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλλη-λεγγύης.

Περίπτωση ΔΚαταβολή της τέταρτης αύξησης από τον επα-νυπολογισμό των συντάξεων με βάση τα βελτιωμέ-να ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπονται στονν.4670/2020 (ΒΡΟΥΤΣΗ).1. Αφορά 150.000 παλαιούς συνταξιούχους (όσοι υπέ-βαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον Μάιοτου 2016), με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.Οι συνταξιούχοι αυτοί, αφού μηδένισαν την προ-σωπική διαφορά, έλαβαν τις 3 από τις 5 ετήσιες αυ-ξήσεις και τα αναδρομικά και το 2023 αναμένεταινα λάβουν και την 4η ετήσια αύξηση και το 2024την 5η και τελευταία ετήσια αύξηση.2. Συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδό-τησης ΠΡΙΝ τον Μάιο του 2016 και ΔΕΝ έχουν συμ-πληρώσει τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης ΔΕΝδικαιούνται την εν λόγω αύξηση γιατί δεν υπά-γονται στην πρόβλεψη του ν. 4670/2016.3. Συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδό-τησης ΜΕΤΑ τον Μάιο του 2016 και έχουν συμ-πληρώσει ΠΑΝΩ από 30 χρόνια ασφάλισης ΔΕΝ δι-καιούνται την εν λόγω αύξηση καθότι η συγκε-κριμένη αφορά ΜΟΝΟ παλαιούς συνταξιούχους.Από τα ανωτέρω μέτρα ΜΟΝΟ οι περιπτώσεις Βκαι Γ είναι νέες εξαγγελίες, ενώ οι Α και Δ είναι σε εξέλιξη παλαιότερων μέτρων.
Δυστυχώς ξέχασαν: 1. Την αύξηση με τον ίδιο συντελεστή για τις επι-κουρικές συντάξεις μας.2. Να καταργήσουν την προσωπική διαφορά, όπωςείχαν υποσχεθεί.3. Την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, για τιςοποίες έχουμε πληρώσει εισφορές.4. Τα αναδρομικά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συν-

ταξιούχων (ΕΑΣ) που κρίθηκε οριστικά και αμε-τάκλητα αντισυνταγματική, με την 1477/2021απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις συν-τάξεις του Δημοσίου για το διάστημα από την ένταξη του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ, δηλαδή από1/1/2017 έως και τις 31/12/2018.5. Αν θα πάρουν τα αναδρομικά του 11μήνου όσοι δενέκαναν αγωγές.Υπενθυμίζεται ότι τα αναδρομικά αφορούν το11μηνο μνημονιακών περικοπών που έχουν ανα-γνωριστεί, αλλά βάσει της τελευταίας απόφασηςτου ΣτΕ τα δικαιούνται μόνο όσοι έχουν υποβάλειαγωγές μέχρι 31/7/2020. Από την πλευρά της η κυ-βέρνηση, αντί για λόγους ισονομίας να κάνει το αυ-τονόητο (δηλαδή να νομοθετήσει να πάρουν τα ανα-δρομικά και περίπου 1,3 εκατ. συνταξιούχοι που ταδικαιούνται, αλλά αποκλείονται από την απόφασητου ΣτΕ, γιατί δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν χρήματαγια να καταθέσουν αγωγές), κρύφτηκε πίσω απότην απόφαση της Δικαιοσύνης.6. Πότε θα πληρωθούν όσοι έκαναν αγωγές.7. Αν θα επανέλθει το ΕΚΑΣ.8. Οι περισσότεροι συνταξιούχοι είχαν αποκλειστείαπό τα επιδόματα των 200 ευρώ (Χριστούγεννα2021) και 250 ευρώ (Πάσχα 2022).9. Επίσης δεν έλαβαν αναδρομικά πολλοί συνταξιούχοικαθώς δεν είχαν απολαβές πάνω από 1.300 ευρώ(κύρια και επικουρική).
Δυστυχώς η πλειονότητα των συνταξιού-

χων, λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας
οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε συντα-
ξιοδοτική φτώχεια. 

Πρόεδρος ΕΑΑΠΣ
Παναγιώτης Βελής 

Τι  παίρνουμε  τελικά  οι  Απόστρατοι  από  τις  εξαγγελίες 
Συνέχεια από τη σελ. 1 



Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚη Κοινή Υπουργική Από-φαση (ΦΕΚ 3232/23-6-2022) με την οποία καθο-ρίζονται οι όροι και οι προ-ϋποθέσεις χρήσης φωτιάςαπό το ΠυροσβεστικόΣώμα, ως επιχειρησιακάαναγκαίου μέσου, για τηνκατάσβεση υπαίθριας ενεξελίξει πυρκαγιάς.Όπως ορίζεται στη σχε-τική απόφαση, τη χρήσητης φωτιάς για την κατά-σβεση φωτιάς αναλαμβά-νουν ειδικά εκπαιδευμένοιυπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματοςστις περιπτώσεις υπαίθριας εν εξελίξειπυρκαγιάς, η οποία λαμβάνει διαστάσειςή ενέχει κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης,εξαιτίας της οποίας υφίσταται κοινός κίνδυνος για πρόσωπα, πράγματα ή τοφυσικό περιβάλλον.1. Αντιπύρ (Βackfire) ορίζεται η ελεγ-χόμενη και ακολουθούσα συγκεκρι-μένη διαδικασία φωτιά που τίθεταιπρος την πλευρά του μετώπου, στηνεσωτερική πλευρά μίας αντιπυρικήςλωρίδας ή ασυνέχειας της καύσιμηςύλης (ενδεικτικά βραχώδεις σχηματι-σμοί, λίμνες, ποτάμια, καλλιέργειες,οικισμοί κ.λπ.), σε πορεία αντίθετηπρος το μέτωπο της πυρκαγιάς.Στόχος είναι η συνένωση του μετώπουτης πυρκαγιάς με το μέτωπο του αν-τιπυρός, με απώτερο σκοπό την κα-τάσβεση ή την απομείωση της καύσι-μης ύλης, προκειμένου να σταματήσειή να μειωθεί ο ρυθμός εξάπλωσής τηςή να επηρεαστεί προς το ηπιότερο ησυμπεριφορά της πυρκαγιάς. 2. Κατάκαυση (ΒurnOut) είναι η ελεγ-χόμενη και ακολουθούσα συγκεκρι-μένη διαδικασία φωτιά, που τίθεταιπρος την πλευρά της περιμέτρου μίαςπυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη, εσω-τερικά μίας αντιπυρικής ζώνης, ή μίαςαντιπυρικής λωρίδας που δημιουρ-γείται από μηχανήματα έργου ή χει-ρωνακτικά μέσα ή μίας ζώνης με λεπτάκαύσιμα που έχει διαβραχεί, ή σε ασυ-νέχειες της καύσιμης ύλης (ενδεικτικάβραχώδεις σχηματισμοί, λίμνες, πο-τάμια, καλλιέργειες, δρόμοι, οικισμοίκ.λπ.).Η ελεγχόμενη φωτιά καίει σε συγκε-κριμένο πλάτος την καύσιμη ύλη, δια-πλατύνοντας τις υπάρχουσες ζώνεςδιάσπασης της καύσιμης ύλης και ελα-χιστοποιώντας την πιθανότητα η πυρ-καγιά να υπερπηδήσει τη ζώνη μεακτινοβολία ή κηλίδες.3. Εφαρμογή: Το αντιπύρ και η κατά-καυση θα εφαρμόζονται μόνον ότανπληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθοιόροι:• Η πυρκαγιά δεν μπορεί να ελεγχθείμε άλλα μέσα και συντρέχει επεί-

γουσα ανάγκη αποτροπής κοινούκινδύνου για πρόσωπα, πράγματα ήτο φυσικό περιβάλλον. • Κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαία ηεφαρμογή της μεθόδου από τον Επι-κεφαλής του Συμβάντος στον τόποτης πυρκαγιάς.• Διενεργείται από ειδικά εκπαιδευ-μένο προσωπικό του ΠυροσβεστικούΣώματος με τη συνδρομή κατά περί-πτωση επαρκών δυνάμεων υποστή-ριξης.
4. Σχέδιο εφαρμογήςΠριν την εφαρμογή του αντιπυρός ήτης κατάκαυσης συντάσσεται από τηνΟμάδα Σχεδιασμού, εφόσον έχει συγ-κροτηθεί, ή από τον Επικεφαλής τηςομάδας των Ε.ΜΟ.Δ.Ε. (δασοκομάν-τος) το «Σχέδιο Εφαρμογής Αντιπυρός»ή το Σχέδιο Εφαρμογής Κατάκαυσηςκαθώς επίσης και Δελτίο Τελικού Ελέγ-χου για την έναρξη του αντιπυρός/κα-τάκαυσης από τον επικεφαλής καύσης.Στα σχέδια αυτά αναφέρονται ανα-λυτικά οι υφιστάμενες συνθήκες πουαφορούν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάςκαι την εκτίμηση της ταχύτητας εξά-πλωσής της, τις τοπικές μετεωρολογικέςσυνθήκες, την κλίση και τη βλάστηση τηςπεριοχής (αν πρόκειται για αραιό ή ψηλόδάσος, θάμνους, κ.λπ.). Επιπλέον ανα-φέρονται οι διαθέσιμες δυνάμεις για τοαντιπύρ, τα εναέρια μέσα που μπορούννα συνδράμουν, αλλά και εκτίμηση τηςπιθανότητας επιτυχίας. Για την εφαρ-μογή των μεθόδων αυτών θα πρέπει οιμετεωρολογικές συνθήκες να θεωρούν-ται ευνοϊκές για διάστημα τουλάχιστον3 ωρών.Σε περίπτωση που το αντιπύρ και ηκατάκαυση κρίνονται ότι αποτελούν τηνύστατη λύση έκτακτης και επείγουσαςανάγκης, για την προστασία από άμεσοκίνδυνο ζωής πυροσβεστών ή/και πολι-τών σε περιπτώσεις εγκλωβισμού, αδυ-ναμίας διαφυγής από γρήγορα κινούμε-νη πυρκαγιά, οι μέθοδοι μπορούν ναεφαρμόζονται χωρίς τη σύνταξη σχε-δίων, όπως ορίζεται στη σχετική από-φαση.

Πρόεδρος ΕΑΑΠΣ 
Παναγιώτης Βελής 
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Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
Βασίλη Παπαγεωργίου, ο οποίος εκπροσώπησε την κυ-βέρνηση, του Προϊστάμενου Κλάδου Διοικητικής Υποστήρι-ξης, Υποστράτηγου ΠΣ Ιωάννη Σταμούλη, ο οποίος εκπρο-σώπησε τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντι-στράτηγο Αλέξιο Ράπανο, τελέστηκε την Παρασκευή 22Ιουλίου 2022, επιμνημόσυνη δέηση στον Καρέα, στη μνήμητων πεσόντων Αρχιπυροσβεστών Μαλούκου Δημητρίουκαι Μαυραειδή Θεμιστοκλή, του Πυροσβέστη Διαβολή
Αλέξανδρου, καθώς και του Εθελοντή Πυροσβέστη 
Καραμολέγκου Δημητρίου, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους,κατά την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, στο δάσοςτου Καρέα στον Υμηττό, στις 22 Ιουλίου 1998.Το τρισάγιο τελέσθηκε από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Ειρηναίο Παναγιωτόπουλο εκπρόσωπο τηςΙεράς Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, συνεπικουρούμενο από τον π. Χαράλαμπο, Προϊστάμενοτου Ιερού Ναού της Αγίας Μαύρας, στον τόπο όπου έλαβε χώρα το τραγικό περιστατικό.

Την επιμνημόσυνη δέηση τίμησαν με την παρουσία τους,οι οικογένειες και συγγενείς των πεσόντων, οι Βουλευτές Νο-τίου Τομέα Αθηνών κ. Χάρης Θεοχάρης και κ. ΚωνσταντίνοςΚυρανάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης,ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ & Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούποληςκ. Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Γιώρ-γος Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Γρηγόρης Κατωπό-δης, ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης κ. ΓρηγόρηςΚωνσταντέλλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού ΤομέαΑθηνών κ. Γεώργιος Δημόπουλος, η ΑντιπεριφερειάρχηςΝοτίου Τομέα Αθηνών κ. Δήμητρα Νάνου, εκπρόσωποι όλωντων Δήμων γύρω από τον Υμηττό, καθώς επίσης και σύσ-σωμες οι Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας & Πυρό-σβεσης του Υμηττού, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσε-ων του Π.Σ. και των ενώσεων αποστράτων του Πυροσβε-στικού Σώματος καθώς και πλήθος συναδέλφων.Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών ΠυροσβεστικούΣώματος εκπροσώπησε ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Αρχιπύ-ραρχος ΠΣ ε.α. Φώτιος Δημαρέσης. 

Τρισάγιο  στη  Μνήμη  των  Πυροσβεστών  
που  έπεσαν  στην  πυρκαγιά  του  Καρέα  

τον  Ιούλιο  του  1998 

Αντιπύρ  &  Κατάκαυση 
Πώς  και  πότε  θα  εφαρμόζεται 

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣΔημοσιεύτηκε στην Τριμηνιαία Νομική Επιθεώρηση της ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, τεύχος 2/2022, μελέτη του Αντι-
στράτηγου – Υπαρχηγού ΠΣ ε.α. Ανδριανού Γκουρμπάτση– Νομικού «Εμπρησμός από αμέλεια: Η εκ της νομοθεσίας 
πυροπροστασίας απορρέουσα κατ’ άρθρο 15 ΠΚ ιδιαίτερη νομι-
κή υποχρέωση και τα ανακύπτοντα ποινικοδικονομικά ζητήματα». Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της eaaps.gr
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Η Μικρασιατική Καταστρο-φή αποτέλεσε την πιο βαθιάτομή της Νεοελληνικής Ιστο-ρίας και επηρέασε αποφασιστι-κά την πορεία του έθνους στησύγχρονη εποχή. Η τραγωδίατου 1922 και η γενοκτονία πουακολούθησε, με 700.000 νε-κρούς και 1.300.000 περίπουπρόσφυγες, σήμανε το οδυνηρότέλος της μακραίωνης ελληνικής παρουσίας στη μικρασιατική γη. Το κύμα της αποτρόπαιης βίαςπου σαρώνει τα δυτικά παράλια, αμέσως μετά την

αποχώρηση του ελληνικού στρατού, διαδέχεται ο οργανωμένος ξεριζωμός των κατοίκων της Κεντρικής Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης,ενώ δραματική και απέλπιδα ήταν η απόπειρα τωνΠοντίων να αντισταθούν στη μοίρα τους. Σε μια τέτοια έκθεση, ως ζωγράφος, κλείνεις τα

μάτια και αφήνεις ορθάνοιχτα τα μάτια της ψυχής σουνα πλάσουν εικόνες απότοκες της συγκίνησης πουνιώθεις απέναντι σε αυτά τα τόσο συνταρακτικά γε-γονότα. Παιδικές θύμισες της προσφυγικής γειτονιάς,και όχι μόνον, ζωντανεύουν στο μυαλό σου, προφο-ρικές μαρτυρίες που λήφθηκαν από τον καλλιτέχνη,με την ιδιότητα του ιστορικού, εδώ και 30 περίπουχρόνια, από πρόσφυγες της πρώτης γενιάς, σου επα-ναφέρουν στη σκέψη βιώματα, όπου τα χρώματα τηςπαλέτας χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν το συναίσθημα, ένα συναίσθημα χρέους προς τους προ-γόνους και ευθύνης για τους νεότερους μέσα από τημυσταγωγία που προσφέρει αυτή η θεία τέχνη. Η έκθεση, με θέμα «Το χρέος», πραγματοποι-ήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του ΠαλαιούΦρουρίου Κέρκυρας, όπου στα τέλη του 1922, ήτανστοιβαγμένοι – προσωρινά εγκατεστημένοι 600 πε-ρίπου πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής.Οι συνθήκες διαβίωσής τους, όπως εύκολα κανείς μπο-

ρεί να φανταστεί, ήταν εξαι-ρετικά δύσκολες. Σε αυτόντον ιερό χώρο, ως απόγονοςπροσφυγικής οικογένειας, ηοποία είχε ζήσει αρκετά χρό-νια στο Παλαιό Φρούριο,κλήθηκα ως καλλιτέχνης ναεκθέσω όχι τα έργα μουαλλά τα συναισθήματά μου.Συναισθήματα που σε πλη-γώνουν, αλλά ταυτόχρονασου δίνουν την ικανοποί-ηση, εφόσον αποδίδεις τιμήσε αυτούς που έχασαν δι-κούς τους ανθρώπους, πουέχασαν τις πατρίδες τους,που έχασαν τα πάντα καιαπό το μηδέν ξεκίνησαν μιανέα ζωή.Για την έκθεση αυτή, οσυνάδελφος φιλοτέχνησε 15έργα (ακουαρέλες). Η έκθε-ση, η οποία πραγματοποι-ήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, παρουσίασε πολύμεγάλη επισκεψιμότητα καιοι κριτικές εστίασαν κυρίωςστο συναίσθημα και τη συγ-κίνηση που ενέπνευσανστους επισκέπτες τα θέματατων έργων, μέσω των οποί-ων αναδείχτηκε η τραγικό-τητα της Μικρασιατικής Καταστροφής. 
Μικρός Πόντιος, η ιστορία, 

τα ήθη, τα έθιμα 
και οι παραδόσεις 

συνεχίζονται. 

Προσφυγοπούλα έτοιμη 
να αφήσει το παιδί της 

σε ορφανοτροφείο, 
με σκοπό την επιβίωσή του. 

Στην έκθεση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
και τον Βουλευτή Κέρκυρας της Ν.Δ. κ. Στέφανο Γκίκα. 

Οικογενειακό βιβλιάριο πρόσφυγα. 

ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΤΟΥ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  ΣΠΥΡΟΥ  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  ΤΗΣ  ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  
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Είναι γνωστή η ιστορία τουΝαστραντίν Χότζα, που κάποιοςτου παραπονέθηκε ότι περνάειχάλια γιατί στο σπίτι του, που εί-ναι ένα δωμάτιο καθώς μένουναυτός, η γυναίκα του, τα παιδιάτου και η πεθερά του. Του λέει οΧότζας βάλε τον σκύλο σου στοσπίτι, τον βάζει και μετά τον ρω-τάει, πώς είναι τώρα τα πράγματα; Χειρότερα τουαπαντά ο άνθρωπος και τότε ο Χότζας τον συμβου-λεύει: “τώρα βάλε και τη γάτα”.Πράγματι ο ταλαίπωρος άνθρωπος το κάνει καιστην ερώτηση του Χότζα για το πως είναι τα πράγ-ματα απαντάει “ακόμα πιο χειρότερα”. Βάλε και τονκόκορα μέσα επιμένει ο Χότζας και στη γνωστή ερώ-τηση ο άνθρωπος που του είχε εκφράσει το παράπονοαπαντάει πως η κατάσταση είναι ακόμα πιο χειρότερη,“Τότε βάλε και τον γάιδαρο μέσα” τον προτρέπει ο Χό-τζας. Μετά και τον γάιδαρο τον ρωτάει για ακόμη μιαφορά πως είναι τα πράγματα στο σπίτι για να πάρειτην απάντηση “ανυπόφορα”. Τότε βγάλε τον γάιδα-ρο τον συμβουλεύει και αρχίζει πάλι να τον ρωτάει γιατο πως είναι η κατάσταση στο σπίτι για να ακούσειτη φράση “λίγο καλύτερα”. Τότε τον συμβουλεύει νααρχίσει να βγάζει ένα-ένα τα ζώα που έβαλε και έτσιήλθε στα ίσα και ένιωθε πως το σπίτι ήταν και ευρύχωρο.Η ιστορία αυτή θα μπορούσε να εφαρμοσθείκατά αναλογία στο κράτος, στην κοινωνία και στηνκαθημερινή μας ζωή, αν θα μπορούσαμε να αποβάλ-λουμε μόνοι μας ή με τις κατάλληλες διαδικασίες απότο κράτος ή από άλλους τρίτους, κάποιες οχληρές κα-ταστάσεις, τις οποίες ανεπαίσθητα, χωρίς να αντι-ληφθούμε, μας έχουν επιβληθεί ή έχουμε αποδεχθείως αναπόφευκτες, και έτσι θα μπορούσε η ζωή μας

να γίνει κάπως καλύτερη.Φυσικά δεν αναφέρομαι στα μεγάλα προβλήμα-τα που μαστίζουν τη χώρα και την υφήλιο, όπως εί-ναι οι γεωπολιτικές αλλαγές ή οι απειλές για τηχώρα μας ή ο πόλεμος στην Ουκρανία, η παγκόσμιαπεριβαλλοντολογική ή επισιτιστική ή ενεργειακή ή οι-κονομική κρίση ή η πανδημία, ενδεχομένως όμως μπορούμε να περιορίσουμε κάποιες από τις συνέπειεςαυτών, αλλά αναφέρομαι κυρίως στα καθημερινά προβλήματα, που μας ταλαιπωρούν.Τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά στις αρμόδιεςαρχές, στις εκάστοτε κυβερνήσεις, στους φορείς,που ιδρύθηκαν από το κράτος, όπως είναι οι ανε-ξάρτητες αρχές, ή από ιδιώτες όπως κάποια σωματείακαι διάφορες ΜΚΟ, ειδικά για να επιλύουν τέτοια προ-βλήματα ή για να μας προστατεύουν από τις συνέπειέςτους και δεν μπορούν να ισχυριστούν άγνοια, που εί-ναι η συνηθισμένη δικαιολογία για την απραξία τους.Όμως όλοι τους ύστερα από κάποια αρχική δρα-στηριότητα υποκύπτουν στην όσμωση και περιπί-πτουν στην δημοσιοϋπαλληλική ρουτίνα και γρα-φειοκρατική αγκύλωση με αποτέλεσμα να παράγουνυποπολλαπλάσιο έργο του αναμενομένου, αλλά κα-νείς δεν ενοχλείται ούτε ζητά ευθύνες, ενώ αντίθεταευημερούν οι αριθμοί, που εμφανίζουν με πανηγυρι-κές ανακοινώσεις, ότι παράγεται έργο, χωρίς όμως ολαός να το αντιλαμβάνεται ή να επωφελείται απόαυτό.Γενικά χαρακτηριστικά της ενσυνείδητης αυτήςπολιτικής είναι ότι στα περισσότερα προγράμματα καισχεδιασμούς εκτελέσεως δημόσιων έργων ή μεταρ-ρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση ή στην εκπαίδευ-ση δεν υπάρχει συνέχεια (followup), αφού ή οι νόμοιμένουν ανενεργοί ή δεν εκδίδονται οι απαραίτητες ΥΑή ΚΥΑ για την εφαρμογή τους και μένουν απλά οι σχετικές πανηγυρικές υπουργικές διακηρύξεις, που

ενδεχομένως μετά μεγάλο χρονικό διάστημα και μεάλλο καθεστώς θα υλοποιηθούν. Διαχρονικά κατάμέσο όρο οι 8 στους 10 νόμους που ψηφίζονται δενεκτελούνται. Το ζήτημα είναι κατ’ εξοχή πολιτικό καιδεν ωφελεί η θέσπιση του νόμου που πρότεινε ο Εμμανουήλ Ροΐδης «ενός νόμου έχομε χρεία, περί τηρήσεως των κειμένων νόμων».Άλλο χαρακτηριστικό του Δημόσιου Τομέα, είναιότι σχεδόν κανένας ΔΥ δεν σηκώνει το τηλέφωνο γιαπληροφορίες και φοβάμαι, ότι σε λίγο δεν θα απαν-τούν ούτε στα e-mail, μολονότι υπάρχει ρητή υπο-χρέωση προς τούτο από τον Κώδικα Διοικητικής Δια-δικασίας. Φυσικά κατά κανόνα δεν απαντούν και στιςδιαμαρτυρίες για μη απάντηση. Η διάταξη που προ-έβλεπε καταβολή αποζημίωσης για μη απάντηση καταργήθηκε. Μετά την ψηφιοποίηση του κράτουςσυντελέστηκε ένα μεγάλο βήμα για την ηλεκτρονικήδιακυβέρνηση της χώρας, αλλά ένας μεγάλος όγκοςεργασίας των ΔΥ ακόμα και η έκδοση συντάξεων εκτε-λείται από ιδιώτες.Το ζήτημα της αξιολόγησης των ΔΥ και των πειθαρχικών ευθυνών είναι σύνθετο, πολιτικό, γιατί κανένας πολιτικός δεν τολμά να απολύσει ΔΥ,που τρούπωσε και κανένας συνδικαλιστής δεν θα τοεπιτρέψει. Άλλωστε με το νέο νόμο του κ. Βορίδη, οΔΥ που υστερεί δεν απολύεται ή τιμωρείται, αλλάστέλνεται σε σεμινάριο για επιμόρφωση.Φυσικά δεν μπορώ να τα καταγράψω όλα τα προ-βλήματα ή να προτείνω λύσεις, γιατί αυτό αποτελείευθύνη του κράτους δικαίου, των θεσμικών οργάνωνκαι φορέων, της κοινωνίας και των πολιτών, αλλά η
ιστορία του Χότζα μας διδάσκει, ότι η λύση των
προβλημάτων πρέπει να γίνεται σταδιακά με
προτίμηση για τα επείγοντα, αλλά για αυτό
απαιτείται συνεχής και σταθερή πολιτική βού-
ληση (Constancevolutes). 

Ο  Χότζας  στο  Δημόσιο
Διδάγματα  για  τη  δημόσια  διοίκηση

Γράφει ο Αρεοπαγίτης ε.τ. Λέανδρος Τ. Ρακιντζής 
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Με μεγάλη χαρά η στήλησήμερα φιλοξενεί τον Αντι-
στράτηγο-Υπαρχηγό ΠΣ ε.α.
Δημήτριο Φαφούτη, ένανεξαίρετο Αξιωματικό και άν-θρωπο και πολύ καλό φίλο μεσημαντικότατη παρουσία καιπροσφορά στο Σώμα και στηνΈνωση Αξιωματικών Πυρο-σβεστικού Σώματος, ιδιαίτερατα πρώτα δύσκολα χρόνια της ίδρυσής της. 

Στρατηγέ, υπηρέτησες επάξια το Σώμα από πολ-
λές θέσεις και τελευταία ως Γενικός Επιθεωρητής Πυ-
ροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος. Τώρα με
την άνεση του χρόνου και με το μάτι του απόστρα-
του, πώς κρίνεις την σταδιοδρομία σου στο Σώμα:Αγαπητέ φίλε Ανδρέα, με την ερώτηση αυτή φέρ-νεις στην μνήμη μου το ξεκίνημα του εργασιακού μουβίου. Μετά την θητεία μου στην Πολεμική Αεροπο-ρία άρχισα να εργάζομαι ως Βοηθός Λογιστή σε μιαμεγάλη Α.Ε. της Θεσσαλονίκης. Για το Πυροσβεστι-κό Σώμα δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Το 1978 μετάαπό προτροπή κάποιων γνωστών μου υπέβαλα ταδικαιολογητικά για κατάταξη στο Σώμα. Με την ει-σαγωγή μου στην Σχολή Πυροσβεστών, τον Οκτώ-βριο του 1978 και σε ηλικία 24 ετών, άρχισε μια πο-ρεία στην ζωή μου η οποία διήρκησε 32 χρόνια. Σεαυτά τα χρόνια φοίτησα στις Σχολές του Σώματος,πήρα το Πτυχίο της Σχολής Νομικών και Οικονομι-κών Επιστημών του Α.Π.Θ. και υπηρέτησα σε διά-φορες Υπηρεσίες και θέσεις, μέχρι την προαγωγή μουσε Αντιστράτηγο και την τοποθέτησή μου στηθέση του Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος. Ταχρόνια αυτά πέρασαν με χαρές, στενοχώριες, άγχοςγια την αντιμετώπιση των διαφόρων συμβάντων,λύπες για τον χαμό συναδέλφων, αρκετή δουλειά καιπολύ κούραση. Το 2010 αποστρατεύτηκα από το Πυ-ροσβεστικό Σώμα υγιής, χωρίς δικαστικές εκκρε-μότητες και χωρίς να έχω σοβαρό τραυματισμό ή θά-νατο συναδέλφου στα συμβάντα που ήμουν επικε-φαλής. Επομένως, εδώ απαντώ και στην ερώτησήσου. Η σταδιοδρομία μου στο Π.Σ. ήταν πάρα πολύκαλή. Το Πυροσβεστικό Σώμα το αγάπησα και νο-μίζω ότι αν θα ξεκινούσα τώρα πάλι θα το επέλεγα.

Ως επικεφαλής δυνάμεων διαχειρίστηκες στην πο-
λυετή σου υπηρεσία πολλά και δύσκολα συμβάντα
(πυρκαγιές, διασώσεις κ.λπ.) θα ήθελα να μου περι-
γράψεις με λίγα λόγια δυο-τρία συμβάντα που έμει-
ναν περισσότερο χαραγμένα στην μνήμη σου:Όντως διαχειρίστηκα πολλά και δύσκολα συμ-βάντα σαν επικεφαλής, τα οποία είχαν αίσιο τέλος.Τα μεγάλα συμβάντα που έλαβα μέρος είτε ως επι-κεφαλής είτε όχι τα θυμάμαι όλα. Τα δύσκολαόμως συμβάντα είναι περισσότερο χαραγμένα στηνμνήμη μου. Οι μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στα πετρελαιοειδή στην Θεσσαλονίκη (ETOIL, EΛΠE, ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ), η μεγάλη και επικίνδυνη διαρροήυγραερίου στις εγκαταστάσεις της Ε.Κ.Ο., η ανα-τροπή αμαξοστοιχίας έξω από την Θεσσαλονίκη πουμετέφερε καύσιμα στα Σκόπια και η πυρκαγιά πουεκδηλώθηκε, οι μεγάλες πυρκαγιές δασών (Χαλκι-δική, Άγιο Όρος, Κέδρινος Λόφος, Αλεξανδρούποληκ.λ.π.) και οι πυρκαγιές στα σύνορα με τα Σκόπια, τηνΑλβανία και τη Βουλγαρία στις οποίες είχαμε πολλές εκρήξεις από νάρκες και βόμβες των διαφόρων πολέμων. Από τις διασώσεις θα αναφέρω μόνο μία. Ότανήμουν Διοικητής στην Π.Υ. Έδεσσας κάποια μέραήρθε ένας νεαρός από την Αθήνα, με σκοπό να βάλει τέλος στη ζωή του εκεί. (Εδώ να αναφέρω ότιείχαμε πολλά τέτοια περιστατικά στην Έδεσσα). Πήδηξε στο κενό από ένα ψηλό και κάθετο βράχο δίπλα στην 2η Μεραρχία και για καλή του τύχη έπεσε πάνω σε ένα δέντρο, το οποίο είχε φυτρώσειστο μέσο του βράχου. Άρχισε να φωνάζει βοήθεια,τον άκουσε ο σκοπός της Μεραρχίας και μας ειδοποίησαν. Έπειτα από μεγάλο κόπο, αρκετήώρα και παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας κα-τέβηκε προς το μέρος του ο τότε Ανθυποπυραγός 

Κοσμίδης Θεόδωρος και τον διασώσαμε χωρίς νατραυματιστεί. Η χαρά όλων για την διάσωση του νεαρού ήταν πολύ μεγάλη.
Φίλε Δημήτρη κατά τη διάρκεια της σταδιοδρο-

μίας σου, πέραν από τα υπηρεσιακά σου καθήκοντα
ασχολήθηκες και με την Ένωση Αξιωματικών Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Τώρα είσαι Πρόεδρος των 
Αποστράτων Πυροσβεστών Μακεδονίας και από ότι
γνωρίζω με ενεργή παρουσία στα κοινά και ως ανή-
συχο πνεύμα που είσαι, περιέγραψέ μου την ζωή σου
ως Απόστρατος:Φίλε Ανδρέα πάντα ήμουν ανήσυχο πνεύμα καιήθελα να είμαι μέσα στα κοινά. Αυτό ξεκίνησε απότις σπουδές μου στην 1η Δημόσια Σχολή ΛογιστώνΘεσσαλονίκης που εκλέχθηκα Πρόεδρος των σπου-δαστών. Στην Ένωση Αξιωματικών Π.Σ. ήμουν μέ-λος από τα πρώτα χρόνια, διετέλεσα μέλος του Δ.Σ.και Αντιπρόεδρος της Ένωσης και επί πολλά χρόνιαυπεύθυνος για την Κεντρική Μακεδονία. 

Τα χρόνια μετά την αποστρατεία μου ασχολή-θηκα ενεργά με την πολιτική τόσο στην περιοχή τηςΘεσσαλονίκης αλλά και Πανελλαδικά. Επίσης έβα-λα υποψηφιότητα στις Περιφερειακές εκλογές στηνΚεντρική Μακεδονία. Είναι μια ωραία διαδρομή ναέχεις ενεργή παρουσία και να προσφέρεις στα κοι-νά της περιοχής που κατοικείς. Δίνει συγκινήσεις καιέρχεσαι κοντά με πολλούς ιδιαίτερους ανθρώπους.Από την αποστρατεία μου και μετά εκλέγομαιστο Δ.Σ. του Συλλόγου Αποστράτων Π.Σ. Θεσσαλο-νίκης και τα τελευταία 5 χρόνια είμαι ο Πρόεδρος του

Συλλόγου. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στις 27/2/1980 καιάτυπα τον ονομάζουμε και Σύλλογο ΑποστράτωνΜακεδονίας, καθώς υπάρχουν εγγεγραμμένα μέληκαι από άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Δια-θέτει ιδιόκτητο γραφείο σε ακίνητο που αγοράσθηκεαπό τους παλαιούς συναδέλφους με δικά τους έξο-δα και ασχολείται με τα θέματα που απασχολούντους απόστρατους της περιοχής. Για την διατήρη-ση της επαφής μεταξύ των αποστράτων συναδέλ-φων διοργανώνει ο Σύλλογος συχνά συνεστιάσεις,χορούς και εκδρομές στο εσωτερικό και το εξωτε-ρικό. Τα 5 χρόνια που είμαι Πρόεδρος έχουν πραγ-ματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία περισσότερες από10 εκδρομές. Ακόμη, κάθε χρόνο διοργανώνεται καιη κοπή της βασιλόπιτας.Αγαπητέ Ανδρέα όσο θα είμαι καλά και υγιής θαασχολούμαι με αυτά που αγαπώ και θα προσφέρωόπου και όπως μπορώ. Πάντοτε πορεύθηκα με τηνβοήθεια του Θεού και στη ζωή και στη σταδιοδρο-μία μου στο Πυροσβεστικό Σώμα.Τελειώνοντας αυτή τη συνομιλία μας θα ήθελανα χαιρετίσω όλους τους συναδέλφους που θα τηνδιαβάσουν και να ευχηθώ να έχουν υγεία και χαρέςτόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους.
Φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ από καρδιάς γιατην άμεση ανταπόκρισή σου στο κάλεσμά μου καιτην πολύ καλή συζήτηση που είχαμε. Σου εύχομαιατομική και οικογενειακή υγεία, ευτυχία και δύνα-μη για να συνεχίσεις να συμμετέχεις και να προσφέρεις στα κοινά, που τόσο πολύ σου αρέσουν. 

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Του  Αντιστράτηγου  ΠΣ  ε.α.  Ανδρέα  Αθ.  Μαρκαντώνη 

ΙΣΤΟΡΙΑ  &  ΤΕΧΝΗ 

Πίνακας: Η ΄Εξοδος του Άρεως (1894) του Κωνσταντίνου Βολανάκη (1837-1907)  
(Εθνική Πινακοθήκη)Ο πίνακας απεικονίζει την Έξοδο του Άρεως, του ελληνικού πάρωνος, το οποίο περνώντας ανάμεσααπό τα πλοία του στόλου του Ιμπραήμ, που είχαν αποκλείσει τον όρμο του Νεοκάστρου της Πύλου, διέφυγε στην ανοικτή θάλασσα. Η έξοδος του ελληνικού πάρωνος έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου 1825. 
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18 Σεπτεμβρίου 2022, 3ος Ημιμαραθώνιος Καλλιθέας (21,1
χλμ.). Η διαδρομή περνούσε από τον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αλλά και τηνΠλατεία Νερού με την Εσπλανάδα της Καλλιθέας.ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ, χρόνος 02:29:15ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ, χρόνος 02:32:01

25 Σεπτεμβρίου 2022, 7ος Ημιμαραθώνιος «Στα ΄Ιχνη της
Ιεράς Οδού» (21,1 χλμ.). Κατά την αρχαιότητα, την 15η ημέρα τουμήνα Βοηδρομιώνα (ξεκινούσε στις 23 Αυγούστου) τελούνταν η Πομ-πή των Ελευσίνιων Μυστηρίων η οποία εκκινούσε από την Αγοράτης Αθήνας και τερμάτιζε στον χώρο τέλεσης των Μυστηρίων. Τηνέναρξη των αγώνων κήρυξε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικο-νόμου. Εκκίνηση: Κεραμεικός.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ, χρόνος 02:20:28
Αγώνας δρόμου 5 χλμ. (Ελευσίνα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΣΗΣ Χρόνος 00:35:38

25 Σεπτεμβρίου 2022, 37ος Γύρος Πάρνηθας (16 χλμ.),ορεινός αγώνας δρόμου με 400μ. υψομετρική διαφορά. Εκκίνηση: Εκκλησάκι Αγίας Τριάδας Πάρνηθας, υψόμετρο 1000 μ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ, χρόνος 01:49:46. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

Τ ον καθιερωμένο όρκο έδωσαν οι είκοσι πέντε (25) νέοι Ανθυπο-πυραγοί της 47ης εκπαιδευτικής σει-ράς, τάξεως 2022, «Πυροσβέστης Αθανάσιος Καπουτσής», κατά τη διάρ-κεια τελετής, που πραγματοποιήθηκετην Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Κάτω Κηφισιά.Τα πτυχία στους είκοσι έναν (21) νέους και στις τέσσερις (4) νέες Ανθυποπυραγούς επέδωσε η Α.Ε. η
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου,παρουσία του Υπουργού ΚλιματικήςΚρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Χρήστου Στυλιανίδη, ως εκπροσώ-που της Κυβέρνησης και του Προ-ϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υπο-στήριξης Υποστράτηγου ΠΣ ΙωάννηΣταμούλη, ως εκπροσώπου του Αρ-χηγού του Πυροσβεστικού ΣώματοςΑντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου.Στην τελετή χοροστάτησε ο Προ-ϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρε-σίας της ΕΛ.ΑΣ. Αστυνόμος Β΄ Αρχι-μανδρίτης Αλέξιος Κουρτέσης.Στη συνέχεια, ο Διοικητής της Σχο-λής Ανθυποπυραγών, ΑρχιπύραρχοςΔημήτριος Καλιανιώτης ανέγνωσε τηνημερήσια διαταγή. Κατά την έναρξητης ομιλίας του απευθυνόμενος στηνΑ.Ε. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-κρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλουτόνισε: «Η Σχολή Αξιωματικών της Πυ-

ροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο
της αποστολής της, αποδίδει σήμερα
στο Πυροσβεστικό Σώμα το νέο στελε-
χιακό δυναμικό του. Η παρουσία σας 
σήμερα στην Πυροσβεστική Ακαδημία,
καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον
σας για το έργο και την προσπάθεια που
καταβάλλουμε και μας οπλίζει με δύ-
ναμη για να συνεχίσουμε την προσπά-
θειά μας τόσο το διοικητικό, όσο και το
διδακτικό προσωπικό της Σχολής, το
οποίο αισθάνομαι την ανάγκη να ευ-
χαριστήσω δημόσια. Επιτρέψτε μου
να σας διαβεβαιώσω, ότι οι είκοσι πέν-
τε (25) Νέες και Νέοι Ανθυποπυραγοί
που αποφοιτούν σήμερα, ανταποκρί-
θηκαν επάξια στις δοκιμασίες και τις
απαιτήσεις της Σχολής, και πλέον είναι

έτοιμοι να εκτελέσουν πλήρως και απο-
τελεσματικά τα νέα τους καθήκοντα, για
την προστασία της ζωής και της περι-
ουσίας των πολιτών και του Κράτους».Απευθυνόμενος στις Νέες και στουςΝέους Ανθυποπυραγούς μεταξύ άλλωνανέφερε: «… Η 47η εκπαιδευτική σειρά
Δοκίμων Ανθυποπυραγών, φέρει το
όνομα του αδικοχαμένου Πυροσβέστη
Αθανάσιου Καπουτσή, που έχασε τη
ζωή του στις 5 Αυγούστου 1961, όταν
ανετράπη το πυροσβεστικό όχημα, με
το οποίο μετέβαινε για την κατάσβεση
πυρκαγιάς στο χωριό Αρφαρά έξω από
την Καλαμάτα… Η είσοδός σας στη
Σχολή πριν από τέσσερα χρόνια με το
σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων
και η τελική αποφοίτησή σας, αποτελεί

για την Σχολή Αξιωματικών και για το
Πυροσβεστικό Σώμα, την απαρχή μίας
νέας εποχής. Η σημερινή ημέρα είναι για
εσάς ορόσημο στην Πυροσβεστική σας
σταδιοδρομία, αλλά και στη ζωή σας,
διότι εισέρχεσθε σε έναν νέο εργασια-
κό στίβο με πολύ υψηλές απαιτήσεις…».Παρευρέθησαν, επίσης, ο Αντιπρό-εδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας,εκπροσωπώντας τη Βουλή των Ελλή-νων, η Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθη-νών Χαρά Καφαντάρη, ως εκπρόσω-πος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η Βουλευτής ΝοτίουΤομέα Αθηνών Τόνια Αντωνίου, ως εκ-πρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ., οΒουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΝίκοςΠαπαναστάσης, ως εκπρόσωπος τουΚΚΕ, η Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθη-νών Μαρία Αθανασίου, ως εκπρόσω-πος της «Ελληνικής Λύσης», Εκπρό-σωποι Ενόπλων Δυνάμεων και Σω-μάτων Ασφαλείας, Επίτιμοι Αρχηγοίτου Πυροσβεστικού Σώματος, καθώςκαι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώ-σεων και φορέων.Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώ-ματος παρέστησαν οι Διευθυντές τωνΔιευθύνσεων του Αρχηγείου του Σώ-ματος.Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματι-κών Πυροσβεστικού Σώματος(ΕΑΑΠΣ), εκπροσώπησε ο ΠρόεδροςΑντιστράτηγος-Υπαρχηγός ΠΣ ε.α. Παναγιώτης Βελής. 

Ορκωμοσία  Νέων  Ανθυποπυραγών  47ης Εκπαιδευτικής  Σειράς,  Τάξεως  2022 

37ος Γύρος Πάρνηθας (εκκίνηση Εκκλησάκι Αγίας Τριάδας) 

ΓΩΝΙΑ…  ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ  &  ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ 
ΜΕ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΠΟΙΗΣΗ

«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα, ότι μου
υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής απ' ότι έχω ζήσει έως
τώρα.Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε μια σακούλακαραμέλες: τις πρώτες τις καταβρόχθισε με λαιμαργία αλλάόταν παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες, άρχισε να τις γεύε-ται με βαθιά απόλαυση.Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώσεις όπου συ-ζητούνται, καταστατικά, νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοίκανονισμοί, γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τουςηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει.Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριότητες.Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί. Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιροσκόπους.Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιμήσουν τους ικανότερους για να οικειο-ποιηθούν τη θέση τους, το ταλέντο τους και τα επιτεύγματά τους.Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίω-μα. Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόμενο. Mετά βίας για την επικεφαλίδα.Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλους και τις επικεφαλίδες. Θέλω την ου-σία, η ψυχή μου βιάζεται. Μου μένουν λίγες καραμέλες στη σακούλα.Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη υπόσταση. Που μπορούν να γελούν με τα λάθητους. Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους. Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν απότην ώρα τους. Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους. Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιο-πρέπεια. Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με την αλήθεια και την ειλικρί-νεια.Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που ξέρουν να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων.Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα της ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς μεαπαλά αγγίγματα στην ψυχή.Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την ένταση που μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου χαρίσει.Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις καραμέλες που μου απομένουν. Είμαι σίγουροςότι ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες απ' όσες έχω ήδη φάει.Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημένος και σε ειρήνη με τη συνείδησή μουκαι τους αγαπημένους μου…» 

Mario de Andrade
Βραζιλιάνος Συγγραφέας – Ποιητής (1893-1945) 

N. G. 


