
Τα τρία χρόνια που μας ταλαιπωρεί ο κορωνοϊ-
ός, στερηθήκαμε, μεταξύ άλλων και από κάποι-
ες μικρές απολαύσεις και εξορμήσεις που ιδιαί-
τερα για μας τους συνταξιούχους, είναι απαραί-
τητες και ιδιαίτερα τονωτικές. Οι εκδρομές που
με τόση επιτυχία διοργάνωνε προ πανδημίας η
Π.Ε.Α.Π.Σ., επανέρχονται Θεού θέλοντος και
υγειονομικής κατάστασης επιτρεπούσης!
Κάνουμε αρχή με μία διήμερη την 25η Μαρτί-
ου στην όμορφη Πελοπόννησο και ευελπιστού-

με να συνεχίσουμε αργότερα με κάποιον προ-
ορισμό στο εξωτερικό.
Οπλιστείτε λοιπόν με την καλή σας διάθεση,
προσκαλέστε συγγενείς και φίλους κι ελάτε να
βαδίσουμε αντάμα “στους δρόμους της επανά-
στασης του ‘21”! Σε ένα οδοιπορικό στα  χώ-
ματα που ποτίστηκαν με το αίμα των προγόνων
μας για να φυτρώσει το πολυπόθητο 

Μία ακόμα επιτυχημένη εκδήλωση προστέθηκε στις πολυπληθείς και ποικιλόμορφες δράσεις της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος. Η 'Στέγη Πυροσβεστικού Πολιτισμού', της Π.Ε.Α.Π.Σ., διοργά-
νωσε, το Σάββατο 3 Δεκέμβρη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιστορικού κτιρίου του Αρχηγείου του Πυρο-

σβεστικού Σώματος, στο Σύνταγμα, ειδική εκδήλωση και τίμησε τους συναδέλφους-συγγραφείς που συμμετείχαν στον
'1ο Διαγωνισμό Πυροσβεστικού Διηγήματος', ο οποίος διοργανώθηκε στα πλαί-
σια της συμπλήρωσης 60 χρόνων δημιουργικής παρουσίας του συλλόγου.

Οι απόστρατοι του Πυροσβεστικού Σώματος δεν αποτε-
λούν μία ξεχωριστή κοινωνική ομάδα, όπως έντεχνα
προσπαθούσαν, επί σειρά (προγενέστερων κυρίως)

ετών, να μας γαλουχήσουν και να μας εμφυσήσουν οι πολιτι-
κοί μας ταγοί.
Το ‘αφήγημά τους’  περί συνταξιούχων-πατρικίων κατέπεσε
μαζί με την οικονομική κρίση!
Αποτελούμε κι εμείς μέρος της μεγάλης (φτωχής) συνταξιουχι-
κής οικογένειας που εδώ και δώδεκα χρόνια ζούμε με την αβε-
βαιότητα της αυριανής μέρας. Όπως συμβαίνει με τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, εργαζόμενης ή απόμα-
χης και σ’εμάς:

-Τα δάνεια και οι πάγιες υποχρεώσεις, μας σφίγγουν τη θηλειά
στο λαιμό, μέχρι να μας πνίξουν.
-Η ανεργία και η απλήρωτη εργασία των παιδιών και εγγονών
μας, μαστίζουν τις οικογένειές μας.
-Η απαξίωση του Ε.Σ.Υ., ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας, δι-
πλασίασε τους θανάτους μας!
-Η δραματική μείωση του εισοδήματος μας ανάγκασε να περι-
κόψουμε βασικές βιοτικές ανάγκες.
-Η ζοφερή μας καθημερινότητα και αβεβαιότητα, αύξησε τα
ψυχοσωματικά μας προβλήματα.

Η Φωνή των Αποστράτων
Τριμηνιαία Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος
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σοδκΈα ίαινημμηριΤ
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ς αινήλλνεαΠς ητη σ

   
        

                 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

  

   
 

οπΑτων
τάάρτσοπΑς ησωνΈΈνς 
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ύ οκιτσεβσορυΠν ωτ
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Επειδή τα γεγονότα τρέχουν, για άμεση ενημέρωση κάθε μέρα... μπες στο www.peaps.gr

ΚΕΜΠΑΘ

5358

Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook www.facebook.com/peaps • Αναρτάται και διαδικτυακά στο www.peaps.gr/ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Η αποκοινωνικοποίηση, για εμάς
τους απόστρατους, δεν συνάδει
ούτε με τον πρότερο υπηρεσιακό
μας βίο και το κοινωνικό έργο που
επιτελέσαμε, ούτε βέβαια, με τη
σημερινή μας ιδιότητα, του απόμα-
χου της εργασίας, που επιζητάει
εναγωνίως τη συναναστροφή με
συναδέλφους, συγγενείς και φί-
λους. Το  Διοικητικό Συμβούλιο της
Π.Ε.Α.Π.Σ. λοιπόν , μετά από 

Παρασκευή απόγευμα, 10 Φεβρουαρίου 2023

Κοπή πίτας και
Χορεσπερίδα της Π.Ε.Α.Π.Σ

2ΗΜΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΗΣ ΠΕΑΠΣ (24 & 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023)

6o
1 9 6 1  -  2 0 2 1

Π.Ε.Α.Π.Σ.
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«Θαρσείν Σώζειν»

Συνέχεια στη σελίδα 7

Συνέχεια στη σελίδα 3

Συνέχεια στη σελίδα 7Συνέχεια στη σελίδα 2

Στη σελίδα 9

12 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ:
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 

ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Στη σελίδα 10

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, 

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ!

Βράβευση συγγραφέων

Πρόσκληση στην Ετήσια 

Γενική Συνέλευση 

της ΠΕΑΠΣ

στη σελίδα 2100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ‘1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ’

“ΣΤΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ  
ΤΗΣ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ‘21”

ΑΠΟ   ΤΗΝ  ΟΡΕΙΝΗ  ΑΡΚΑΔΙΑ  ΣΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  
(ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ -  ΒΥΤΙΝΑ -  ΤΡΙΠΟΛΗ -  ΑΓΙΑ  ΛΑΥΡΑ -  ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ)



ώριμη σκέψη αποφάσισε, με την έλευση του Καινούργιου
Χρόνου να <ξορκίσουμε το κακό> του κορωνοϊού με μία
εκδήλωση που θα μας ξαναφέρει κοντά, όπως παλιά! 

Βάλτε τα γιορτινά σας, πάρτε μαζί σας την  οικογένεια και
τους φίλους σας, οπλιστείτε με αισιοδοξία κι ελάτε την
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στις 6 το απόγευ-
μα, στο κέντρο Χαλκιάς Palace, Ψαρών 4 πλατεία
Καραϊσκάκη « περοκέ» τηλ 6944562093. Εκεί, μέσα
σε ένα άνετο, περιβάλλον θα απολαύσουμε γευστικά εδέ-
σματα & ποτά και θα χορέψουμε υπό τους ήχους  ζωντα-
νής μουσικής που απλόχερα θα μας προσφέρει η ορχή-
στρα του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι τα μεσάνυχτα,
‘εμπλουτισμένη’ με καταξιωμένους καλλιτέχνες του λαϊκού
και δημοτικού χώρου!
Παράλληλα θα κόψουμε και την παραδοσιακή Βασιλόπι-
τα, για να συνεορτάσουμε τον ερχομό του Νέου Χρόνου.

Κι αν πιούμε και λίγο παραπάνω, δεν υπάρχει πρόβλημα!
Το μετρό, το λεωφορείο ή το τρόλλεϋ που βρίσκονται δί-
πλα, θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια πίσω στο σπίτι. 
Αν πάλι, επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητά
μας, με την εξασφάλιση, βέβαια, ‘νηφάλιου’ οδηγού, τα

παρακείμενα  parking θα μας τα φυλάξουν με ασφάλεια.
Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε και με την οικονομική
κρίση να μας αγγίζει όλους, το Δ.Σ. της Ένωσής μας απο-
φάσισε όπως ο σύλλογός μας καλύψει ένα μεγάλο μέρος
του κόστος της εκδήλωσης. Εσείς και όσοι σας συνο-
δεύουν, θα επιβαρυνθείτε μόνο με το ποσό των 15
ευρώ ανά άτομο! 

Όσοι από εσάς μας τιμήσετε με την παρουσία σας, θα λά-
βετε δωρεάν και το βιβλίο “60 χρόνια ΠΕΑΠΣ”, που συ-
νέγραψε ο Επ. Υπαρχηγός, Χρήστος Μητροπέτρος και
αναμένεται να εκδοθεί τον Ιανουάριο από τη ‘Στέγη Πυ-
ροσβεστικού Πολιτισμού’ της Ένωσής μας, με την ευγενι-
κή χορηγία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

Θερμή παράκκληση: Για τον καλύτερο προγραμματισμό
της εκδήλωσης, παρακαλείστε όπως μας  δη-
λώσετε τη συμμετοχή σας, το ταχύτερο δυνα-
τόν. 
Μπορείτε να καλείτε την Ένωση στο 210
5238 569 οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή
να μας στείλετε email στο
infopeaps@gmail.com!

Σας ευχόμαστε Καλή και Ασφαλή, Νέα
Χρονιά!

Στέγη Πυροσβεστικού Πολιτισμού

Σελίδα  2 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 6o
1 9 6 1  -  2 0 2 1

Π.Ε.Α.Π.Σ.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣ – ΔΙΑΣΩΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η  Π.Ε.Α.Π.Σ. έχει θέσει υπό την ‘προστασία’ της, το Πυροσβεστικό μας Μουσείο! 
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που έχουν στην κατοχή τους πυροσβεστικά αντικείμε-
να ή ενθυμήματα που δεν τα χρειάζονται,να τα διαθέσουν στην Ένωση για να τα προ-
ωθήσει στο Μουσείο.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Λέξη μικρή μα ιερή
Λέξη πολύ σπουδαία
Λέξη με θύμιση πολλή

Ιστορικά γενναία.

Σε μια μικρή αναδρομή
Νάτοι οι φοιτητές μας 

Να πολεμούν με μια ψυχή 
Τη Χούντα, τους χαφιές μας. 

Παιδεία, λευτεριά, ψωμί 
Φωνάζουν μ’ ένα στόμα 
Και οι κραυγές όλων εκεί 
Μας συγκινούν ακόμα. 

Νέοι και γέροι και παιδιά 
Τρέχουν να συνεισφέρουν 
Όλοι αψηφώντας τα πυρά 

Την άνοιξη να φέρουν. 

Κι οι έγκλειστοι οι φοιτητές 
Με δύναμη και θάρρος 

Και περηφάνια στις καρδιές 
Να αψηφούν το χάρο. 

Απ’ τα ραδιόφωνα ακούς 
Τον Μίκη και εκκλήσεις 

Για φάρμακα και για γιατρούς 
Που έχουνε ελλείψεις. 

Φαντάροι μας είστε αδερφοί 
Μη μας πυροβολείτε 

Μη ραίνετε μ’ αίμα τη γη 
Φύγετε να…σωθείτε.

Νοέμβριος δεκαεπτά 
Έγραφε ο ημεροδείκτης 

Για χρόνια σαράνταεννιά 
Υπάρχει θεία δίκη.

Γιώργος Παναγιωτακόπουλος

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Πριν από εκατό χρόνια, για τους Έλληνες της Ανατολι-
κής Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που εί-
χαν επιβιώσει της Γενοκτονίας, ξεκίνησε το δραματικό
ταξίδι της προσφυγιάς και του αποχωρισμού από τις
αλησμόνητες πατρίδες.
Μπορεί να άφησαν πίσω τους τα πάντα και να ήρθαν
ξυπόλητοι στην Ελλάδα, αλλά έφεραν μαζί τους ότι πο-
λυτιμότερο είχαν, τα ιερά κειμήλια και έναν λαμπρό πο-
λιτισμό, που έκαναν την Ελλάδα πλουσιότερη.
Δεν τους πτόησαν οι παράγκες, οι σκηνές, οι λασπότο-
ποι και οι παραγκουπόλεις που έζησαν για αρκετά χρό-
νια. Αντίθετα, οι δυσκολίες εκείνες τους έκαναν πιο δυ-
νατούς και έγιναν τα θεμέλια πάνω στα οποία έχτισαν,
μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες, μια νέα πιο δυνατή
Ελλάδα. 

Εκείνες τις παράγκες, εκείνους τους λασπωμένους δρό-
μους, εκείνα τα πονεμένα πρόσωπα, που με σκληρούς
αγώνες έκαναν πράξη το “λασπωμένο όνειρο της προ-

σφυγιάς”, απεικονίζουν οι σαράντα πίνακες της Έκθεσης
‘ 100 χρόνια - Για να μη ξεχάσουμε ποτέ...’,  του Αλέ-
ξανδρου Βακιρτζή, που διοργανώνεται από το Μουσείο
Προσφυγικού Ελληνισμού στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, στη
Νέα Φιλαδέλφεια.

Κοπή πίτας και Χοροεσπερίδα της Π.Ε.Α.Π.Σ

Συνέχεια από σελίδα 1



Τιμήθηκαν, κατά σειρά, οι παρακάτω
συγγραφείς:
- Εθελλόντρια Αναστασία Αδαμοπού-
λου, για το διήγημά της, “Σώζοντας
μία ψυχή με φτερά”,  με Τιμητική
Διάκριση.
- Πυραγός Νεκταρία Γιρβαλάκη, για
το διήγημά της, “Μία απρόσμενη
εξέλιξη”, με Τιμητική Διάκριση.
- Αντιπύραρχος Σωκράτης Παπαγε-
ωργίου, για το διήγημά του, “Πυρο-
φυλάκια εν δράσει”, με Τιμητική Διά-
κριση.
- Υπαρχιπυροσβέστης Αθανάσιος Χα-
σιαλής, για το διήγημά του, “Έτσι
φτιάχνονται οι ήρωες”, με το 3ο
Βραβείο.
- Επιπυραγός Νικόλαος Πιπιλής, για
το διήγημά του, “Σ’ευχαριστώ έλλη-
να!”, με το 3ο Βραβείο.
- Πυραγός Παναγιώτης Μαργώνης,
για το διήγημά του, “Περί Ανδρεί-
ας”, με το 2ο Βραβείο.
- Ανθυποπυραγός ε.α. Κώστας Βε-
λούτσος, για το διήγημά του, “Το
πρόσωπο της φωτιάς”, με το1ο Βρα-
βείο.
- Ευπραξία Κουτράκη (συζ. Πυρονό-
μου Αντώνη Αυγέρη), για το διήγημά
της, “Κόκκινο Μάτι”, με το 1ο Βρα-
βείο.

Η Επιτροπή που αξιολόγησε τα υπο-
βληθέντα διηγήματα στον ‘1ο Διαγω-
νισμό Πυροσβεστικού διηγήματος’ ,
αποτελείτο από τα εξής μέλη της
Ένωσης:
- Χρήστος Κων. Μητροπέτρος, Επίτι-
μος Υπαρχηγός, ιστοριοδίφης – λαο-
γράφος και συγγραφέας.
- Βασιλική Δενδροπούλου, Αν. Γεν.
Γραμματέας, μυθιστοριογράφος.
- Αθανάσιος Τζοΐτης, διηγηματογρά-
φος και συγγραφέας παιδικών παρα-
μυθιών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρι-
σμα των παρευρισκομένων από τον
Πρόεδρο της Π.Ε.Α.Π.Σ., Κωνσταν-
τίνο Γιαννάκο, ο οποίος, μεταξύ άλ-
λων ,εξείρε την προσπάθεια που γί-
νεται εδώ και πέντε χρόνια, που

ιδρύθηκε η ‘Στέγη Πυροσβεστικού
Πολιτισμού’ στις τάξεις της Ένωσης,
ώστε μέσω αυτής να αναδειχθούν οι
λογοτεχνικές, εικαστικές και λοιπές
καλλιτεχνικές ανησυχίες των από-
στρατων και εργαζόμενων συναδέλ-
φων.
Ειδική μνεία έκανε στον στυλοβάτη
της ‘Στέγης’, Επίτιμο Υπαρχηγό Χρή-
στο Μητροπέτρο, ο οποίος δεν φεί-
δεται κόπου ούτε στερείται καινοτό-
μων ιδεών που, χρόνο με τον χρό-
νο, διευρύνουν το πεδίο δράσης της.

Ευχαρίστησε την υπηρεσιακή ηγεσία
του Σώματος και ιδιαίτερα τον Προ-
ϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης ΠΣ, Υποστράτηγο Γιάν-

νη Σταμούλη, που αγκάλιασαν με
συναδελφική στοργή την στορική
Ένωση ΟΛΩΝ των Αποστράτων και
των οικογένειών τους και δεν χά-
νουν ευκαιρία να το δείχνουν με τις
πράξεις τους.

Ακολούθως ο Υπεύθυ-
νος Δημ. Σχέσεων,
Θωμάς Τσούρμας,
αφού ανήγγειλε τους
επίσημους προσκεκλη-
μένους, ανακοίνωσε
τις δράσεις της
Π.Ε.Α.Π.Σ., για το
επόμενο τετράμηνο,
που είναι:
- Στα μέσα Δεκέμβρη,
με την ευκαιρία της
διοργάνωσης από το
ΑΠΣ της έκθεσης “Έργα ζωής-Πυρο-
σβέστες δημιουργούν εικαστικά
έργα”, η Ένωση θα παρουσιάσει
δέκα (10) ανέκδοτες ιστορικές φωτο-
γραφίες της υπηρεσιακής περιόδου
1930-1960, υπό τον τίτλο ‘Πυρο-
σβεστικές στιγμές από την πρώιμη
υπηρεσιακή καθημερινότητα’.
- Τον Ιανουάριο αναμένεται να γίνει
η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου,
“60 χρόνια ΠΕΑΠΣ’ που συνέγρα-
ψε, για λογαριασμό του συλλόγου,
ο Χρήστος Μητροπέτρος και θα εκ-

δόσει Τιμής Ένεκεν, το ΑΠΣ.
- Στις 10 Φεβρουαρίου 2023, θα
πραγματοποιηθεούν από κοινού, η
Πίτα και η Χοροεσπερίδα της Ένω-
σης, στο κέντρο Χαλκιάς Palace
στην πλατεία Καραϊσκάκη.
- Το Σάββατο 18 Μαρτίου, θα γίνει
η Ετήσια Απολογιστική Συνέλευση.
- Μία εβδομάδα αργότερα, την 25η
Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί στην
Πελοπόνησο,  2ήμερη ή 3ήμερη εκ-
δρομή “Στους δρόμους της επανά-
στασης του ‘21”.
- Τον Απρίλη, θα ‘τρέξει’ ο “Ποιητι-
κός Διαγωνισμός, στη μνήμη του
Γιάννη Τσαρτσάλη’.
Ακολούθως ο Κλαδάρχης Γιάννης
Σταμούλης,  αφού απηύθυνε χαιρετι-
σμό εκ μέρους του Αρχηγού, Αλέξη
Ράπανου,  υπεραμύνθηκε των συνα-
δελφικών δεσμών που ενώνουν,
διαχρονικά, τους εν ενεργεία συνα-

δέλφους με τους  απόστρατους του
Σώματος. Εξείρε τη δράση του Δ.Σ.
της Π.Ε.Α.Π.Σ., προς όφελος των
αποστράτων αλλά και των εργαζόμε-
νων στο Π.Σ. και τόνισε πως τέτοιας
μορφής εκδηλώσεις, ξετρυπώνουν
και αναδυκνείουν την δημιουργική
πλευρά που κρύβει μέσα του ο έλλη-
νας πυροσβέστης, πέρα από τα υπη-
ρεσιακά του καθήκοντα.

Η Αναπληρωτής Γραμματέας, Βάσω
Δενδροπούλου, στη συνέχεια, διά-

βασε τα βιογραφικά των συγγραφέ-
ων και ακολούθησε η απονομή των
αναμνηστικών διπλομάτων, στους
διακριθέντες για το συγγραφικό τους
έργο συναδέλφους, από τον Προ-
ϊστάμενο του ΑΠΣ. 

Το λογοτεχνικό μέρος της εκδήλω-
σης έκλεισε με την ανάγνωση από
τους συγγραφείς τους, Ευπραξία
Κουτράκη και Κώστα Βελούτσο, των
δύο διηγημάτων, που μοιράστηκαν
το 1ο βραβείο.  
Ακολούθησε μικρή δεξίωση, προ-
σφορά της Ένωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους:
Ο Υπαρχηγός ε.α., Νίκος.
Κοτσιώρης,   ο Υποστράτηγος ε.α.,
Γιώργος Παλιούρας και οι Ανθυπα-
στυνόμοι  Τριαντάφυλλος Μπαλωμέ-
νος και Ψάλλας Ευάγγελος, ως εκ-
πρόσωποι της Κίνησης Αποστράτων
Αστυνομικών, η κ. Σοφία Παπαδά-
κου, εκ μέρους της Ένωσης Απο-
στράτων Αξιωματικών Στρατού, ο
πρώην Πρόεδρος της ΠΕΑΠΣ, Δημή-
τρης Γεωργίου, ο Διοκητής του 1ου
Π.Σ. Αθηνών, Χρήστος Συμιακάκης,
η Προϊσταμένη του Πυροσβεστικού
Μουσείου, Αλεξιάννα Κουτρή, ο
Πρόεδρος της ΠΟΕΥΠΣ, Δημήτρης
Σταθόπουλος, ο Δημήτρης Ζέρβας
και η Μαρία Μπίτρα, εκ μέρους της
Πανελλήνιας Ένωσης Εθελλοντών
Π.Σ. και πάρα πολλά μέλη της Πα-
νελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυ-
ροσβεστικού Σώματος.

Σελίδα  36o
1 9 6 1  -  2 0 2 1

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

EUROBANK: IBAN: GR10 0260 6260 0000 6010 0753 207 •  Αρ. Λογ. 0026-0626-06-0100753207
ΜΗΝ ξεχνάτε στην κατάθεσή σας να βάζετε το όνομα και το τηλέφωνό σας

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Βράβευση συγγραφέων
Συνέχεια από σελίδα 1

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

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, 6, 7 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.
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Π.Ε.Α.Π.Σ.

Μία φράση που πολλοί
αποδίδουν στον Ουίν-
στον Τσώρτσιλ. Λε-

πτολόγοι λένε ότι η φράση
ακούστηκε για πρώτη φορά σε
ένα οικογενειακό τραπέζι του
φιλέλληνα «ασημένιου» Ολυμ-
πιονίκη και βραβευμένου με το
Νόμπελ Ειρήνης (1959) Φιλίπ
Νόελ Μπέικερ προς κάποιον
Βρετανό πολιτικό.
Όπως και νάχει, γεγονός είναι πως
οι έλληνες με την αντίστασή τους
στην ιταλική επίθεση το 1940 απέ-
δειξαν πως η έκβαση ενός πολέμου
δεν κρίνεται πάντα από την υπερο-
πλία.  
Το «Όχι» στο ιταλικό τελεσί-
γραφο ειπώθηκε στις 28 Οκτω-
βρίου 1940. Ωστόσο, η σημασία
του έγινε πλήρως αντιληπτή λίγες
ημέρες μετά, στη μάχη της Ελαίας
Καλαμά, όταν ο ελληνικός στρατός
ανέκοψε την ιταλική επίθεση, προκα-
λώντας βίαιο σοκ στην ιταλική ηγε-
σία, και δίνοντάς της την πρώτη
«γεύση» όσον αφορά στο τι έμελλε
να ακολουθήσει, ονομαζόμενο αρ-
γότερα «το Έπος του '40». 
Η Μάχη της Ελαίας – Καλαμά και η
Μάχη της Πίνδου είναι οι δύο μάχες
που ανέκοψαν την ιταλική επίθεση
που εκδηλώθηκε τις πρώτες ημέρες
του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Η
γραμμή του μετώπου της μάχης ξεκι-
νούσε δυτικά, από το Ιόνιο Πέλα-
γος, στις εκβολές του ποταμού Καλα-
μά, κατά μήκος του ποταμού και κα-
τέληγε στην στρατηγική τοποθεσία
Ελαία, κοντά στο Καλπάκι. Την άμυ-
να της περιοχής είχε αναλάβει η 8η
Μεραρχία, υπό τον υποστράτηγο
Χαράλαμπο Κατσιμήτρο. Στην άλλη
πλευρά βρίσκονταν τμήματα της Με-
ραρχίας «Φεράρα», ενισχυμένα με
άρματα της Μεραρχίας «Κενταύρων»
και μονάδες του 25ου Ιταλικού Σώ-
ματος Στρατού. Ακόμη, στον Τομέα
Καλαμά βρίσκονταν η Μεραρχία
Σιένα και στον Τομέα Θεσπρωτίας
ιταλική μεραρχία Ιππικού. Στις 2
Νοεμβρίου το πρωί οι Ιταλοί είχαν
ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους
για την επίθεση και από τις 09:00
σμήνη ιταλικών αεροσκαφών σε
διαδοχικά κύματα άρχισαν να βομ-
βαρδίζουν τον Τομέα Νεγράδων και
ιδιαίτερα τη Γκραμπάλα, το Καλπάκι,
τη Μονή Βελάς, το αεροδρόμιο
Ιωαννίνων και τη γέφυρα στο Μαζα-
ράκι, χωρίς όμως σοβαρά αποτελέ-
σματα. Βομβάρδισαν επίσης τα
Ιωάννινα με αρκετές ζημιές και θύ-
ματα μεταξύ του άμαχου πληθυ-
σμού.
Τις μεσημβρινές ώρες αποχώρησε η
αεροπορία και άρχισε σφοδρός

βομβαρδισμός της τοποθεσίας από
το ιταλικό πυροβολικό, με μεγαλύτε-
ρη πυκνότητα κατά της τοποθεσίας
Ελαίας—Γκραμπάλας, με ασήμαντα
όμως και πάλι αποτελέσματα. Στο
μεταξύ τμήματα της Μεραρχίας
«Φερράρα», η οποία, όπως προανα-
φέρθηκε, είχε ενισχυθεί και με άρ-
ματα από τη Μεραρχία «Κενταύ-
ρων», άρχισαν να κινούνται κατά
του Τομέα Νεγράδων και στις
15:00 εκτόξευσαν την πρώτη τους
επίθεση από πολλές συγχρόνως κα-
τευθύνσεις, με ιδιαίτερη βαρύτητα
κατά των υψωμάτων Γκραμπάλα και
Ψηλορράχη.
Η επίθεση, παρά την προετοιμασία
της και τους σφοδρούς βομβαρδι-
σμούς που είχαν προηγηθεί, απο-
κρούστηκε με σοβαρές απώλειες για
τους Ιταλούς. Έτσι η ημέρα της 2ας
Νοεμβρίου πέρασε χωρίς οι Ιταλοί
να μπορέσουν να διαρρήξουν την
τοποθεσία Ελαίας. Στην απόκρουση
της ιταλικής επιθέσεως συνέβαλε
αποφασιστικά και το ελληνικό πυρο-
βολικό, το οποίο, βάλλοντας με κα-
ταιγιστικά και εύστοχα πυρά κατά
των επιτιθεμένων, τους αποδιοργά-
νωσε και τους ανάγκασε να κινούν-
ται με αργό ρυθμό ή να ανακόπτουν
την κίνηση τους, εξαιτίας των απω-
λειών.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, επίλε-
κτα τμήματα ιταλικού πεζικού, ενι-
σχυμένα και με Αλβανούς, κατόρθω-
σαν να αιφνιδιάσουν ελληνικό τμή-
μα, δυνάμεως λόχου περίπου, που
κατείχε το ύψωμα Γκραμπάλα, να το
ανατρέψουν και να καταλάβουν το
ύψωμα.
3η Νοεμβρίου
Η κατάληψη όμως αυτή δε διάρκεσε
για πολύ, γιατί τις πρωινές ώρες της
3ης Νοεμβρίου τα ελληνικά τμήματα
ενήργησαν αντεπίθεση και με αγώνα
με τη λόγχη ανακατέλαβαν τη
Γκραμπάλα. Ο εχθρός εγκατέλειψε
σ' αυτή 20 νεκρούς, 6 αιχμαλώτους
και πολλά όπλα και πυρομαχικά.
Το 47ο ιταλικό Σύνταγμα Πεζικού
που ήταν συγκεντρωμένο κοντά στη
Γκραμπάλα—με αποστολή να ανέβει
σ' αυτή μετά την κατάληψη της για
να συνεχίσει προς τα υψώματα Ψη-
λορράχη και Ασσόνισα—έγινε έγ-
καιρα αντιληπτό και με τα πυρά τεσ-
σάρων ελληνικών πυροβολαρχιών
διαλύθηκε πριν καν εκδηλώσει την
ενέργεια του.
Το πρωινό της 3ης Νοεμβρίου πέρα-
σε με την ανταλλαγή πυρών πυροβο-
λικού και από τις δύο πλευρές στους
Τομείς Νεγράδων και Καλαμά. Από
τις 10: 00 εισήλθε στον αγώνα και
η Ιταλική Αεροπορία, η οποία βομ-
βάρδισε κυρίως τον Τομέα Νεγρά-

δων. Στις 16:00 ο
εχθρός εκτόξευσε
νέα επίθεση κατά
του λόφου Καλπα-
κίου με 50-60 άρ-
ματα, πλαισιωμένα
με 80 περίπου μο-
τοσικλετιστές. Και
αυτή όμως αναχαιτί-
στηκε από τα αν-
τιαρματικά κωλύμα-
τα και τα εύστοχα
πυρά του πυροβολι-
κού. Τα περισσότε-
ρα από τα άρματα και τις μοτοσικλέ-
τες καταστράφηκαν, ενώ τα υπόλοι-
πα υποχρεώθηκαν να υποχωρήσουν
με σοβαρές ζημιές. Επίσης πολλές
απώλειες είχε και το ιταλικό πεζικό,
το οποίο δέχτηκε τα ελληνικά πυρά
στους χώρους συγκεντρώσεως του,
με αποτέλεσμα να μην εκδηλώσει
την επίθεση του.
Η αποτυχία αυτή του εχθρού τόνωσε
ιδιαίτερα το φρόνημα των Ελλήνων
στρατιωτών, οι οποίοι για πρώτη
φορά αντίκριζαν άρματα- ωστόσο, η
αντιαρματική άμυνα είχε αποδειχθεί
αποτελεσματική.

4η Νοεμβρίου
Για τις 4 Νοεμβρίου, οι Ιταλοί προ-
έβλεπαν να ενεργήσουν γενική επί-
θεση σε ολόκληρο το μέτωπο, πλην
όμως την ανέβαλαν για την επόμενη
ημέρα προφανώς για την πληρέστε-
ρη προπαρασκευή της. Έτσι η 4η
Νοεμβρίου πέρασε  μόνο με την
προσβολή ολόκληρης της τοποθε-
σίας με πυρά πυροβολικού και σε
ορισμένες περιπτώσεις και με την
αεροπορία. Στο μεταξύ η 8η Με-
ραρχία για να ενισχύσει τις θέσεις
της στην τοποθεσία Ελαίας, απέσυρε
τη νύχτα της 3/4 Νοεμβρίου τα τμή-
ματα της, που βρίσκονταν στις θέ-
σεις Σιάστη, Μονή Σωσσίνου και Ρε-
πετίστη δυτικά του Καλαμά, σε νέα
τοποθεσία, στα ανατολικά του ποτα-
μού, η οποία θεωρούνταν λιγότερο
ευπρόσβλητη στα εχθρικά άρματα.
Η σύμπτυξη πραγματοποιήθηκε αθό-
ρυβα, στη διάρκεια της νύχτας, χω-
ρίς να γίνει αντιληπτή από τους Ιτα-
λούς.

5η Νοεμβρίου
Από το πρωί της 5ης Νοεμβρίου οι
Ιταλοί βομβάρδισαν τις περιοχές
Γκραμπάλας και Βροντισμένης στον
Τομέα Νεγράδων, τις θέσεις δυτικά
του Καλαμά ποταμού που είχαν ήδη
εγκαταλειφθεί από τα ελληνικά τμή-
ματα και την περιοχή Παραποτάμου
(Βάρφανης) στον Τομέα Θεσπρω-
τίας. Στον Τομέα Νεγράδων, οι Ιτα-
λοί ύστερα από την προπαρασκευή

του πυροβολικού και της αεροπο-
ρίας, ενήργησαν στις 14: 30 νέα γε-
νική επίθεση σε ολόκληρο το μέτω-
πο του, με μεγάλες δυνάμεις πεζικού
και αρμάτων μάχης.
Όμως και αυτή η επίθεση, παρά την
ισχυρή υποστήριξη της από την αε-
ροπορία και το πυροβολικό, απέτυ-
χε και οι δυνάμεις των Ιταλών καθη-
λώθηκαν από τα ελληνικά πυρά,
προ της αμυντικής τοποθεσίας με
πολύ σοβαρές απώλειες. Τα άρματα
μάχης, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
κυρίως στην περιοχή Παρακάλαμου,
δέχτηκαν τα συγκεντρωτικά και εύ-
στοχα πυρά του ελληνικού πυροβο-
λικού με αποτέλεσμα να διασκορπι-
στούν και να καθηλωθούν στις ελώ-
δεις εκτάσεις του Καλαμά ποταμού.
Η ιταλική επίθεση στον Τομέα αυτόν
συνεχίστηκε και κατά τις δύο επόμε-
νες ημέρες, κυρίως κατά της τοποθε-
σίας Ελαίας, χωρίς κανένα και πάλι
αποτέλεσμα. Επίλεκτα ιταλικά τμήμα-
τα, που κατόρθωσαν το βράδυ της
7ης Νοεμβρίου να καταλάβουν το
ύψωμα Ψηλορράχη, νότια κορυφή
της Γκραμπάλας, δέχτηκαν άμεση
ελληνική αντεπίθεση και ύστερα από
μάχη σώμα με σώμα υποχρεώθηκαν
να υποχωρήσουν αφού εγκατέλει-
ψαν επί τόπου 45 νεκρούς, 7 αιχμα-
λώτους, 5 όλμους, 3 πολυβόλα και
4 οπλοπολυβόλα. Οι ελληνικές
απώλειες ανήλθαν σε έναν αξιωματι-
κό και 11 οπλίτες νεκρούς και έναν
αξιωματικό και 33 οπλίτες τραυμα-
τίες.
Αυτή ήταν και η τελευταία ιταλική
προσπάθεια κατά της τοποθεσίας
Ελαίας. Η Γκραμπάλα, το κλειδί της
τοποθεσίας αυτής και του υψιπέδου
των Ιωαννίνων γενικότερα, παρέμει-
νε στην κατοχή της 8ης Μεραρχίας. 

Στον τομέα Καλαμά, καμιά σοβαρή
ιταλική ενέργεια δε σημειώθηκε
κατά το παραπάνω χρονικό διάστη-
μα, εκτός από την κατάληψη των εγ-
καταλειμμένων, από τα ελληνικά
τμήματα, προωθημένων θέσεων στα
δυτικά του Καλαμά ποταμού.

27/10/2022. 

‘ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ’
Οι 5 ημέρες που έκριναν την έκβαση του ελληνο-ιταλικού πολέμου

Σημαντικες στιγμές της Νεοτερης ελληνικης ιστοριας

σαν θεμα

Σημαντικές στιγμές της Νεότερης ελληνικής ιστορίας
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Πυροσβεστική Κοινωνία

Κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας
πραγματοποίησαν, τον Νοέμβριο, οι εργα-
ζόμενοι στο Δημόσιο. 

Απαίτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου που
μεταξύ άλλων εκποιεί την κινητή και ακίνητη πε-
ριουσία του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλ-
λήλων (ΜΤΠΥ).
Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτι-
κής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων και άλλες διατάξεις”, είναι το νομοσχέ-
διο του Υπουργείου Εργασίας που έχει εγείρει
κύμα διαμαρτυριών μεταξύ των υπαλλήλων του
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Ο
σύλλογός τους διαβάζει μέσα στο νομοσχέδιο
υφαρπαγή της κινητής και ακίνητης περιουσίας
του Μετοχικού Ταμείου, περιουσία που έχει δη-
μιουργηθεί σε βάθος χρόνου από τη μισθοδο-
σία των δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικών,
πυροσβεστών, αστυνομικών, υγειονομικών,
κλπ) και από κληροδοτήματα – διαθήκες και

αριθμεί 40.000 τ.μ., υπολογίζοντας σε ευρώ
την αξία της περίπου 440.000.000. Για τους
υπαλλήλους είναι προβληματικός ο τρόπος που
το Υπουργείο εισηγείται την αξιοποίησή της, ο
διορισμός Διοικητή κατά τα πρότυπα του ΕΦΚΑ
και του πρώην ΟΑΕΔ (σημερινής ΔΥΠΑ) και η
υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπό του.
Οι εργαζόμενοι στο πιο ιστορικό δημόσιο τα-
μείο της Ελλάδας προβληματίζονται για το αν οι
νέες τροποποιήσεις που φέρνει το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Εργασίας θα είναι σε θέση να
εγγυηθούν την αδιάλειπτη καταβολή μερισμάτων
στους δικαιούχους του ΜΤΠΥ (μεταξύ άλλων
άτομα ηλικιωμένα, χήρες, ορφανά και ανάπηρα
τέκνα). Ζητούν την άμεση απόσυρση του νομο-
σχεδίου Χατζηδάκη.
«Μ’ αγώνες έχει γίνει η Ασφάλιση, δεν είναι για
παζάρια και για διάλυση» φώναξαν οι διαδηλω-
τές.
Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο προωθεί, αφε-

νός μεν την αξιοποίηση (ενν. τζογάρισμα) του
αποθεματικού του Ταμείου, αφετέρου την εκποί-
ηση (ενν. ξεπούλημα) της μεγάλης ακίνητης περι-
ουσίας του Μετοχικού Ταμείου, που, μεταξύ άλ-
λων, περιλαμβάνει 1 οικόπεδο και 10 κτίρια,
εκμισθωμένα, εκ των οποίων τα 5 είναι διατηρη-
τέα ιστορικά κτίρια, κτίρια-«φιλέτα» στο κέντρο
της Αθήνας.
Η ΑΔΕΔΥ με ανακοίνωσή της καλούσε: “την κυ-
βέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας να αποσύ-
ρουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το Μετο-
χικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) με
τις οποίες επιχειρείται η υφαρπαγή της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του Ταμείου. Της περι-
ουσίας, δηλαδή, των εργαζομένων και των συν-
ταξιούχων. Η περιουσία του Μ.Τ.Π.Υ. δημιουρ-
γήθηκε από τις κρατήσεις των μετόχων και των
μερισματούχων (εργαζομένων Δημοσίων υπαλ-
λήλων), δεν επιβαρύνει, ούτε χρηματοδοτείται
από τον κρατικό προϋπολογισμό....”

Τι μάθαμε από τους Γάλλους  που βρίσκονται στη χώρα
μας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμμα-
τος προεγκατάστασης ξένων δυνάμεων για τις ανάγκες

της αντιπυρικής;

• Μάθαμε ότι ο μισθός του νεοπροσλαμβανόμενου πυροσβέστη είναι
1300€, ενώ ενός Αξιωματικού της μεσαίας βαθμίδας (πχ Πυραγού)
περί τα 2800€! 

• Μάθαμε ότι τα οχήματα επιχειρούν με στελέχωση τουλάχιστον 4 πυ-
ροσβεστών και ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού πεδίου είναι περί
τα 35 έτη, ενώ στις επιχειρήσεις η έξοδος ενισχύεται από παραϊατρικό,
μηχανικό, πληροφορικό και λοιπές ειδικότητες ανάλογα με το συμβάν. 

• Μάθαμε ότι ο στόλος οχημάτων και ο εξοπλισμός τους δεν είναι πε-
παλαιωμένος, διότι ανανεώνεται τακτικά. 

• Μάθαμε ότι στις επιχειρήσεις οι κανόνες υγείας και ασφαλείας, η
εναλλαγή ωραρίου εργασίας και ξεκούρασης υλοποιούνται, ανεξάρτητα
από τη σοβαρότητα του συμβάντος, ομαλά και τηρούνται ευλαβικά.

• Μάθαμε ότι κατ’ έτος διενεργείται υποχρεωτικά για όλους, τακτικός
ιατρικός έλεγχος (check up) και τεστ φυσικής κατάστασης, ενώ η καθη-
μερινή πρωινή γυμναστική, ως μέρος του πρόγραμματος εκπαίδευσης
κάθε υπηρεσίας, αφορά όλους ανεξαιρέτως. 

Κι αν το ελληνικό φιλότιμο και «πλάτη» καλύπτει διαρκώς τις
εγχώριες διαχρονικές παθογένειες, δυστυχώς οποιαδήποτε
σύγκριση μόνο προβληματισμό και κατάθλιψη μπορεί να
προκαλέσει.

ΠΗΓΗ: Αντώνης Κούκουζας (μέσω fb)

* ΣΧΟΛΙΟ: Ο Πρόεδρος της ΠΕΑΠΣ, Κώστας Γιαννάκος, υπηρέτησε
στο Τμήμα Διεθνούς Πυροσβεστικής Συνεργασίας του ΑΠΣ, από το
1986 μέχρι το 2010. Γνωρίζει λοιπόν από πρώτο χέρι για την προϊστο-

ρία της υπηρεσιακής μας ‘κακοδαιμονίας’.
Από το ίδιο πόστο πέρασαν και αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι ,κατά

την υπηρεσιακή τους σταδιοδρομία, ανήλθαν στα ύπατα αξιώματα της
ιεραρχίας! 
Αρμοδιότητα του συγκεκριμένου Τμήματος είναι, εκτός των άλλων και η
συγκέντρωση στοιχείων μέσω έρευνας, αναφορών και εκθέσεων, για
τον τρόπο λειτουργίας των προηγμένων πυροσβεστικών υπηρεσιών ανά
τον κόσμο, με σκοπό την εισήγηση θετικών και ρεαλιστικών προτάσεων
στην ηγεσία, που αναβαθμίζουν την υπηρεσία και το εργασιακό περι-
βάλλον  .
Την προαναφερόμενη 25ετία λοιπόν, προωθήθηκε μέσω της υπηρεσια-
κής ιεραρχίας, τεράστιος αριθμός αναφορών και εισηγήσεων, συναδέλ-
φων και του ίδιου του Προέδρου, που ήταν απόρροια διαπιστώσεων
μετά από υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό ή/και διμερείς συνεργα-
σίες, με υπηρεσίες ανά την υφήλιο. 

Σε πλείστες εξ αυτών των αναφορών-εισηγήσεων, το Τμήμα εισηγούν-
ταν και ρεαλιστικές προτάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμε-
σα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. 

Δυστυχώς, η διαχρονική υπηρεσιακή βούληση (κυρίως)
αλλά και οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων, ελάχιστες
από τις προτάσεις υλοποίησαν. Αυτές περιορίζονταν σε απο-
σπασμωδικές βελτιωτικές κινήσεις αποφεύγοντας να ‘σπά-
σουν τ'αυγά της κακοδαιμονίας μας’! 

Ευχόμαστε αυτή η υστέρησή μας, έναντι των άλλων ευρωπαϊκών υπηρε-
σιών, σύντομα να διορθωθεί γιατί οι εργασιακοί καιροί είναι χαλεποί
και γίνονται χειρότεροι, χρόνο με τον χρόνο ! 
Ευχόμαστε καλή δύναμη σ' όλους τους εργαζόμενους συναδέλφους και
φώτιση στα μυαλά των ηγητόρων μας, ώστε όλοι μαζί, να καταστήσουν
το Πυροσβεστικό μας Σώμα ισάξιο των λοιπών (πυροσβεστικά) προηγ-
μένων κρατών. 
Για να χαιρόμαστε κι εμείς οι απόμαχοι που ‘δώσαμε’ σ'αυτό τα καλύτε-
ρά μας χρόνια, αλλά ταυτόχρονα ‘κερδίσαμε’ και πολλά που δεν θα τα
βιώναμε αν δεν είχαμε την τύχη να γίνουμε πυροσβέστες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ*

ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΤΟΥ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)



Πυροσβέστες μόνο για πλούσιους

Με τις νέες πυρκαγιές στην Καλιφόρ-
νια των ΗΠΑ, εκτός από τις εικόνες
καταστροφής και τις ευθύνες της

ιδιωτικής παροχής ενέργειας στη δημιουργία
τους, αναδύονται και εικόνες από την ολοένα
αυξανόμενη πρακτική της ιδιωτικής πυρόσβε-
σης.
Το ζήτημα αφορά ιδιωτικές πυροσβεστικές
εταιρείες, η δράση των οποίων περιορίζεται
αποκλειστικά στην προστασία της περιουσίας
των πελατών τους. Είτε ως υπεργολάβοι
ασφαλιστικών εταιρειών, είτε με μεμονωμένα
συμβόλαια πυροπροστασίας με διάσημους
(όπως αποκαλύφθηκε ότι έκαναν ο Κάνιε
Γουέστ και η Κιμ Καρντάσιαν στις περσινές
πυρκαγιές) ή με ολόκληρες γειτονιές πλου-
σίων.

Στο ρεπορτάζ του France 2 βλέπουμε πως,
ενώ το μέτωπο είναι εκατοντάδων μέτρων, οι
πυροσβέστες στρέφουν τη μάνικα προς ένα
μόνο σημείο. Ένας από αυτούς λέει στην κά-
μερα ότι δεν μπορεί να βοηθήσει άλλα σπί-
τια. «Η ασφαλιστική μας έστειλε στο συγκε-
κριμένο σπίτι, αυτοί έχουν πληρώσει».
Το ίδιο λέει και ο Kris Brandini, πυροσβέστης
και ιδιόκτητης εταιρείας πυρόσβεσης, σε ρε-
πορτάζ του AFP. «Προστατεύω μόνο τα σπίτια
που είναι στη λίστα μου, δεν πάω σε τυχαία
σημεία — αυτή είναι η διαφορά μου με τους
πυροσβέστες της πολιτείας».
Η τιμή, σύμφωνα με το AFP, μπορεί να φτά-
σει και τα 25.000 δολάρια την ημέρα, για
ένα πλήρως επανδρωμένο πυροσβεστικό όχη-
μα στην οικία σου. Ή όπως είχαμε δει στις

περσινές μεγάλες πυρκαγιές στην πολιτεία της
Καλιφόρνια, οι ιδιωτικές υπηρεσίες εναέριας
κατάσβεσης, χρεώνονται 50.000 δολάρια
την ημέρα για να διατηρούνται δύο αεροσκά-
φη σε επιφυλακή και 20.000 δολάρια για
κάθε ώρα πτήσης.
Και ενώ παλαιότερα, στην εποχή της μεγάλης
απορρύθμισης του Ρόναλντ Ρίγκαν τη δεκαε-
τία του ’80, οι ιδιωτικές εταιρείες πυρόσβε-
σης δούλευαν περισσότερο με τον δημόσιο
τομέα, ρουφώντας κρατική χρηματοδότηση,
σήμερα δουλεύουν ολοένα και περισσότερο
με ιδιώτες, ειδικά όσο οι αντίστοιχες δημό-
σιες υπηρεσίες υποχρηματοδοτούναι και υπο-
στελεχώνονται.

ΠΗΓΗ: www.info-war.gr
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η απρόσκοπτη και αναβαθμισμένη λειτουργία της
Ένωσής μας στηρίζεται, πρωτίστως, στη δική σας συμμετοχή!

Μην αμελείτε την καταβολή της ετήσιας συνδρομής σας!
Καλέστε μας στο 210 5238 569, καθημερινά, για να σας 
ενημερώσουμε για πιθανές οφειλές σας!

Στηρίζουμε τους εθελοντές του Π.Σ
Η ΠΕΑΠΣ στηρίζει τον υγιή θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη

όπως αυτός υπηρετείται μέσα στις τάξεις του Π.Σ και υπό την
προϋπόθεση πως δεν καλύπτονται, μέσω αυτού, πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, για έμψυχο δυναμικό.

Παρακαλούνται όσοι απόστρατοι συνάδελφοι έχουν σε
καλή κατάσταση τις υπηρεσιακές τους στολές και κυρίως την
επίσημη, να τις παραδόσουν στην  Ένωσή μας για να διατεθούν
σε εθελοντές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ
Εκεί ψηλά στο νομό Καστοριάς

υπάρχει ο δήμος, Άργους
Ορεστικού. Σε αυτόν το Δήμο

κάνει κρύο, πολύ κρύο, ανάβουν
τη θέρμανση τον Οκτώβρη και αν
είναι τυχεροί τη σβήνουν τον Μάη.
Και επειδή το ενεργειακό τους κό-
στος ήταν μεγάλο, άλλαξαν τις λάμ-
πες σε led και όλες τις αντλίες και
τους καυστήρες στα κτίρια. Έπεσαν
25% αλλά εξακολουθούσαν να
μην μπορούν να ανταποκριθούν
στο κόστος.
Σκέφτηκαν λοιπόν εκεί οι άνθρω-
ποι να κάνουν κάτι για να εξοικο-
νομούν ενέργεια, να γλιτώνουν
χρήματα και να σώζουν και τον
πλανήτη όπως τους έλεγαν. 
Και να που το Γενάρη του 2019,
ίδρυσαν μια ενεργειακή κοινότητα.
Και όχι μόνο την ίδρυσαν πάρα ξε-
κίνησαν και να την δουλέψουν. Πή-
ραν χρηματοδοτήσεις, από το
ΕΣΠΑ, έφτιαξαν ένα υδροστρόβι-
λο που κινείται με την κίνηση του
νερού του ποταμού για να παράγει
ρεύμα για τα σχολεία και το Δημο-
τικό φωτισμό και να τους περισ-

σεύει κιόλας να το μοιράσουν σε
ευάλωτα νοικοκυριά. Πήγαν να το
συνδέσουν στο δίκτυο τους λέει ο
ΔΕΔΔΗΕ, αλτ. Το δίκτυο ειναι κο-
ρεσμένο, τουτέστιν προηγούνται
άλλοι ιδιώτες παραγωγοί και όχι
εσείς του Δήμου. 
Τι να κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν
νέες αιτήσεις στο ΕΣΠΑ, χρηματο-
δοτούνται και κάνουν όλα τα δημο-
τικά κτιρια, σχολεια κλπ μηδενικης
κατανάλωσης. Μέχρι και πράσινο
κολυμβητήριο μηδενικής κατανά-
λωσης έφτιαξαν. Παίρνουν αντλίες
θερμότητας, χρησιμοποιούν συμ-
πληρωματικά και βιομάζα για τις
πολύ κρύες μέρες και περιμένουν
να δουλέψουν
Αλτ, λέει πάλι ο ΔΕΔΔΗΕ, που πά-
τε εσείς με τη βιομάζα; δεν είπαμε
ότι το δίκτυο είναι κορεσμένο; 
Βέβαια όταν έκαναν τις αρχικές αι-
τήσεις τους είχαν πει όλα εντάξει,
γιατί αλλιώς δε θα μπορούσαν να
προχωρήσουν, να πάρουν τα χρή-
ματα και να φτιάξουν τα έργα, αλ-
λά στο μεσοδιάστημα, ήρθαν άλ-
λοι ιδιώτες και καπάρωσαν με δι-

κές τους αιτήσεις το δίκτυο. 
Ξανασκέφτονται από δω, από κει
λένε θα σχεδιάσουμε ένα μεγάλο
φωτοβολταϊκό πάρκο και θα φτιά-
ξουμε δικό μας υποσταθμό. Ξεκι-
νάνε ετοιμάζουν τα σχέδια, πηγαί-
νουν στον ΑΔΜΗΕ, στο δίκτυο υπε-
ρυψηλής τάσης αυτή τη φορά, τους
λέει ο ΑΔΜΗΕ αλτ και αυτό το δί-
κτυο κορεσμένο είναι. 
Μα πως είναι δυνατόν λένε οι άν-
θρωποι. 
Είναι, είναι τους λέει ο ΑΔΜΗΕ
γιατί πρέπει να υπολογίσω τις ανε-
μογεννήτριες που θα φτιάξουνε οι
ιδιώτες που έχουν πάρει άδειες και
5 φορές παραπάνω. Γιατί 5 φορές
παραπάνω; γιατί οι ανεμογεννή-
τριες που χρησιμοποιούν οι λαμ-
προί επενδυτές στη χώρα μας είναι
κάτι φτηνιάρικες (ασύγχρονες) που
μπορεί να υπερφορτώσουν και να
βραχυκυκλώσει το δίκτυο, γιατί οι
καλές είναι ακριβές και δεν τις βά-
ζουν. Και είναι σωστό να συνδέον-
ται μόνο οι ιδιώτες; Σωστότατο.
Άμα αρχίσει ο καθένας να εξοικο-
νομεί ενέργεια και να παράγει μό-

νος του τι θα κάνουν οι ιδιώτες πα-
ραγωγοί; κλέφτες θα γίνουν; 
Και κάπου εκεί στο Δήμο Άργους
Ορεστικού τους τελείωσε και η
φαντασία και το κουράγιο και άρ-
χισαν να λογαριάζουν ότι όχι μονο
δε θα λειτουργήσουν τα έργα που
με τοσο κόπο έκαναν αλλά θα πρέ-
πει να επιστρέψουν πίσω και τα λε-
φτά.  Και μετά άρχισαν να αναρω-
τιούνται.  Που είναι η πράσινη ανά-
πτυξη που μας είπατε; Που είναι ο
κοινωνικός τομέας στην ενέργεια
που θα έρχονταν με τις ενεργει-
ακές κοινότητες; Που είναι ο ενερ-
γειακός σχεδιασμός ; Και για ποιον
σχεδιάζετε αν υποθέσουμε ότι σχε-
διάζετε; Γιατί πρέπει πάντα να προ-
ηγούνται οι ιδιώτες και οι δημόσιοι
φορείς όπως η Αυτοδιοίκηση να ρί-
χνονται στον κάλαθο των αχρή-
στων; 
Αυτή είναι η πικρή μικρή ιστορία
ενός μικρού Δήμου που πίστεψε ότι
μπορεί να σώσει όχι όλο τον κό-
σμο αλλά έστω ένα τόσο δα μικρό
μέρος του.

Πηγή: Το διαδίκτυο



Παρ’όλα αυτά όμως τα προβλήματα και όποια ακόμα
μας επιφυλάσσουν οι εκάστοτε κυβερνώντες, εμείς οι
απόμαχοι πυροσβέστες, δεν το βάζουμε κάτω ούτε
σκύβουμε το κεφάλι!
Αγωνιζόμαστε, μέσα από τις τάξεις του ιστορικού μας
συλλόγου, της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυ-
ροσβεστικού Σώματος (ΠΕΑΠΣ) και διεκδικούμε τα αυ-
τονόητα, τόσο για εμάς και τις οικογένειές μας, όσο
και για τους εργαζόμενους συναδέλφους μας, δηλαδή:

-   Τη δραστική μείωση του κόστους στα βασικά είδη
κατανάλωσης, στα καύσιμα και την ενέργεια. 
- Την ανακούφιση των νοικοκυριών, που για διάφο-
ρους λόγους κατέστησαν ανήμποροι να εκπληρώσουν
τις δανειακές υποχρεώσεις τους, με την κατάργηση του
πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας.
-  Την απόδοση αναδρομικών για όλους τους συνταξι-
ούχους και όχι μόνον για όσους προσέφυγαν δικαστι-
κά.
- Την επιστραφή, με ανακεφαλαιοποίηση, όλων των
κλεμμένων – κουρεμένων με το psi και το    χρηματι-
στήριο, αποθεματικών των Ταμείων μας.
- Την επαναφορά των συντάξεων στα προ κρίσης επί-
πεδα. Να δοθούν άμεσα πραγματικές αυξήσεις σε
όλες τις συντάξεις παρακάμπτωντας το τέχνασμα της
προσωπικής διαφοράς.
-  Να καταργηθούν οι κρατήσεις για την υγεία, στις κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις.
-  Να ενισχυθεί το ΕΣΥ με προσωπικό και μέσα.
-  Να δημιουργηθούν νέες υποδομές με δημόσιους οί-
κους ευγηρίας και κέντρα αποκατάστασης και να παρέ-
χεται, στους ανήμπορους, ανέξοδη βοήθεια στο σπίτι.
-  Να μειωθεί η φορολογία στα μεσαία και χαμηλά
κοινωνικά στρώματα και να αυξηθεί στους έχοντες και
κατέχοντες.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 2000, τότε που η
έκρηξη της οικονομικής κρίσης έκανε την εμφάνισή της
στην ελληνική πολιτική σκηνή κι άρχισε να την αισθά-
νεται στο πετσί του ο ελληνικός λαός, εμείς οι απόμα-
χοι της εργασίας, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη
κοινωνική ομάδα, διαισθανθήκαμε πως ο συνταξιοδο-
τικός μας ορίζοντας άρχιζε να σκοτεινιάζει επικίνδυνα

και πως το οικονομικό μας μέλλον φάνταζε δυσοίωνο!
Δεν φανταζόμασταν όμως ποτέ πως θα χρεωνόμασταν
την κατάρευση της οικονομίας της χώρας. Ούτε βέβαια
περνούσε από το μυαλό μας πως η πενιχρή, μετά από
τις απανωτές μειώσεις, σύνταξή μας, στερεί από την ελ-
λάδα, ακόμα και σήμερα, την ανάπτυξη και την ασφά-
λειά της και από τους νέους της χώρας, ένα εύρωστο
και ασφαλές οικονομικό μέλλον, όπως διατείνονται κά-
ποια ‘φωτεινά μυαλά’! 
Μέχρι την προ κρίσης περίοδο γνωρίζαμε πως ως συν-
ταξιούχοι, κάθε μήνα πέρναμε πίσω ένα πολύ μικρό
μέρος από το αποθεματικό που εμείς οι ίδιοι δημιουρ-
γήσαμε στον ασφαλιστικό μας φορέα, με τις  πολύχρο-
νες εισφορές μας, ως εργαζόμενοι. Πολλοί δε από
εμάς τους πρώην πυροσβέστες, λόγω και της  επιβαρυ-
μένης ένεκα των  ιδιαίτερων εργασιακών συνθηκών,
υγείας μας, ουδέποτε εξαντλούσαμε αυτόν τον (ατομι-
κό) ‘κουμπαρά’, γιατί αποδημούμε πριν την ώρα μας! 
Κάποιοι δε ακόμα πιο  ‘φωτεινοί φωστήρες της οικονο-
μίας’ έχουν ‘γνωμοδοτήσει’ πως το ασφαλιστικό σύ-
στημα δεν αντέχει πλέον γιατί ανέβηκε το ευδόκιμο
όριο ζωής αφού οι συνταξιούχοι δεν ...πεθαίνουν
νέοι!
Επειδή η ίδια η ζωή μας έχει κάνει ιδιαίτερα καχύπο-
πτους με τα πολιτικά τεχνάσματα που χρησιμοποιεί η
εκάστοτε κυβέρνηση, για να καλιεργήσει στο λαό τον
κοινωνικό αυτοματισμό ή να επιβάλει το δόγμα του
σοκ, είμαστε σίγουροι πως τα χειρότερα, για τις συντά-
ξεις μας, είναι μπροστά μας.
Η ‘εφεύρεση’ του τρίπτυχου εθνική-ανταποδοτική σύν-
ταξη και προσωπική διαφορά αφενός και η συμπαιγνία
κυβέρνησης και δικαιοσύνης στο θέμα των δικαστικών
προσφυγών για  τις παράνομες περικοπές συντάξεων
και αναδρομικών από την άλλη, είναι μόνο η αρχή του
νέου γολγοθά που περιμένει τους συνταξιούχους, μηδέ
ημών του Πυροσβεστικού Σώματος, εξαιρουμένων . 
Για τους μελλοντικούς δε απόμαχους της εργασίας και
κυρίως εκείνους που είναι σήμερα στην ηλικία των παι-
διών μας, καλύτερα να μη μιλάνε καθόλου για σύντα-
ξη. Με ανεργία που συνεχώς μεγαλώνει, με ελαστικά
και ανασφάλιστα ωράρια εργασίας, με νόμους που δί-
νουν το δικαίωμα στους εργοδότες να καταβάλουν μει-
ωμένες ασφαλιστικές εισφορές και με το “τζογάρισμα”
των ασφαλιστικών εισφορών, δεν συντηρείται ούτε βέ-
βαια ανατροφοδοτείται το ασφαλιστικό σύστημα, οπό-
τε ούτε επίδομα δεν πρόκειται να λάβουν.

Αν συνυπολογιστεί και η διαχρονική αφαίμαξη των
αποθεματικών των ταμείων, στην αρχή με άτοκα και
αγύριστα δάνεια σε μεγαλοβιομηχάνους και μετέπειτα,
την εποχή των μνημονίων, με  τα περιβόητα κούρεματά
τους, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει ο καθένας που
οδεύει το συνταξιοδοτικό μέλλον της χώρας.
Αν σ’όλα τα παραπάνω προστεθεούν και οι συμφωνίες
που υπέγραψαν όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδας της
τελευταίας δεκαετίας, με  την ευρωπαϊκή ένωση και
τους ‘δανειστές’ που καθορίζουν οι συντάξεις να είναι
αυτοχρηματοδοτούμενες (από πιό όμως αποθεματικό,
αφού το καταλήστεψαν με τα κουρέματά τους) και πε-
ριορισμένες στο 16% του ΑΕΠ της χώρας, τότε ο κυ-
κλώνας που θα σαρώσει τις συντάξεις θα παρασύρει
και τους σημερινούς συνταξιούχους. 
Εμείς προσωπικά πιστεύουμε πως ακόμα και η περι-
βόητη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, κινδυνεύει!

Συνοψίζοντας τη σύντομη αναφορά μας στα προβλήμα-
τα των αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος, κα-
ταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα που για μας τους δι-
οικούντες την ιστορική ΠΕΑΠΣ, λειτουργεί σαν μονό-
δρομος:
Διαρκής και μαζικός αγώνας για τη δικαίωση και την
αξιοπρεπή επιβίωσή μας!
Η συμπόρευσή μας τόσο με την Πρωτοβουλία Απο-
στράτων όσο και με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχι-
κές Οργανώσεις, θεωρούμε πως στοχεύει προς αυτή
(τη σωστή) κατεύθυνση.
Ως συνταξιούχοι πυροσβέστες που γαλουχηθήκαμε να

προσφέρουμε κοινωνικό έργο προάγοντας παράλληλα
την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνεισφορά, δεν
μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι και στα προβλήματα
των συναδέλφων μας , των παιδιών μας και γενικότε-
ρα της ελληνικής κοινωνίας. 
Όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας θα βρισκόμαστε
στο πλευρό τους, αγωνιζόμενοι για ένα καλύτερο αύ-
ριο, σε πείσμα όσων μας θέλουν κοινωνικά υποταγμέ-
νους και αγωνιστικά αδρανείς! 

Εμείς πάντα πιστεύουμε πως, ‘όταν φτάσει κανείς στο
σημείο που θέλει να τα παρατήσει, είναι η στιγμή που
πρέπει να προχωρήσει’!

Κώστας Γιαννάκος
Πρόεδρος της Π.Ε.Α.Π.Σ.
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΤΕΡΙΖΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ!
Συνέχεια από σελίδα 1

2ΗΜΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΕΑΠΣ 24 & 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

δέντρο της λευτεριάς!

Ας δούμε το συνοπτικό πρόγραμμα της εκδρομής:
• Παρασκευή 24 Μαρτίου:  Αναχώρηση  (ώρα 07:45) από την Ομόνοια, ημίωρη στάση στην πε-
ριοχή   του  Αρτεμισίου και  συνεχίζουμε  για   την  ιστορική  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, για να επισκεφτούμε
το  πολύ  σπουδαίο  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ. Λίγο  αργότερα  θα  βρεθούμε    στον  όμορφο
ορεινό  οικισμό  της  ΒΥΤΙΝΑΣ. Εδώ  θα  έχουμε  χρόνο  για  περιπάτους   και  γεύμα  προαιρετικά. 

• Νωρίς  το  απόγευμα  θα  τακτοποιηθούμε  σε  ξενοδοχείο   στην  πρωτεύουσα  της  Αρκαδίας  την
ΤΡΙΠΟΛΗ και θα συναντηθούμε με εν ενεργεία και απόστρατους συναδέλφους.
Χρόνος  ελεύθερος, δείπνο προαιρετκά και διανυκτέρευση.  

• Σάββατο 25η Μαρτίου: Πρωινό  και  μια   ακόμη  συναρπαστική  μέρα  ξεκινά.  
Πρώτος  σταθμός  το  ΣΠΗΛΑΙΟ  ΛΙΜΝΩΝ  και  αμέσως   μετά   θα  φθάσουμε  στην  ΙΕΡΑ  ΜΟΝΗ
ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ  ΛΑΥΡΑΣ, για  να   παρακολουθήσουμε  τις  φαντασμαγορικές εορταστικές  εκδηλώσεις
. 
•Στη  γραφική  κωμόπολη  των  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  λίγο  αργότερα   θα  έχουμε    χρόνο  για  περιπά-
τους  και  γεύμα  προαιρετικά.  Θα  κλείσουμε    την  περιήγηση  μας   με  επίσκεψη  στο  ΜΕΓΑ
ΣΠΗΛΑΙΟ και θα ακολουθήσει η πορεία   μας    για την   Αθήνα, όπου θα φτάσουμε το βράδυ,  με
ενδιάμεση  στάση  στην  περιοχή  του  Ισθμού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όσοι ταξιδιώτες επιθυμούν μπορούν να επιβιβαστούν/αποβιβαστούν κατά τη δια-

δρομή.
ΤΙΜΕΣ   ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ  ΔΙΚΛΙΝΑ   ΔΩΜΑ-
ΤΙΑ = 85* ευρώ, για τα
μέλη της ΠΕΑΠΣ και
95*, για τους υπόλοι-
πους.   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ=  25
ευρώ.  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εκδρομές – περιηγή-
σεις με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν.
• Μία  διανυκτέρευση
σε  επιλεγμένο    ξενοδο-
χείο 3 και πλέον αστέ-
ρων.
• Ένα πρωινό   σε  μπου-
φέ.
• Αρχηγός – συνοδός. 
• Φ.Π.Α.  &  Φόρος  διανυκτέρευσης.

* Επειδή η τιμή συμμετοχής έχει πλαφόν έναν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων, πα-
ρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή το ταχύτερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι αργό-
τερα από τις 10 Μαρτίου 2023!

Συνέχεια από σελίδα 1



Ο
ι κεραυνοί, που παρατηρούνται συνήθως κατά τη διάρκεια καταιγί-

δας, αποτελούν παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου από καιρικά

φαινόμενα , μετά τις πλημμύρες.

Το πιο ασφαλές μέρος , σε περίπτωση κεραυνών, είναι να βρίσκεται κάποιος σε

εσωτερικό χώρο. Αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό και τον πετύχει η κακοκαιρία

ενώ είναι έξω;

Αν έχει αυτοκίνητο, το πιο ασφαλές είναι να μπει μέσα σ’αυτό. Κι αυτό γιατί το

αυτοκίνητο θα λειτουργήσει άψογα σαν ένας κλωβός Faraday!

Τι είναι ο κλωβός Faraday;

Το φαινόμενο απουσίας ηλεκτρικών πεδίων στο εσωτερικό πλέγματος από μέ-

ταλλο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Benjamin Franklin το 1755. Και

αναφέρθηκε ως “κλωβός Faraday” στα πειράματα που έκανε ο Michael Faraday

το 1836.

Η επιστημονική εξήγηση, διατυπωμένη πιο απλά: ο ηλεκτρισμός επιλέγει τον

δρόμο όπου βρίσκει λιγότερη αντίσταση. Και στη συγκεκριμένα περίπτωση, αυ-

τό συμβαίνει όταν ο κεραυνός «επιλέγει» να κινηθεί γύρω από το πλέγμα μετάλ-

λου και όχι στο εσωτερικό του.

Η σημασία που έχει αυτό είναι ότι όταν κάποιος βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο,

εφόσον αυτό αποτελείται από μέταλλο – ολόκληρο μαζί με την η οροφή – προ-

στατεύεται!

Τι κάνουμε όταν η καταιγίδα μας βρίσκει κοντά στο αυτοκόνητό μας:

• Κλεινόμαστε μέσα σ’αυτό, κλείνοντας τα παράθυρα, ώστε να μην μπορεί να

περάσει ο κεραυνός στο εσωτερικό. 

• Αποφεύγουμε να παρκάρουμε κάτω από δέντρο ή μετασχηματιστή. Το καλύ-

τερο είναι να βρεθεί καταφύγιο μέσα ή κάτω από ένα ανθεκτικό κτίριο. 

• Ανάβουμε τα φώτα κινδύνου (alarm) και σβήνoυμε τη μηχανή.

•Δεν αγγίζουμε κανένα μεταλλικό ή ηλεκτρικό εξάρτημα, ούτε χρησιμοποιού-

με το τηλέφωνο, ακόμα και αν δεν είναι συνδεδεμένο με το αυτοκίνητο. 

• Δεν αγγίζουμε  το ραδιόφωνο, τα πεντάλ των ποδιών, τις λαβές των θυρών ή

το τιμόνι. 

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βγούμε από το αυτοκίνητο, πριν περάσει η

καταιγίδα, γιατί μπορεί να χτυπηθούμε από κεραυνό.

Σελίδα  8 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Η ΠΕΑΠΣ σας ενημερώνει

Π
ερίπου 200.000 στρέμματα κάηκαν από

την αρχή του 2022 έως και το τελευταίο

δεκαήμερο του Οκτωβρίου στην Ελλάδα

σύμφωνα με την αποτίμηση του meteo του

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), οι
παραπάνω καμένες εκτάσεις αντιστοιχούν στο 46%
της μέσης καμένης έκτασης στην χώρα μας κατά
την περίοδο 2006 – 2021.
Στην επίδοση αυτή βοήθησε κυρίως ότι το καλοκαίρι
που πέρασε ήταν ηπιότερο από πλευράς καιρικών
συνθηκών σε σχέση με τα προηγούμενα. Είχε
πολύ λιγότερες ακραία θερμές ώρες αλλά και ση-
μαντικές βροχοπτώσεις μετά το πρώτο δεκαήμερο
του Αυγούστου.
Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 2022 κατατάσσεται
θερμοκρασιακά στα 15 λιγότερο ακραία θερμά
καλοκαίρια συνολικά για τη χώρα μας κατά τα τε-
λευταία 42 χρόνια, σύμφωνα με μια προκαταρκτική
ανάλυση της πυρομετεωρολογικής ομάδας FLAME
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr
και δεδομένων από την ευρωπαϊκή υπηρεσία
Copernicus και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρό-
θεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF).

Το φετινό καλοκαίρι παρατηρήθηκαν 39 ακραία
θερμές ώρες συνολικά, τιμή πολύ μικρότερη από
το μέσο όρο της περιόδου 1980-2022 που είναι
77 ώρες. Το καλοκαίρι του 2022 ήταν κατά πολύ
ηπιότερο του 2021, όταν είχαν καταγραφεί 314
ακραία θερμές ώρες, καθιστώντας το το θερμότερο
από το 1980 και μετά. Το καλοκαίρι του 2021
ακολουθείται από αυτά του 2012, 2007 και
1987, όταν σημειώθηκαν στην χώρα μας παρατε-
ταμένες περίοδοι με υψηλές θερμοκρασίες.

Όμως, το πλήθος των δασικών πυρκαγιών κατά τη
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών ήταν δύο έως
τρεις φορές μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέσο
όρο της περιόδου 2006-2021.
Σύμφωνα με το meteo, το γεγονός ότι οι περισσό-
τερες συνοδεύτηκαν από μικρές καμένες εκτάσεις,
συνδέεται τόσο με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες
που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής
περιόδου όσο και με την ανθρώπινη επέμβαση
(πυρόσβεση), με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες
ωστόσο να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο μιας και
αυτές καθορίζουν την πιθανότητα εύστοχης ανα-
χαίτισής τους από τον άνθρωπο.
Μια πρώτη ανάλυση των πυρομετεωρολογικών
δεδομένων του Καναδικού Συστήματος Πυρομετε-
ωρολογικών Δεικτών από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Copernicus και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρό-
θεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF)
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο-Αύγουστο
του 2022 δείχνει ότι κατά μέσο όρο στη χώρα
μας, με εξαίρεση την περίοδο 15 Ιουλίου -15 Αυ-
γούστου, απουσίαζαν οι παρατεταμένες περίοδοι
με δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες. 
Κατά την περίοδο 15/07-15/08 σημειώθηκαν

αρκετές ημέρες όπου ο συνδυασμός των σχετικά

υψηλών θερμοκρασιών, της χαμηλής υγρασίας

και των σημαντικά ενισχυμένων βόρειων ανέμων

είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση δυσμενών

πυρομετεωρολογικών συνθηκών σε μεγάλο

μέρος της χώρας, περίοδος κατά την όποια ση-

μειώθηκαν και οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές

σε περιοχές της Λέσβου, Αττικής, Έβρου, Κρή-

της, Κω και Δ. Πελοποννήσου.

Ως αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής αστάθειας και
των σημαντικών βροχοπτώσεων στη χώρα μας
μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, συνοδεία

χαμηλότερων για την εποχή θερμοκρασιών, ση-
μειώθηκε σημαντική βελτίωση των πυρομετεωρο-
λογικών συνθηκών, οι οποίες βρέθηκαν σε πολύ
χαμηλά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες του Αυγού-
στου.
Εν αντιθέσει με το 2022, το καλοκαίρι του

2021 είχαν παρατηρηθεί ιδιαίτερα δυσμενείς

πυρομετεωρολογικές συνθήκες σχεδόν στο

σύνολο του καλοκαιριού, με αποκορύφωμα το

τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και το πρώτο

δεκαήμερο του Αυγούστου, όποτε και σημει-

ώθηκαν τιμές ρεκόρ για την εποχή, λόγω του

ακραίου κύματος καύσωνα που επηρέασε την

χώρα μας.

Μια περαιτέρω ανάλυση των ακραίων θερμοκρα-
σιών και των καμένων εκτάσεων, με βάση δεδομένα
του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την περίοδο
2000-2022, δείχνει ότι μερικά από τα θερμότερα
καλοκαίρια των τελευταίων 22 ετών συνοδεύτηκαν
από μεγάλο αριθμό καμένων εκτάσεων.

Οι επιστήμονες του Αστεροσκοπείου τονίζουν ότι
παρότι οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν
στην δημιουργία ενός πιο εύφλεκτου περιβάλλοντος
μέσω της μείωσης της περιεχόμενης υγρασίας της
νεκρής δασικής καύσιμης ύλης, δεν αποτελούν
τον μοναδικό παράγοντα για την διαμόρφωση δυ-
σμενών πυρομετεωρολογικά συνθηκών. Οι δυ-
σμενείς πυρομετεωρολογικά συνθήκες αναπτύσ-
σονται μέσα από την αλληλεπίδραση ατμοσφαιρικών
διεργασιών σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες,
όπως είναι οι βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί
σε μια περιοχή από ώρες έως και μήνες πριν,
καθώς και τις εναλλαγές της θερμοκρασίας, της
υγρασίας και του ανέμου.

ΠΗΓΗ: www.tvxs.gr

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022
Περισσότερες πυρκαγιές, λιγότερες καμένες εκτάσεις  

ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρακαλούνται όσα από τα μέλη μας δεν έχουν υπογρά-

ψει ακόμα την υπεύθυνη δήλωση να κρατείται η συνδρο-

μή τους, από τη σύνταξη, να το πράξουν. Η δήλωση είναι

αναρτημένη στο:  

www.peaps.gr/ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
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Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυρο-
σβεστικού Σώματος, καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Ετήσια (Τακτική) Γενική Συ-
νέλευση, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00’, στην αίθουσα

του Κέντρου Ψυχαγωγίας 1ου Π.Σ. Αθηνών, οδός Μουρούζη 4, Σύνταγμα, με
θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λογοδοσία του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων, έτους     
2022 και έγκριση αυτών από το Σώμα.

2. Παρουσίαση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής    
Επιτροπής, για την οικονομική διαχείριση έτους 
2022 και έγκριση αυτής από το Σώμα. 

3.  Προγραμματισμός Δράσης έτους 2023. 
4.  Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής                

Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
5.  Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί και εκριθεί

για συζήτηση, από τη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης της προβλεπόμενης, από το Καταστατικό απαρτίας, η
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Μαρτίου 2022
και ώρα 11:00’, στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των πα-
ρευρισκομένων μελών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Π.Σ.

Ο  Γενικός Γραμματέας         Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Γεωργακλής     Κωνσταντίνος Γιαννάκος
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Η ΠΕΑΠΣ σας ενημερώνει

Πρόσκληση στην Ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ΠΕΑΠΣ

Ο αφανής ήρωας του Πολυτεχνείου

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Σ. 

Στα 19 του ανέμιζε τη γαλανόλευκη στο Πολυτε-
χνείο, στα 38 χάθηκε στις φλόγες στην καταστρο-
φική πυρκαγιά της Ικαρίας (το 1993)

Νύχτα 17ης Νοεμβρίου 1973... Το εκτυφλωτικό φως
των εισβολέων «δείχνει τον δρόμο» στο τεθωρακισμέ-
νο. Διαβολικοί ήχοι από τις μηχανές και τις ερπύστριες
των τανκς. Κλαγγές όπλων. Μετά το νεύμα του αξιωμα-
τικού, η ... εισβολή.
Ένας νεαρός σκαρφαλωμένος στην κεντρική πύλη του
Πολυτεχνείου ανεμίζει την ελληνική σημαία και φωνά-

ζει, «όχι, αδέρφια, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό».

Μαζί με την πόρτα του Πολυτεχνείου, όλα γκρεμίστη-
καν μέσα του, έγιναν συντρίμμια. Ποτέ όμως δεν φοβή-
θηκε για την τύχη του. Γνώριζε καλά πως χρειαζόταν
αγώνας για το ταξίδι που τελειωμό δεν είχε. Αγώνας κι
αγωνία για τη ζωή, που μας ξεπερνάει και συνεχίζεται... 

Το όνομά του: Γιώργος Κηρύκου! 
Ένα από τα πέντε παιδιά μιάς φτωχής οικογένειας από
την Ικαρία.

Είναι ένας από τους αφανείς ήρωες του Πολυτεχνείου.
Αυτός συνέχισε, επέζησε, συνελήφθη, βασανίστηκε,
αποσύρθηκε, σιώπησε και δύο δεκαετίες μετά την εξέ-
γερση κάηκε στην καταστρεπτική φωτιά της Ικαρίας.

Το 1993, στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει, μαζί
με άλλους δύο φίλους του, μία γερόντισσα από τον πύ-
ρινο κλοιό, κάηκαν και οι τέσσερις. 
Μία ακόμη θυσία...

ΠΗΓΗ: www.ethnos.gr

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορ-
τασμό των Προστατών του Πυροσβεστι-
κού Σώματος ‘Τριών Παίδων εν τη Καμί-

νω’, το Πυροσβεστικό Σώμα διοργάνωσε εικα-
στική έκθεση με θέμα :”΄Έργα Ζωής – πυροσβέ-
στες δημιουργούν εικαστικά έργα”, σε γκαλερί
στο Μοναστηράκι.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος  Αντιστράτη-
γος Αλέξιος Ράπανος εγκαινίασε την έκθεση  την Πέμ-
πτη 15/12/2022, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου μας.

Είκοσι επτά (27) εν ενεργεία και απόστρατοι συνάδελ-
φοι-εικαστικοί, ανάμεσά τους και τα μέλη της ΠΕΑΠΣ,
Σπυρίδων Μουρατίδης, Αθανάσιος Τζοΐτης και Γιώρ-

γος Πανα-
γιωτακόπου-
λος, παρου-
σίασαν τα
έργα τους.
Παρούσα
και η Πα-
νελλήνια
Ένωση Απο-
στράτων
Πυροσβε-
στικού Σώ-
ματος με τις
“Στιγμές
από την πρώιμη πυροσβεστική καθημερινότητα”, απει-
κονισμένες μέσα από δέκα (10) ιστορικές υπηρεσιακές
φωτογραφίες, της περιόδου 1932-1969, ψηφιακά
επεξεργασμένες. Αυτές αποτελούν ένα μικρό μέρος
του τεράστιου φωτογραφικού αρχείου που “κληρονό-
μησε” η ιστορική μας Ένωση από τον Πύραρχο ε.α.
(153), Ιωάννη Αναγνωστόπουλο. Ο αείμνηστος συνά-
δελφος, κατατάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα δύο
χρόνια μετά την ίδρυσή του, το 1932 και αφυπηρέτη-
σε το 1969.
Είχε την τύχη να συνυπηρετήσει με τον αναμορφωτή
του Σώματος, Αλκιβιάδη Κοκκινάκη και να αποτυπώσει
τόσο με εικόνες όσο και με τη γραφίδα του, την υπη-
ρεσιακή καθημερινότητα του έλληνα πυροσβέστη, στα

πρώτα υπηρε-
σιακά χρόνια.
Στα εγκαίνια
της Έκθεσης πα-
ραβρέθηκε και
ο Πρόεδρος
της Π.Ε.Α.Π.Σ.,
Κώστας Γιαννά-
κος ο οποίος
σε συνομιλία
που είχε με τον
Υπουργό κ.
Στυλιανίδη, του ανέπτυξε τις προσπάθειες που καταβά-
λει η Ένωσή μας, μέσω της Στέγης Πυροσβεστικού Πο-
λιτισμού, για την ανάδειξη των συναδέλφων, που δοκι-
μάζουν τις δυνατότητές τους στον εικαστικό και καλλιτε-
χνικό χώρο.

Ανήμερα της γιορτής, στις 17 Δεκεμβρίου, πραγματο-
ποιήθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό Αθηνών
κι αμέσως μετά ακολούθησε εκδήλωση βράβευσης
δώδεκα πυροσβεστών που διακρίθηκαν στα διασωστι-
κά τους καθήκοντα, στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλα-
γής και Διαχείρισης Κρίσεων. 
Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρό-
εδρο Κώστα Γιαννάκο, τον Αναπληρωτή Ταμία
Δημήτρη Ροϊνά και το Μέλος της Εξελεγκτικής
Θύμιο Τσούνα.



Σοφές
κουβέντες 

Η12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέ-
ρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών»
προς τιμήν του πρώτου πυροσβεστικού

υπαλλήλου, Δόκιμου πυροσβέστη Β΄ τάξεως Κων-
σταντίνου Πούλιου, που έχασε τη ζωή του το
1942, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς
σε διώροφο οίκημα επί της οδού Θεοτοκοπού-
λου, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλων εκείνων
που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του κα-
θήκοντος.
Η πρέπουσα τιμή στους πεσόντες Πυροσβέστες,
αποδόθηκε στην κεντρική τελετή που πραγματο-
ποιήθηκε στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων Πυ-
ροσβεστών, στις εγκαταστάσεις της
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής στο Χαλάνδρι. Πριν από την κα-
τάθεση στεφάνων, εψάλη επιμνημόσυνη δέηση.
Στη συνέ-
χεια, ο εκ-
πρόσωπος
τύπου Π.Σ.
Αντιπύραρ-
χος Βασίλης
Βαθρακο-
γιάννης, ανέ-
γνωσε την
Ημερήσια
διαταγή του
Αρχηγού του
Πυροσβεστι-
κού Σώμα-
τος Αντι-
στράτηγου

Αλέξιου Ράπανου.
Ακολούθως ο Υφυπουργός Κλιματι-
κής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε
χαιρετισμό.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
προσκλητήριο νεκρών και κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων
Πυροσβεστών, από την πολιτική και
υπηρεσιακή ηγεσία, από συγγενείς
των πεσόντων, από εκπρόσωπους
των συνδικαλιστικών οργανώσεων
του Π.Σ., των εθελοντών πυροσβε-
στών, και των Ενώσεων Αποστρά-
των Π.Σ.
Το στεφάνι της Π.Ε.Α.Π.Σ. κατέθεσε ο Πρόεδρος

του Δ.Σ., Κωνσταντίνος Γιαννάκος. 
Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
και σε άλλες  πόλεις της χώρας.
Ο κύριος που καταθέτει στεφάνι στο μνη-
μείο πεσόντων πυροσβεστών στη Θεσσαλο-
νίκη, ονομάζεται Κωνσταντίνος Πούλιος.
Γεννήθηκε το 1942, λίγες μέρες μετά τον
θάνατο του πυροσβέστη-πατέρα του. 

Συμβολικά πήρε το όνομα του, ενός πατέρα που
δεν γνώρισε ποτέ.
Από τότε μέχρι και σήμερα, νέα ονόματα προστέ-
θηκαν στον μακρύ κατάλογο των πεσόντων συνα-
δέλφων μας! Δεκάδες οικογένειες έμειναν ορφα-
νές από πατέρα, σύζυγο, γιό, αδερφό!
Άξιοι συνάδελφοι πλήρωσαν με τη ζωή τους την
κοινωνική προσφορά προς τον συνάνθρωπο!

Αιωνία η μνήμη τους!
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12 ΝΟΕΜΒΡIΟΥ: ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΕΝΩΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

Πατησίων 5 (7ος όροφος) , Οµόνοια - Αθήνα τ.κ. 104 31
Τηλ. 210 5238 569, e-mail: infopeaps@gmail.com,

ιστοσελίδα: www.peaps.gr 

Τα γραφεία δέχονται το κοινό κάθε Τρίτη & Πέµπτη (10:00’-12:00’ ) 
∆υνατότητα καθηµερινής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως

Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: 697 4045 719
ΠΕΑΠΣ: Από το 1961, στην υπηρεσία των συνταξιούχων του Π.Σ.

και των οικογένειών τους

“Και φωνάζουν
οι πατριδέμποροι 

να φοβηθουν 
οι πατριώτες”

Κώστας Βάρναλης

Τιμή στους ήρωες του 
Πολυτεχνείου

Εν ενεργεία στρατιωτικοί
κι απόστρατοι των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας τίμησαν
την εξέγερση του Πολυτεχνεί-
ου με κατάθεση στεφάνων
και λουλουδιών.

Για την  Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ενώσεων Στρατιωτι-
κών (ΠΟΕΣ) στεφάνι κατέθε-
σε ο Αναστάσιος Τσάκαλος,
μέλος του ΔΣ.

Ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώμα-
τος (ΠΕΑΠΣ) Παναγιώτης Δρίτσας και ο
Ταμίας  Δημήτρης Καραγκούνης, ως εκ-
πρόσωποι του Δ.Σ., κατέθεσαν λουλού-
δια στον χώρο του μνημείου.

Στεφάνι κατέθεσαν, επίσης,  Ενώσεις 
Στρατιωτικών της ΠΟΕΣ, η Κίνηση για την
Εθνκή Άμυνα (ΚΕΘΑ), η Ανεξάρτητη Ένω-
ση Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΑΝΕΑΕΔ) και η Κίνηση Αποστράτων
Αστυνομικών (ΚΑΠΑ).



Θλίψη έχει σκορπίσει η απώλεια
του συνάδελφου, Ολυμπιονίκη
στο Τάε Κβον Ντο Αλέξανδρου
Νικολαΐδη σε ηλικία μόλις 43
ετών, από μία σπάνια μορφή καρ-
κίνου, το καρκίνωμα nut. Του αν-
θρωπιστή και άξιου Αξιωματικού
του Πυροσβεστικού Σώματος, ο
οποίος ανάμεσα στην κοινωνική
του δράση, δήλωνε αλληλέγγυος
κατά της βίας, του ρατσισμού και
του φασισμού. Ο εκλιπών είχε
στο ενεργητικό του πάμπολλες διακρίσεις
σε διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις
του αθλήματος, με πιο σημαντική τα αρ-
γυρά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αθήνας και του Πεκίνο. Το Δεκέμβριο
του 2008, ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος
αθλητής της χρονιάς, από τον ΠΣΑΤ.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17
Οκτωβρίου του 1979 και σπούδασε Φυ-
σική Αγωγή στο ΑΠΘ. Άρχισε το τάε
κβον ντο το 1982, σε ηλικία τριών ετών,
ήταν παντρεμένος με την δημοσιογράφο
Δώρα Τσαμπαζή και είχαν δύο παιδιά.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012
στο Λονδίνο ο αθλητής, που είχε ύψος 2
μέτρα, ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής
ομάδας κατά την τελετή έναρξης. Το με-
γαλείο του, ως άνθρωπος με αξίες, απο-

τύπωσε σε μήνυμά του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης λίγο πριν φύγει, μετά
από διετή πάλη με τον καρκίνο, που κα-
ταλήγει με την προτροπή: “...Φίλοι μου,
σε αυτή τη ζωή που είμαστε όλοι περα-
στικοί, μεγαλύτερη σημασία έχει τι απο-
τύπωμα θα έχουμε αφήσει, και όχι πώς
ή πότε θα φύγουμε...”
Η τελευταία του επιθυμία ήταν να δημο-
πρατηθούν τα ολυμπιακά του μετάλλια
και τα χρήματα να δωθούν σε παιδιά με
σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυ-
ροσβεστικού Σώματος εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήριά της στην οικογένεια του
άξιου συνάδελφου και αγωνιστή τόσο
στη ζωή όσο και στο στίβο.

Σελίδα  116o
1 9 6 1  -  2 0 2 1

Π.Ε.Α.Π.Σ.

ΠΕΑΠΣ: 210 5238 569  

Πρόεδρος: 697 4045 719

Αντιπρόεδρος: 697 9487 514

Ταμίας: 697 4499 891

Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: 697 4046 130

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: 694 7153 745

Αναπληρωτής Ταμίας: 697 3549 061

Κουρείο ΠΕΑΠΣ: 697 6439 471

ΓΝΑ:

-Ραντεβού Εξ. ιατρείων: 210 7463300

-Τηλ. Κέντρο ΓΝΑ: 210 7463399

-Επείγοντα ΓΝΑ: 210 7464043

-Γιατροί Π.Σ. στο ΓΝΑ: 210 7483626

Γεν. Λογιστήριο Κράτους: 210 3275253

ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό ταμείο): 210 3275253

Μετοχικό Ταμείο ΠΥ: 213 1500000

Λυκούργου 12, Ομόνοια, Αθήνα

ΤΕΑΠΑΣΑ: 210 5276700

ΑΠΣ: 

-Τηλ. Κέντρο 213 2157500

-Γραφείο συνταξιοδότησης 213 2157902

-Πυροσβεστικό Μουσείο 210 6663827

ΧΡΗΣΙΜΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΛΗ

ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΔΕΛΗΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΤΡΑ

ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ

ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΙΑ

ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΟΣ

ΜΠΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ

ΣΙΦΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΡΥΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΙΔΑ

ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσής μας, η σύζυγος του εκλιπόντα 

συναδέλφου, δύνανται να εγγραφεί ως μέλος στην ΠΕΑΠΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων

Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει, τα ειλικρινή του  συλλυπητήρια,

στις οικογένειες των εκλειπόντων συναδέλφων.

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ:
ΕΝΑΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΑΞΙΕΣ 

Νικηταρά 13, Άργος

Τηλ-fax: 27510 22972, 

Κιν.: 6947 947 232

email: kmixalopoulou@yahoo.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πτυχ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή 

Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων



ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3 – 
ΜΟΣΧΑΤΟ 

ΤΗΛ.: 2109404110
2104812745

www.magiccarpetcleaners.gr 

ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Kythira Golden Resort**** στο Διακόφτι Κυθήρων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ

Σελίδα  12 Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 6o
1 9 6 1  -  2 0 2 1

Π.Ε.Α.Π.Σ.

Ένα οικογενειακό ξενοδοχείο

έτοιμο να σας προσφέρει 

απλόχερα τη ζεστή φιλοξενία του, 

σε ένα πανέμορφο, 

ήρεμο και ποιοτικό 

περιβάλλον.

Οικογένεια Ευστρατίου Κωνσταντινάκου  τηλ. 2736033407 κιν. 6978481568

email: info@kythiragoldenresort.gr  website: www.kythiragoldenresort.gr

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.

Υπενθύμιση προς τα μέλη της ΠΕΑΠΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

Ευδοκία Σ. 

Χαραλαμπόγιαννη
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


