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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 Π.Ε.Α.Π.Σ.

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020:

εύχεται στα μέλη και στους φίλους της Ένωσης,

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ
«ΘΕΡΜΟ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Δ

ιανύουμε μία ακόμα αντιπυρική περίοδο και στα χρόνια
προβλήματα που ταλανίζουν την
πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, δυστυχώς, εφέτος ήρθε να προστεθεί κι εκείνο
της πανδημίας του κορωνοϊού.

ένα ασφαλές και δροσερό καλοκαίρι!

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ;
Η κυβέρνηση, το ΣτΕ
και τα αναδρομικά των συνταξιούχων

Τ

Αυτή και μόνο η εξέλιξη ήταν
αρκετή για να αναγκάσει την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του
Πυροσβεστικού Σώματος να αναθεωρήσει τα επιχειρησιακά σχέδια
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που επεξεργάστηκαν κατά
την χειμερινή περίοδο, αφού πλέον ο παράγοντας Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας δεν
μπορεί να εξακολουθεί να είναι
κενός περιεχομένου, για το πυροσβεστικό προσωπικό, ιδιαίτερα
σε ότι αφορά το θέμα της υγείας.
Η κυβέρνηση, τόσο μέσω του
πρωθυπουργού όσο και του αρμόδιου Υφυπουργού, προσπάθησαν να καθησυχάσουν, πρωτίστως
την κοινή γνώμη και δευτερευόντως τους εργαζόμενους στο Π.Σ.,
δηλώνοντας πως, με τις ενέργειές
της, η χώρα φέτος είναι θωρακισμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει
τις πυρκαγιές που θα σημειωθούν,
καλύτερα από κάθε άλλη φορά.
Συνέχεια στη σελίδα 4

Στέγη Πυροσβεστικού
Πολιτισμού

ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
ΚΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Στη σελίδα 2

ι σημαίνει πολιτική λύση για
τα αναδρομικά των συνταξιούχων; Σημαίνει σεβασμός
των δικαστικών αποφάσεων και
σημαίνει ότι το κράτος θα δώσει
τα αναδρομικά, όχι μόνο σε όσους
προσέφυγαν δικαστικά, αλλά και
σε όσους δεν έχουν ασκήσει ένδικα
μέσα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για ένα κράτος δικαίου.
Εχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση με αφορμή τις πληροφορίες που διαρρέουν μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ότι η ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή
 



 







την αίτηση του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση (μέσω ΕΦΚΑ)
κατά συνταξιούχων που διεκδικούσαν αναδρομικά τις κριθείσες
ως αντισυνταγματικές περικοπές
των νόμων 4024/2011, 4051/2012
και 4093/2012.
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί
αν η πρόσφατη διάσκεψη των
δικαστών του ανωτάτου διοικητικού δικαστηρίου ήταν η τελευταία και καθοριστική,
αν έχουμε δηλαδή τελική και οριστική δικανική κρίση.
Συνέχεια στη σελίδα 5



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μ

 από
 σχεδόν τρεις

  αναγκαστικής

 ‘καραντί
ετά
μήνες,
νας’, επιστρέψαμε στην καθημερινότητά μας, έστω
 περιορισμό κάποιων

  δράσεων! 
και με τον
Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ε.Α.Π.Σ.), με αίσθημα συλλογικής ευθύνης, τήρησε
 
  εξάπλωσητης πανδημίας,
  
τα περιοριστικά
μέτρακατά την
από τις αρχές του Μάρτη, χωρίς όμως να πάψει να λειτουργεί
(εξ αποστάσεως) και να εξυπηρετεί τους συναδέλφους μέλη της!
Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της υγείας και η
 περιορισμών

  λειτουργίας
 των συλλόγων,


άρση των
έδωσαν
τη δυνατότητα στην Ένωσή μας να ξεκινήσει και πάλι τη
λειτουργία της, στα καθιερωμένα, επί σειρά ετών, πρότυπα.
Τα γραφεία της Π.Ε.Α.Π.Σ. που, ως γνωστόν, βρίσκονται
 Πατησίων 5-στοά


όροφος,

στην οδό
Ομονοίας-7ος
είναι
λοιπόν ανοιχτά κάθε Τρίτη & Πέμπτη (10:00’-13:00’), για
τους συναδέλφους, τους φίλους και τους συνεργάτες του
συλλόγου και θα λειτουργούν ακόμη και τους καλοκαιρινούς
μήνες (εκτός απροόπτου)! Τηρώντας αυστηρά όλους τους
κανόνες υγιεινής, συνεχίζουμε το πολιτιστικό μας έργο και
την εξυπηρέτηση των συναδέλφων. Οι αναγκαστικοί περιορισμοί συναθροίσεων που επιβλήθηκαν λόγω του co-

vid-19, μπορεί να μας ταρακούνησαν και να μας προβλημάτισαν αλλά σε καμμία περίπτωση δεν μας στέρησαν τη
συναδελφικότητα και την κοινωνική μας συνοχή!
Και επειδή, από τη φύση του επαγγέλματός μας, έχουμε
μάθει πως στις δύσκολες καταστάσεις το καλύτερο ‘φάρμακο’
είναι η συλλογικότητα, σας καλούμε για καφεδάκι και κουβέντα στον φιλόξενο χώρο μας.
Ελάτε να συζητήσουμε και από κοινού να επεξεργαστούμε
ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς. Μη ξεχάσετε μόνο
να έχετε μαζί σας την ατομική μάσκα, εφόσον προτίθεστε
να χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα.
Ενημερώνουμε τα μέλη μας πως από την επικουρική
σύνταξη (ΕΤΕΑΕΠ) μηνός Ιουνίου 2020, τους παρακρατήθηκαν δεκαπέντε (15) ευρώ για τη συνδρομή της
Π.Ε.Α.Π.Σ., έτους 2019, σε όσους έχουν υποβάλει σχετική
υπεύθυνη δήλωση!
Ευχόμαστε σε όλους ένα δροσερό και ασφαλές καλοκαίρι!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γενικός Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ριτσώνης
Κωνσταντίνος Γιαννάκος

Σελίδα 2
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Στέγη Πυροσβεστικού Πολιτισμού
Η καραντίνα που επιβλήθηκε λόγω του ιού covid-19, όπως ήταν φυσικό,
ανέστειλε και τη διοργάνωση εκδηλώσεων της Στέγης Πυροσβεστικού
Πολιτισμού της Ένωσής μας, που ήταν προγραμματισμένες για το ίδιο
χρονικό διάστημα. Το πολιτιστικό κύτταρο της Π.Ε.Α.Π.Σ., όμως, δεν

έπαψε ούτε στιγμή να διεξάγει έρευνες και να καταγράφει την ιστορία της
πυροσβεστικής μας οικογένειας.
Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε έναν συνάδελφο που έγραψε τη δική
του ιστορία στο πυροσβεστικό και καλλιτεχνικό γίγνεσθαι!

ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΘΟΠΟΙΟΣ
του επίτιμου Υπαρχηγού Αντιστράτηγου Χρήστου Κων. Μητροπέτρου

Ε

πειδή οι περισσότεροι από τους νεότερους συναδέλφους αγνοούν πως ο διακεκριμένος
ηθοποιός Νίκος Βανδώρος υπήρξε για 33 χρόνια
πυροσβέστης, επιτρέψτε
μου να σας γνωρίσω τον
ξεχωριστό αυτόν συνάδελφο και το πως σε δύσκολες και ανήσυχες εποχές, κατάφερε να συνταιριάσει αρμονικά την Πυροσβεστική με την υποκριτική τέχνη.
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12/12/1924. Ο πατέρας
του Γεράσιμος Βανδώρος υπήρξε βαρύτονος του μελοδράματος και η μητέρα του εμφανίστηκε στο θέατρο
ως υψίφωνος της Όπερας.
Κατατάχτηκε στο Π.Σ. στις 8/12/1943 σε ηλικία 19
ετών, αστράτευτος (“αγύμναστος”)1 λόγω της Κατοχής,
ως Δόκιμος Πυροσβέστης Β’ Τάξεως με αριθμό
μητρώου (1081) και τοποθετήθηκε στην Π.Υ. Αθηνών
για εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας. Στα λεγόμενα “Δεκεμβριανά” διαμένοντας στην οδό Καλαμίδος 3 στο
Κέντρο της Αθήνας, εγκλωβίστηκε μεταξύ των αντιμαχομένων ενόπλων που οδομαχούσαν στην περιοχή,
διατρέχοντας τον έσχατο κίνδυνο και μη μπορώντας
να παρουσιαστεί στην Υπηρεσία του για πολλές ημέρες.
Από τους πλέον εγγράμματους εκείνης της εποχής
στο Π.Σ.- Πτυχιούχος Λογιστής της Σχολής Πάλμερ
και κάτοχος της Αγγλικής γλώσσας - αποσπάστηκε
στο Α.Π.Σ. – Τμήμα Επιμελείας “οριζόμενος άμα και
εις υπηρεσίαν πυρκαγιάς”.
Μονιμοποιήθηκε το 19462 και την επόμενη χρονιά
προάχθηκε σε Πυροσβέστη Α’ Τάξεως. Αρχιπυροσβέστης το 1953 και Υποσταθμάρχης (Πυρονόμος)
από 29/8/19643.
Το 1952 παντρεύτηκε την Αθηναία Αγγελική Βουτσινά και απέκτησαν δυο παιδιά την Μαίρη το 1952
και τον Θεόφιλο το 19604.
Με την σύσταση του Ε.Τ.Υ.Π.Σ., από το Ν.Δ.
2492/1953, το οποίο λειτούργησε στις 11/12 της ίδιας
χρονιάς στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις της οδού
Σαρρή 9, “τοποθετείται ως λογιστής του Ταμείου,
εκτελώντας ταυτόχρονα και την ανά 6ήμερον υπηρεσία
πυρκαγιάς”. Έμεινε στη θέση του Λογιστού του
Ταμείου ως την περιπετειώδη αποστρατεία του το
1970. Στις εκθέσεις ικανότητας των προϊσταμένων
του χαρακτηριζόταν πάντα ως “Ηθικός, ευθύς, ειλικρινής, σταθερός, ακέραιος, πειθαρχικότατος, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του, πρόθυμος, πολύ εργατικός
και αφοσιωμένος στα καθήκοντά του”.
Ας επιστρέψουμε όμως στα πρώτα πυροσβεστικά
του χρόνια όπου αρχίζει και η καλλιτεχνική του πορεία.
Έχοντας το οικογενειακό “μικρόβιο” της υποκριτικής,
και το θείο δώρο της ορθοφωνίας, σπούδασε στη Μελοδραματική Σχολή του Ελληνικού Ωδείου καθώς και
στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Παρακινούμενος από τον πεθερό του Θεόφιλο Βουτσινά –
γνωστό θεατράνθρωπο – πρωτοεμφανίστηκε στην σκηνή, ως τενόρος. Η θεατρική του σταδιοδρομία αρχίζει
το 1958, με το θίασο του Νίκου Χατζίσκου στο υπαίθριο
θέατρο της οδού Μαυρομματαίων, με έργο “Αρραβωνιάσματα” του συγγραφέα Δημήτρη Μπόγρη. Έκτοτε
ασκούσε και το επάγγελμα του ηθοποιού παρά τις

απαγορεύσεις αλλά με την ανοχή των προϊσταμένων
του που του επέτρεπαν να εκτελεί την ανά 6ήμερο
υπηρεσία πυρκαγιάς την ημέρα που δεν λειτουργούσαν
τα θέατρα - συνήθως Δευτέρα. Και όταν αυτό δεν
ήταν δυνατόν πολλοί συνάδελφοι ήταν πρόθυμοι να
τον αντικαταστούν ή να παραμένουν για κάποιες ώρες
στο πόστο του μέχρι την άφιξή του από το θέατρο5.
Υπήρξαν και κάποιοι “συνάδελφοι”, υψηλά ιστάμενοι
τότε, που τα πρώτα χρόνια τον πίεζαν να παραιτηθεί
από την ηθοποιία επειδή οι ηθοποιοί θεωρούνταν αντιστασιακοί και αριστεροί.
Όταν το 1967 έπαιζε, στο Λαϊκό Θέατρο του Μάνου
Κατράκη, σημαντικό ρόλο στο έργο του Γεράσιμου
Σγούρου “Καληνύχτα Μαργαρίτα”, ένα έργο πικρά
ελληνικό και αντιστασιακό, του ζητήθηκε και πάλι να
παραιτηθεί από το ρόλο, αλλά αρνήθηκε περήφανα.
Δημοκρατικό κύτταρο. Όταν το 1968 έγινε μια απόπειρα
να καταστήσουν ένοπλο το Πυροσβεστικό Σώμα αρνήθηκε να παραλάβει όπλο λέγοντας ότι κάτι τέτοιο
δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό του Σώματος.
Απειλήθηκε τότε με δυσμενή μετάθεση που περιέργως- για κάποιο λόγο, δεν πραγματοποιήθηκε.

Υπήρξε ίσως ο μόνος Πυροσβέστης με αντιδικτατορική δράση. Παραμονές των Χριστουγέννων του
1969, υπέγραψε μαζί με εκατοντάδες άλλους ηθοποιούς
και ανθρώπους της Τέχνης και των Γραμμάτων,
έκκληση που έκανε το γύρο του κόσμου για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Κλήθηκε από
τον τότε Αρχηγό Ιωάννη Καραχάλιο- προερχόμενο
από την Αστυνομία Πόλεων- να υπογράψει δημόσια
δήλωση, η οποία θα εδημοσιεύετο στον Τύπο “Ότι
υπέγραψε την έκκληση αυτή ύστερα από πίεση, χωρίς
τη θέλησή του”. Ο Νίκος Βανδώρος δεν το δέχθηκε
και στις 12/2/1970, με λύπη του και χωρίς να έχει συμπληρώσει πλήρη συντάξιμο υπηρεσία, αναγκάσθηκε
να υποβάλει αίτηση παραίτησής του από το Πυροσβεστικό Σώμα.
Από τότε, τον κέρδισε αποκλειστικά, η υποκριτική
σε όλες τις μορφές της και ξεκίνησε η πλέον δημιουργική
περίοδος της έντεχνης ζωής του. Πρωταγωνίστησε,
πλαισιωμένος με άξιους συνεργάτες, σε δεκάδες θεατρικά έργα συνεργαζόμενος με τους θιάσους του Δημήτρη Μυράτ, Έλλης Λαμπέτη, Δημήτρη (Μίμη) Φωτόπουλου, Κωστή Λειβαδά, Διονύση Παγουλάτου,
Άννας Μαντζουράνη, Λάμπρου Κωνσταντάρα, με το
“Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο” του Μάνου Κατράκη κ.α.
Στη μακρόχρονη καλλιτεχνική του πορεία έπαιξε
ακόμα σημαντικούς ρόλους- πολλές φορές πρωταγωνιστικούς, σε δεκάδες ταινίες του Κινηματογράφου,
σε τηλεοπτικές σειρές και σε πολλές βιντεοταινίες6.
Αποδεικνύοντας πως ο ηθοποιός δεν έχει ηλικία,

έπαιζε σχεδόν μέχρι τα
90 του. Τελευταία του ερμηνεία το 2013 στο έργο
“Οίκος Ευγηρίας η ευτυχισμένη δύση”. Συνδικαλίστηκε στο χώρο του και
υπήρξε Πρόεδρος του Σωματείου Καλλιτεχνών
Επτανήσου. Κέρδισε την
εκτίμηση και τους επαίνους των ομοτέχνων του
και των κριτικών του θεάτρου και του κινηματογράφου. Άνθρωπος δημιουργικός και ευαίσθητος
ασχολήθηκε και με τη συγγραφή θεατρικών έργων
και μάλιστα με το δύσκολο είδος του παιδικού θεάτρου.
Για την σημαντική προσφορά του στην Τέχνη τιμήθηκε
με το μετάλλιο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.
Μετά την πτώση της δικτατορίας, δόθηκε η ευκαιρία
στους διωχθέντες από το καθεστώς, υπαλλήλους να
ζητήσουν την επάνοδο στην Υπηρεσία τους7. Υπέβαλε
σχετική αίτηση εκθέτοντας τους λόγους του εξαναγκασμού του σε παραίτηση. Το Β’ Βάθμιο Συμβούλιο
του Πυροσβεστικού Σώματος τον δικαίωσε. Επανήλθε
στην ενεργό Υπηρεσία από 5/3/1970 μέχρι 31/12/1976,
οπότε καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας και του απονεμήθηκε ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυποπυραγού.
Σήμερα, σχεδόν αιωνόβιος στα 95 του, με κάποια
κινητικά προβλήματα αλλά με πλήρη διαύγεια πνεύματος, θυμάται με νοσταλγία τα όσα πρόσφερε στην
σκηνή και την οθόνη καθώς και τα όμορφα πυροσβεστικά του χρόνια ευγνωμονώντας τους συναδέλφους
που του συμπαραστάθηκαν τότε.
Του ευχόμαστε να είναι μακρύ ακόμα το δειλινό
της ζωής του και τον ευχαριστούμε για τα όσα
πρόσφερε στην Τέχνη και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Κλείνοντας, θέλω ξανά να ευχαριστήσω τον Επιτελάρχη του Α.Π.Σ. Αντιστράτηγο Αλέξη Ράπανο για
την πολύτιμη βοήθειά του, στην προσέγγιση και χρήση
των υπηρεσιακών αρχείων, που χωρίς αυτή δεν θα
μπορούσε να γραφτεί το αφιέρωμα στον ξεχωριστό
αυτόν απόμαχο συνάδελφο. Τέτοιους συναδέλφους
είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να τους ανακαλούμε στη μνήμη μας και να τους τιμούμε.
1 Η σειρά των “αγύμναστων” του 1943 πρόσφερε πολλές
προσωπικότητες στο Π.Σ. (Παν. Ποτουρίδης, Κων. Γκίκας,
Δημ. Ξιφαράς, Κων. Χουστανάκος, Σωτ. Λεωτσάκος, Γρηγ.
Σούμπασης κ.α.
2 Το ακαδημαϊκό έτος 1946-47 εγγράφεται στην Α.Σ.Ο.Ε.
Από τα στοιχεία που υπάρχουν στα υπηρεσιακά αρχεία δεν
προκύπτει για πόσα χρόνια φοίτησε ή αξιώθηκε πτυχίου.
3 Με δήλωσή του αρνήθηκε να συμμετάσχει στους προαγωγικούς διαγωνισμούς για το βαθμό του Σταθμάρχη Β’
(Ανθ/γού), επειδή μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν εμπόδιο στην
καλλιτεχνική του πορεία.
4 Ηθοποιός σήμερα με πολλές περγαμηνές, στον οποίο ο
Νίκος Βανδώρος καμαρώνει την συνέχειά του.
5 Ο πιο τακτικός αντικαταστάτης του ήταν ο αείμνηστος
Γραμματέας της Π.Ε.Α.Π.Σ. Δημήτριος Ηλιόπουλος.
6 Ο πλήρης κατάλογος, για τους ενδιαφερόμενους στο
λήμμα Νίκος Βανδώρος της wikipedia, γιατί ο χώρος εδώ
δεν επαρκεί για την παράθεσή τους, ονομαστικά και χρονολογικά.
7 Άρθρο 3 παρ. 1 Ν.Δ. 119/1974.
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Νέες εκδόσεις

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μ

ε χαρά λάβαμε, ως τιμητική
δωρεά, το πολύ σημαντικό βιβλίο, «Η Προανάκριση στα κοινώς
επικίνδυνα εγκλήματα “Ο Εμπρησμός” & Στοιχεία Εφαρμοσμένης
Πυροσβεστολογίας», των συναδέλφων Κων/νου Ποτουρίδη και Ιωάννου Αρσενίου. Μία επιμελημένη
και χρηστική έκδοση, που αξίζει τον
κόπο να την προμηθευτούμε.

Μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γ

νωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί από
τους συναδέλφους μας, στη χρήση του διαδικτύου και γενικά
των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας!
Στη σημερινή εποχή όμως, οι περισσότερες υπηρεσίες, τόσο
προς τον πολίτη όσο και προς το κράτος ή άλλους φορείς
(εφορία,τράπεζες κλπ), διεκπεραιώνονται μόνο ηλεκτρονικά!
Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσής μας, προκειμένου να
βοηθήσει στην άμβλυνση του υφιστάμενου προβλήματος, παρέχει
ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες (ηλεκτρονικές αιτήσεις κλπ) για τα μέλη
της Π.Ε.Α.Π.Σ. που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, κατά τις ημέρες λειτουργίας των
γραφείων και κατόπιν προκαθορισμένου τηλεφωνικού ραντεβού!

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΟ ΓΝΑ

ετά την σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί λόγω του covid-19 και που
είχαν σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων
και την ματαίωση της επαναληπτικής
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (επρόκειτο
να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου
2020) τελικά αυτή διεξήχθη το Σάββατο
27 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00’.
Παρουσία λοιπόν μελών της ΠΕΑΠΣ,
στην αίθουσα του Συλλόγου (Πατησίων
5, 7ος όροφος, Ομόνοια, Αθήνα), ξεκίνησε η Γ.Σ. με τα παρακάτω θέματα
Ημερήσιας Διάταξης:
1. Λογοδοσία του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων, έτους 2019 και έγκριση
αυτών από το Σώμα.
2. Παρουσίαση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την οικονομική
διαχείριση έτους 2019 και έγκριση αυτής
από το Σώμα.
3. Προγραμματισμός Δράσης έτους
2020.
4. Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
5. Παράταση της θητείας του Δ.Σ. για
ένα (1) έτος ώστε αυτή να καταστεί
3ετής, όπως ορίζει το νέο Καταστατικό.
6. Ίδρυση Λέσχης Φίλων Πυροσβεστών (ΛΕ.ΦΙ.ΠΥ.).
Πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγη
ο Κώστας Γιαννάκος, Πρακτικογράφος

Ό

πως είναι γνωστό, η Ένωσή μας εκδίδει στα μέλη της
(και στα προστατευόμενα οικογενειακά τους πρόσωπα)
ΔΩΡΕΑΝ, δελτίο εισόδου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας!
Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως,
κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης! Τα δελτία δύναται να
αποσταλούν και στο σπίτι του ενδιαφερομένου!
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι:
1. Για τον συνάδελφο-μέλος της ΠΕΑΠΣ
-Μία φωτογραφία απλή, με πολιτική περιβολή, σε μέγεθος
ταυτότητας
2. Για το προστατευόμενο μέλος (σύζυγος)
-Μία φωτογραφία
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο
που να αποδεικνύει τη συζυγική σχέση
-Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
-Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Για προστατευόμενο μέλος (τέκνο ηλικίας 15-23 ετών)
-Μία φωτογραφία
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο έγγραφο
που να αποδεικνύει τη γονική σχέση
-Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας
-Βεβαίωση της σχολής που φοιτάει (εφόσον είναι ηλικίας 1823 ετών)

«Θαρσ
ф.р.я.ё
я.
.

ο Ανδρέας Ριτσώνης
και την Έκθεση της
1961
Εξελεγκτικής Επιτροπής ανέγνωσε ο πρόεδρός της, Παναγιώτης Δρίτσας.
Μετά από μία γόνιμη και ουσιαστική
συζήτηση, το Σώμα ενέκρινε, ομόφωνα
την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2019,
που παρουσίσε ο Πρόεδρος της Ένωσης, Κώστας Γιαννάκος, την Οικονομική
Διαχείριση της ίδιας χρονιάς και τον
Προγραμματισμό Δράσης για το 2020!
Απάλλαξε δε το Διοικητικό Συμβούλιο
και την Εξελεγκτική Επιτροπή, από κάθε
ευθύνη!
Επίσης ομόφωνα αποφασίστηκε η
παράταση της θητείας του παρόντος
διοικητικού συμβουλίου, μέχρι τα τέλη
Μαρτίου 2021, προκειμένου να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη, από το
(νέο) Καταστατικό, τριετία.
Τέλος, ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ., για ίδρυση “Λέσχης Φίλων Πυροσβεστών (ΛΕ.ΦΙ.ΠΥ.)”, η οποία
θα λειτουργεί μη κερδοσκοπικά και
πάντα υπό την εποπτεία της ΠΕΑΠΣ.
Θα στεγάζεται δε στα γραφεία της Ένωσης και θα διέπεται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που θα συνταχθεί
από επιτροπή που θα ορίσει το Δ.Σ.
Μετά το πέρας των εργασιών της
συνέλευσης, οι παριστάμενοι απόλαυσαν το παραδοσιακό τσιπουράκι και
αντάλλαξαν ευχές για καλό καλοκαίρι!

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΑΠΣ

Κ

αι το φετινό καλοκαίρι, σε πείσμα
τόσο του κορωνοϊού όσο και της
δύσκολης οικονομικής κατάστασης
που βιώνει η ελληνική κοινωνία, η
Ένωσή μας μερίμνησε και εξασφάλισε συνεργασίες, με τουριστικά καταλύματα, ταξιδιωτικά γραφεία και
γενικά φορείς του τουρισμού, που
θα βοηθήσουν τους συναδέλφους
(και τις οικογένειές τους) να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, χωρίς να ξοδέψουν πολλά.
Στις ήδη γνωστές τουριστικές περιοχές της Λευκάδας, της Μάνης
και των Καμένων Βούρλων που τα
τελευταία χρόνια επισκέπτονται οι
συνάδελφοι μέσω της ΠΕΑΠΣ, εφέτος προστίθενται και άλλες (Νάξος,
Ίος, Κύθνος κλπ) όπου, μετά από

προσυνεννόηση με την Ένωσή μας,
όσοι απόστρατοι και εν ενεργεία το
επιθυμούν θα μπορέσουν να απολαύσουν τις διακοπές τους, σε χαμηλό κόστος.
Για λεπτομέρειες και αναλυτικά
προγράμματα, να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας,
www.peaps.gr.
Καλό καλοκαίρι σε όλους!

Τραπεζικοί λογαριασμοί της ΠΕΑΠΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: IBAN: GR27 0110 1550 0000 1554 8220 217 • Αρ. Λογ. 155/482202-17
EUROBANK: IBAN: GR1002606260000060100753207 • Αρ. Λογ. 0026-0626-06-0100753207

ΗΦ

Τριμηνια
Τρι νια
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ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020
ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ «ΘΕΡΜΟ» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Επικεντρώνουν την αισιοδοξία τους, κυρίως,
στην αύξηση των κονδυλίων που, φέτος, θα διατεθούν
για μισθώσεις ελικοπτέρων, στην πρόσληψη 1.300,
επί πλέον, εποχικών πυροσβεστών και στο καινούριο
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του
Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, μετά την
ψήφιση του Ν.4662/2020 (Α’27).
Επιπρόσθετα, επικαλούνται την ίδρυση 84 νέων
(εποχικών) πυροσβεστικών κλιμακίων και δύο αερομεταφερόμενων μονάδων, με έδρες τη Σάμο και τον
Άραξο αντίστοιχα καθώς και την εξασφάλιση σημαντικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού.
Είναι, όμως έτσι τα πράγματα;
Ας αναλύσουμε, μία προς μία, τις επισημάνσεις
της κυβέρνησης:
Πράγματι η φετινή χρηματοδότηση είναι αυξημένη
ως προς την παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης,
με την ενοικίαση περισσότερων ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης. Μέχρι πέρυσι το συνολικό κόστος ενοικίασής τους ανήρχετο στα 20 εκατομμύρια ευρώ,
κάθε αντιπυρική περίοδο, χωρίς να ληφθούν υπόψη
οι ενδεχόμενες επεκτάσεις των συμβάσεων. Τώρα
με την αύξηση του αριθμού των ελικοπτέρων, αυτό
θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.
Γιατί προέκυψε όμως η “ανάγκη” για αυξημένη
χρηματοδότηση σε αυτόν το τομέα; Πολύ απλά γιατί
ο εθνικός εναέριος στόλος είναι απαρχαιωμένος και
ασυντήρητος. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα 11 αεροσκάφη
CL-215 έχουν ηλικία 31- 45 χρόνια, ενώ τα νεότερα
(7 CL-415) πάνω από είκοσι. Από αυτά, κάθε χρόνο
δεν είναι ‘ετοιμοπόλεμα’ ούτε τα μισά, αφού λόγω
συντηρήσεων και βλαβών, τα περισσότερα μένουν
καθηλωμένα στο έδαφος.
Από το 2003, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας,
έχει εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη και πρότεινε
την αντικατάσταση των CL-215, αλλά δεν εισακούστηκε! Δύο χρόνια αργότερα, το Α.Π.Σ. επανήλθε
στο θέμα αλλά και πάλι δεν έγινε τίποτε. Είναι,
λοιπόν, σαφές πως οι διαχρονικές λανθασμένες πολιτικές επιλογές κόστισαν στον ελληνικό λαό, δεκάδες
εκατομύρια ευρώ (που δόθηκαν σε ιδιώτες της αεροπυρόσβεσης) και παράλληλα στέρησαν από τον
εθνικό εναέριο στόλο τη δυνατότητα να έχει αξιόμαχα
και ασφαλή αεροσκάφη. Είναι ενδεικτική η δήλωση
του αρμόδιου υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος
σε σύσκεψη, στις 7-5-2020, είπε “...θα ξεκινήσουμε
με έξι canadair και θα φτάσουμε στα εννιά, στη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αν όλα πάνε
καλά...”
Έτσι για την ιστορία, πέρυσι ήταν διαθέσιμα 12
αεροσκάφη!
Όσον αφορά στα α/φ pezetel και Grouman που
διαθέτουμε, αυτά, πέρα από τα προβλήματα συντήρησής τους, έχουν έξτρα μειονέκτημα τη μικρή χωρητικότητα των δεξαμενών τους με αποτέλεσμα να
χρησιμοποιούνται μόνο για επιτήρηση και αρχική
προσβολή της πυρκαγιάς.
Η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων του Π.Σ διαθέτει 3
ελικόπτερα BK-117 και 2 Super Puma που χρησιμοποιούνται για εναέριο συντονισμό, πρόληψη και υποτυπώδη δασοπυρόσβεση, εξ αιτίας του μικρού κάδου
νερού. Πρόβλημα είναι και ο μη επαρκής αριθμός
πληρωμάτων που διαθέτει το Π.Σ.
Είναι αδιανόητο δύο χρόνια μετά την τραγωδία
στο Μάτι, ο στόλος των εναερίων μέσων να μην
βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο ετοιμότητας ή
(τουλάχιστον) να είχε ξεκινήσει η σταδιακή αντικατάσταση των CL-215!
Για να πάμε, όμως και στον δεύτερο ισχυρισμό της
κυβέρνησης:
Είναι επιχειρησιακά αποδεδειγμένο πως τις μεγάλες
δασικές πυρκαγιές τις αναχαιτίζουν τα εναέρια
μέσα, αλλά τις σβήνουν οι επίγειες δυνάμεις! Η αε-

ροπυρόσβεση είναι αναγκαία για την αρχική προσβολή των πυρκαγιών, μέχρι να φτάσουν στο τόπο
του συμβάντος ικανές πυροσβεστικές δυνάμεις με
τα κατάλληλα μέσα και εφόδια για την αντιμετώπισή
τους.
Σε ποιά όμως κατάσταση, βρίσκεται το Πυροσβεστικό
Σώμα;
Οι πιστώσεις που ενέκρινε η κυβέρνηση, για την
υπηρεσία, είναι μόλις κατά 272.000 ευρώ αυξημένες,
σε σχέση με πέρυσι, για όλες τις λειτουργικές του
ανάγκες. Παράλληλα οι δαπάνες που αφορούν τη
συντήρηση, τις επισκευές και τα καύσιμα πυροσβεστικών οχημάτων, είναι μειωμένες κατά 1,8 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Οι μόνες αυξημένες πιστώσεις
κατά 34%, είναι αυτές για ενοικίαση εναέριων μέσων.
Οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό διατηρούνται
και διευρύνονται με τις αρμοδιότητες που ανατέθηκαν
στο Πυροσβεστικό Σώμα για τη στελέχωση των αεροδρομίων της Fraport και των εθνικών αυτοκινητόδρομων και η κάλυψη των ελλείψεων εξακολουθεί
να γίνεται με εποχικούς πυροσβέστες.
Πράγματι φέτος προσελήφθησαν 1.300 επιπλέον
εποχικοί πυροσβέστες. Με δεδομένο, όμως, πως
αυτοί εντάχθηκαν στη δύναμη του Π.Σ.,, διαρκούσης
της αντιπυρικής περιόδου (αφού η πρόσληψή τους
αποφασίστηκε στο παρά πέντε ), αναρωτιέται κανείς
αν αυτοί οι νέοι και χωρίς την απαραίτητη εμπειρία
εποχικοί υπάλληλοι πρόλαβαν να εκπαιδευτούν
σωστά για να μπορέσουν να καταστείλουν πυρκαγιές
αποτελεσματικά, διαφυλάσσοντας πρωτίστως τη σωματική τους ακεραιότητα.
Η αναγκαιότητα που υπάρχει για ίδρυση αρκετών
νέων πυροσβεστικών υπηρεσιών για την κάλυψη
αναγκών σε διάφορες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση με την ίδρυση εποχικών
κλιμακίων, πράγμα που ικανοποιεί και αιτήματα τοπικών δημοτικών αρχών. Στελεχώνονται, κυρίως, με
εποχικό προσωπικό και η όποια μετακίνηση, σ’αυτά,
μονίμων υπαλλήλων, αποδυναμώνει τις περιφερειακές διοικήσεις. Και το κυριώτερο, τα κλιμάκια αυτά
θα λειτουργούν μόνο το καλοκαίρι!
Η πεπατημένη της συνεχούς μετακίνησης πυροσβεστικών δυνάμεων, από περιφέρεια σε περιφέρεια,
όπως φαίνεται θα έχει και στη φετινή αντιπυρική περίοδο, την τιμητική της. Είναι σαφές όμως πως η
πρακτική αυτή ανατρέπει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
των περιφερειών και εξουθενώνει το προσωπικό.
Ας πάμε τώρα και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό!
Η μειωμένη κρατική χρηματοδότηση έχει συνέπειες
και στην αποτελεσματική λειτουργία του μηχανοκίνητου στόλου του Π.Σ.. Εκατοντάδες οχήματα παραμένουν παροπλισμένα λόγω βλαβών και φθαρμένων ελαστικών με 800 από αυτά να έχουν εξαντλήσει
το όριο ζωής τους (είναι ηλικίας 30-40 ετών), με ότι
αυτό συνεπάγεται για τη ζωή των επιβαινώντων και
την επιχειρησιακή τους ικανότητα.
Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός των πυροσβεστών, χρόνια τώρα, έχει αφεθεί στις «ευγενικές
χορηγίες και δωρεές» επιχειρηματικών ομίλων και
φορέων που “πατσίζουν” έτσι τις όποιες φορολογικές
υποχρεώσεις προς το κράτος και δημιουργούν, στην
κοινή γνώμη, την ψευδαίσθηση του εθνικού ευεργέτη.
Διαχρονικά, η αντιπυρική περίοδος ελαστικοποιεί
τις εργασιακές σχέσεις του πυροσβέστη. Δεν υφίσταται
η στοιχειώδης προστασία της υγείας και της ασφάλειάς
του, στην εργασία. Καλείται σε “προληπτικές επιφυλακές” για να μπαλωθεί η έλλειψη προσωπικού.
“Φορτώνεται” με απλήρωτη υπερεργασία και ατελείωτα ωράρια, χωρίς να λαμβάνεται σοβαρή μέριμνα
για την υγιεινή και ασφάλειά του, την απαραίτητη
ξεκούραση και τη σίτισή του. Γενικά στερείται αξιοπρεπούς διοικητικής μέριμνας. Για να του “χρυσώσει
το χάπι” η υπηρεσία του “χρεώνει” πρόσθετα ρεπό,

ως αποζημίωση, τα περισσότερα από τα οποία τα
παίρνει μαζί του, όταν συνταξιοδοτείται.
Φέτος, στη λίστα των προβλημάτων, εκτός του
κορωνοϊού, προστίθεται και ο περιβόητος νόμος
4662/2020, για τον οποίο η κυβέρνηση επαίρεται
πως έρχεται να λύσει τα χρόνια προβλήματα του
κλάδου. Η ψήφισή του μάλιστα συνοδεύτηκε με διθυραμβικά σχόλια από τους υποστηρικτές του (κυβέρνηση και μερίδα των συνδικαλιστικών φορέων
του χώρου μας) αλλά, λίγες μέρες πριν την έναρξη
της αντιπυρικής περιόδου, ανεστάλη η εφαρμογή
βασικών του άρθρων, όπως γνωστοποίησε ο Γ.Γ.Π.Π.,
με την υπ’αρ. 8778/14-3-20, Απόφασή του, στους
Δήμους και στις Περιφέρειες!
Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού
Σώματος, έγκαιρα και μετ’επιτάσεως, εξέφρασε τις
ανησυχίες της για τον νέο νόμο, στοιχειοθετόντας
μάλιστα την άποψή της και ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής της Βουλής. Εμείς οι Απόστρατοι, με την
εμπειρία που διαθέτουμε, θεωρούμε πως ο παραπάνω
νόμος αποτελεί ένα ακόμα πισωγύρισμα στην επιχειρησιακή και διοικητική ανεξαρτησία του Σώματος,
υποβάθμιζει το κύρος της εκάστοτε ηγεσίας του
και διαλύει την υπηρεσιακή, προσωπική και οικογενειακή ζωή του προσωπικού!
Ας ρίξουμε, όμως, μιά ματιά και στον τομέα της
πρόληψης!
Δύο χρόνια από το ολοκαύτωμα στο Μάτι και δεν
έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας τα απαιτούμενα
αντιπυρικά έργα. Ιδιαίτερα εφέτος, η Γ.Γ.Π.Π. δεν
έχει κάνει έγκαιρα κατανομή πιστώσεων για έργα
πρόληψης και δασοπροστασίας, στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού, ούτε στο Δασαρχείο! Στο πρόβλημα έρχεται
να προστεθεί και ο νέος «Περιβαλλοντικός Νόμος»
(ν.4685/7-5-20) που θέσπισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και (μεταξύ άλλων) προβλέπει επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα στα δάση, ακόμα
και σε περιοχές Natura.
Χωρίς να θέλουμε να (ξανα) γίνουμε μάντεις
κακών προβλέψεων, φοβώμαστε πως από εφέτος
τα καλοκαίρια θα είναι ακόμη πιο “καυτά” για τους
πυροσβέστες!
Κύριε Πρωθυπουργέ,
εάν πραγματικά αγωνιάτε για τον δασικό μας
πλούτο και θέλετε να προσφέρετε ένα καλύτερο
αύριο στον έλληνα πυροσβέστη, κάντε τα αυτονόητα:
-Διαθέστε κονδύλια για την πρόληψη!
-Νομοθετείστε την Διοικητική και Επιχειρησιακή
αυτονομία του Π.Σ.!
-Εξασφαλίστε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, υγιεινής & ασφάλειας και αμοιβής, για το πυρ/κό προσωπικό!
-Μεριμνήστε για την άρτια και συνεχή εκπαίδευση
του έλληνα πυροσβέστη!
-Δαπανήστε για προμήθεια σύγχρονου και επαρκούς
υλικοτεχνικού εξοπλισμού!
-Παλέψτε για την εγκαθίδρυση αξιοκρατίας και
απεμπλοκή της πολιτικής εξουσίας, από τη λειτουργία
του Πυροσβεστικού Σώματος!
Σε διαφορετική περίπτωση, θα σας γράψει κι εσάς
η πυροσβεστική μας ιστορία ως έναν ακόμη πολιτικό
που τον Μάη υμνεί το προσωπικό του Π.Σ. και τον
Οκτώβρη αναζητάει εξιλαστήρια θύματα, ανάμεσα
στην ηγεσία του, για να καλύψει τα διαχρονικά λάθη
της πολιτείας.
Ευχόμαστε στους συναδέλφους, ανά την επικράτεια,
που παλεύουν με την πύρινη λαίλαπα, να προσέχουν
γιατί τους χρειάζονται οι οικογένειές τους, αρτιμελείς
και υγιείς!
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ριτσώνης
Κώστας Γιαννάκος
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Συνέχεια από τη σελίδα 1
Επειτα, είναι σημαντικό να δούμε το σκεπτικό
της απόφασης και τους λόγους της απόκλισης
(εφόσον υφίσταται) από την πολύ πρόσφατη
υπ’ αριθμ. 2287/2015 απόφαση της ολομέλειας
του ίδιου δικαστηρίου.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αξίζει να γίνουν οι
παρακάτω επισημάνσεις:
1. Οι συνταξιούχοι σύρονται στα δικαστήρια
εδώ και μια δεκαετία, διεκδικώντας το αυτονόητο,
το δικαίωμα για αξιοπρεπή διαβίωση, που στερήθηκαν από σειρά ρυθμίσεων στην κορύφωση
της μνημονιακής περιόδου, την περίοδο 20102012.
2. Πρώην και νυν υπουργοί Εργασίας παρουσιάζονται ως τιμητές, αντί να απολογηθούν για
την ανήκεστο βλάβη που προκάλεσαν σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, μέσω της παραβίασης του Συντάγματος. Άραγε ποια είναι η
πολιτική βαρύτητα του «αδικήματος» που διαπράττει ένας εν ενεργεία υπουργός, όταν παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα και μάλιστα
σε σχέση με δικαιώματα του στενού «κοινωνικού
πυρήνα»;
3. Οι αποφάσεις του 2015 δεν ήταν απλές δικαστικές αποφάσεις. Έθεσαν πολιτικά ερωτήματα στις μετέπειτα κυβερνήσεις και οριοθέτησαν
τον πυρήνα των κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τα όρια σεβασμού τους από
την εκτελεστική εξουσία. Οι προβλέψεις για
αναλογιστικές μελέτες και για τον ορισμό της
αξιοπρεπούς διαβίωσης έθεσαν με αδρές γραμμές
το πλαίσιο προστασίας.
4. Το ίδιο δικαστήριο (ΣτΕ) τον Οκτώβριο του
2019 δεν κατάφερε να θέσει τα σαφή όρια της

χρονικής διεκδίκησης για τους συνταξιούχους
όχι λόγω νομικής ανεπάρκειας, αλλά επειδή θέλησε να παραπέμψει το ζήτημα στην πολιτική

ηγεσία, ώστε να επιλύσει το θέμα πολιτικά και




όχι δικαστικά. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε,
φανταζόμαστε, και ο νυν υπουργός Εργασίας,
όταν καλούσε δημόσια τους συνταξιούχους να
μην προσφύγουν τότε στα δικαστήρια, γιατί η
κυβέρνηση θα σεβαστεί τις δικαστικές αποφάσεις
και θα δώσει «πολιτική λύση».
5. Τι σημαίνει όμως πολιτική λύση; Σημαίνει
σεβασμός των δικαστικών αποφάσεων και σημαίνει ότι το κράτος θα δώσει τα αναδρομικά,
όχι μόνο σε όσους προσέφυγαν δικαστικά, αλλά
και σε όσους δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα.
Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο για ένα κράτος δίκαιου.
6. Ο κ. Βρούτσης θα επιχειρήσει πιθανόν να
«φορτώσει» το πολιτικό κόστος στους διοικητικούς δικαστές και στον νόμο 4387/2016 (νόμος
Κατρούγκαλου) για την έκβαση αυτή. Άσχετα
με το αν συμφωνεί κανείς με τις βασικές πτυχές
του, είναι τουλάχιστον ευτράπελο, να κατηγορεί
κανείς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της περιόδου
2015-2019 για τις αντισυνταγματικές περικοπές
του 2012!
7. Αν συνυπολογίσει κανείς τα δισεκατομμύρια
που δαπανώνται για τη στήριξη (και σωστά)
εργαζομένων και επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την πανδημία, βγάζει το συμπέρασμα ότι
τον Νοέμβριο του 2019 που έγινε η παραπομπή
σε πιλοτική δίκη στο ΣτΕ, υπήρχε δημοσιονομικό
περιθώριο να εφαρμοστεί η απόφαση του 2015
και για το περίφημο ενδεκάμηνο, αλλά και για
ακόμα μεγαλύτερο διάστημα!
8. Τότε καλούσαμε την κυβέρνηση να δώσει
πολιτική λύση στο θέμα. Δεν το έκανε και τώρα
θα γίνει αποδέκτης της οργής των συνταξιούχων.
το δια 9. Οι δικαστές,

 εφόσον

 επιβεβαιωθεί

τακτικό της απόφασης και μετατοπιστούν από
τις αποφάσεις του 2015, κάνουν στροφή 180
μοιρών και αφήνουν περιθώρια για έντονη

 



κριτική, με υπόνοια πολιτικής σκοπιμότητας.
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Γιατί, γνωρίζοντας ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε
δημοσιονομική ασφυξία (βλ. «μαξιλάρι» 37 δισ.),
έχουν δυνατότητα να θέσουν εκ νέου τα θεμέλια
του κοινωνικού κράτους και να στηρίξουν τους
συνταξιούχους. Αν δεν το πράξουν, θα βρεθούμε
στο παράδοξο το 2015, με ταμειακά διαθέσιμα
200 εκατ., να αποφασίζουν για πλήρη καταβολή,
ενώ το 2020 με διαθέσιμα –προ κορονοϊού–
ύψους 20 δισ., να αποφασίζουν περιορισμό των
διεκδικήσεων στο διάστημα Ιούνιος 2015 - Μάιος
2016.
10. Η κυβέρνηση φαίνεται να εμπαίζει ξανά
τους συνταξιούχους. Τον Νοέμβριο του 2019
αρχικά, όταν εκδόθηκαν οι αποφάσεις 1890 και
1891/2019 του ΣτΕ, με δηλώσεις των αρμόδιων
υπουργών, καθησύχαζε ότι δεν τίθεται καθόλου
θέμα αναδρομικών! Τώρα, αν επιβεβαιωθούν οι
πληροφορίες, ο νυν υπουργός είναι βαρύτατα
εκτεθειμένος για τις δηλώσεις του αυτές.
Το θέμα είναι πολιτικό και απαιτεί πολιτική
λύση με άμεσες καταβολές. Ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία, οι συνταξιούχοι, που δεν έχουν
λάβει τα αναδρομικά του ν. 4670/2020, είναι μια
κοινωνική κατηγορία, που ενώ καλείται να στηρίξει οικογένειες εκκολαπτόμενων ανέργων, δεν
έλαβε την παραμικρή ενίσχυση στο πλαίσιο των
μέτρων για την πανδημία.
Διονύσης Τεμπονέρας
Δικηγόρος-εργατολόγος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
Ιδιοκτησία:
Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος
Συντακτική Επιτροπή:
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκδότης κατά το νόμο:
Κωνσταντίνος Γιαννάκος
Πρόεδρος της ΠΕΑΠΣ
Κωδ. Εντύπου: 8572

«Κ

αραντίνα» είναι ο περιορισμός της κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών με απώτερο
 
στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης και διαρκούς
εξάπλωσης ασθενειών ή παρασίτων. Αφορά όχι μόνο τους ανθρώπους που ασθενούν αλλά και τους υγι
είς ή όσους δεν αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα μιας ασθένειας αφού η καραντίνα έχει προληπτικό χαρακτήρα και διαφέρει φυσικά από την απομόνωση στην οποία τίθεται ένας ασθενής, ως επιβεβαιωμένη περίπτωση μιας ασθένειας. Λίγο πολύ ουσιαστικά, είναι αυτό που έζησαν φέτος δισεκατομμύρια
άνθρωποι ανά τον πλανήτη. Ωστόσο η καραντίνα δεν
είναι απόλυτη αλλά υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε,
εξαιρέσεις σε ό,τι αφορά μια σειρά αναγκαίων μετακινήσεων και εξαιρέσεις που αφορούν εργαζόμενους σε πολλούς νευραλγικούς τομείς.
Αν και για την σύγχρονη κοινωνία η καραντίνα είναι κάτι πρωτόγνωρο, ως μέτρο έχει επιστρατευθεί
πολλές φορές και σχετικές αναφορές επιβολής περιορισμών που θυμίζουν αυτούς της καραντίνας

απαντώνται σε ιστορικά κείμενα ή ακόμη και στη Βίβλο.
 

 

Η ίδια η λέξη «καραντίνα» όμως δεν είναι τόσο παλιά όσο η επιβολή μέτρων που παραπέμπουν σε αυτή.
Συγκεκριμένα
από την ιταλική

 η λέξη
 προέρχεται

quaranta και την quadraginta που σημαίνει «40 ημέρες» και απαντάται- υπό την έννοια που χρησιμοποιείται σήμερα- στην Βενετία του 14ου και 15ου αιώνα.
Ήταν η λέξη που προσδιόριζε το ειδικό καθεστώς
υπό το οποίο έθεταν οι αρχές πλοία που προσέγγιζαν
τη Βόρεια Ιταλία και έπρεπε να απομονωθούν πριν
επιτραπεί η αποβίβαση επιβατών και πληρώματος
και η εκφόρτωση εμπορεύματος. Το μέτρο είχε κριθεί αναγκαίο εξαιτίας της μεγάλη επιδημίας πανούκλας («Μαύρος Θάνατος» όπως τον αποκαλούσαν
εκείνη την περίοδο), που είχε εξαπλωθεί στην Ευρώπη. Μάλιστα υπήρχε και το «τρεντίνο» δηλαδή η περίοδος απομόνωσης, διάρκειας 30 ημερών, που είχε
επιβληθεί για πρώτη φορά το 1337 στην Δημοκρατία
της Ραγκούσα στη Δαλματία.

Εγγραφή νέου μέλους 10€
Ετήσια Συνδρομή Ένωσης 15€
Η ύλη για δημοσίευση
και συνδρομές αποστέλλονται
στη διεύθυνση της Ένωσης:
Πατησίων 5 - Όροφος 7ος
Γραφ. 3, 4, 5 Πλατεία Ομόνοιας,
Τ.Κ: 10431
http://www.peaps.gr
email: infopeaps@gmail.com
Εκτύπωση:
«ΔΕΣΜΟΣ» Ε.Γιάνναρη 5, 11853, Αθήνα
Τηλ.: 210.3468268 Fax: 210.3467155
desmosekdoseis@gmail.com
Επώνυμα άρθρα απηχούν τις απόψεις
του συγγραφέα και όχι αναγκαστικά της
Πανελλήνιας Ένωσης
Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος.

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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Ό

ταν κάποιος έχει γενέθλια, συνήθως του ευχόμαστε να τα
εκατοστίσει. Εκτός κι αν πρόκειται για τα μνημόνια, οπότε
αλλάζει το πράγμα, στα λόγια τουλάχιστον. Οι κυβερνήσεις πανηγυρίζουν το τέλος των μνημονίων και την επιστροφή στις
αγορές, οι εφαρμοστικοί νόμοι ζουν και βασιλεύουν, ενώ το μεγαλύτερο μνημόνιο που λέγεται Σύμφωνο Σταθερότητας, εγγυάται
ματωμένα πλεονάσματα ως το 2060. Και τότε όσοι ζούμε θα
γιορτάζουμε 50 χρόνια μνημόνιο και δε θα ακούγεται πολύ
αστεία η ευχή να τα εκατοστίσει. Και μπορεί να θυμόμαστε
αυτή τη δεκαετία του ’10, ως τα “καλύτερα μνημονιακά μας χρόνια”…
Στις 23 Απριλίου του 2010, ο τότε πρωθυπουργός, Γιώργος
Παπανδρέου, με πένθιμη μοβ γραβάτα, καλωσόριζε από το Καστελόριζο τους δανειστές, προαναγγέλλοντας το μνημόνιο. Και
αν είχε χιούμορ, μπορεί να φώναζε “το πρώτο, το πρώτο…”,
όπως ο Σιγάλας κάποτε. Λίγοι ήξεραν τότε όμως πως θα ακολουθούσε μια πετυχημένη σειρά -εξαρτάται από ποια ταξική
σκοπιά το βλέπεις- με δεξιές και “αριστερές” συνέχειες.
Είχε προηγηθεί η καλλιέργεια του κατάλληλου κλίματος, με
τα επώδυνα μέτρα που θα απέτρεπαν θεωρητικά το μνημόνιο,
αλλά στην πράξη αποδείχτηκαν το ορεκτικό του. Κάπως σαν το
ξήλωμα του ασφαλιστικού και τις “μεταρρυθμίσεις” που το
λύνουν για τα επόμενα 40 χρόνια, και βασικά ως το επόμενο ξήλωμα από την επόμενη κυβέρνηση.
Η σημειολογία της επιλογής του Καστελόριζου συζητήθηκε
ποικιλοτρόπως. Ο συμβολισμός ενός ακριτικού νησιού και του
τηλεοπτικού κάδρου με φόντο γραφικά σπιτάκια και βαρκούλες
έδινε ένα εθνικά υπερήφανο μήνυμα, λίγο πριν το Μεγάλο
Παζάρι της δημόσιας περιουσίας κι όσα ακολούθησαν: υπογραφή
μνημονίου που υπαγόταν στο αγγλικό δίκαιο, τοποτηρητές της
Τρόικας στα υπουργεία, ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) εξαιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τα “Greek
Statistics”, κτλ. Πάλι καλά που γλίτωσε το Καστελόριζο και οι
βαρκούλες δηλαδή για τα επόμενα διαγγέλματα.
Αρκετοί εξέλαβαν το μνημόνιο ως προδοσία και εκχώρηση
εθνικής κυριαρχίας, κάνοντας λόγο για «Γερμανοτσολιάδες»,
αποικία χρέους κτλ. Αλλά η ιστορία δείχνει πως το αίσθημα
εθνικής ταπείνωσης είναι πρόσφορος καμβάς για να εκκολαφθεί
το αυγό του φιδιού. Ο ευρύς αντι-μνημονιακός χυλός, κάθε άλλο
παρά απαλλαγμένος από αυτές τις τάσεις, κατέληξε κατά τραγική
ειρωνεία της ιστορίας να ενισχύσει τελικά, μεταξύ άλλων, τους
άμεσους πολιτικούς απογόνους των ‘Γερμανοτσολιάδων’.
Δέκα χρόνια μετά, το Καστελόριζο είναι στη θέση του, παρά
τους λεονταρισμούς και τις εθνικές επιβουλές της γείτονος. Αυτό
όμως που συνεχίζει να βρίσκεται στο στόχαστρο, κατά κύριο
λόγο, είναι η εργατική τάξη και οι κατακτήσεις που είχε πετύχει
τον περασμένο αιώνα.
Το ΔΝΤ ήρθε, είδε κι απήλθε, εφαρμόζοντας το νόμο της
φτωχοποίησης -το μοναδικό πρόγραμμα που ξέρει να υλοποιεί
σε όποια χώρα πάει.
Η κρίση “τελείωσε”, όσο και τα μνημόνια. Η εποχή του κορονοϊού βάζει σε καραντίνα διαρκείας τα δικαιώματα του εργαζόμενου λαού. Και η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει το ΕΣΥ, ενισχύει
τους εφαρμοστικούς νόμους του μνημονίου και τους αντιλαϊκούς
νόμους.
Τα Greek Statistics για τον κορονοϊό δεν ενοχλούν κανέναν έτσι κι αλλιώς, όλες οι κυβερνήσεις κάνουν αντίστοιχους χειρισμούς.
Το χρέος κουρεύτηκε, τσακίζοντας τα αποθεματικά των
ταμείων.
Δικαστικές αποφάσεις που (ίσως) να απάλυναν λίγο τον
δεκαετή πόνο των συνταξιούχων αλλάζουν άρδην και η πολιτική
ηγεσία φάσκει και αντιφάσκει κάνοντας μικροπολιτική στις
πλάτες των ‘τιμημένων’ γειρατιών, με όπλο τον μηχανισμό της
‘τρίτης εξουσίας’ που από ελεγκτική και κριτική, μετουσιώθηκε
σε κολακευτική!
Και μέσα σ’ολα αυτά, νάσου και ο ευρωατλαντικός μας «σύμμαχος» και «καλός γείτονας», που βρήκε την ευκαιρία, να
αυγατίσει το σεντούκι του με τους θυσαυρούς του Αιγαίου και
να αποκτήσει «αποικίες» πέριξ της μεσογείου, με τις πλάτες των
«συμμάχων» μας, βέβαια!
Τώρα το μόνο που μας μένει να πούμε, είναι, «Καλά Σαράντα»
(χρόνια μνημονίου)!

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Ανασκόπηση επί θέματος αναδρομικών
Πως διαπιστώνουμε αν δικαιούμαστε αναδρομικά;
Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗΣ Συνταγματάρχης ε.α.

Η

Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
μετά από αίτηση
του ΕΦΚΑ καλέστηκε την 10η
Ιανουαρίου 2020
να εξετάσει και
να κρίνει: (1)
Εάν θα χρειαστεί να καταβάλει αναδρομικά για όλες τις
μνημονιακές περικοπές που έγιναν στις συντάούχους, που δικαιούνται αναδρομικά αλλά
ξεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014. (2) Εάν
σε βάθος χρόνου και ανάλογα με το δημοείναι συνταγματικές οι περικοπές στα δώρα
σιονομικό περιθώριο που θα υπάρχει, μετά
των συνταξιούχων και με ποια αναδρομικόμάλιστα και τις οικονομικές επιπτώσεις της
τητα. (3) Εάν οι συνταξιούχοι δικαιούνται
πρόσφατης πανδημίας.
αναδρομικά για το 11μηνο από τον Ιούνιο
Για να διαπιστώσουμε αν δικαιούμαστε
του 2015 έως τον Μάιο του 2016. (4) Εάν
αναδρομικά ή όχι, αρκεί να δούμε στην αριπρέπει να δοθούν αναδρομικά από τον Μάιο
στερή στήλη του Μηνιαίου Ενημερωτικού
του 2016 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018,
Σημειώματος Σύνταξης (Εικόνα). Αθροίζουμε
αφού και μετά τον Νόμο Κατρούγκαλου συτα ποσά «Μείωση Ν.4051/12» και «Μείωση
νέχισαν να ισχύουν οι περικοπές.
Ν.4093/12», το πολλαπλασιάζουμε επί 11 και
Δεν αφορά τα αναδρομικά που διεκδικούν
βρίσκουμε το μικτό ποσό επιστροφής των
οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας από τον
αναδρομικών. Από εκεί θα αφαιρεθούν ο
Μάιο του 2016 έως τον Μάιο του 2019. Δεν
επιπλέον φόρος, η επιπλέον κράτηση για
αφορά τα αναδρομικά από 04 Οκτωβρίου
«Υγειονομική περίθαλψη και το επιπλέον
2019 σχετικά με τις μειώσεις των επικουρικών
ποσό της «Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης».
συντάξεων και όσους έχουν πάνω από 30
Αναδρομικά πιθανόν να δικαιούται κάποιος
συντάξιμα έτη και δεν έχουν προσωπική
αν η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφασίσει ότι καδιαφορά, που έχουν πάρει ήδη το δρόμο
κώς καταργήθηκαν τα δώρα – επιδόματα
τους και θα δοθούν τον Ιούνιο ή Ιούλιο του
των 200 και 400€ που δίνονταν εκείνη την
2020, όπως ανακοίνωσε ήδη η κυβέρνηση.
περίοδο.
Θυμίζουμε ότι με τις αποφάσεις 2287 και
Ο ΕΦΚΑ υποστηρίζει ότι τα αναδρομικά
2288 του Ιουνίου του 2015 της Ολομέλειας
σε περίπτωση δικαίωσης των συνταξιούχων
του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι πεανέρχονται:
ρικοπές που επιβλήθηκαν στις κύριες συν(1) Από 01/01/2013 έως 09/08/2015 σε ποσό 11
τάξεις με τους νόμους 4051/2012 (12% πάνω
δις€.
από 1.300€) και 4092/2012 (5%, 10% και
(2) Από 10/06/2015 έως 11/05/2016 σε ποσό 3,9
20% πάνω από 1.000€, 1.500€ και 2.000€
δις€.
αντίστοιχα) χωρίς όμως αναδρομική ισχύ.
(3) Από 12/05/2016 έως 31/12/2018 σε
Η απόφαση του ΣτΕ δεν εφαρμόστηκε από
ποσό 11,5 δις€.
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ και οι μειώσεις συνεχίστηκαν
παρανόμως να επιβάλλονται στις συντάξεις. Τον Μάιο του 2016, ψηφίσθηκε
ΠΕΑΠΣ:
2105238569 (και fax)
από την τότε κυβέρνηση ο ν.4387/2016
Πρόεδρος:
697 4045 719
(νόμος Κατρούγκαλου), ο οποίος τον
Αντιπρόεδρος:
697 4939 696
Οκτώβριο του 2019 κρίθηκε συνταγΓενικός Γραμματέας:
697 4430 901
ματικός ως προς τον τρόπο επανυποΤαμίας:
697 4499 891
λογισμού.
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων:
694 6093 673
Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: 697 456 7048
στη δημοσιότητα ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε
Αναπληρωτής Ταμίας:
690 7589442
ότι την επίμαχη περίοδο (από 10 Ιουνίου
Κουρείο ΠΕΑΠΣ:
697 6439471
2015 που δεν υπάκουσε η κυβέρνηση
ΓΝΑ:
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ να στα-Ραντεβού Εξ. ιατρείων: 210 7463300
ματήσει τις παράνομες μειώσεις μέχρι
-Τηλ. Κέντρο ΓΝΑ:
210 7463399
και 11 Μαΐου 2016 που ψήφισε τον
-Επείγοντα ΓΝΑ:
210 7464043
νόμο Κατρούγκαλου), πρέπει να επι-Γιατροί Π.Σ. στο ΓΝΑ:
210 7483626
στραφούν τα αναδρομικά σε όσους
Γεν. Λογιστήριο Κράτους: 210 3329900
έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη.
ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό ταμείο): 210 3275253
Προσωπική εκτίμηση και αφού δούμε
ΑΠΣ:
την καθαρογραμμένη απόφαση, η οποία
2132157500
-Τηλ. Κέντρο
μπορεί να καθυστερήσει από βδομάδες
-Γραφείο συνταξιοδότησης 2132157902
έως μήνες, η κυβέρνηση θα αποφασίσει
ΤΕΑΠΑΣΑ:
2105276700
να επιστρέψει σε όλους τους συνταξι-

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ Π.Σ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΦΙΛΟ
ΜΠΟΣΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Κ

αθυστερημένα πληροφορήθηκα κι
εγώ τον χαμό του αγαπημένου απόστρατου συναδέλφου Παναγιώτη ΜΠΟΣΙΝΑ, και ομολογώ ότι με άφησε εντελώς άναυδο.
Πριν από λίγο καιρό είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικώς, όπως κάναμε πάντα από τη μέρα της αποστράτευσης μας,
σχολιάζοντας την επικαιρότητα, και θυμούμενοι τα παλιά...
Και σήμερα αδυνατώ να πιστέψω ότι
αυτός ο αληθινός αγνός αγωνιστής του
δικαίου και λογικής, αυτός ο αγαπημένος όλων των συναδέλφων (τουλάχιστον όσων των γνώρισαν από κοντά και
συνεργάστηκαν), αυτός ο ευαίσθητος,
ιδεολόγος, χαμογελαστός, αλλά και δυναμικός συνάδελφός μας, έφυγε για τις
γειτονιές των αγγέλων, για το χωρίς επιστροφή ταξίδι του.
Πάμπολλα περιστατικά και γεγονότα
μας συνέδεσαν στη μακρόχρονη θητεία
μας στο Αρχηγείο μας, άλλα και αλλού.
Περιστατικά που φέρνουν δάκρυα
στα μάτια στη θύμισή τους.

Πρόσφατα η κοινή μας αγωνία για την
εκδίκαση της υπόθεσης του άλλου αξέχαστου συνάδελφου Ματθαίου ΜΑΝΤΖΙΟΥ, που έπεσε στο καθήκον και έφυγε αβοήθητος σε πυρκαγιά, για το μεγάλο και χωρίς επιστροφή ταξίδι του, πριν
λίγα χρόνια. Αλλά και στον χαμό πριν
από χρόνια, του άλλου παιδιού του, του
Ανδρέα, αγαπημένου συναδέλφου μας
επίσης.
Για τον φίλο και αδερφό Παναγιώτη
θα μπορούσα να γράφω πολλά. Σε ένα
όμως μονάχα θα περιοριστώ περισσότερο. Στην αμοιβαία αληθινή αγάπη, εκτίμηση, σεβασμό και Φίλια που νιώθουμε
ο ένας για τον άλλον.
Συλλυπητήρια θερμά και ειλικρινή
στnv κόρη του, πολύ αγαπητή συνάδελφο, και γενικά στους οικείους του.
Δεν θα τον ξεχάσουμε ΠΟΤΕ.
Εμένα τουλάχιστον θα μου λείπει αισαεί.

Ε

πειδή όταν χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο, το μυαλό μας βρίσκεται
σε σύγχυση και το τελευταίο που σκέφτόμαστε είναι τα διαδικαστικά
ζητήματα, καλό είναι να γνωρίζουμε, εκ των προτέρων, τις διαδικασίες
που πρέπει να ακολουθήσουμε και τα δικαιολογητικά που θα εξασφαλίσουμε ώστε οι γραφειοκραρικές ενέργειες που θα ακολουθήσουν, να
μην μας ταλαιπωρήσουν ιδιαίτερα. Για να εισπράξει λοιπόν,ο νόμιμος
δικαιούχος, τα έξοδα κηδείας του/της εκλειπόντος συναδέλφου, θα
πρέπει να προσκομίσει στον πλησιέστερο Πυροσβεστικό Σταθμό, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
-Αίτηση
-Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (πρωτότυπη)
-Πιστοποιητικό ύψους σύνταξης, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
-Απόδειξη-τιμολόγιο, από το γραφείο τελετών
-Βεβαίωση κατάθεσης βιβλιαρίου υγείας, από τον Ε.Φ.Κ.Α.
-Φωτοαντίγραφο ταυτότητας δικαιούχου
-Εκκαθαριστικό εφορίας
-Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (α’ σελίδα βιβλιαρίου
που να εμφανίζει το ΙΒΑΝ λογ/σμού)

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/ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Ανθ/γος ε.α.

Υπενθύμιση προς τα μέλη της ΠΕΑΠΣ

Συμβουλές ασφάλειας για υπερήλικες
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
•Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε
άγνωστα άτομα.
•Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας ιδίως
όταν κοιμάστε ή όταν πρόκειται να
απουσιάσετε.
•Μην τοποθετείτε τα χρήματά σας
σε τσέπες του παντελονιού ή εξωτερικές
των ενδυμάτων σας όταν είστε σε χώρους με συνωστισμό ή χρησιμοποιείτε
τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
•Επίσης κρατήστε την τσάντα μπροστά σας και φροντίστε να είναι κλειστή.
•Μην πείθεστε εύκολα με άγνωστα
άτομα που σας πλησιάζουν είτε με το
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πρόσχημα ευκαιριακών αγορών, είτε ως
γνωστοί συγγενών σας, προφασιζόμενοι
την εξόφληση χρέους, ασφαλιστήριων
συμβολαίων, ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτοκινήτων κ.λπ., για λογαριασμό των συγγενικών σας προσώπων.
•Μην επιτρέπετε να σας προσεγγίζουν
άτομα την ώρα που πραγματοποιείται
συναλλαγές σε ATM. Επίσης, μην δίνετε
πληροφορίες για τον αριθμό PIN ή για
το λογαριασμό σας.
•Έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα με
τα οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε
σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, στενοί συγγενείς κ.α.).

Μην ξεχνάτε να γνωστοποιείτε στο Δ.Σ. της Ένωσης κάθε αλλαγή των ατομικών σας στοιχείων και ιδιαίτερα την
αλλαγή διεύθυνσης και το (νέο σας)κινητό τηλέφωνο.

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΡΙΓΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΤΟΛΙΑΣ
ΜΟΡΦΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
ΤΡΟΠΙΟΣ
ΓΕΝΙΤΖΕΣ
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
ΧΑΛΚΙΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΑΡΤΗ
ΒΟΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΛΑΓΟΣ
ΠΡΕΝΤΖΑΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΡΑΛΑΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ
ΣΙΔΕΡΑΣ
ΚΟΨΙΔΑΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑ

ΠΟΛΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΡΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΙΓΙΟ
ΞΑΝΘΗ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειές
τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσής μας, η σύζυγος του εκλιπόντα
συναδέλφου, δύνανται να εγγραφεί ως μέλος στην ΠΕΑΠΣ
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Δεν είναι ο γέρος κι η γριά!

Δ

ύσκολες οι μέρες που ζούμε. Παράξενες, που
ζητάνε υπακοή, υπομονή, επιμονή...
Μας έχουν αγριέψει όλους. Έχει μπει αυτό το
“ο θάνατός σου, η ζωή μου” στην εξίσωση και το
μάτι γυαλίζει, η γλώσσα δεν βουτιέται στο μυαλό
και οι επιθέσεις είναι τουλάχιστον άκομψες. Ειδικά
αυτές με στόχο τους μεγαλύτερους ανθρώπους.
Βλέπεις φίλε μου, δεν είναι γριά, δεν είναι
γέρος. Δεν είναι «πακέτο», δεν είναι ηλίθιος, δεν
είναι ζαβός. Δεν δικαιούσαι να προτείνεις να τον
κλείσουμε μέσα με χτισμένη πόρτα ή να τον απειλήσουμε με τη σύνταξή του.
Ναι, έχει άγνοια κινδύνου. Την ίδια άγνοια που
χρόνια τώρα έχει και βγαίνει έξω μόνος, και φροντίζει τον εαυτό του μόνος, κι έχει κάνει παρέες
στο ΚΑΠΗ και στην πλατεία γιατί εσύ δουλεύεις,
σοσιαλίζεσαι και δεν προλαβαίνεις.
Έχει την ίδια άγνοια κινδύνου που είχε όταν

Χρήστος Καρακόιδας
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Στρατιωτικός ιατρός, Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ν.Ν.Α.
Επιστημονικός Συνεργάτης “Ευροκλινικής
Αθηνών” & “Metropolitan General”
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΠΤΙΚΟΥ
Λ.Κηφισίας 57-59 (πλησίον Πανόρμου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ. Ιατρείου: 216 8003450 Κιν. 697
2072712 www.karakoidas.gr

ερχόταν με 5 συγκοινωνίες με ότι καιρό και να
είχε να σου προσέξει τα παιδιά σου! Να στα φροντίσει με ιώσεις, με δυσκολίες, με «όλα τα καλά».
Έχει την ίδια άγνοια κινδύνου που είχε όταν
πήγαινε στη λαϊκη και τα έπαιρνε όλα λειψά για
να σου πάρει και για το δικό σου σπίτι!
Έχει την ίδια άγνοια κινδύνου που είχε όταν
δούλευε σαν σκυλί για να μη σου λείψει τίποτα
τσακίζοντας το σώμα του και τις αντοχές του!
Δεν είναι γέρος και γριά, δεν είναι όλα τα κοσμητικά που του έχεις φορέσει! Είναι ο πατέρας
σου, η μάνα σου, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, ο
συγγενής σου, ο γείτονάς σου!
Γι’ αυτό όσο δίκιο κι αν έχεις που φωνάζεις για
το καλό του, βουτά τη γλώσσα στο μυαλό γιατί
εσύ κι εγώ τους μάθαμε στην επιβίωση και στην
άγνοια κινδύνου και τώρα τους ζητάμε προσαρμοστικότητα, αντίληψη, αλλαγή, με άμεση εφαρμογή. Σαν να πατάμε κουμπάκια.
Ε μάθε εσύ που έχεις τόσο υποτιμητικά λυσσάξει
με το «γριές και γέροι» και «για εσάς μένουμε
εμείς μέσα» να κλείνεις λίγο το στόμα σου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
Χειρουργός Οδοντίατρος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθήνας
Μαραθώνος 33, Ταύρος
(100 μ. από τον σταθμό ΗΣΑΠ)
Tηλ. 211 40 30 149 Kιν. 6934 605 606
e-mail: panchrys.dental@gmail.com

Ναι, πρέπει να μείνουν μέσα. Ναι, είναι ξεροκέφαλοι, αυθάδεις και σε βγάζουν εκτός εαυτού.
Ναι, δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, πες το 5000
φορές. Μέχρι να καταλάβουν.
Όσες χρειάστηκε να σου πουν κι εσένα να μην
κάνεις κάθε βλακεία που έκανες και ήρθαν να σε
ξεμπλέξουν, να σε φροντίσουν και να σε κανακέψουν!
Δεν είναι ο γέρος κι η γριά. Είναι κάποιου μάνα
και πατέρας. Δεν είναι το πακέτο που σε βαραίνει!
Κι όσο εσύ τους κάνεις να νιώθουν παρίες της
ζωής, εκείνοι θα πεισμώνουν να αποδείξουν το
αντίθετο.
Είναι κάποιου μάνα και πατέρας. Και τους
οφείλεις σεβασμό και αξιοπρέπεια! Κι αν δεν τους
έχεις χάσει, δεν ξέρεις τι αξία έχουν αυτές οι
λέξεις! Δεν έχεις ιδέα!
ΥΓ. Μια σοφή παροιμία λέει, εκεί που είσαι
ήμουνα, κι εδώ που είμαι θα ρθεις..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΤΗΝ Π.Ε.Α.Π.Σ.
•Ο Γιάννης Μπέκος προσέφερε 20 ευρώ
•Η οικογένεια του Γιώργου Ασφή
προσέφερε 15 ευρώ στη μνήμη του
Ανθ/γου Παναγιωτόπουλου Δημητρίου
του Βασιλείου
•Ο Ιωάννης Τζίφας προσέφερε 5 ευρώ
Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί θερμά

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

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

GIANNA STUDIOS
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΝΥΔΡΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλ.:2645093222 ή 92715
Κιν.:6976773656 - 6932924976

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

