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Επειδή τα γεγονότα τρέχουν, για άμεση ενημέρωση κάθε μέρα... μπες στο www.peaps.gr
Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook www.facebook.com/peaps

Το Διοικητικό
Συμβούλιο
της ΠΕΑΠΣ
εύχεται σε όλους
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Το ωράριο
λειτουργίας
των γραφείων μας
Τα γραφεία της
Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων
Πυροσβεστικού
Σώματος λειτουργούν κάθε Τρίτη και
Πέμπτη 10-12 το πρωί (εκτός
εορτών), στην Ομόνοια, οδός
Πατησίων 5 (μέσα στη στοά),
7ος όροφος.
Τηλ.:210 5238569

Αναδρομικά συντάξεων:
Ποιά ποσά διεκδικούνται
Σ

ύγχυση και ποικίλες ερμηνείες, σε σχέση
πάντα με την υπόθεση των αναδρομικών
που διεκδικούν οι συνταξιούχοι, προκάλεσε
η είδηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε
συνταγματικές τις περικοπές που έγιναν στις
συντάξεις το 2010.
Έγκριτοι εργατολόγοι υποστηρίζουν ότι η
συγκεκριμένη απόφαση, που λήφθηκε στις 2
Δεκεμβρίου 2015 αλλά δημοσιεύτηκε στις 19
Σεπτεμβρίου 2018, δεν αλλάζει κάτι στην υπόθεση διεκδίκησης των αναδρομικών και δη αυτών
που απορρέουν από τα δώρα (Χριστουγέννων,
Πάσχα και επιδόματος αδείας).
Όπως εξηγούν:
Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη κρίνει
συνταγματικές τις περικοπές στις συντάξεις (κούρεμα
δώρων) που έγιναν με το ν. 4024/2010. Ως εκ
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6ήμερη εκδρομή σε
Βουδαπέστη - Βιέννη - Νις - Βελιγράδι
22 ΕΩΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
 





ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΤΗΣ ΠΕΑΠΣ
Παρακαλούνται όσα από τα
μέλη μας δεν έχουν υπογράψει ακόμα την υπεύθυνη δήλωση να κρατείται η
συνδρομή τους, από τη σύνταξη, να το πράξουν. Η δήλωση είναι αναρτημένη
στο:
www.peaps.gr

τούτου, η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σ’
ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και όχι τους εν
ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, δεν δημιουργεί
νέα δεδομένα.






 






 







 







 





 

  
ετά την επιτυχή (περσινή) εκδρομή στις Δαλματικές ακτές, η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, καλεί τα μέλη και τους
φίλους της να συμμετάσχουν στη νέα της ευρωπαϊκή
 
 

 

εξόρμηση.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 697 4045 719


Δραστηριότητες περιφερειακών











ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΝΙΣ
Aναχώρηση στις 06:30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη
στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας
και συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το συνοριακό
σταθμό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδρομή μας έξω από τα Σκόπια, μας
οδηγεί στην περιοχή της ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινή αναχώρηση για ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της ΣΕΡΒΙΑΣ το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
και το ΝΟΒΙΣΑΝΤ φθάνουμε στα σύνορα της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και την πόλη του ΣΕΓΚΕΤ.
Συνέχεια στη σελίδα 9

συλλόγων Αποστράτων Π.Σ.

Στέγη Πυροσβεστικού
Πολιτισμού

Σατιρίζοντες φωτιές
και πυροσβέστες

Στη σελίδα 4

Στη σελίδα 2-3

Στη σελίδα 6

Σελίδα 2

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Στέγη Πυροσβεστικού Πολιτισμού

Εκδήλωση προς τιμή των ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ

Ρ

ίγη αθλητικής (και όχι μόνο) συγκίνησης διακατείχαν όλους τους παρευρισκόμενους στην κατάμεστη αίθουσα της Ένωσης, όταν είδαν μπροστά
τους (κάποιοι για πρώτη φορά) συναδέλφους που
με το αθλητικό τους ήθος, την υπηρεσιακή ευσυνειδησία και τις διακρίσεις τους, έγιναν οι καλύτεροι
πρεσβευτές του Πυροσβεστικού Σώματος σε κάθε
άκρη της Ελλάδας αλλά και στα πέρατα της γης.
Όπως τόνισε και ο επ. Υπαρχηγός και υπεύθυνος
της Στέγης Πυροσβεστικού Πολιτισμού, Χρήστος
Μητροπέτρος, στην εναρκτήρια ομιλία του, η τιμή
που πρέπει στους συγκεκριμένους συναδέλφους,αλλά
και σε όλους τους παλαίμαχους πυροσβέστες-αθλητές,
είναι ηθική υποχρέωσή μας όχι μόνο γιατί μέσα από
την αθλητική τους δράση τίμησαν και δόξασαν το
Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και επειδή αυτοί ήταν οι
πρώτοι ‘καθηγητές φυσικής αγωγής’ στις πυροσβεστικές μας σχολές και βοήθησαν τους δόκιμους να
κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαρκούς άθλησης
που βοηθάει τον πυροσβέστη να ανταποκρίνεται καλύτερα και ασφαλέστερα στα καθήκοντά του.
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Γιαννάκος, με τη
σειρά του, αφού εξήρε την αθλητική και υπηρεσιακή
ιστορία των παρευρισκόμενων βετεράνων, σημείωσε
πως στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
και του ιδίου, προσωπικά, είναι η εκδήλωση αυτή να
είναι το ξεκίνημα μιάς προσπάθειας για την αξιολόγηση και προβολή του έργου που έχουν επιτελέσει
διαχρονικά οι πυροσβέστες-αθλητές στο Σώμα,
επ’ωφελεία όλων των συναδέλφων.
Όπως επεσήμανε ‘η σημερινή εκδήλωση γίνεται
προς τιμήν ΟΛΩΝ των συναδέλφων που ασχολήθηκαν
με τον αθλητισμό (χωρίς να ατονίσουν το ενδιαφέρον
τους προς τα πυροσβεστικά τους καθήκοντα) και οι
τιμητικές διακρίσεις που θα απονεμηθούν απόψε σε
κάποιους συναδέλφους-μέλη της Π.Ε.Α.Π.Σ. έχουν
σκοπό, στο πρόσωπο του τιμώμενου να τιμηθούν
όλοι οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο άθλημα. Έχουμε βάλει στόχο, που με τη
βοήθειά σας θα τον πετύχουμε και πριν το τέλος της
φετινής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί μία πολύ μεγαλύτερη εκδήλωση όπου θα τιμηθούν, ένας προς
ένας, όλοι οι πυροσβέστες-αθλητές. Παράλληλα θα
προετοιμαστεί και θα παρουσιαστεί, στην εν λόγω
εκδήλωση, ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ-ΑΘΛΗΤΗ’.
Προς τούτο παρότρυνε όσους έχουν φωτογραφικό
υλικό από την αθλητική τους δράση, μαζί με ένα πυροσβεστικό-αθλητικό βιογραφικό να τα παραδώσουν
στην Επιτροπή που θα συγκροτηθεί στη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου και η οποία θα ασχοληθεί
με τη συγκέντρωση και επιμέλεια έκδοσης του παραπάνω λευκώματος.
Επί πλέον στόχος του Δ.Σ., όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, είναι η δημιουργία της ΛΕΣΧΗΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
(ΛΕ.Β.Α.Π.Σ.), υπό τη στέπη της Ένωσης, με σκοπό
την αξιοποίηση των συνταξιούχων συναδέλφων που
ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό προς όφελος τόσο
των συναδέλφων όσο και άλλων κοινωνικών ομάδων
και προσώπων. Άλλωστε αρκετοί από τους πρώην
πυροσβέστες-αθλητές, εξακολουθούν να βρίσκονται
στις αθλητικές επάλξεις από διάφορα πόστα (προ-

πονητές, παράγοντες, επαγγελματίες του είδους κλπ).
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικών πλακετών, ως ακολούθως:
1. Στον επίτιμο Υπαρχηγό Π.Σ. και ιδρυτή του
Τμήματος Αθλητισμού, Δημήτριο Σάββα, ο οποίος
ασχολήθηκε με το άθλημα της πάλης, επί σειρά ετών,
σαν αθλητής και προπονητής.
Ξεκίνησε την αθλητική του δράση το 1952, στην
Πολωνία όπου μεγάλωσε και το 1956 συμμετείχε
στην εθνική ομάδα της χώρας αυτής.
Πρωτοαγωνίστηκε με τα ελληνικά χρώματα, το
1961, στους Βαλκανικούς Αγώνες, στα Σκόπια και
το 1964, σε ηλικία 25 ετών, πήρε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο ενώ το 1968, διακρίθηκε
στους αντίστοιχους του Μεξικού.
Ήταν, επί σειρά ετών πρωταθλητής Ελλάδας.
Στο Πυροσβεστικό Σώμα εντάχθηκε το 1963.
Σαν προπονητής, έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Μονάχου (1972), του Μόντρεαλ (1976),
της Μόσχας (1980) και του Λος Άντζελες (1984).
Το 1991 ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπαρχηγού
Π.Σ.
Την απονομή, στο παραπάνω μέλος της Π.Ε.Α.Π.Σ.,
έκανε ο επ. Αρχηγός Στυλιανός Στεφανίδης.
2.Στον πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή της
ομάδας του Σώματος Χρήστο Αντωνόπουλο ο οποίος
μεγαλούργησε αθλητικά μέσα από τις τάξεις μεγάλων
ομάδων της χώρας όπως είναι η ΑΕΚ κ.α. και το πέρασμά του από τις βάρδειες του 4ου πυροσβεστικού
σταθμού Αθηνών, έχει αφήσει χαραγμένη στη μνήμη
των συναδέλφων του, χαρούμενες στιγμές από την
καθημερινότητα του έλληνα πυροσβέστη.
Ηταν δε από τους πρωτοπόρους στην ίδρυση του
συνδικαλισμού στο πυροσβεστικό σώμα, συμμετέχοντας μάλιστα και στο Δ.Σ. της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (το 1988).
Μέχρι και σήμερα ενεργοποιείται αθλητικά με
τους παλαίμαχους της ΑΕΚ.
Την απονομή έκανε ο επ. Υπαρχηγός Νίκος Κοτσιώρης.
3. Στον ποδηλάτη, Στέλιο Βάσκο, ο οποίος ανάλωσε
τη ζωή του στο άθλημα που αγάπησε από την παιδική
του ηλικία και τον βοήθησε στην κάθοδό του από τα
Τρίκαλα στην Αθήνα.
Υπήρξε βαλκανιονίκης, επί σειρά ετών και πρωταθλητής Ελλάδας.
Συμμετείχε σε δύσκολους ποδηλατικούς αγώνες
σε πολλά σημεία του πλανήτη και οι επιδόσεις του
είναι αξιομνημόνευτες. Βγήκε 2ος στον γύρο του
Μεξικού και 3ος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Πυρο-

σβεστών, στη Στοκχόλμη.
Έτρεξε, για φιλανθρωπικό σκοπό τον γύρω της
Ευρώπης, το 2017, ξεπερνώντας τα ανθρώπινα όρια
και τις αντοχές των αθλητών ,αφού κατόρθωσε να
καλύψει 7.000 χλμ, σε 22 μέρες, διασχίζοντας 16
χώρες και επιτυγχάνοντας τον ταχύτερο γύρο της
γηραιάς ηπείρου. Μετά από έρευνα που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαπιστώθηκε
πως, κατά την διάρκεια του παραπάνω εγχειρήματος,
η καρδιά του Στέλιου διοχέτευσε πάνω από 160
τόνους αίματος και οι πνεύμονές του διαχειρίστηκαν
1,5 εκατομύρια λίτρα αέρα με ευχέρεια κάλυψης
πάνω από 196.000 θερμίδων.
Για το αθλητικό και φιλανθρωπικό του έργο, τιμήθηκε από τον δήμο Τρικκαίων, με το μετάλλιο της
Πόλης.
Την απονομή έκανε ο επ. Υπαρχηγός, Χρήστος
Μητροπέτρος.
4. Στον κορυφαίο αθλητή της χρονιάς (1976), σύμφωνα και με την απόφαση του Π.Σ.Α.Τ., αρσιβαρίστα
Νίκο Ηλιάδη, ο οποίος δόξασε τα ελληνικά χρώματα
στην Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ, που διεξήχθη την
ίδια χρονιά, σηκώνοντας, συνολικά 340 κιλά. Μία
επιτυχία πρωτόγνωρη για την Ελλάδα την εποχή
εκείνη που τον κατέταξε στην 4η θέση της παγκόσμιας
κατάταξης.
Είχε προηγηθεί και η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, το 1972.
Επι σειρά ετών υπήρξε πρωταθλητής ελλάδας, στη
άρση βαρών φέρνοντας πολλά μετάλλια στο πυροσβεστικό σώμα μέσα από τη συμμετοχή του σε αγώνες
των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
Την απονομή έκανε ο επ. Υπαρχηγός Κώστας
Σκορδαλής.
5. Στον επί σειρά ετών πρωταθλητή Ελλάδος, στην
πάλη και προπονητή της εθνικής μας ομάδας, Δημήτρη
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Θανόπουλο, ο οποίος:
Το 1980 πήρε μέρος στην Ολυμπιάδα της Μόσχας. Το
1983 κατετάγη 2ος στους Μεσογειακούς αγώνες και 2ος,
επίσης, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του CISM. To 1984
διατήρησε την ίδια θέση στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες
και το 1988 πάλεψε και στην αντίστοιχη της Σεούλ.
Το 1985 πρωταγωνίστησε στην ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
Την απονομή έκανε ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Α.Π.Σ.,
Θύμιος Τσούνας.
6. Στον πυροσβέστη-αθλητή-ποδοσφαιριστή, με τις περισσότερες, ίσως, παρουσίες σε διαφορετικές ομάδες των
ελληνικών πρωταθλημάτων, διαφόρων κατηγοριών, Σταύρο
Μπάκα, ο οποίος διετέλεσε και προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Πυροσβεστών Ελλάδας
(Α.Ε.Π.Ε.) καθώς και μέλος του Δ.Σ. αυτής.
Στην πολύχρονη αθλητική του διαδρομή, πέρασε από τον
Περαμαικό, τον Απόλλωνα Αθηνών, την Προοδευτική, την
Ξάνθη, τον Ατρόμητο Πειραιά, τον Βύζαντα Μεγάρων, τον
Παναιγιάλειο, την εθνική ερασιτεχνών, την εθνική ελπίδων,
κ.α. ομάδες.
Ακόμη και σήμερα, συμμετέχει στα αθλητικά κοινά μέσα
από τους παλαίμαχους του Πειραιά.
Την απονομή έκανε, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Π.Σ., Κώστας
Γιαννάκος.
7. Στον αρσιβαρίστα, στην κατηγορία των 56 κιλών, Γιάννη
Κατσαϊδώνη, ο οποίος επί μία σχεδόν 20ετία (1973-1990)

ήταν πρωταθλητής ελλάδας. Συμμετείχε, μεταξύ άλλων και
στις Ολυμπιάδες της Μόσχας (1980) και του Λος Άντζελες
(1984), ενώ διετέλεσε και προπονητής της εθνικής ομάδας
άρσης βαρών, την εποχή που αυτή μεσουρανούσε και έφερνε
τις εθνικές διακρίσεις τη μία μετά την άλλη (με πρώτο προπονητή τον Χρήστο Ιακώβου).
Την απονομή έκανε το Μέλος του Δ.Σ, της Π.Ε.Α.Π.Σ.,
Σίσσυ Σφυρή.
8. Στον θεσσαλονικιό αρσιβαρίστα, Γιάννη Σιδηρόπουλο
που εκτός από πρωταθλητής Ελλάδας, έλαβε μέρος, το 1988
και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ της Ν. Κορέας,
όπου και κατέλαβε την 6η θέση στην κατηγορία του.
Την απονομή έκανε ο πρώην Τμηματάρχης του Τμήματος
Αθλητισμού Α.Π.Σ., Απόστολος Μπονόβας.
Όλοι οι τιμηθέντες, κατά την ολιγόλεπτη ομιλία τους,
εστίασαν στο γεγονός πως το Πυροσβεστικό Σώμα και οι
διοικούντες αυτό καθώς και όλοι οι συνάδελφοί τους ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης, στάθηκαν αρωγοί στην αθλητική
τους προσπάθεια και τους ευχαριστούν από καρδιάς.
Νοιώθουν δε υπερήφανοι που φόρεσαν την πυροσβεστική
στολή, κατά την υπηρεσιακή τους σταδιοδρομία και ελπίζουν
να συνεισέφεραν, έστω και λιγάκι, στην ανάπτυξη του αθλητισμού μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί συνάδελφοι-αθλητές από διάφορα αθλήματα όπως την πάλη,
την άρση βαρών, το ποδόσφαιρο, την υδατοσφαίριση, τη
χειροσφαίριση, την ποδηλασία, τον στίβο κ.α.

Οι ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ-ΠΟΙΗΤΕΣ και το πολύτιμο έργο τους

Η

Στέγη Πυροσβεστικού Πολιτισμού, το πολιτιστικό
στέκι της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ.),
εγκαινίασε τη νέα χρονιά με
μία σημαντική εκδήλωση που
ήταν αφιερωμένη σε κάποιους ξεχωριστούς συναδέλφους, στους ‘ΠυροσβέστεςΠοιητές’.
Σκοπός της τιμητικής αυτής
παρουσίασης, που πραγματοποιήθηκε στις 5-2-2019, ήταν
να προβάλει, στο πυροσβεστικό (αλλά και και στο ευρύτερο) κοινό, τις ποιητικές ανησυχίες κάποιων ταλαντούχων συναδέλφων (εν ενεργεία
και συνταξιούχων). Εκείνων που, αφήνοντας για λίγο κατά
μέρος το δύσκολο πυροσβεστικό τους έργο, καταπιάστηκαν με τη γραφίδα και μέσα από τους στίχους των ποιημάτων τους, κατέγραψαν, με γλαφυρό τρόπο, την καθημερινότητα του έλληνα πυροσβέστη και όχι μόνο.
Όπως τόνισε, στην εναρκτήρια ομιλία του και ο υπεύθυνος της Στέγης Πυροσβεστικού Πολιτισμού, επίτιμος Υπαρχηγός Π.Σ.,Χρήστος Μητροπέτρος, στα πρόσωπα των συναδέλφων Γιάννη Τσαρτσάλη, Χρήστου Φλώρου, Γιώργου
Παναγιωτακόπουλου και Χρήστου Κουμουτσέα, η
Π.Ε.Α.Π.Σ. τίμησε όλους τους έλληνες πυροσβέστες-ποιητές, επώνυμους ή λιγότερο γνωστούς στην πυροσβεστική
μας οικογένεια, εν ζωή ευρισκόμενους ή αναπαυμένους.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης,
Κων/νος Γιαννάκος, χαιρετίζοντας τους τιμώμενους και το
ακροατήριο, είπε πως είναι τιμή
για τον ιστορικό σύλλογο των
Αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος, που φιλοξενεί
μία τόσο σημαντική εκδήλωση,
η διοργάνωσή της οποίας ήταν
χρέος τιμής προς τους ξεχωριστούς αυτούς συναδέλφους.
Δεσμεύτηκε δε πως η Στέγη
Πυροσβεστικού Πολιτισμού και
η ‘Εφημερίδα των Αποστράτων’ θα συνεχίσουν να προβάλουν το πολιτιστικό, καλιτεχνικό και εικαστικό έργο των
συναδέλφων, εν ενεργεία ή σε αποστρατεία ευρισκομένων.
Τα τιμώμενα πρόσωπα, μετά από προτροπή του κ. Μητροπέτρου, παρουσίασαν, εν συντομία, το ποιητικό τους
έργο και την ιστορική τους διαδρομή μέσα από τις τάξεις
του Πυροσβεστικού Σώματος και ολοκλήρωσαν με την
απαγγελία κάποιων από τα ποιήματά τους.
Ακολούθησε η απονομή αναμνηστικών πλακετών και η
βραδυά έκλεισε με μικρή δεξίωση και πολύ κουβέντα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αρκετά
από τα μέλη της Π.Ε.Α.Π.Σ. και εν ενεργεία συνάδελφοι.
Παραβρέθηκε και ο απόστρατος αστυνομικός-ποιητής
(και φίλος της Ένωσης) Τριαντάφυλλος Μπαλωμένος, ο
οποίος και απήγγηλε ποιήματά του.

ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΠΕΝΤ’ ΕΞΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ
ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
ΦΙΛΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Μ’ ΑΓΑΠΗ ΚΙ’ ΟΡΕΞΗ ΠΟΛΥ
ΜΑΣ ΕΠΑΙΡΝΕ ΒΡΑΔΑΚΙ
ΔΟΥΛΕΥΑΜΕ ΜΕ ΟΡΕΞΗ
ΚΙ’ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΜΕΡΑΚΙ
Ο ΕΝΑΣ ΕΣΧΕΔΙΑΖΕ
Ο ΑΛΛΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΣΕ
ΚΙ’ Ο ΑΛΛΟΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΦΕ
ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΟΥΣΕ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕ
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΚΑΤΙ
ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΔΥΣΒΑΤΟ ΠΟΛΥ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ
ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΟΜΩΣ ΑΡΧΙΣΕ
ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΤΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΚΙ’ ΕΝΑ ΔΕΙΛΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ
Τ’ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΑΝΑΜΕ
ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΜΑΪΟΥ
ΗΡΘΑΝ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΟΛΛΟΙ
ΤΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΛΑ
ΚΙ’ ΕΞΑΙΣΙΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΩΣ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΝΕ
ΜΙΚΡΟΙ ΜΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ
ΕΤΟΥΤΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ
ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΙΑ ΚΑΛΛΗ
ΟΜΩΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΟΙ
ΘΕΡΜΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΑΣ
ΞΕΡΕΤΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ ΑΥΤΟ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
ΜΕΣΩ ΠΟΛΛΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ
ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΥΡΟΝΟΜΟΣ - ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τ

ην τρίτη, κατά σειρά, εκδήλωση, για φέτος,
ετοιμάζει το πολιτιστικό κύτταρο της
Π.Ε.Α.Π.Σ., η ΣΤΕΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Την Πέμπτη 9 Μαίου, 2019 και ώρα 7η απογευματινή, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με
θέμα ‘το δημοτικό τραγούδι του λαού μας και
οι πυροσβέστες’, στην αίθουσα εκδηλώσεων

της Π.Ε.Α.Π.Σ. (οδός Πατησίων 5, Ομόνοια, 7ος
όροφος). Πολλές εκπλήξεις περιμένουν τα μέλη
μας και τους προσκαλεσμένους, εν όψει και
της καλοκαιρινής ανάπαυλας που ακολουθεί!

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: Το πρωτόκολλο δέχεται καθημερινά 8:00 έως 14:30
και το τμήμα συντάξεων κάθε Παρασκευή 11:00 έως 15:00. Τηλεφωνικό κέντρο: 2103329900
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Δραστηριότητες περιφερειακών συλλόγων Αποστράτων Π.Σ.

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Σ

ε ένα ευχάριστο, εγκάρδιο, συναδελφικό ,ζεστό
κλίμα, στις 25 Ιανουαρίου 2019, έγινε η εορταστική εκδήλωση κοπής πίτας του μελών του
Συλλόγου Συνταξιούχων Πυροσβεστών Ν.Καρδίτσης με τις οικογένειές τους, τις αρχές του
Νομού και όχι μόνο, στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και της Μόνιμης Έκθεσης Γενικών Πυροσβεστικών κλπ υλικών Μουσειακού Χαρακτήρα
στη Νέα Αγορά Καρδίτσης. Εκεί που ήταν η
πρώτη Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας από
την 1-9-1948 έως 19-9-1994.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Αρχιπύραρχος ε.α.
Κωστούλας Χριστόφορος , αφού ευχαρίστησε
θερμά όλους τους παρευρισκόμενους , ευχήθηκε
για τη νέα χρονιά, υγεία ατομική και οικογενειακή
και προκοπή.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους,
εκτός από τα μέλη και τις χήρες των μελών του
συλλόγου, εν ενεργεία πυροσβέστες, φίλοι των
μελών, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφαρσάλων κ.Τιμόθεος. ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφεριακής Ενότητας Καρδίτσας κ.Τσιάκος Βασίλειος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ.Αλεξάκος Φώτης,
ο Δήμαρχος Μουζακίου κ.Κωτσός Γεώργιος, ο
πρώην Δήμαρχος Καρδίτσας κ.Κώστας Παπαλός,

ο πρώην Δήμαρχος Ιθώμης
κ.Σταύρος Παπαγεωργίου,
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ε.Α.Π.Σ.) κ. Κώστας Γιαννάκος, οι Διοικητές της Π.Υ.
Καρδίτσας -Πύραρχός κ.Κορέλας Σωτήριος, της Π.Υ.
Βόλου -Πύραρχος κ.Μπάμπης Πόζογλου, της Π.Υ.
Μουζακίου-Επιπυραγός κ .
Φούκας Στέλιος, οι Υποδιοικητές της Π.Υ. Παλαμά –
κ.Λιάκαρος Στέφανος και
της Π.Υ. Σοφάδων – κ.Ζαβλάγκας Γεώργιος, ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων της 111 Π.Μ. Νέας Αγχιάλου κ. Κωστούλας
Απόστολος, οι εκπρόσωποι συνταξιούχων πυροσβεστών Βόλου κ.κ. Αγγελούσης Νικόλαος, Καζάκος Σπύρος, Παπαβασιλείου Ηλίας και πολλοί
άλλοι.
Οι αρχές του Νομού και όχι μόνο, παίρνοντας
για λίγο τον λόγο, εξήραν το πολυποίκιλο και
ιδιόρρυθμο έργο των εν ενεργεία πυροσβεστών

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Σ

τις πρόσφατες εκλογές της Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Λάρισας και με ομόφωνη απόφαση των μελών
της Γ.Σ., επανεξελέγη πρόεδρος ο Χρήστος
Χαλκιάς όπως και όλα τα υπόλοιπα μέλη του
απερχόμενου Δ.Σ. (για τρίτη συνεχόμενη θητεία).
Τα μέλη της Γ.Σ. ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητες της Ένωσης,
μένοντας απόλυτα ικανοποιημένοι. Έγινε δε,
από τον ταμία και ο Οικονομικός Απολογισμός,
ο οποίος εγκρίθηκε από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας και ακολούθησε
μικρή δεξίωση προς τα μέλη, τους εν ενεργεία
συναδέλους και τους διοικητές των υπηρεσιών
που παρευρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση.
Η Ένωση θέλει να ευχαριστήσει για την παρουσία του και τον δικηγόρο κ. Γεωργακάκη

Αθανάσιο, ο οποίος ενημέρωσε και απάντησε
στις ερωτήσεις των μελών, σχετικά με τις
αγωγές και τις αιτήσεις—ενστάσεις που κατετέθησαν επί των οικονομικών θεμάτων.
Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος
Χαλκιάς
Χρήστος
Αντιπρόεδρος Βαίτσης
Νικόλαος
Γ. Γραμματέας Μπέης
Αθανάσιος
Ταμίας
Παπαντωνίου Γεώργιος
Μέλη
Κουτής
Ευάγγελος
Μαραγκός
Γεώργιος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Η Π.Ε.Α.Π.Σ. εύχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, ν.Λάρισας, καλή δύναμη στο δύσκολο
έργο τους και καλή συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωσή μας.

Η Π.Ε.Α.Π.Σ. ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

Η

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Κίνησης για την
Εθνική Άμυνα (Κ.ΕΘ.Α), απότισε φόρο τιμής στο μνημείο των τριών αξιωματικών
του Πολεμικού Ναυτικού που έχασαν τη
ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους, στα Ίμια. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Π.Ε.Α.Π.Σ., απέθεσαν

λίγα λουλούδια στη μνήμη του Αντιναυάρχου Χ. Καραθανάση, του Αντιναυάρχου Π. Βλαχάκου και του Πλοιάρχου Ε. Γιαλοψού οι οποίοι αποτελούσαν
το πλήρωμα του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη θάλασσα στις 5.30 π.μ. της 31ης
Γενάρη 1996, αφού προηγουμένως είχε
εντοπίσει τους Τούρκους κομάντος, που
είχαν αποβιβαστεί στη μικρή Ίμια.

και συνεχάρησαν τους δραστήριους συνταξιούχους
πυροσβέστες- μέλη του Συλλόγου που χάρη στην
αγάπη και το μεράκι για το Πυροσβεστικό Σώμα
που υπηρέτησαν για πολλά χρόνια, δημιούργησαν
την πρώτη ιδιωτική μόνιμη έκθεση πυροσβεστικών
κλπ υλικών μουσειακού χαρακτήρα στην Ελλάδα,
στην πόλη της Καρδίτσας, ένα μουσείο πολύ
χρήσιμο και επισκέψιμο, με κύριο σκοπό την
προβολή του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος
και τη διαιώνιση της ιστορίας της Π.Υ. Καρδίτσας
και του Πυροσβεστικού Σώματος γενικότερα.
Πριν από την κοπή της πίτας, πραγματοποιήθηκε και η ετήσια γενική συνέλευση του Συλλόγου
Συνταξιούχων Πυροσβεστών ν. Καρδίτσας, η
οποία ολοκληρώθηκε με τη διενέργεια εκλογών
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Εξελέγησαν:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κωστούλας Χριστόφορος (Πρόεδρος)
Βλάχος Ελευθέριος (Αντιπρόεδρος)
Κολοσούσας Ευάγγελος (Γεν. Γραμματέας)
Πατούλας Κων/νος (Ταμίας) και
Μπάδρας Νικόλαος (Μέλος Δ.Σ.)
Β.Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Πούλιος Κων/νος
Γιαννουσάς Γεώργιος και
Μπατράς Μιλτιάδης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ. εύχεται
σε όλους τους εκλεγμένους καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο τους και καλή συνεργασία με την
Πανελλήνια Ένωσή μας.
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Η υγεία μας

Σας αρέσουν τα ψητά;
Σας αρέσει η μπριζόλα στα κάρβουνα και να «ξεροψήνετε» τα τρόφιμα;

Μ

ην ψήνετε τα τρόφιμα σε «γυμνή» φλόγα!
Το ψήσιμο στη θράκα είναι πραγματικά
μία επιβλαβής πρακτική…Οι ετεροκυκλικές αμίνες παράγονται κυρίως σε κρέατα με λίγα λιπαρά
και με ευαίσθητες πρωτεΐνες, όπως είναι τα πουλερικά και τα ψάρια.
Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα πιο
σοβαρό: το λίπος που στάζει στη θράκα πυρολύεται και από τον καπνό του παράγονται πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (που είναι πολύ
πιο επικίνδυνοι από τις ετεροκυκλικές αμίνες),
οι οποίοι επαναδιαλύονται στον υπόλοιπο λιπαρό
ιστό του κρέατος.
Έχει υπολογιστεί ότι μια μπριζόλα στα κάρβουνα έχει τόσα καρκινογόνα, όσα 600 τσιγάρα!
Ευτυχώς που το πεπτικό σύστημα είναι πιο ανθεκτικό από το αναπνευστικό.
Για το θέμα αυτό ο Δρ. Γεώργιος Μπόσκου,
Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου δηλώνει κατηγορηματικά: Μην «ξεροψήνετε» τα τρόφιμα!
Ωστόσο, πολλές φορές τρώτε έξω χωρίς να
έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε στον τρόπο
ψησίματος των ζωικών τροφίμων…
Τι μπορείτε να κάνετε στην περίπτωση αυτή
έτσι ώστε να μειώσετε την πρόσληψη προ-οξει-

δωτικών και καρκινογόνων, μέσω της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων;
Υπάρχουν 2+1 λύσεις:
Η πρώτη αφορά στα ζωικά τρόφιμα που διαθέτουν δέρμα όπως είναι το κοτόπουλο ή το
ψάρι. Στην περίπτωση αυτή τα πράγματα είναι
σχετικά εύκολα!
Ψήστε το κοτόπουλο ή το ψάρι με το δέρμα
τους (πέτσα) και στη συνέχεια απομακρύντε τη!
Με τον τρόπο αυτό δεν θα προσλάβετε τα διάφορα καρκινογόνα (πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, ετεροκυκλικές αμίνες κλπ) που έχουν
αναπτυχθεί κατά τη διαδικασία του ψησίματος
και φυσικά θα έχετε καταναλώσει λιγότερο κο-

ρεσμένο (ζωικό) λίπος, το οποίο στα τρόφιμα
αυτά εντοπίζεται κυρίως στο δέρμα τους.
Η δεύτερη αφορά στην περίπτωση του κόκκινου
κρέατος που ψήνεται χωρίς δέρμα.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει είτε να το μαρινάρετε, είτε απλά να προσθέσετε τρόφιμα με
αντιοξειδωτικές ιδιότητες.
Το μαρινάρισμα με πηγές αντιοξειδωτικών και
η προσθήκη τροφίμων που διαθέτουν αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά (λεμόνι, ξύδι, φυσικά
καρυκεύματα κλπ) αποτελεί μία πολύ καλή λύση
εξουδετέρωσης των ετεροκυκλικών αμινών και
των πολυαρωματικών υδρογονανθράκων που
αναπτύσσονται κατά το ψήσιμο.
Σε κάθε περίπτωση η κατανάλωση, μαζί με το
κρέας, μίας πλούσιας εποχιακής σαλάτας με
ελαιόλαδο και μπόλικο λεμόνι ή ξύδι θα σας
προσφέρει επιπλέον προστασία, αφού θα αυξήσει
την αντιοξειδωτική ικανότητα του πλάσματος.
Η εποχιακή σαλάτα παρέχει ένα πλήθος και
μία ποικιλία σημαντικών αντιοξειδωτικών ουσιών
(φαινολικών ενώσεων) με συνεργική δράση, οι
οποίες εξουδετερώνουν τις «προ-οξειδωτικές»
και «προ-φλεγμονώδεις» ιδιότητες των γευμάτων
που είναι πλούσια σε λίπη, με αποτέλεσμα να
αντισταθμίζεται η αρνητική τους επίδραση.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Χ

αμηλή παραμένει η εμβολιαστική κάλυψη
των ενηλίκων, σχεδόν για όλα τα συνιστώμενα εμβόλια, παρά τις συστάσεις για εμβολιασμό
καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, για την πρόληψη
συγκεκριμένων ασθενειών. Πολλοί ενήλικες δεν
είναι ενήμεροι ότι τα εμβόλια συστήνονται και
για τα υγιή άτομα και ότι ασθένειες όπως η
γρίπη, ο πνευμονιόκοκκος, ο έρπητας ζωστήρας
και ο τέτανος μπορούν να προληφθούν μέσω
του εμβολιασμού. Τα εμβόλια, υπογραμμίζουν
οι ειδικοί, δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, αλλά
βοηθούν και τους ενήλικες να παραμείνουν υγιείς.
Σημειώνεται ότι τα εμβόλια που συστήνονται
στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τους
ενήλικες άνω των 60 ετών είναι, η αναμνηστική
δόση του εμβολίου για τέτανο, διφθερίτιδα ή/και
κοκκύτη, το εμβόλιο της γρίπης ετησίως, τα εμβόλια του πνευμονιόκοκκου (>65 ετών, εκτός
αν συνυπάρχει χρόνιο νόσημα στην ηλικία 6065 ετών) και το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα.
Τα εμβόλια αυτά χορηγούνται δωρεάν από τους
ασφαλιστικούς φορείς.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν σε συνέντευξη
Τύπου, με αφορμή εκστρατεία ενημέρωσης για
τον έρπητα ζωστήρα, η οποία υλοποιείται υπό
την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας
και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με στόχο
την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το
ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο να εκδηλώσει έρπητα
ζωστήρα, τη σοβαρότητα της νόσου και την επίπτωσή της στην ποιότητα ζωής, καθώς και τη δυ-

νατότητα πρόληψής της μέσω του εμβολιασμού.
Ο έρπητας ζωστήρας αρχικά εκδηλώνεται με
ένα επίπονο και φυσαλοειδές εξάνθημα που
προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού
ανεμευλογιάς-ζωστήρα. Περίπου 1 στα 4 άτομα
θα νοσήσει από έρπητα ζωστήρα κάποια στιγμή
στη ζωή του, με τον κίνδυνο να αυξάνεται, καθώς
αυξάνεται η ηλικία. Σχεδόν όλοι οι ενήλικες
(95%), ηλικίας άνω των 50 ετών, βρίσκονται σε
κίνδυνο να εκδηλώσουν έρπητα ζωστήρα, καθώς
έχουν νοσήσει από ανεμευλογιά, κάποια στιγμή,
νωρίτερα, στη ζωή τους. Ο έρπητας ζωστήρας
μπορεί να προκαλέσει μεθερπητική νευραλγία,
μια χρόνια κατάσταση η οποία ορίζεται ως ο
πόνος που διαρκεί για πάνω από 90 μέρες μετά
την εμφάνιση του εξανθήματος, ενώ μερικοί
ασθενείς περιγράφουν αυτόν τον πόνο ως «βασανιστικό». Καθώς οι ασθενείς μεγαλώνουν σε
ηλικία, ο πόνος της μεθερπητικής νευραλγίας
μπορεί να καταστεί πιο σοβαρός και να οδηγήσει
σε κατάθλιψη, εξάντληση, αυπνία, μειωμένη ικανότητα στις καθημερινές δραστηριότητες και

κοινωνική απομόνωση. Ο εμβολιασμός μπορεί
να προλάβει την εκδήλωση του έρπητα ζωστήρα,
καθώς και του μακροχρόνιου νευροπαθητικού
πόνου που μπορεί να προκαλέσει.
Στοιχεία για την επιδημιολογία του έρπητα
ζωστήρα και τη δυνατότητα πρόληψής του παρουσίασε η Λοιμωξιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια
Παθολογίας ΕΚΠΑ Γαρυφαλλιά Πουλάκου: «Ο
έρπης ζωστήρ είναι μια επώδυνη νόσος που
μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες και σοβαρές
επιπλοκές. Επίσης συνδυάζεται με πολύ αυξημένο
κίνδυνο εκδήλωσης εγκεφαλικού και καρδιακού
επεισοδίου». Η κ. Πουλάκου, υπογράμμισε ότι
«σήμερα υπάρχει στη χώρα μας προληπτικό εμβόλιο έναντι του ιού της ανεμοβλογιάς - ζωστήρα,
το οποίο συνιστάται ως μία δόση σε όλα τα
άτομα άνω των 60 ετών, ανεξαρτήτως εάν έχουν
περάσει στο παρελθόν έρπητα ζωστήρα, και
είναι ασφαλές. Δεν χορηγείται σε άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή.»
Την επείγουσα ανάγκη να ενημερωθούν οι
Έλληνες για τη σημασία των εμβολιασμών τόνισε
ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών,
Γιώργος Πατούλης. Πρόσθεσε ότι «το εμβόλιο
του έρπητα δεν έχει ενταχθεί τυχαία στο Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών για τις μεγάλες ηλικίες.
Αποτελεί την καλύτερη πρόληψη, και την μόνη
λύση για να προστατεύσουμε τους αγαπημένους
μας από τον εκτεταμένο πόνο και τα αλυσιδωτά
προβλήματα που μια κρίση της νόσου δημιουργεί»
.
Πηγή: Το Ποντίκι
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΑΤΙΡΙΖΟΝΤΑΣ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Α

πό τότε που πέρασα, πριν σαράντα έξι χρόνια,
το κατώφλι του Πυροσβεστικού Σώματος
άρχισα να συγκεντρώνω, με σεβασμό και αγάπη,
κάθε μορφής έντυπο υλικό που σχετίζεται με σημαντικά γεγονότα της πορείας του Σώματος, τους
λειτουργούς του Πυροσβέστες και το αντικείμενο
της δουλειάς μας. Και νιώθω βαθιά συγκίνηση
κάθε φορά που η τύχη με βοηθά ν’ ανακαλύψω
κάποιο σημαντικό στοιχείο που φωτίζει τα περασμένα μας.
Σημαντική θέση και έκταση, στην πλούσια αυτή
συλλογή μου, καταλαμβάνουν εκατοντάδες ποιητικά
δημιουργήματα, εύθυμα και σοβαρά, που γράφτηκαν κατά καιρούς από τους νεότερους ομότεχνους του Ομήρου, για τη φωτιά και τους πολέμιούς
της Πυροσβέστες. Στον ποιητικό αυτό θησαυρό
συμπεριλαμβάνονται στίχοι από τις αστραφτερές
γραφίδες καταξιωμένων ποιητών, ποιητικές απόπειρες συναδέλφων με τις οποίες εκφράζουνπολλές φορές συγκλονιστικά- τους καημούς, τα
βάσανα, αλλά και το μεγαλείο της δουλειάς μας
και απλοϊκά στιχουργήματα, με τα οποία συνάνθρωποί μας εκφράζουν την άπειρη ευγνωμοσύνη
τους στους Πυροσβέστες σωτήρες τους και υμνούν
τις τιτάνιες προσπάθειές τους σε κατασβέσεις
πυρκαγιών και διασώσεις ατόμων και αγαθών,
που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο.
Επειδή πιστεύω πως είναι, τουλάχιστον εγωϊστικό
ότι γνωρίζει ή κατέχει κανείς να το κρατά σφαλισμένο για τον εαυτό του, θεώρησα χρέος μου να
τα κάνω γνωστά στους συναδέλφους μου. Έτσι,
το 1993 δημοσίευσα, σε τρία διαδοχικά τεύχη της
Πυροσβεστικής Επιθεώρησης, μερικά από τα
ωραιότερα και πιο επαινετικά ποιήματα που γράφτηκαν, για το σινάφι μας. Σήμερα- που τόσο
έχει ανάγκη να γελάσει λίγο το χειλάκι μας- έχω
τη χαρά να σας παρουσιάσω μερικά από τα πιο
χαρακτηριστικά ποιητικά δημιουργήματα που “σατιρίζουν φωτιές και Πυροσβέστες”, με τη συνοδεία
των απαραίτητων σχολίων και πληροφοριών για
τους δημιουργούς τους.
Θα ξεκινήσω την παρουσίαση αυτή με στίχους
του μεγαλύτερου Έλληνα σατιρικού ποιητή του
Γεωργίου Σουρή. Υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής
στο κοινό της εποχής του, κυρίως, χάρη στην
εβδομαδιαία εφημερίδα «Ρωμιός», στην οποία
δυο τύποι- δημιουργήματά του- ο Φασουλής και
ο Περικλέτος, διακωμωδούσαν τα πάντα. Ο σατιρικός ποιητικός τους διάλογος που ακολουθεί,
έχει ως αφορμή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, το
1884, στο Παλάτι και έδωσε την ευκαιρία στον
Σουρή να εκδηλώσει και πάλι τα αντιβασιλικά
του αισθήματα, για τα οποία είχε υποστεί πολλές
διώξεις. Διάχυτη στους πικάντικους στίχους του,
η εκτίμηση και ο θαυμασμός του για τους προδρόμους μας σκαπανείς της Διλοχίας Σκαπανέων,
που εκτελούσαν τότε πυροσβεστικά καθήκοντα.
ΤΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Φασουλής και Περικλέτος,
ο καθένας νέτος σκέτος,
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Ουφ! άφησέ με, Περικλή, και σου’ χω μια λύπη!
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Και για ποιο λόγο, βρε κουτέ; εσένα τι σου λείπει;
έχεις τα παραδάκια σου, έχεις κι εμένα φίλο,
πηγαίνεις και στο Φάληρο,
τρως κάποτε και ξύλο…
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Μα δεν αφήνεις, Περικλή αυτά τα χωρατά σου,

Του επίτιμου Υπαρχηγού Π.Σ. Αντιστρατήγου
Χρήστου Κων. Μητροπέτρου
δεν έρχεσαι για μια στιγμή και λίγο στα σωστά σου;
Εδώ ο κόσμος καίεται…
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Τι καίεται, βρε, πάλι;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Νάτα! λοιπόν στην πυρκαγιά
δεν ήσουν την μεγάλη;
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Ποια πυρκαγιά;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Του Παλατιού.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Εκάη το Παλάτι;
Πάλι σε τρώει, φαίνεται, η έρημή σου πλάτη.
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Μα πώς, μωρέ;
στην πίστη σου δεν πήρες συ χαμπάρι;
Εδώ ο κόσμος σύσσωμος σηκώθη στο ποδάρι
και έτρεχε ξεσκούφωτος στο ντάλα μεσημέρι,
και όλοι εβαστούσανε κι έναν κουβά στο χέρι.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Πάλι τα ίδια μ’ άρχισες και θα σε μπαγκλαρώσω.
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Βρε αφησέ με μια μικρή ιδέα να σου δώσω
γι’ αυτό το φοβερό κακό, που πάλι μας συνέβη,
γιατί εμένα άρχισε ο νους μου να σαλεύει.
Άκου λοιπόν… εφύσαγε ένα μελτέμι πρώτης,
όταν εμπρός μου πέρασε δρομαίος στρατιώτης.
Γειά σου του λέω, αδελφέ, μα στάσου και κομμάτι,
πολλά τα έτη μ’ απαντά… φωτιά εις το Παλάτι!
Τότε κι εγώ, βρε Περικλή, διόλου καιρό δεν χάνω,
το βάζω εις τα τέσσερα και στο παλάτι φθάνω,
και τι να δω, βρε μάτια μου;
… σπίθες, καπνό, φαντάρους,
και τον Τρικούπη στη σκεπή
με δυο ψηλούς κολλάρους,
και να σου πω, βρε Περικλή,
τον θαύμασα στ᾿ αλήθεια...
Είναι ο μόνος άνθρωπος,
πούχει ζωή στα στήθια.
Μπορεί και τον Κουταλιανό ολάκερο να φάει.
αυτός δεν είναι άνθρωπος,
αυτός και που δεν πάει;
στις πυρκαγιές, στα δάνεια,
στις Τράχωνες, στα δάση
στους φόρους, στους προβιβασμούς
κι όπου αλλού προφθάσει.
Προφθαίνει και στο θέατρο
ακόμη του Φαλήρου....
Αυτός είν᾿ άνδρας του πυρός,
καθώς και του σιδήρου,
γιατί σε τούτο τον καιρό όλ’η Ελλάς ανάβει,
και δεν μπορεί κανείς
γιατί και πως να καταλάβει.
Άλλ’ ας αφήσουμε αυτόν
κι ας έλθουμε και πάλι
στη φοβερή την πυρκαγιά και την ανεμοζάλη.
Λοιπόν κοντά στον Πρόεδρο
στεκόταν ο Μαμούρης,
εις τον Μαμούρη δε κοντά
στεκόταν ο Μπουντούρης,
εις τον Μπουντούρη δε κοντά
στεκότανε ο Σούτσος,
και εις τον Σούτσο δε κοντά
στεκότανε ένας μούτσος,
και εις τον μούτσο δε κοντά στεκότανε ο Λέλης,
και εις τον Λέλη δε κοντά στεκόταν ο Γουβέλης,
και στο Γουβέλη δε κοντά στεκότανε ο Λάγγες,
και εις τον Λάγγες δε κοντά, ένα φουσάτο μάγγες,
και εις τους μάγγες
δε κοντά καμπόσοι λωποδύτες,
και πυροσβέστες άπειροι επάνω στις σοφίτες,

και ο Πηνειός, ο Τσέρνοβιτς,
ο Σέκερης, ο Πάλλης,
ακόμη κι ο Γενήσαρλης, ο Λάμπρος ο Μιχάλης,
και με το σκύλο του μαζί
ο Φων Κολοκοτρώνης,
ο Γιώργης της Δημήτραινας
κι ο Σπύρος ο Πομόνης...
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Και τέλος τι απέγινε;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Τι ήθελες να γίνει
μέσα σε τέτοιο φλογερό και άσβεστο καμίνι;
Πρώτα επήρανε φωτιά άξαφνα οι κουζίνες,
έπειτα πήραν άξαφνα φωτιά και οι κουρτίνες,
έπειτα πήραν άξαφνα φωτιά κι οι καναπέδες,
έπειτα πήραν άξαφνα φωτιά κι οι λακέδες,
κοντά σ᾿ αυτούς το θέατρο, μαζί κι η εκκλησία,
και τέλος πάντων έγινε εσπερινή θυσία.
Και όταν πια επήρανε φωτιά και τα φουγάρα,
απελπίσθηκαν όλοι των και άναψαν τσιγάρα.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Μα πες μου, τούτη τη φωτιά ποιός να την έχει βάλει;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Και θέλει ρώτημα κι αυτό, μωρέ στραβό κεφάλι;
Τι άνθρωπος! ... αιώνια ζητά να με πειράζει!...
Σου είπα όλες τι φωτιές, πως ο Μελάς τις βάζει.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Λοιπόν;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Λοιπόν εκάηκαν καμπόσοι στρατιώται,
μα παλληκάρια της φωτιάς κι αληθινοί ιππόται,
που βασιλιάς για μία στιγμή λαχτάριζα να γίνω,
να τους φορέσω στέφανο, και Φασουλής να μείνω.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Και ποιοι ακόμη τόδειξαν;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Οι σκαπανείς κι οι ναύτες,
κι οι άλλοι όλοι ήτανε σπουδαίοι μυϊγοχάφτες.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Και λες η νέα πυρκαγιά, να έχει σημασία,
η λες κι αυτή πως έγινε για τη φωτοχυσία;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Έ! όταν βλέπεις σκαπανείς και μέσα στο Παλάτι,
και βασιλείς με βασιλείς και κράτη επί κράτη,
και στα καλά καθούμενα ανάβει και ο θρόνος,
αυτό θα πει, συντέλεια, πως ήλθε του αιώνος.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Και η ζημία πόσο λες να είν’ απάνω κάτω:
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Όσα περίπου έχασε, θαρρώ το Συνδικάτο.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Και τώρα τούτη τη ζημιά ποιος λες θα την πληρώσει;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Στη ράχη σας ο βασιλιάς κι αυτή θα την φορτώσει.
Και τίποτα παράξενο ν’ ακούσεις σε κομμάτι
καινούργιους φόρους για φωτιές
που βάζουν στο Παλάτι.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Και ύστερα απ’ όλα αυτά ο βασιλιάς τι κάνει;
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Του τηλεγράφησαν, θαρρώ, και με το πρώτο φθάνει.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Εγώ σου λέω πως αυτός δεν το κουνάει διόλου
κι αν όλο το Παλάτι του πάει κατά διαβόλου.
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Εγώ σου λέω πως θάρθη…
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Εγώ σου λέω σκάσε.
ΦΑΣΟΥΛΗΣ
Εγώ σου λέω πως θα’ ρθη και να μου το θυμάσαι.
ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ
Μα συ το παραξίλωσες μ’ αυτό σου το γινάτι…
όρσε λοιπόν δύο τρεις σβερκιές και σύρε στο Παλάτι
Ιούλιος 1884
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο
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Από την αγωνιστική δράση της ‘Ενωσης
Η Π.Ε.Α.Π.Σ. ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΞ.Ι.Α.

Τ

ην 27η Φεβρουαρίου 2019, Η Π.Ε.Α.Π.Σ. συμμετείχε στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Θανόντων Συζύγων (ΑΞ.Ι.Α.)
έξω από το Υπουργείο Εργασίας και στην πορεία

που ακολούθησε προς τη Βουλή, με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, Ευθύμιο Τσούνα και τον υπεύθυνο
Δημοσίων Σχέσεων, Σάββα Θεοδωρή.
Ο τελευταίος μάλιστα, απηύθυνε σύντομο χαι-

ρετισμό προς τους συγκεντρωμένους και διάβασε
την παρακάτω ανακοίνωση της Ένωσης.

Η Π.Ε.Α.Π.Σ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΖΥΓΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ “ΑΞ.Ι.Α”

Η

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ.) στηρίζει το δίκαιο
αγώνα του συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α
και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις σας για την
κατάργηση -επιτέλους- του άρθρου 12 του νόμου
4387/2016 (που αφορά στις συντάξεις χηρείας),
όπως και καθ’ ολοκληρία τον παραπάνω νόμο, γνωστόν και ως νόμο Κατρούγκαλου.
Απαιτεί να δοθεί τέλος στην ομηρεία και να
αποκατασταθούν οι απάνθρωποι όροι διαβίωσης
των συνταξιούχων χηρείας. Να υλοποιηθούν οι
κυβερνητικές υποσχέσεις για τροποποίηση του
άρθρου 12, με άρση των ηλικιακών κριτηρίων στις
συντάξεις χηρείας, την επαναφορά του ποσοστού
της σύνταξης χηρείας από το 50% στο 70% και το
διαχωρισμό των ορφανικών οικογενειών από τις

μονογενεϊκές οικογένειες.
Όσο αφορά ειδικά τις συντάξεις χηρείας, η
Π.Ε.Α.Π.Σ ζητά ΑΜΕΣΑ:
Την κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων χορήγησης τους.
Την επαναφορά του παλαιού συνταξιοδοτικού
καθεστώτος που προέβλεπε ότι ο επιζών σύζυγος
λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος (και
όχι το 50% σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο) και
χωρίς καμιά διακοπή στη συνέχεια.
Επαναφορά της προϋπόθεσης συνταξιοδότησης
λόγω θανάτου που ίσχυε μέχρι 12 Μαρτίου του
2016 με 1.500 ημέρες εργασίας – ασφάλισης, εκ
των οποίων 300 στην πενταετία πριν το θάνατο.
Την κατάργηση του επανυπολογισμού των συντάξεων .

Το ανήλικο παιδί να λαμβάνει το 70% της σύνταξης του θανόντος.
Η σύνταξη του ανίκανου προς εργασία τέκνου
να ανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος,
χωρίς διακοπή, εφόσον πριν το 24ο της ηλικίας
του και πριν το θάνατο του γονέα του, είχε μείνει
μόνος δικαιούχος.
Σύνταξη να δικαιούται και το ανήλικο παιδί που
θα μείνει ανίκανο προς εργασία μετά το θάνατο
του γονέα του χωρίς διακοπή μετά τα 18 ή τα 24
χρόνια του.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Σεραφείμ Κακλατζής
Κώστας Γιαννάκος

ΟΙ ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Μ

ε αφορμή το εισαγγελικό πόρισμα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της
100 νεκρούς συμπολίτες μας, αρκετούς τραυματίες
μα πάνω απ’ όλα τραγικές μνήμες που είναι
αδύνατο να σβηστούν, κατέκλυσαν τα Μ.Μ.Ε., το
διαδίκτυο και το Ελληνικό κοινοβούλιο αναλύσεις
στελεχών της κυβέρνησης και των κομμάτων που
κύρια αναφέρονται στην ανεπάρκεια των αρμόδιων
υπηρεσιών που ενεπλάκησαν στην πυρκαγιά, σε
διαλόγους που καταγράφηκαν από τους ασύρματους του Πυροσβεστικού Σώματος, της ΕΛ.ΑΣ και
γενικότερα στην «έλλειψη συντονισμού» των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Και βέβαια, το παρόν δεν έρχεται για να δικαιώσει
ή να κουκουλώσει ανεπάρκειες ή και τραγικά
λεκτικά λάθη κάποιων συναδέλφων πυροσβεστών
που τις τραγικές εκείνες ώρες διαχειρίζονταν ένα
συμβάν με εκατοντάδες κλήσεις πολιτών και
μεγάλη φόρτιση.
Αναρωτήθηκε, όμως, κανείς από όσους αναπαράγουν τα όσα απαράδεκτα βγήκαν στο φως της
δημοσιότητας, αν επαρκούσαν οι λιγοστοί αυτοί
συνάδελφοι – τηλεφωνητές για τη διαχείριση ενός
τέτοιου μεγάλου συμβάντος; Αναρωτήθηκαν με
ποια κριτήρια τοποθετούνται στο κέντρο επιχειρήσεων και αν έχουν περάσει έστω και ένα στοιχειώδες
επιμορφωτικό σεμινάριο; Σε ποιο σημείο τέλος
πάντων είναι η κομβική ευθύνη των όσων διαμείφθηκαν; Μήπως η συστηματική και αποκλειστική
επικέντρωση στις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού και των «ανίκανων, ανάλγητων, αδιάφορων...» κρατικών παραγόντων είναι αποπροσανατολιστική και «κρύβει» τις ουσιαστικές ευθύνες
των κυβερνήσεων διαχρονικά, των Δήμων, Περιφερειών και γενικότερα της Τοπικής αυτοδιοίκησης
που αντί να προστατεύουν τους πολίτες από τα
φυσικά φαινόμενα και καταστροφές με αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμική θωράκιση, πυροπροστασία
και πυρασφάλεια επιλεκτικά τους αποκλείουν στη
βάση «κόστους - οφέλους»; Μακρύς είναι ο μακάβριος κατάλογος συνανθρώπων μας που χάσαμε
από σεισμούς, φονικές πυρκαγιές και πλημμύρες,
με τελευταία αυτή στη Μάνδρα.
Λένε κάποιοι ότι το νομοθετικό πλαίσιο ήταν
επαρκές και ότι η μη εφαρμογή του συνέτεινε στα
καταστροφικά συμβάντα. Είναι, όμως αυτό αληθές;
Είναι δυνατή η απομάκρυνση ή έστω η άτακτη

διαφυγή στην περίπτωση που το συμβάν ήταν σε
πλήρη εξέλιξη; Ποιος θα ήταν αυτός που θα έδινε
τέτοια εντολή μετά τις πρώτες χρονικές στιγμές
της έναρξης του συμβάντος και με δεδομένη τη
λαθεμένη, όπως δανειζόμαστε από δημοσιεύματα,
εκτίμηση περί της πορείας της πυρκαγιάς; Όταν
πλέον έγινε κατανοητή η πορεία της και το πυροθερμικό φορτίο έγινε ανεξέλεγκτο, χωρίς την
άμεση αντιμετώπισή της στα αρχικά στάδια ήταν
πλέον αργά. Ο ανύπαρκτος πολεοδομικός σχεδιασμός και τα αυθαίρετα στο Μάτι που έκλειναν την
ελεύθερη διάβαση προς τη θάλασσα συντέλεσε
στην ανείπωτη τραγωδία. Όσοι είχαν γνώση της
περιοχής και παράτησαν τα αυτοκίνητα όταν εγκλωβίστηκαν, μπόρεσαν να σωθούν.
Λέγεται και είναι ορθό ότι η πρόληψη και η
αρχική επέμβαση σε συμβάν είναι σωτήριες. Με
το δεδομένο της ανεπαρκούς πυροσβεστικής δύναμης για την αντιμετώπιση δύο μεγάλων δασικών
πυρκαγιών, απομακρύνθηκαν - κακώς - για την Κινέττα περιπολικά που ήταν επιφορτισμένα με την
επιτήρηση της περιοχής. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η εξέλιξη της πυρκαγιάς θα ήταν διαφορετική σε αυτήν την περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση
όμως θα μπορούσαν να ενημερώσουν δια ζώσης
το συντονιστικό κέντρο και ίσως να υπήρχε η δυνατότητα της απομάκρυνσης των κατοίκων έγκαιρα.
Το πρόβλημα της ανεπαρκούς δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος είναι γνωστό για πολλά χρόνια.
Τι γίνεται, όμως; Καμιά κυβέρνηση δεν έδωσε
λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, περιέπλεξε σε
κινδύνους το Πυροσβεστικό Σώμα με την ισάριθμη
επάνδρωσή του με 5.000 περίπου υπαλλήλους
πενταετούς υποχρέωσης, για κάλυψη τάχα των
κενών οργανικών θέσεων, με μειωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, μιας και δεν είχαν το δικαίωμα
να υπολογίζονται στα πληρώματα των νυχτερινών
βαρδιών και στη μετακίνησή τους για εκτέλεση
υπηρεσίας εκτός της περιοχής ευθύνης στην οποία
ήταν ορισμένοι, λόγω του ορίου (πλαφόν) των
κουτσουρεμένων εκτός έδρας και νυχτερινών αποζημιώσεων.
Μετά τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική
και όλως προσφάτως η Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη «τακτοποίησε» μερικά αυτήν την εκκρεμότητα χωρίς να καταργεί τη σχέση υπαλλήλων δύο
- στη συγκεκριμένη περίπτωση – ταχυτήτων και

να ενοποιεί τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν στελέχωσαν
με επιστημονικά κριτήρια και επαρκώς ποτέ την
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αντιθέτως
σ’ αυτήν, όπως και τις αρμόδιες θέσεις του υπεύθυνου πολιτικής προστασίας στους δήμους και
στις Περιφέρειες τοποθετούνταν άτομα που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν σε άλλους τομείς,
με ανεπάρκειες, χωρίς το γνωστικό αντικείμενο,
παλιότερα απόστρατοι των Σ.Α και Ε.Δ, μη αναλογιζόμενοι το τεράστιο έργο που έρχονται αυτοί να
καλύψουν.
Εκτός της λειψής οργανικής δύναμης το Πυροσβεστικό Σώμα κρίθηκε ότι ήταν οικονομικά επωφελές για να του ανατεθεί το 1998 η καταστολή
των δασικών πυρκαγιών σε αντίθεση με το Πόρισμα
της Διακομματικής Επιτροπής το 1993 που πρόβλεπε
Ενιαίο φορέα δασοπροστασίας και καταστολής
των δασικών πυρκαγιών, ανεξάρτητα του γεγονότος
του φορέα που όριζε ως φορέα καταστολής των
πυρκαγιών. Από το σημείο αυτό και μετά, δυστυχώς,
δεν μπόρεσε να υπάρξει αρμονική συνεργασία με
τη Δασική Υπηρεσία που επιφορτιζόταν με την
πρόληψη των πυρκαγιών για τα οποίες η ισχνή
έως ανύπαρκτη χρηματοδότηση την άφησε χωρίς
αντικείμενο αξιοποίησης του δασικού μας πλούτου,
χωρίς εργασίες για την ανάπτυξη του δάσους,
αραίωσης και καθαρισμού των δασικών εκτάσεων,
αποψιλώσεων, δημιουργίας και συντήρησης δασικών
δρόμων, ζωνών πυροπροστασίας, οργανωμένων
πυροφυλακίων, σημείων υδροληψίας και ανεφοδιασμού των ελικοπτέρων πυρόσβεσης, επαρκών
κρουνών που να υπάρχει συμβατότητα των στομίων
τους με αυτά της πυροσβεστικής (που σε περίπτωση
διακοπής του ρεύματος θα λειτουργούν) κ.λ.π.
Αυτά τα ίδια ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα περιαστικά δάση, του δήμους και τις Περιφέρειες οι
οποίες είναι επιφορτισμένες με την προστασία
τους.
Θα ήταν περιττό ίσως, καθότι είναι γνωστό, να
αναφέρουμε ότι η Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος έγινε μάντης των κακών που επακολούθησαν με τις φονικές πυρκαγιές και πλημμύρες με την εισήγηση του Προέδρου της Κώστα
Γιαννάκου στην ημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμ-
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ

Π

ραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική
συνέλευση των μελών της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ε.Α.Π.Σ) στα γραφεία της Ένωσής μας την
Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 06:00΄το απόγευμα με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου
(Δ.Σ) επί των πεπραγμένων έτους 2018.
2. Παρουσίαση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής
Επιτροπής (Ε.Ε), για την οικονομική διαχείριση
έτους 2018.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε
ευθύνη.

4. Προγραμματισμός δράσης έτους 2019.
Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα τον απολογισμό
του Δ.Σ για τα πεπραγμένα έτους 2018, την
Έκθεση της Ε.Ε για τη διαχείριση του έτους
2018, την απαλλαγή του Δ.Σ και της Ε.Ε από
κάθε ευθύνη και τον Προγραμματισμό δράσης
έτους 2019.
Το μέλος μας Π. Μπέσιος και Γ. Ασφής, που
παρέστησαν, ευχαρίστησαν δημόσια το Δ.Σ
της Π.Ε.Α.Π.Σ και ειδικότερα τον Σάββα Θεοδωρή, εκπρόσωπο των συνταξιούχων του
χώρου μας στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α για τη στήριξή
τους σε θέματα που τους αφορούσαν. Τονίσθηκε τόσο από τον Πρόεδρο Κώστα Γιαννάκο,
όσο και από τα μέλη μας το αξιολογότατο

έργο της Στέγης Πυροσβεστικού εξοπλισμού
με την αμέριστη στήριξη του επίτιμου Υπαρχηγού Π.Σ Χρήστου Μητροπέτρου, το οπαίο
αποφασίσθηκε να συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον και το 2019. Έγινε αναφορά τόσο
στις κοινωνικές διεκδικήσεις μας (ασφαλιστικό,
επιστροφές χρημάτων σύμφωνα με τις Αποφάσεις του ΣτΕ, δικαστικές διεκδικήσεις, στήριξη
των συνταξιούχων χηρείας, κ.α) όσο και στα
κοινωνικά – πολιτιστικά θέματα (εκδρομές στο
εσωτερικό και εξωτερικό, ημερήσιες αποδρομές
από την καθημερινότητα. και επισκέψεις, ετήσιο
μνημόσυνο συναδέλφων, κ.α)

H ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ.

Π

ραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου, στο
ξενοδοχείο STANLEY, στην Αθήνα , η κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ε.Α.Π.Σ.). Αθρόα και μαζική ήταν και κατά τη
φετινή χρονιά, η συμμετοχή των μελών και των
προσκεκλημένων της Ένωσης.
Παρούσα και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελούμενη από το Δ/ντή
Στρατηγικού σχεδιασμού Αρχιπύραρχο Άγγελο
Τριπολιτσιώτη που εκπροσώπησε τον Αρχηγό,
Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο, που
απουσίαζε λόγω κωλύματος, τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγο ΠΣ Κωνσταντίνο Γιόβα,
τον Συντονιστή Α.Π.Σ., Υποστράτηγο ΠΣ Ιωάννη
Ράμφο, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχο Σπυρίδωνα Βαρσάμη και την
υπεύθυνη του Πυροσβεστικού Μουσείου, Αλεξιάνα
Κούτρη.
Θα ήταν αμέλειά μας να μην αναφέρουμε την
παρουσία μελών της μπάντας μας που κάλυψε
μουσικά την εκδήλωση με καταπληκτικές μελωδίες
και του φωτογραφικού συνεργείου που απαθανάτισε τη συνεύρεση παλιών και νεότερων συναδέλφων αλλά και όλων των παρευρισκομένων
στην εκδήλωσή μας.
Την εκδήλωσή τίμησαν με την παρουσία τους
ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) Δημήτρης Σταθόπουλος, η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων
(ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ.) με εκπρόσωπο τον Συνταγματάρχη
ε.α. Νικόλαο Παπαναστάση, η Κίνηση για την
Εθνική Άμυνα (ΚΕ.ΘΑ) με εκπρόσωπο τον Πλωτάρχη ΠΝ ε.α Μάλαμα Τσαρδάκη, η Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα Αποστράτων με εκπρόσωπο
τον Αντιπλοίαρχο ΠΝ ε.α Τριαντάφυλλο Φωτιάδη,
η Κίνηση Αποστράτων Αστυνομικών με τον Ανθυπαστυνόμο ε.α Τριαντάφυλλο Μπαλωμένο, η
Πρωτοβουλία Αποστράτων με τον Ανθυπαστυνόμο ε.α της ΕΛ.ΑΣ Γιώργο Καραμάνη, ο εκπρόσωπος στην ΑΔΕΔΥ Γρηγόρης Σκιαδόπουλος και
ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης
Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος, Δημήτρης Ζέρβας.
Πλήθος συναδέλφων όλων των βαθμών, τίμησαν
την εκδήλωση, μεταξύ των οποίων ο πρώην Αρχηγός Στυλιανός Στεφανίδης, οι πρώην Υπαρχηγοί
Νικόλαος Κοτσιώρης, Αντώνιος Νίκας και Χρήστος
Μητροπέτρος και οι πρώην Πρόεδροι του Δ.Σ
της Π.Ε.Α.Π.Σ ΔημήτρηςΓεωργίου, Διονύσης Βο-

ρίσης και Δημήτρης Βλάχος.
Ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Κων/νος Γιόβας σε σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε
στο δεσμό των αποστράτων με
τους εν ενεργεία πυροσβέστες συγκινημένος από πολλούς πρώην συναδέλφους που συνάντησε, ευχήθηκε καλή χρονιά και δύναμη στην
Ένωσή μας.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ Δημήτρης Σταθόπουλος, χαιρετίζοντας με τη σειρά του την εκδήλωση
και ευχόμενος το 2019 να είναι μια καλύτερη
χρονιά, υπενθύμισε πως φέτος συμπληρώνονται
30 χρόνια από την ίδρυση του συνδικαλιστικού
οργάνου των εν ενεργεία συναδέλφων και ότι οι
συνδικαλιστικοί αγώνες που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία κάποιων από τους σημερινούς απόστρατους του Πυροσβεστικού Σώματος, με την
ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, αποτελούν παράδειγμα
προς μίμηση για τους νεότερους που παλεύουν
για δικαιώματα, καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και γενικότερα για την επίλυση των προβλημάτων των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού
Σώματος. Επίσης, ανήγγειλε την έκδοση βιβλίου
για τους συνδικαλιστικούς αγώνες στο Πυροσβεστικό Σώμα.
O Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Π.Σ., Κώστας Γιαννάκος,
ευχήθηκε για το 2018 υγεία και καλυτέρευση
των οικονομικών μεγεθών της χώρας προς όφελος
των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Αναφέρθηκε επιγραμματικά στις δράσεις της Ένωσής
μας, στη λειτουργία της Στέγης Πυροσβεστικού
Πολιτισμού και στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις μας. Αναφέρθηκε στα αναδρομικά που
πήραμε και στις διαφορές που παρατηρήθηκαν.
Ζήτησε από τα μέλη μας να μην βιαστούν να
προσφύγουν σε δικηγόρους για αγωγές, προτού
διευκρινισθεί ο τρόπος υπολογισμού τους, μέσω
της ανάρτησης των εκκαθαριστικών, τονίζοντας
πως η Ένωσή μας θα τους κρατάει ενήμερους
σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ένωσης
ζήτησε τη βοήθεια γραμματειακής υποστήριξης
με κάλυψη οδοιπορικών εξόδων. Τέλος, ζήτησε
την πιο ενεργή συμμετοχή των μελών για να δυναμώσει η φωνή μας και οι διεκδικήσεις μας να
έχουν δυναμική και μαζικότητα ικανή να προ-

βληματίζει τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
Ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος, Υποστράτηγος ε.α της ΕΛ.ΑΣ και Δ/ντής της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, ευλόγησε την πίτα της Ένωσης και
μοιράστηκαν τα κομμάτια της πίτας στους καλεσμένους και τα μέλη μας.
Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί της πίτας
ήταν ο πρώην Υπαρχηγός Αντώνιος Νίκας, ο
οποίος παρέλαβε αναμνηστικό της νέας χρονιάς.
Ήταν, για μια ακόμη χρονιά, η μαζικότατη εκδήλωση συναδέλφων αποστράτων αλλά και ευρισκόμενων στην ενέργεια, που ένωσε το σήμερα
με το χθες και αποτέλεσε ευκαιρία να ξεδιπλωθούν
δεκάδες αναμνήσεις. Βρεθήκαμε με συνοδοιπόρους
μας στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες
Δυνάμεις. Ξανασμίξαμε με αγαπημένους συναδέλφους μας που ζήσαμε μαζί δεκάδες περιστατικά και μας ενώνουν πάμπολλες αναμνήσεις.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΠΕΑΠΣ:
2105238569 (και fax)
Πρόεδρος:
697 4045 719
Αντιπρόεδρος:
697 4939 696
Γενικός Γραμματέας:
697 4430 901
Ταμίας:
697 4499 891
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων:
694 6093 673
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: 697 456 7048
Αναπληρωτής Ταμίας:
690 7589442
Κουρείο ΠΕΑΠΣ:
697 6439471
Ραντεβού ΓΝΑ:
210 7463300
Γεν. Λογιστήριο Κράτους: 210 3329900
Ιατρεία Π.Σ.:
210 8695270
ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό ταμείο): 210 3275253
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6ήμερη εκδρομή σε Βουδαπέστη - Βιέννη - Νις - Βελιγράδι
22 ΕΩΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Το απόγευμα το «ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ»
η πανέμορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ μας καλωσορίζει
και μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο και προαιρετικά ΜΙΝΙ
κρουαζιέρα με καραβάκι στο ΔΟΥΝΑΒΗ, «απολαμβάνοντας» έτσι τη νυκτερινή όψη της πόλης,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)
Η πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας ξεκινά από τη ΒΟΥΔΑ και το λόφο του
ΓΚΕΛΕΡΤ και συνεχίζεται με τους ΠΥΡΓΟΥΣ
ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ, την θαυμαστή εκκλησία του ΜΑΤΙΑ, όπου στέφονταν οι βασιλιάδες για να απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει η
πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το
ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του
Δούναβη. Λίγο αργότερα διασχίζοντας μια από τις
πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, την
γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στην ΠΕΣΤΗ
και την ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, στολισμένη με υπέροχα
αγάλματα και τελειώνουμε με τον ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ
ΝΑΟ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Γεύμα και στον
ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί, μπορούμε να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο VACI. Για το
βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά, διασκέδαση
σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και
κρασί. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - (ΒΙΕΝΝΗ)
Ημέρα ελεύθερη. Μπορούμε να την αφιερώσουμε
στην πόλη, για περιπάτους, επισκέψεις η εναλλακτικά
να ακολουθήσετε την πρόταση μας για ημερήσια
εκδρομή (Προαιρετικά) στη ΒΙΕΝΝΗ. Μετά από
μια διαδρομή τριών περίπου ωρών θα φθάσουμε
στην πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ και θα έχουμε την ευκαιρία στην περιήγηση μας να δούμε τα κτίρια της
Δακτυλίου Λεωφόρου (RING), την κρατική ΟΠΕΡΑ,
τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ
και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,

το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ με το ομώνυμο άγαλμα και ο γοτθικού
ρυθμού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Χρόνος ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη
για δείπνο και διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΝΙΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε μέσω της γνωστής
πλέον διαδρομής, για την πρωτεύουσα της Σερβίας
το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, όπου θα έχουμε σύντομη στάση επίσκεψη. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για τον τελικός μας, για σήμερα, προορισμό, την περιοχή της
ΝΙΣ, για δείπνο και διανυκτέρευση.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ – ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση το πρωί για Αθήνα μέσω του συνοριακού σταθμού των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχίζουμε το ταξίδι μας
με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
•ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 325€
•ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 120€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
•Εκδρομές, περιηγήσεις με πούλμαν σύγχρονης
τεχνολογίας.
•Διαμονή (3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*
στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ & 2 σε ξενοδοχεία 3* - 4*
στη ΣΕΡΒΙΑ).
•Ημιδιατροφή (5 πρωινά, 1 γεύμα και 4 δείπνα).
•Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
•Αρχηγό - συνοδό.
•Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
•Φ.Π.Α.
•Φόροι διαμονής & Check point.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους.
•Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα η δείπνα.

Αναδρομικά συντάξεων:
Ποιά ποσά διεκδικούνται
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Η διεκδίκηση επί των αναδρομικών και οι
προσφυγές μέσω αγωγών στα διοικητικά
δικαστήρια, γίνεται για τους μεταγενέστερους
νόμους 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίοι
εφαρμόστηκαν την 1/1/2013 και έχουν κριθεί
οριστικά και αμετάκλητα παράνομοι και αντισυνταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις
10/6/2015).
Με το ν. 4024/2010 τα δώρα μειώθηκαν
στα 800 ευρώ ετησίως (400 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 200 ευρώ δώρο Πάσχα και 200
ευρώ επίδομα αδείας). Μεμονωμένοι συνταξιούχοι αλλά και συνταξιουχικές οργανώσεις είχαν καταθέσει στο ΣτΕ προσφυγές
κατά του νόμου, ωστόσο, στην συγκεκριμένη
περίπτωση το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε

συνταγματικές τις περικοπές, τονίζοντας
ότι έγιναν για το δημόσιο συμφέρον, μιας
και η χώρα διήγαγε τα πρώτα χρόνια της
οικονομικής κρίσης.
Ο ν. 4051/2012 που επέβαλε η κυβέρνηση
Σαμαρά-Βενιζέλου, κατήργησε τα ήδη «τσεκουρεμένα» δώρα στις κύριες συντάξεις. Σ’
αυτή την περίπτωση όμως, το Συμβούλιο
της Επικρατείας αποδέχθηκε τις προσφυγές
συνταξιούχων και έκρινε αντισυνταγματικές
τις κρατήσεις του ν. 4051/2012 μαζί και
αυτές που προέρχονται από τον ν.
4093/2012, υποστηρίζοντας ότι δεν συνέτρεχαν δημοσιονομικοί λόγοι-κίνδυνοι για να
γίνουν περικοπές (όπως στην περίπτωση
των μειώσεων το 2010).
Σε κάθε περίπτωση, η διεκδίκηση εκ μέρους
των συνταξιούχων, των αναδρομικών που
σχετίζονται με τα δώρα, αφορά το ν.

•Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και
τις παροχές του και ότι αναφέρεται ως προτεινόμενο
η προαιρετικό.
Γίνονται προσπάθειες να συμπεριληφθούν στο
πρόγραμμα και επισκέψεις σε τοπικούς πυροσβεστικούς σταθμός καθώς και στο ξακουστό πυροσβεστικό μουσείο της Βουδαπέστης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
-Για τη συμμετοχή στην εκδρομή, θα πρέπει να
καταβληθεί, μέχρι 28 Απριλίου 2019, προκαταβολή
εκατό (100) ευρώ και η εξόφληση να ολοκληρωθεί
μέχρι τις 12 Ιουνίου.
Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται στα γραφεία
της Π.Ε.Α.Π.Σ.(Πατησίων 5, Ομόνοια) ή μέσω των
παρακάτω τραπεζικών λογαριασμών του πρακτορείου ταξιδίων ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ:
Προσοχή!!!!!!
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει,κατά την κατάθεσή
του, να καταγράψει, εκτός από το ονομά του και
τη λέξη Π.Ε.Α.Π.Σ.
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
Λογαριασμός: 132 2001 4628
Δικαιούχος: ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΕ
ΙΒΑΝ: GR 9801 1013 2000 00 132 2001 4628
BIC: ETHNGRAA
========================
Τράπεζα: ALPHA BANK
Λογαριασμός: 803 002 002 002 896
Δικαιούχος: ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΕ
ΙΒΑΝ: GR 4101 4080 30 803 002 002 002 896
========================
Τράπεζα: PIRAEUS BANK
Λογαριασμός: 655 81 39 360 616
Δικαιούχος: ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΕ
ΙΒΑΝ: GR 0401 7155 8000 655 813 936 0616
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΡΗΤΑΣ

4051/2012 και επ’ αυτού άλλωστε γίνονται
οι αγωγές εδώ και τρία χρόνια.
Τι περιέκοψαν οι νόμοι 4051/2012 και
4093/2012
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι με το νόμο
4051/2012, εκτός από την κατάργηση των
δώρων επιβλήθηκαν περικοπές επικουρικών
συντάξεων κατά 10% στο σύνολο του ποσού
σύνταξης από 200 ως 250 ευρώ, κατά 15%
από τα 250 ως τα 300 ευρώ και κατά 20%
στις επικουρικές πάνω από τα 300 ευρώ.
Στις τρεις αυτές περικοπές οι επικουρικές
μετά τις μειώσεις διατηρούσαν κατώτατο
όριο τα 200 ευρώ, 225 ευρώ και τα 250
ευρώ αντίστοιχα.
Επίσης ο νόμος 4093/2012 επέβαλε μειώσεις
στο άθροισμα συντάξεων με την εξής κλίμακα: 5% για άθροισμα συντάξεων από τα
1.000 ως 1.500 ευρώ, 10% μείωση από τα
1.500 ως τις 2.000 ευρώ, 15% μείωση από
τις 2.000 ως τις 3.000 ευρώ και 20% μείωση
επί αθροίσματος συντάξεων άνω των 3.000
ευρώ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
“ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ”

Σ

τις 19 Φεβρουαρίου, μπροστά σε ένα
πολυάριθμο ακροατήριο, παρουσιάσθηκε σε αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου
των Αθηνών, το βιβλίο της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος
(Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), με τίτλο “Το
συνδικάτο του Πυροσβέστη”.
Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς, ενώ
την παρουσίασή του ανέλαβε ο δημοσιογράφος
Μανώλης Σταυρακάκης,
ο οποίος το επιμελήθηκε. Το πάνελ συμπλήρωναν ο καθηγητής του εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος, ο
Νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας
Κων/νος Πενταγιώτης και ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Δημήτρης Σταθόπουλος.
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος παρακολούθησε την παρουσίαση του βιβλίου
σύσσωμο. Παραβρέθηκαν δε και αρκετά
μέλη της Π.Ε.Α.Π.Σ., ορισμένα εκ των
οποίων υπήρξαν και ιδρυτικά μέλη του
πρώτου Σωματείου, της Πανελλήνιας
Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Υ.Π.Σ.), το 1988.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών διακρίσεων στους διατελέσαντες Προέδρους του συνδικαλιστικού
μας οργάνου, καθώς και στον συνάδελφο

Άγγελο Μπαρμπαγιάνη, στο πρόσωπο
του οποίου τιμήθηκε ο ανώνυμος πυροσβέστης.
Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Δημήτρης Σταθόπουλος, τίμησε και
το μέλος της Ένωσής μας, Παναγιώτη Δρίτσα, ο οποίος ήταν
ο πρώτος Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
της Π.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο Παναγιώτης Δρίτσας, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους
άδολους και μαχητικούς αγώνες
που έκαναν κάποιοι συνάδελφοι
για την ίδρυση του Σωματείου μας.
Προέτρεψε τους σημερινούς και
μελλοντικούς διοικούντες την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.,
να ακολουθήσουν το παράδειγμα των
πρωτοπόρων αγωνιστών - πυροσβεστών,
μακριά από σκοπιμότητες και στοχεύσεις
πολιτικής εξυπηρέτησης, άγονα ψηφισμάτα και ανακοινώσεις ή/και παραστάσεις που δεν δίνουν λύσεις στις οξυμένες
ανάγκες και στα προβλήματα των πυροσβεστών.
Μίλησε για την αδήριτη ανάγκη ενότητας των πυροσβεστών αλλά και την συμπόρευση τους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και
στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και με
ολόκληρο το λαϊκό κίνημα των εργαζομένων, στη βάση μιάς μαχητικής και αγωνιστικής διεκδίκησης για τη λύση των
προβλημάτων τους.

Ιδρύεται «Γραφείο Θρησκευτικού»
στο Πυροσβεστικό Σώμα

Μ

ε απόφαση του Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώματος,
Βασίλη Ματθαιόπουλου, που
υπογράφηκε στις 8 Ιανουαρίου
και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
24 του ίδιου μήνα, ιδρύεται
στο Α.Π.Σ., ‘Γραφείο Θρησκευτικού’.
Η απόφαση επικαλείται τις
προβλεπόμενες διατάξεις του
Ν. 4249/2014.
Το νεοϊδρυθέν γραφείο, θα
αποτελείται από πολιτικούς
υπαλλήλους του πυροσβεστικού σώματος αλλά και πυροσβέστες και θα έχει, μεταξύ
άλλων και τις εξής αρμοδιότητες:
Την πνευματική, ηθική και
ψυχολογική ενίσχυση του προσωπικού σε συνεργασία με τις
αντίστοιχες υπηρεσίες.
Τη συμπαράσταση στα πνευματικά προβλήματα του προσωπικού και των οικογενειών
τους.
Την θρησκευτική και πνευματική καλλιέργεια, μέσω της
Θείας Λατρείας και των ποιμαντικών εκδηλώσεων.
Την ανέγερση και συντήρηση παρεκκλησίων, την ιεραποστολική δραστηριότητα, τη

θρησκευτική διαφώτιση και
τον εφοδιασμό των υπηρεσιών
με το κατάλληλο υλικό.
Την έκδοση εντύπων θρησκευτικού περιεχομένου, την
ίδρυση δανειστικών βιβλιοθηκών κλπ.
Η απόφαση επικαλείται, «την
ανάγκη επανακαθορισμού του
σχήματος οργανωτικής διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας του Επιτελείου του
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού
Σώματος με στόχο την πνευματική θωράκιση και ενίσχυση
του θρησκευτικού συναισθήματος του προσωπικού του
Πυροσβεστικού Σώματος και
των μελών των οικογενειών
τους, μέσω της ψυχικής τόνωσης, ηθικής συμπαράστασης
και κοινωνικής προβολής του
έργου των πυροσβεστών».
Όπως δήλωσαν υπηρεσιακοί
παράγοντες, το γραφείο δεν
έχει συγκροτηθεί ακόμη.
Ιδρύθηκε δε ενεργοποιώντας τη δυνατότητα που δίνει
ο σχετικός νόμος, προκειμένου
να μην υστερεί το Σώμα από
άλλες υπηρεσίες ασφαλείας,
που διαθέτουν αντίστοιχο γραφείο.
Πηγή: ΕΦΣΥΝ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ 01/02/2019 συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο
Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος
και έκρινε:
Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αντιστράτηγους
ΠΣ (Υπαρχηγούς) Δημοσθένη Αναγνωστάκη και
Κωνσταντίνο Γιόβα και τους απονεμήθηκε ο τίτλος
του επίτιμου Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Β. Προαχθέντες στον βαθμό του
Αντιστράτηγου ΠΣ τους Υποστράτηγους ΠΣ:
Στέφανο Κολοκούρη και Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, οι οποίοι καταλαμβάνουν τις θέσεις των
δύο Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Γ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους
Υποστράτηγους ΠΣ:
Ιωάννη Φωστιέρη, Ιωάννη Ράμφο, Απόστολο
Σκρέκα, Ανδρέα Ζαγκανά και Ναθαναήλ Ρήγα.
Δ. Διατηρητέους τους Υποστράτηγους ΠΣ:
Αναστάσιο Σωτήρχο και Αχιλλέα Τζουβάρα.
Ε. Προαχθέντες κατ’ επιλογήν για τις θέσεις
των Υποστράτηγων ΠΣ τους Αρχιπύραρχους του
Π.Σ.:
Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο, Σπυρίδωνα Βαρσάμη, Νικόλαο Σπαή και Ιωάννη Πετρούτσο.
Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο
του Π.Σ. έκρινε:

Α. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους
Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:
Κωνσταντίνο Πουλτίδη, Επαμεινώνδα Αγγελόπουλο, Φίλιππο Παντελεάκο, Αριστείδη Μαυρόπουλο, Κωνσταντίνο Σκούπρα, Ιωάννη Μαραγκάκη,
Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, Δημήτριο Σιμιτσή, και
Εμμανουήλ Τσολάκη.
Β. Διατηρητέους τους Αρχιπύραρχους του Π.Σ.:
Χαράλαμπο Χιώνη, Ευθύμιο Γεωργακόπουλο,
Διονύσιο Κουτσούκο, Άγγελο Τριπολιτσιώτη, Μάριο
Αποστολίδη, Σπυρίδωνα Πέτρου, Εμμανουήλ Δαμουλάκη, Χρήστο Γκολφίνο, Θεόδωρο Λαρέζο, Αλέξιο
Ράπανο, Γεώργιο Πουρναρά, Κωνσταντίνο Παχίδη,
Χρήστο Λάμπρη και Ιωάννη Σταμούλη.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Στις 6-2-2019, συνεδρίασε, υπό την προεδρία
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Βασίλειου Ματθαιόπουλου, το Ανώτερο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για
τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων Αξιωματικών
έτους 2019 και έκρινε:
Ι. Κατ’ επιλογήν:
Α. στο βαθμό του Αρχιπυράρχου
τους Πυράρχους:
Παπαζαχαρία Ανδρέα, Κοντογιάννη Δημήτριο,
Κοκμοτό Βασίλειο, Παλιούρα Γεώργιο, Ρίζο Θωμά,
Λαγουδάκη Νικόλαο, Παλιό Ευάγγελο, Καραμαλίκη
Ιωάννη, Ασημακόπουλο Κωνσταντίνο, Σπαθούλα
Χρήστο και Ρίζο Ανδρέα.
Β. στο βαθμό του Πυράρχου
τους Αντιπυράρχους:
Πλατά Χρήστο, Τσικαλά Γεώργιο, Βασιλάκη Μι-

χαήλ, Καρακίτσο Γεώργιο, Δαδούδη Κωνσταντίνο,
Φράγκο Κωνσταντίνο, Μίχα Αντώνιο, Τσιτσικά Ιωάννη, Αντωνάκη Δημήτριο, Γεωργανά Δημήτριο, Γιαννάκη Xαράλαμπο, Πανόπουλο Ιωάννη, Κοσμίδη Θεόδωρο, Καράμπελα Παναγιώτη, Ζαμάνη Ιωάννη,
Μαυροματίδη Κωνσταντίνο, Παπαστάθη Σπυρίδωνα, Μαθιουλάκη Δημήτριο (ΠΜ), Δελαβέρη Δημήτριο (ΠΜ) και Δουμούζη Παράσχο (ΠΜ).
ΙΙ. Προακτέους κατ’ εκλογήν για κάλυψη
ισάριθμων κενών θέσεων, στο βαθμό
του Αντιπυράρχου τους Επιπυραγούς:
Τσολάκη Σάββα, Μούτσελο Λουκά, Τάτση Δημήτριο, Τσίκα Κωνσταντίνο, Στεφανίδη Στέφανο,
Φυσέκη Στέργιο, Παππά Αναστάσιο, Θεοδωρόπουλο
Χρήστο, Αραμπατζή Ιωάννη, Φέκα Ιωάννη, Κούρο
Νικόλαο, Σεληνιωτάκη Μιχαήλ, Κούτρα Σπυρίδων,
Φούκα Στυλιανό, Κίτσιο Λάμπρο, Τσάφου Γεωργία,

Κόλλα Νικόλαο, Παλουκτσόγλου Χαράλαμπο, Μαρινάκη Βεκέντιο, Μιχαλόπουλο Αναστάσιο, Καρατζά
Αναστάσιο, Δαληβίγκα Ιωάννη, Κουρούσια Απόστολο,
Τσιώπο Κωνσταντίνο, Μπάτζο Γεώργιο, Ζαφείρη
Βασίλειο, Λαλιώτη Ευφροσύνη, Χαραλαμπάκη Χαράλαμπο, Δερμανοπούλου Ελένη, Παπαδημητρίου
Χαράλαμπο, Μπούγια Πέτρο, Κουλκουβίνη Περικλή,
Λιακόπουλο Ευάγγελο, Μανιφάβα Δημήτριο (ΥΓ),
Κατρανίτσα Λαμπρινή (ΥΓ), Καστρινό Ευστράτιο
(ΤΑ) και Πολυχρονόπουλο Γεώργιο (ΤΑ).
ΙΙΙ. Ευδοκίμως τερματίσαντες τους Πυράρχους:
Κεφαλά Δημήτριο, Μπαμπάκο Νικόλαο, Χαμπίπη
Αθανάσιο, Μπαρδουνιώτη Νικόλαο, Γιαννούτσο
Ηλία, Συμεωνίδη Νικόλαο, Ρουμπή Στέργιο, και
Μουγγό Αναστάσιο.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΜΙΚΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ... ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
•Ακόμα περιμένουμε την απάντηση στο αίτημά
μας, για συνάντηση με τον αρχηγό μας.
Και καλά, το καλοκαίρι με τα πολλά και μεγάλα
συμβάντα, όπως ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές
στην Αττική και τον φόρτο της (επιχειρησιακής)
του εμπλοκής, καταλαβαίνουμε την συσκολία να
ανταποκριθεί (παρότι το έπραξε σε άλλους συλλογικούς φορείς του Σώματος).
Μετά από τόσον καιρό όμως και την μεσολάβηση
του χειμώνα, δεν βρήκε λίγο χρόνο για να δεχθεί
(έστω και εθιμοτυπικά) τους εκπροσώπους των
αποστράτων συναδέλφων του;
Δεν μπόρεσε να παραστεί σε ούτε μία από τις
πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η
Π.Ε.Α.Π.Σ. και στις οποίες προσκλήθηκε;
Οι «κακές γλώσσες» λένε πως είναι δάκτυλος
κάποιων ‘άσπονδων φίλων’ της Ένωσής μας, αλλά
εμείς δεν το πιστεύουμε!
Πάντως υπομονή (και επιμονή) έχουμε αρκετή.
Ελπίζουμε ο αγαπητός μας Βασίλης, να μην καταγραφεί στη συνείδησή μας ως ο μοναδικός αρχηγός
που ‘αμέλησε’ να δεχθεί τις αληθινές και εγκάρδιες
ευχές του ιστορικότερου και πιο αντιπροσωπευτικού
συλλόγου αποστράτων Π.Σ., για καλή επιτυχία στο
έργο του.
Οψόμεθα!

•Όπως γράφαμε, στο προηγούνενο φύλλο της εφημερίδας μας, περί τα τέλη Νοεμβρίου 2018, ψηφίστηκε από
τη Βουλή, η μετεγκατάσταση
των ιατρείων του Σώματος,
στον χώρο του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας
(ΓΝΑ).
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα,
τέλη Μάρτη 2019, δεν έχει
πραγματοποιηθεί ακόμη η μεταφορά τους.
Ελπίζουμε αυτό να μην οφείλεται σε ‘κάποιον δάκτυλο’,
μέσα από το Σώμα ή την αεροπορία και να είναι καθαρά
γραφειοκρατικό (και προσωρινό) το πρόβλημα, όπως μας
δήλωσε και ο Αρχίατρος Απόστολος Σταμάτης, ο οποίος, η
αλήθεια είναι, πως υπήξε φανατικός υποστηρικτής της ιδέας, που πρώτη η Π.Ε.Α.Π.Σ.,
έθεσε στο τραπέζι.
Ίδωμεν!

•Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την είσπραξη των συνδρομών της
Ένωσής μας.
Παρότι ξεπεράστηκε το θέμα με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (το Επικουρικό μας
Ταμείο), που, εντέχνως δημιούργησαν, το 2017, πέντε πρώην μέλη της
Π.Ε.Α.Π.Σ. που “όλως τυχαίως” ήταν τα ίδια πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν
στην ίδρυση του συλλόγου απόστρατων αξιωματικών, την ίδια χρονιά, εν
τούτοις, πολλοί συνάδελφοί μας εξακολουθούν να ολιγωρούν και δεν μας
στέλνουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις με τις οποίες δηλώνουν ότι δέχονται
να τους κρατείται η ετήσια συνδρομή (15 ευρώ), από το Ταμείο.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Ένωσή μας να χάνει έσοδα και τα συγκεκριμένα μέλη, να κινδυνεύουν να διαγραφούν, αφού δεν τακτοποιούν τη
συνδρομή τους ούτε με τους άλλους διαθέσιμους τρόπους (στα γραφεία ή
μέσω τραπεζικής κατάθεσης).
Στο παρόν φύλλο της εφημερίδας, δίνεται μία (τελευταία) ευκαιρία,
στους ‘ξεχασιάρηδες’ συναδέλφους να τακτοποιήσουν την οφειλή τους.
Όσοι χρωστάνε, θα βρουν μέσα στην εφημερίδα, ως ένθετο, μία
επιστολή υπενθύνισης.
Από το επόμενα φύλλο, θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις των γενικών
συνελεύσεων και θα διακοπεί (κατ’αρχήν) η αποστολή της εφημερίδας,
σε όσους οφείλουν συνδρομές (πέραν της ετήσιας) κι ακολούθως θα διαγραφούν από μέλη, κάτι που δεν το θέλουμε αλλά αναγκαζόμαστε να
πράξουμε.
Είναι κρίμα, η ιστορική μας Π.Ε.Α.Π.Σ., με τα 2.500 μέλη, να εισπράτει
συνδρομές μόνο από τα 1.000, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να κάνει πολύ
περισότερες δραστηριότητες, προς όφελος των συναδέλφων και των οικογένειών τους.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΠΑΞ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Τ.Υ.Π.Σ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΑΠΑΣΑ

Μετά από αίτημα του μέλους του Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ. Σάββα Θεοδωρή, που έχει ορισθεί
ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων πυροσβεστών στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., επανεξετάσθηκε
από το Δ.Σ. του Ταμείου, θέμα που είχε συζητηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και η
απόφαση που ελήφθη τότε, ήταν αφενός μεν βεβιασμένη και αφετέρου άδικη για κάποιους συναδέλφους.
Απαιτούσε την ΑΜΕΣΗ επιστροφή, στο Ταμείο, του συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος, που είχαν λάβει οι συγκεκριμένοι απόστρατοι αξιωματικοί και μάλιστα μέσω είσπραξής του από την εφορία.
Η εισήγηση του εκροσώπου της Π.Ε.Α.Π.Σ., την οποία απεδέχθησαν και τα υπόλοιπα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, εστίαζε στο γεγονός πως δεν είναι σωστό να ζητείται η επιστροφή των συγκεκριμένων ποσών (περίπου 7-9.000 ευρώ κατά περίπτωση) πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από
προσφυγές των εμπλεκομένων συναδέλφων. Όπως ανέφερε ο Σάββας Θεοδωρής, οι
συγκεκριμένοι μέτοχοι του ταμείου μας καλόπιστα και χωρίς υστεροβουλία έλαβαν
συμπληρωματικό εφάπαξ με απόφαση του Δ.Σ του πρώην Ε.Τ.Υ.Π.Σ.
Εκκρεμεί η προσφυγή τους κατά του Ταμείου, η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει, ο χρόνος που πέρασε από τη μη είσπραξη της απαίτησης μέσω Κ.Ε.Δ.Ε., είναι τόσος που, ίσως,
η εφαρμογή της είσπραξης τώρα μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική και ότι είναι ηθικά
άδικο να εξαντλείται η αυστηρότητα ως προς την άμεση είσπραξη οφειλομένων σε οκτώ
(8) μόνο μετόχους από τους 151 που έλαβαν συμπληρωματικά εφάπαξ το χρονικό διάστημα από το 1988 έως και το 2008. χωρίς, μάλιστα, να έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση.

Με την υπ’ αριθ. 1.4/10-1-2019 Απόφαση του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
(Α.Δ.Α.: 6ΜΓΙΟΡΡΞ-ΥΡΙ), αποφασίστηκε ότι ο χρόνος παραγραφής του
δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που αποστρατεύτηκαν μετά την 1-8-2012 και έως 31-7-2014 και δικαιούνται τη χορήγηση συμπληρωματικού εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος λόγω αναπροσαρμογής της διαφοράς των βασικών μισθών κατά 50% (άρθρο 86
του ν. 4307/2014), ανέρχεται σε 5 έτη δηλαδή μέχρι 31-12-2021.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο όσοι τ. μέτοχοι των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Τ.Π.Υ.Π.Σ., μέχρι σήμερα δεν υπέβαλαν αίτηση για
αναπροσαρμογή του αρχικά χορηγηθέντος εφάπαξ βοηθήματος, δύνανται άμεσα να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σχετική αίτηση
Από ενημέρωση του Ταμείου συμπληρωματικά εφάπαξ δόθηκαν
σε 432 τ. μετόχους του τομέα Πρόνοιας του Τ.Π.Υ.Π.Σ και 145 τ. μέτοχοι δεν το έχουν πάρει ακόμη (ποσό 147.000,00 € περίπου). ΣΠΕΥΣΑΤΕ!!!
Το εφάπαξ βοήθημα το δικαιούνται και οι νόμιμοι κληρονόμοι. Για
οποιεσδήποτε λοιπές πληροφορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με
το Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος του ΤΕΑΠΑΣΑ (Βερανζέρου 48, Αθήνα) στο 2105276873, 2105276874
2105276881 και 2105276871 ή μεταβείτε στο Ταμείο.

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΓΟΥΔΗΣ
ΣΑΛΙΑΡΗΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ
ΚΑΡΜΑΛΗΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΓΓΑΝΑΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΛΗ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΚΟΖΑΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΛΑΜΙΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΙΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΣΕΡΡΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΛΗ

ΠΕΤΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΛΥΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΟΥΡΝΙΔΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΝΙΑ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΚΕΝΔΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΚΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΤΣΟΥΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΠΑΤΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΙΑ
ΒΑΓΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΤΡΑ
Το Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειές
τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΟΙ ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ματος Ελλάδας για την «Πυρασφάλεια και Δασοπροστασία», το Μάιο του 2018, στην οποία προσκληθήκαμε, όπου καυτηρίασε την υποστελέχωση
του Πυροσβεστικού Σώματος με τα οργανικά κενά
στις υπηρεσίες λόγω της στελέχωσης των αεροδρομίων της Fraport και των εθνικών οδών από
την υπάρχουσα λειψή δύναμη και τους υπαλλήλους
πενταετούς θητείας που παραμένουν αναξιοποίητοι
για οικονομικούς λόγους (πιστώσεις), τα προβλήματα
ως προς την επάρκεια του ατομικού εξοπλισμού
των πυροσβεστών, των οχημάτων και του εξοπλι-

σμού, την ανεπάρκεια της προληπτικής πυροπροστασίας στα δάση και στις περιαστικές περιοχές
λόγω μη επαρκούς χρηματοδότησης.
Συνεπώς, πέρα από την απόδοση ποινικών και
πολιτικών ευθυνών, που θα επακολουθήσουν, θα
πρέπει να αναλογιστούμε ότι η απώλεια τόσων
ζωών, οι καταστροφές περιουσιών και η καταστροφή
του φυσικού περιβάλλοντος, θα μπορούσαν να
αποφευχθούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο, αν
δίναμε χώρο στην επιστήμη και τεχνολογία για
την πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών.
Αν δημιουργούνταν εκείνες οι υποδομές που θα

προστάτευαν τον πολίτη και θα τον θωράκιζαν
από σεισμούς, πυρκαγιές πλημμύρες, θεομηνίες.
Αν η εμπορευματοποίηση της γης δεν περιόριζε
τις κοινωνικές ανάγκες για άνετη διαβίωση, περιβαλλοντική ανάπλαση, αναψυχή. Αν οι κυβερνήσεις
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στεκόταν στο πλευρό
του λαού και δεν αναλογιζόταν την ανταποδοτικότητα των έργων σε χρηματικά έσοδα. Αν το
δίπολο «κόστος - όφελος» καταργούνταν στη βάση
της κατάργησης του κέρδους και της προάσπισης
των ζωτικών σύγχρονων αναγκών του λαού.
Το Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3 –
ΜΟΣΧΑΤΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
ΤΗΛ.: 2109404110
ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ
2104812745
www.magiccarpetcleaners.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ευδοκία Σ. Χαραλαμπόγιαννη

Πτυχ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

D&BAthens

Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή
Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Νικηταρά 13, Άργος
Τηλ-fax: 27510 22972,
Κιν.: 6947 947 232
email: kmixalopoulou@yahoo.gr

Ευρυδίκη Αντωνίου
Κιν: +30 6932 224674
Φαξ: +30 2106010851
Skype: D&B Athens
www.dbathens.com

Κόρη του συνάδελφου Λάμπρου Αντωνίου

GIANNA STUDIOS
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΝΥΔΡΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.:2645093222 ή 92715
Κιν.:+306976773656

e-mail: info@gianna-studios.gr
www.gianna-studios.gr

Παθήσεις θυρεοειδούς • Παθήσεις επινεφριδίων
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Σακχαρώδης διαβήτης κυήσεως
• Οστεοπόρωση • Έλεγχος σωματικού βάρους
• Ακμή • Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα
• Διαταραχές εμμήνου ρύσεως
• Πολυκυστικές ωοθήκες • Εμμηνόπαυση
• Υπογονιμότητα
Πύθωνος 15, Κυψέλη (ισόγειο)
τηλ/φαξ: 213 023 8422
κιν: 697 3018 405 • email: charevi@yahoo.gr
Δέχεται με ραντεβού - Κατ’ οίκον επισκέψεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Περικλής Μυργιώτης
Αγίου Μελετίου 119, πλησίον ΗΣΑΠ, Πλ. Αττικής, τηλ: 210 8628901
Εκπτώσεις για όλους τους συναδέλφους 30% για Αρραβώνες - Γάμο - Βάφτιση
Μεγάλη Εξυπηρέτηση

