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To νέο Δ.Σ
της Π.Ε.Α.Π.Σ.

Το Δ.Σ. της Ένωσης εύχεται σε εσάς και τις
οικογένειές σας Καλή Ανάσταση και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Ε

ντός του προβλεπόμενου
χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρο 14 “ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ” του καταστατικού μας, μετά από πρωτοβουλία του Συμβούλου που
πλειοψήφησε, συνήλθαν σήμερα 11/2/2016 και Ω/ 12:15 τα
νεοεκλεγέντα μέλη τα οποία
προέβησαν στη συγκρότηση σε
Σώμα του νέου Δ.Σ., το οποίο
έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γιαννάκος Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τσούνας Ευθύμιος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Πούλιας Αθανάσιος
ΤΑΜΙΑΣ:
Μαστρογιαννόπουλος
Κωνσταντίνος
ΜΕΛΗ:
Σφυρή Αναστασία (Σίσσυ)
Θεοδωρής Σάββας
Καραγκούνης Δημήτριος.
Μετά από πρόταση του Προέδρου και ομοφωνία όλων των
υπολοίπων, ορίσθηκαν ως αναπληρωτές στη θέση του Γεν.
Γραμματέα και Ταμία αντίστοιχα,
τα μέλη του Δ.Σ. Θεοδωρής Σάββας και Καραγκούνης Δημήτριος.

Συνάντηση της Π.Ε.Α.Π.Σ
με τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος
Στη σελίδα 3

Συνάντηση της
ΠΕΑΠΣ με την ηγεσία του
ΤΕΑΠΑΣΑ
Στη σελίδα 7
Από την
συνδικαλιστική
δράση της Ενωσης
Στη σελίδα 4

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Α.Π.Σ

Η τελετή της κοπής της πίτας

Π

ραγματοποιήθηκε στις
07-02-2016 η ετήσια
Τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και
η κοπή της πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων
Πυροσβεστικού Σώματος, στο
Ξενοδοχείο STANLEΥ, στην
Αθήνα, με την παρουσία μεγάλου αριθμού μελών της
Ένωσής μας, αρκετοί εκ των
οποίων και με τις οικογένειές
τους.

Συνέχεια στη σελίδα 2

Νέος Αρχηγός στο Π.Σ

Σ

υνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμτίτλος του Επίτιμου Αρχηγού του
βούλιο Εξωτερικών και Άμυνας
Π.Σ.
(ΚΥ.Σ.Ε.Α.) και επέλεξε για Αρχηγό
Επίσης κατά τη συνεδρίαση του
του Πυροσβεστικού Σώματος τον
ΚΥ.Σ.Ε.Α. αποστρατεύθηκαν από τις
 

 
 
 
Αντιστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Θ. Καρατάξεις του Π.Σ. οι ευρισκόμενοι σε
τζιά.
προσωποπαγείς θέσεις ΑντιστράΣτον αποστρατευθέντα Αρχηγό
τηγοι, Υπαρχηγοί, Χαράλαμπος Αφάτου Πυροσβεστικού
Σώματος
Αντι 

 
 λης
 και
 Διαμαντής Κανελλόπουλος.
στράτηγο ΠΣ Βασίλειο Παπαγεωργίου, απονεμήθηκε
ο βαθμός
του   Στη σελίδα 2 το βιογραφικό
 
 
του νέου Αρχηγού
Στρατηγού εν αποστρατεία και ο






 





 

Επίσκεψη στο πυροσβεστικό μουσείο
Η Ένωσή μας, στοχεύοντας στη διαρκή επιμόρφωση και ψυχαγωγία των συναδέλφων, διοργανώνει, την τετάρτη 11 Μαίου, επί 
 

 

σκεψη στο πυροσβεστικό μουσείο, στην Παλλήνη.
Αναχώρηση από το Αρχηγείο Π.Σ., στις 10 το πρωί και επιστροφή
στις 3 το μεσημέρι. Μετά την ξενάγηση στους χώρους του μουσείου, η Π.Ε.Α.Π.Σ.
θα προσφέρει
στους
συναδέλφους
και στα μέλη
 


 
των οικογενειών τους, που θα συμμετάσχουν, καφέδες και αναψυκτικά.
Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να έρθουν απευθείας στο μουσείο,
στις 11 η ώρα, με δικά τους μέσα.
Για δηλώσεις συμμετοχής, καλέστε στα τηλέφωνα της
Ένωσης ή στα κινητά 6974499891, 6944632983 ,μέχρι την
5η Μαίου 2016.

Το ωράριο λειτουργίας
των γραφείων μας
Τα γραφεία της Πανελλήνιας
Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος λειτουργούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη
10-12 το πρωί, στην Ομόνοια,
οδός Πατησίων 5 (μέσα στη στοά),
7ος όροφος.
Λόγω των εορτών του Πάσχα θα παραμείνουν κλειστά από 22 Απρίλη μέχρι 9
Μάη 2016.

Σελίδα 2

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

OI ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Α.Π.Σ - Η τελετή κοπής της πίτας
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στη συνέχεια αφού εκλέχθηκε ομόφωνα ως Πρόεδρος της Γ.Σ. ο Κώστας
Γιαννάκος, έγινε η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, η έκθεση πεπραγμένων (Διοικητικός Απολογισμός) από τον απερχόμενο Αντιπρόεδρο Σάββα
Θεοδωρή ο Ταμειακός Απολογισμός, η Έκθεση της Εξελεγκτικής ΕπιτροΠερί ώρα 13:00’ προσήλθαν και οι
προσκεκλημένοι συνάδελφοί μας από
το Πυροσβεστικό Σώμα, ο εκπρόσωπος
της πολιτικής ηγεσίας και οι αντιπροσωπείες των συνδικαλιστικών Ενώσε-

ων για την κοπή της πίτας της Ένωσης.
Ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος
χοροστάτησε στην τελετή κοπής της
πίτας και ευχήθηκε δύναμη και υγεία
για το νέο έτος.

To βιογραφικό του νέου Αρχηγού

Ο

Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ
Ιωάννης Θ. Καρατζιάς γεννήθηκε
στις 13 Νοεμβρίου του 1964, στην
Τρίπολη Αρκαδίας.
Είναι παντρεμένος με τη Μαρία
Βασιλ. Αποστολοπούλου και πατέρας δύο παιδιών που φοιτούν στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
και στο Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών.
Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 1987 και αποφοίτησε από
τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 1992 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Αποφοίτησε
το έτος 2004 από τη σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής
Αξιωματικών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας. Γνώστης της Ιταλικής
γλώσσας και απόφοιτος της σχολής
NCR προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Υπηρέτησε στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, σε Πυροσβεστικούς
Σταθμούς της Αττικής και στην 1η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών.
Το 2000 τοποθετήθηκε Διοικητής
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μολάων του Νομού Λακωνίας, το 2006 Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας
και το 2009 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης.
Επιπλέον υπηρέτησε ως Διοικητής
των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας με το βαθμό του Πυράρχου το έτος 2011 και Νομού Αρκαδίας το έτος 2012.
Το 2013 προήχθη στο βαθμό του Αρχιπυράρχου και τοποθετήθηκε Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων.
Το 2014 προήχθη στον βαθμό του
Υποστρατήγου αναλαμβάνοντας τα
καθήκοντα του Συντονιστή Επιχειρή-

σεων των τριών Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων
νήσων.
Το 2015 προήχθη στο βαθμό του
Αντιστράτηγου αναλαμβάνοντας τα
καθήκοντα του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Έχει λάβει μέρος, διαχειριστεί και
συντονίσει πλήθος πυροσβεστικών
επιχειρήσεων, αστικών, δασικών
πυρκαγιών, διασώσεων και συμβάντων μεγάλης έκτασης. Στην πρώτη
γραμμή των επιχειρήσεων από τις
πρώτες ημέρες ανάληψης της δασοπυρόσβεσης από το Πυροσβεστικό
Σώμα το έτος 1998, ως αξιωματικός
της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου. Ενδεικτικά το 2007 ως Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μεγαλόπολης στις μεγάλες πυρκαγιές της Πελοποννήσου.
Το 2014 επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στους σεισμούς της
Κεφαλονιάς. Ως Υποστράτηγος και
Συντονιστής Επιχειρήσεων με έδρα
την Πάτρα επικεφαλής στη μεγάλη
πυρκαγιά της Αρχαίας Μεσσήνης
του Νομού Μεσσηνίας, τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Το 2015 ως
Υπαρχηγός Επιχειρήσεων, επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων
στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές της
Νεάπολης Λακωνίας, Μυτιλήνης
Νομού Λέσβου και Ορχομενού Βοιωτίας.
Προήχθη σε όλους τους βαθμούς
κατ’ επιλογή και τιμήθηκε με πολλά
μετάλλια και παράσημα, μεταξύ άλλων, με τον ανώτερο Ταξιάρχη του
Τάγματος του Φοίνικα, τον Ανώτερο
Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, το
Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του
Φοίνικα και το Χρυσό Σταυρό του
Τάγματος της Τιμής.

πής, η έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2016, η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
(Ε.Ε) από κάθε ευθύνη και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ και Ε.Ε
για τα έτη 2016 – 2017.
Το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε ο Υπαρχηγός Διοικητικής Υποστήριξης, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος και
την πολιτική ηγεσία ο Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης ο οποίος χαιρέτησε
με συγκίνηση την εκδήλωση και
ως μέλος της Ένωσής μας.
Επίσης, μας τίμησαν με την
παρουσία τους ο Αρχίατρος της
Δ/νσης Υγειονομικού Υποστράτηγος (ΥΓ) Χρήστος Παπαδόπουλος
και από το ΤΕΑΠΑΣΑ ο Δ/ντής των επικουρικών ταμείων του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχος Ευάγγελος
Τζαλοκώστας.
Τέλος, οι πρώην Αρχηγοί του Π.Σ.
Αντιστράτηγοι ΠΣ Ανδρέας Κόης και
Δημήτριος Καλατζής, οι πρώην Υπαρχηγοί Αντιστράτηγοι ΠΣ Μητροπέτρος, Κοτσιώρης, Νίκας, Λαγός και
πλήθος συναδέλφων, όλων των βαθμών.
Από τις συνδικαλιστικές ενώσεις και
ομοσπονδίες παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος Δημήτριος Σταθόπουλος και
το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αττικής
Ιωάννης Τσιλίκας.Από άλλες συνδικαλιστικές ενώσεις, εκτός Πυροσβεστικού Σώματος, παρέστη ο Δημήτριος
Μαντζιάρας, αναπλ. ταμίας της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Αττικής και από την Πρωτοβουλία Αποστράτων για την υπεράσπιση του δικαιώματός
μας στην κοινωνική ασφάλιση ο Υποναύαρχος ε.α Ιωάννης Ντουνιαδάκης.
Κατά τις Αρχαιρεσίες ψήφισαν 151
μέλη της Ένωσης. Βρέθηκαν 4 ψηφοδέλτια λευκά – άκυρα και 147 έγκυρα. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ της
Π.Ε.Α.Π.Σ. έλαβαν κατ’ αλφαβητική
σειρά:
1.Γιαννάκος Κωνσταντίνος 76
σταυρούς
2. Θεοδωρής Σάββας, 72 σταυρούς
3. Κακλατζής Σεραφείμ, 55 σταυρούς
4.Καραγκούνης Δημήτριος, 63
σταυρούς
5. Μαστρογιαννόπουλος Κωνσταντίνος, 66 σταυρούς
6. Πούλιας Αθανάσιος, 68 σταυρούς
7. Σφυρή Αναστασία (Σίσσυ), 81
σταυρούς
8. Τσούνας Ευθύμιος, 82 σταυρούς

Ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας με το Δ.Σ. της Ένωσής μας
Παρακαλούνται όσα από τα μέλη μας έχουν τον χρόνο και τη διάθεση να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους τομείς
και δράσεις της Ένωσής μας,να μη διστάσουν να το δηλώσουν στα μέλη του Δ.Σ. Είμαστε ανοικτοί σε ιδέες και
προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας της Π.Ε.Α.Π.Σ., προς όφελος των συναδέλφων.

9. Χονδρός Άγγελος, 19 σταυρούς
10. Χρυσανθακόπουλος Χρήστος,
62 σταυρούς
Εκλέγονται οι επτά πρώτοι σε αριθμό ψήφων, με αναπληρωματικούς
τους: Χρυσανθακόπουλο Χρήστο, Κακλατζή Σεραφείμ και Χονδρό Άγγελο.
Οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική
Επιτροπή έλαβαν κατ’ αλφαβητική σειρά:
1. Βορίσης Διονύσιος, 76 σταυρούς
2. Δρίτσας Παναγιώτης, 98 σταυρούς
3. Κάππος Ευάγγελος, 50 σταυρούς
4. Ριτσώνης Ανδρέας, 32 σταυρούς
Εκλέγονται οι τρεις πρώτοι και ο Ριτσώνης Ανδρέας ως αναπληρωματικός.

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 Πλατεία Ομόνοιας,
τκ: 10431
http://www.peaps.gr
email: info@peaps.gr
Εκτύπωση:
«ΔΕΣΜΟΣ»
Ε.Γιάνναρη 5, 11853
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.

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης για ραντεβού στο ΓΝΑ: 210 74 63 300
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Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Το Δ.Σ. της ΠΕΑΠΣ σας ενημερώνει

Συνάντηση της Π.Ε.Α.Π.Σ. με τον
Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Μ

ε την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων
του νέου διοικητικού συμβουλίου της
Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, θα ήθελα να
απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εργασίες της φετινής γενικής
συνέλευσης και να ευχηθώ, στο μέλλον,
η συμμετοχή να είναι ακόμη μεγαλύτερη!
Είναι γεγονός
πως μέσα από τη
μαζικότητα αντλεί
δύναμη το κάθε
Δ.Σ. και παίρνει
κουράγιο για να
αγωνιστεί με περισσότερη δύναμη για τα συμφέροντα
των μελών που εκπροσωπεί.
Πρόθεσή μας είναι να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας και να μπορέσουμε να πάμε την ιστορική μας
Ένωση, ένα βήμα παραπέρα. Στην προσπάθειά μας αυτή κανείς δεν περισσεύει.
Γιαυτό καλούμε σε συμπόρευση τόσο
τους επιλαχόντες συναδέλφους που
προέκυψαν από τις τελευταίες εκλογές
όσο και οποιοδήποτε άλλο μέλος μας
επιθυμεί να συνεισφέρει στον κοινό μας
αγώνα.
Πιστεύουμε ακράδαντα πως η κοινωνική και οικονομική δυσπραγία που
μαστίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία
και κατ επέκταση και την αντίστοιχη
πυροσβεστική, μπορεί να αντιμετωπιστεί
μόνο με την κοινωνικοποίηση και την
ενεργή συμμετοχή όλων μας.
Ας παραμερίσουμε λοιπόν τις όποιες
στρεβλώσεις του παρελθόντος, τις μεμψιμοιρίες ή τις προσωπικές φιλοδοξίες
κι ας δούμε πως θα βγάλουμε στην
επιφάνεια την αξιοπρέπειά μας και την
αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας.
Εμάς τους απόστρατους του Πυροσβεστικού Σώματος δεν πρέπει να μας
χωρίζουν οι βαθμοί και οι θέσεις που
κατείχαμε κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής μας διαδρομής. Αντίθετα θα
πρέπει να μας ενώνει η συναδελφικότητα
και η κοινή μας προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, τα παιδιά και
τα εγγόνια μας.
Εύχομαι ολόψυχα υγεία και καλή δύναμη σε όλους σας.
Κώστας Γιαννάκος

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Από τούδε και στο εξής το μέρισμα
του Μ.Τ.Π.Υ. θα καταβάλεται στους
συνταξιούχους ανά τρίμηνο με πρώτη καταβολή τον Ιούνιο του 2016.

Σ

υναντήθηκε στις 27-03-2016, το απόγευμα,
το Δ.Σ της Π.Ε.Α.Π.Σ με τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο ΠΣ
Ιωάννη Καρατζιά. Ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ της Ένωσής μας συγχάρηκαν τον κ.
Αρχηγό για την ανάδειξή του στο ύπατο
αξίωμα του Σώματος και του ευχήθηκαν κάθε
επιτυχία στο δύσκολο έργο του.Συζητήθηκαν
σε καλό και εγκάρδιο κλίμα τρέχοντα θέματα
του Πυροσβεστικού Σώματος, οργανικές θέσεις και ανάγκη πρόσληψης προσωπικού
ενόψει της προσεχούς δασοπυροσβεστικής
περιόδου και όχι μόνον, μισθολογικά θέματα,
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα επικουρικά μας ταμεία στο πλαίσιο της ένταξής
τους στο Ε.Τ.Ε.Α. σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, κ.α.
Ο Πρόεδρος της Ένωσής μας ζήτησε να πληροφορηθεί αν υφίσταται ενημέρωση για οικονομικά θέματα
αποστράτων (εξέλιξη της πορείας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
προς την ενοποίηση με το Ε.Τ.Ε.Α., χρόνος καταβολής
των ΕΦΑΠΑΞ, επανακρίσεις αποστράτων με αποφάσεις
δικαστηρίων κ.α.).
Επίσης, ζήτησε τη συνεργασία ΤΕΑΠΑΣΑ – ΠΕΑΠΣ
(διασταύρωση στοιχείων μελών της ΠΕΑΠΣ, εκκαθάριση
αρχείου λόγω θανάτων κλπ. για το θέμα της παρακράτησης των ετήσιων συνδρομών των μελών μας που
επιθυμούν από τα επικουρικά ταμεία, τη διερεύνηση
δυνατότητας αυτοδίκαιης εγγραφής στην Ένωση Αποστράτων όσων αποστρατεύονται από το Π.Σ., όπως
γίνεται στις Ε.Δ., τη διερεύνηση – διευκρίνηση των
προϋποθέσεων νοσηλείας στο 251 Γ.Ν.Α για τους απο-

στράτους και τα μέλη των οικογενειών τους, τη δυνατότητα μόνιμης αρθρογραφίας της Ένωσής μας στην
Πυροσβεστική Επιθεώρηση, την έγκαιρη ενημέρωσή
μας από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων των θανάτων συναδέλφων εν ενεργεία και αποστράτων και τη διάθεση
από το Α.Π.Σ. μέσων και χώρων για δραστηριότητες της
Ένωσής μας.
Επίσης συζητήθηκαν και ειδικότερα θέματα όπως
είναι η ανάδειξη του μουσείου του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συγκέντρωση και δωρεά συλλογής αντικειμένων και εκθεμάτων από την Ένωση και προσωπικά
από τον Πρόεδρό μας, η ανάθεση του έργου της αγιογράφησης με δωρεά στο εκκλησάκι της ΕΜΑΚ στην
Ελευσίνα από το μέλος του Δ.Σ της Ένωσής μας Αναστασίας Σφυρή, κ.α.
Ο κ. Αρχηγός μας υποσχέθηκε να μελετήσει τα αιτήματά μας και να ενεργήσει για την επίλυσή τους.

Ανακαίνιση των
γραφείων της Π.Ε.Α.Π.Σ.

Αρθρογραφία
συναδέλφων
Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσής μας ζητάει από τους απόστρατους και τους εν ενεργεία
συναδέλφους να αρθρογραφούν στη “ΦΩΝΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ” και στην ιστοσελίδα www.peaps.gr
,γιατί πιστεύει πως ο πλουραλισμός στη θεματολογία και στις απόψεις βοηθάει στην καλύτερη
επικοινωνία μεταξύ μας. Μη διστάζετε λοιπόν να
στέλνετε κείμενα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος
για δημοσίευση. Το Δ.Σ. δεν πρόκειται να τα λογοκρίνει ούτε να τα απορρίψει, εφόσον βέβαια
είναι ενυπόγραφα και τηρούν τους κανόνες της
έντυπης και ηλεκτρονικής δεοντολογίας.

Η Ένωσή μας σκέφτεται να ανακαινίσει τα γραφεία της ώστε να γίνουν πιο λειτουργικά και να
εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τόσο του Δ.Σ.
όσο και των μελών μας,γενικότερα.
Καλούμε λοιπόν κάθε συνάδελφο και φίλο της
Π.Ε.Α.Π.Σ. που μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση της ιδέας, να απευθυνθεί στο συμβούλιο ώστε
να αξιοποιηθεί αναλόγως. Ιδιαίτερη ανάγκη έχουμε από αρχιτέκτονες-μηχανικούς που θα μελετήσουν το χώρο καθώς και από προσφορές για τη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό της αίθουσας.

Πρόσκληση για διάλογο
Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, έχουν ιδρυθεί,
ανά την Ελλάδα, νέες ενώσεις
και σύλλογοι αποστράτων του
πυροσβεστικού σώματος οι
οποίες δραστηριοποιούνται σε
τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Στόχος της Π.Ε.Α.Π.Σ. είναι,
στο αμέσως επόμενο διάστημα,

να αρχίσει έναν εποικοδομητικό
διάλογο με τους φορείς αυτούς ώστε να προκύψουν σημαντικά οφέλη για ΟΛΟΥΣ τους
απόστρατους συναδέλφους.
Απευθύνουμε, λοιπόν, ανοιχτή
πρόσκληση, στα Δ.Σ. των ενώσεων αυτών, να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να προγραμματίσουμε συναντήσεις για

να δρομολογήσουμε, από κοινού, τις επόμενες κινήσεις μας.
Οι καιροί είναι χαλεποί και
απ ότι φαίνεται μας περιμένουν
δυσκολότερες καταστάσεις.
Η ισχύς είναι, πάντα, εν τη
ενώσει και οι αγώνες πρέπει
να δίνονται από κοινού, για να
έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα!
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΕΑΠΣ εκφράζει την ανησυχία της
για τη νέα αντιασφαλιστική πολιτική

Η

Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει την ανησυχία
της για τη νέα αντιασφαλιστική πολιτική
που προωθεί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ, αφήνοντας άθικτες όλες τις
μέχρι σήμερα μειώσεις μισθών και συντάξεων, τη φοροληστεία του ΕΝΦΙΑ,
την υπερφορολόγηση των ήδη μειωμένων
λαϊκών εισοδημάτων, τις μειώσεις των
κοινωνικών δαπανών, τη διεύρυνση της
απουσίας του κράτους από την κοινωνική
ασφάλιση – πρόνοια, τη μη προστασία
και την παραπέρα φτωχοποίηση των
υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
Μετά τις διαπραγματεύσεις με τους
δανειστές, όχι μόνο δεν φαίνεται να
μειώνονται οι απαιτήσεις τους αλλά
χειροτερεύουν και γίνονται σκληρότερες
σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της
κυβέρνησης, με αποτέλεσμα και πάλι
το μάρμαρο καλούνται να πληρώσουν
 







 



















 











 





 







 

 











 









οι μικρομεσαίοι μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Είναι πρόκληση από τον Υπουργό
Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο να τίθενται
«κόκκινες γραμμές» για τη μη ύπαρξη
μειώσεων στις συντάξιμες αποδοχές
κύριων και επικουρικών συντάξεων μέχρι τα 1.300 ευρώ. Ο σκοπούμενος δε
επανυπολογισμός των παλιών συντάξεων
και η νομοθέτηση της «προσωπικής διαφοράς», είναι ένας έμμεσος τρόπος μείωσης των συντάξεων αφού αυτή στην
καλύτερη περίπτωση μπορεί να αποδίδεται στους ήδη συνταξιούχους μόνο
μέχρι το 2018.
Είναι απαράδεκτη η κατεύθυνση για
ακόμη μικρότερες συντάξεις για τους
νέους συνταξιούχους με βάση το ύψος
της «εθνικής» σύνταξης, τους όρους
απόδοσής της και τα ποσοστά αναπλήρωσης του «ανταποδοτικού» τμήματος της σύνταξης.

Περιοδείες ενημέρωσης των συνάδελφων
και αγωνιστικές δράσεις
Το τελευταίο δίμηνο, η Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος, σε
συνεργασία με την Πρωτοβουλία Αποστράτων για την υπεράσπιση του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης,
συμμετείχε σε περιοδείες ενημέρωσης
και αφύπνισης των ένστολων συναδέλφων σχετικά με το καταστροφικό
σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.
Όπως έχουμε ρητά δηλώσει και
όταν ανακινήθηκε το θέμα, είμαστε
κάθετα αντίθετοι με τη συμμετοχή
μας σε «επαγγελματικό ταμείο» γιατί
δεν θέλουμε τα αποθεματικά των ταμείων μας να γίνουν βορά στις ορέξεις
των τραπεζών και των ασφαλιστικών
εταιρειών. Μάθαμε πως την αντίθεσή
τους στο ταμείο αυτό εξέφρασαν και
οι στρατιωτικοί, με αποτέλεσμα (επί
του παρόντος τουλάχιστον) να μην
υλοποιηθεί η ιδέα.
Ούτε βέβαια η επιλογή της κυβέρνησης να εντάξει το ΤΕΑΠΑΣΑ στο
ΕΤΕΑ μας βρήκε σύμφωνους Όπως
είχαμε δηλώσει τότε, μας έβαζαν να
διαλέξουμε με ποιον τρόπο επιθυμούσαμε τον θάνατο του ταμείου μας.
Στο πλαίσιο λοιπόν των περιοδειών

Μ

ε απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης
που εγκρίθηκε από την τελευταία γενική συνέλευση, προβλέπεται
πως οι ετήσιες συνδρομές των μελών
μας (15 ευρώ) θα κρατούνται από τη
σύνταξη, μία φορά τον χρόνο, αμέσως μόλις τακτοποιηθούν κάποιες
τεχνικές λεπτομέρειες.
Εξαιρούνται της παραπάνω διαδικασίας, όσοι συνάδελφοι-μέλη μας

αυτών επισκεφθήκαμε το Αρχηγείο
Π.Σ.,τον 2ο,4ο και 5ο πυροσβεστικό
σταθμό Αθηνών και αρκετά αστυνομικά
τμήματα της Αττικής. Αντιπροσωπεία
της Πρωτοβουλίας Αποστράτων επισκέφθηκε και τον 1ο Π.Σ. Χανίων.
Η Ένωσή μας πήρε μέρος και σε
πολλές κινητοποιήσεις και πορείες
διαμαρτυρίας ,όπως τα αγροτικά συλλαλητήρια της Αθήνας καθώς και τα
αντίστοιχα των συνταξιοδοτικών ενώσεων και συνομοσπονδιών. Στις επαφές και συζητήσεις που είχαμε, τόσο
με τους συνάδελφους μας όσο και
με άλλες κοινωνικές ομάδες ,γίναμε
αποδέκτες της αγανάκτησης και της
μεγάλης τους ανησυχίας για το μέλλον
των συντάξεων,των μισθών, της κοινωνικής ασφάλισης και γενικά όλων
όσων πετύχαμε, στο παρελθόν, με
αγώνες και σήμερα θυσιάζονται στο
βωμό της διεθνούς τοκογλυφίας.
Κοινή διαπίστωση είναι πως ο μόνος
τρόπος αντίστασης στη λαίλαπα που
μας κυνηγάει είναι να αυξηθεί η συμμετοχή όλων μας στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, μήπως και περισώσουμε
κάτι.

Είναι πρόκληση να γίνεται διαπραγμάτευση για το ύψος των περικοπών
και μειώσεων στις επικουρικές συντάξεις
και σε κάθε περίπτωση το νέο πισωγύρισμα με την εφαρμογή της «ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος» στις επικουρικές.
Είναι πρόκληση να μη δίνονται τα
εφάπαξ από 29/7/2014 στους απόστρατους των Σ.Α και των Ε.Δ αλλά και σε
όλο το δημόσιο τομέα εξαιτίας του νέου
τρόπου υπολογισμού που πάγωσε αλλά
και δεν καταργήθηκε από την κυβέρνηση, παρά τις υποσχέσεις περί του αντιθέτου. Το αποτέλεσμα είναι να περιμένουν πάνω από ενάμισι χρόνο οι συνταξιούχοι το αυτονόητο και να συσσωρεύονται μεγάλα χρωστούμενα ποσά
που όταν θα δοθούν στους δικαιούχους
θα έχουν μεγάλες και δραστικές μειώσεις.
Οργανώνουμε τον αγώνα μας στο
πλάι του λαού για το Κοινωνικό Δικαίωμα της αποκλειστικά Δημόσιας και
δωρεάν Κοινωνικής Ασφάλισης για όλο
το λαό, με πλήρη χρηματοδότηση και

Για το Δ.Σ της Π.Ε.Α.Π.Σ
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Γιαννάκος
Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Πούλιας

Προϋποθέσεις για ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη από το 251 ΓΝΑ

Ό

πως είναι γνωστό, τα μέλη της
Π.Ε.Α.Π.Σ. και οι σύζυγοί τους δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
από το Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας,
εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το ειδικό
ατομικό δελτίο εισόδου που τους προμηθεύει η Ένωσή μας. Το ίδιο ισχύει και για
τα παιδιά μας, ηλικίας 15-18 ετών (ή 1524 εφόσον σπουδάζουν).
Μετά από έρευνα που διενεργήσαμε,
διαπιστώσαμε πως αυτός ο συγγενικός και
ηλικιακός περιορισμός δεν ισχύει για τους
προερχόμενους από την πολεμική αεροπορία. Συγκεκριμένα, σε αυτούς, το δικαίωμα στην περίθαλψη επεκτείνεται στους
γονείς και στα πεθερικά τους,ενώ τα παιδιά τους έχουν περίθαλψη και μετά το 24ο
έτος. Επιπλέον οι παραπάνω μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το
φαρμακείο του νοσοκομείου (που σημαίνει μικρότερη συμμετοχή) κάτι που δεν
ισχύει για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους.
Το νέο Δ.Σ. της Ένωσής μας ξεκίνησε επαφές με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
παράγοντες ,τόσο του νοσοκομείου όσο και του πυροσβεστικού σώματος ,ώστε να
επιτύχουμε την ίση μεταχείριση των εν ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων
μας (και μελών των οικογενειών τους) με τους αντίστοιχους της πολεμικής
αεροπορίας.

Οι συνδρομές προς την Π.Ε.Α.Π.Σ.
δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να καταβάλουν την συνδρομή τους με τον
τρόπο αυτόν. Αυτοί θα πρέπει να
προσέρχονται στα γραφεία για την
πληρωμή, αφού η δυνατότητα που
παρέχουμε σήμερα και για πληρωμή
μέσω τραπεζών και ταχυδρομείου,

εγγύηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να επιστραφούν όλα τα λεηλατημένα αποθεματικά των ασφαλιστικών
ταμείων και να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς
της κοινωνικής ασφάλισης που στόχο
έχει να παραδίδει τα χρήματά μας στο
μεγάλο κεφάλαιο.
Συμμετέχουμε μαζικά και αποφασιστικά στις κινητοποιήσεις για να μην
έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα.
Καμιά νέα περικοπή στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις – μερίσματα.
Απαιτούμε την αποκατάστασή τους στα
επίπεδα του 2009 και την επαναφορά
της 13ης και 14ης σύνταξης. Πλήρης
εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους
μας να βρίσκονται σε εγρήγορση και
ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε
αγωνιστικά όλοι μαζί σαν μια γροθιά
τα σχέδια της κυβέρνησης σε συμμαχία
και συμπόρευση με όλους τους συνταξιούχους και εργαζόμενους της χώρας
μας.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016

θα πάψει να υφίσταται όταν αρχίσει
να κρατείται η συνδρομή από τη
σύνταξη. Τελευταία προθεσμία για
να δηλώσουν την αντίθεσή τους
στην παρακράτηση της συνδρομής
από τη σύνταξη τα μέλη μας, είναι η
15η Μάη 2016!

Στα τέλη Μάη, θα σταλούν οι καταστάσεις στο ΤΕΑΠΑΣΑ, για τη συνδρομή του 2016.
Εξυπακούεται πώς οποιαδήποτε
στιγμή, στο μέλλον, κάποιο από τα
μέλη μας θελήσει να διαγραφεί ή να
αλλάξει τον τρόπο πληρωμής, αυτό
μπορεί να γίνει ,αρκεί να το δηλώσει
έγκαιρα.
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H

ταν – αν θυμάμαι καλά – το 1985 που, ως
του Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, της Π.Υ.
επιτελής αξιωματικός του Νομικού Τμήματος
Δράμας, και των Δ.Π.Υ. Πόλεων Πειραιώς και Θεστης Δ/νσης Μελετών του Α.Π.Σ., ερευνούσα
σαλονίκης. Έλαβε μέρος στην κατάσβεση των
για κάποιον υπηρεσιακό λόγο τους ογκώδεις φαμεγάλων πυρκαγιών που προέκυψαν από τους
κέλους με το αρχειακό υλικό στο οποίο στηρίχθηκε
εχθρικούς βομβαρδισμούς του Πειραιά, τον Απρίλιο
η συγγραφή της επίσημης ιστορίας του Σώματος
του 1941 καθώς και από τους τυφλούς βομβαρπου εκδόθηκε το 1980, στην επέτειο των 50
δισμούς των συμμάχων στον Πειραιά το 1944,
ετών από την ίδρυσή του1. Εκεί, ανάμεσα σε
λίγο πριν την απελευθέρωση. Στις αρχές της Καάλλο πλούσιο έντυπο και φωτογραφικό υλικό,
τοχής επεχείρησε, ανεπιτυχώς, να διαφύγει στη
ανακάλυψα την αγνοημένη και ανέκδοτη «Ιστορία
Μέση Ανατολή. Αντιστασιακός στη συνέχεια με
του Πυροσβεστικού Σώματος» του αείμνηστου
ενεργό συμμετοχή και δράση στις οργανώσεις
συναδέλφου Πυράρχου Βασιλείου Γ. ΖαφειρόΑΠΟΛΛΩΝ και ΠΑΝ και στενός συνεργάτης, το
πουλου.
1944, του Στρατηγού Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλου,
Το ιστορικό αυτό δοκίμιο, αποτελούμενο από
που είχε ορισθεί από την Κυβέρνηση του Καΐρου
262 πυκνογραμμένες σελίδες, σε σχήμα Α4, ήταν
Στρατιωτικός Διοικητής Αθηνών, με σκοπό να
Του επίτιμου Υπαρχηγού Π. Σ. Αντιστρατήγου
πρόχειρα βιβλιοδετημένο με κόλλα στη ράχη και
προετοιμάσει την ομαλή μετάβαση από την κατοχή
Χρήστου Κων. Μητροπέτρου
εξώφυλλα από πεπιεσμένο χαρτί μπεζ χρώματος.
στην απελευθέρωση. Διετέλεσε το 1957 «αριΕίναι γραμμένο στη γλώσσα της εποχής, την
στίνδην» Δημοτικός Σύμβουλος στο
κτικού δημοσίου υπαλλήλου, την
απλή καθαρεύουσα και η δωρική και εύκολα ρέΔήμο Νέας Σμύρνης.
ένταξη στο συνταξιοδοτικό καθεστώς
ουσα περιγραφή του εντυπωσιάζει. Στην πρώτη
Αποστρατεύτηκε αυτεπάγγελτα κατων στρατιωτικών, την ίδρυση πασελίδα ο ακριβής του τίτλος: «Πυρ και πυρκαγιά
ταληφθείς από το όριο ηλικίας την
ραγωγικών σχολών στελεχών στο
στο διάστημα του χρόνου – Ιστορία του Πυρο1-1-1968. Τιμήθηκε, για την σημαντική
Σώμα και την ανάληψη της ηγεσίας
σβεστικού Σώματος». Ως χρονολογία συγγραφής
προσφορά του στο Π.Σ. και την πααπό αξιωματικούς προερχόμενους
του αναφέρεται το έτος 1972. Έριξα τότε μια
τρίδα, με τρία μετάλλια, επτά ευααπό τα σπλάχνα του. Το κεφάλαιο
γρήγορη ματιά, στον πρόλογο και σε κάποιες σερέσκειες και τρείς επαίνους. Εξαιρεκλείνει με τα όσα σημαντικά προίκισε
λίδες του και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον.
τικό ενδιαφέρον έχει και ο ατομικός
το Σώμα, ο Α. Ν. 360/1968, που
Την επόμενη ζήτησα την άδεια, από τον τότε
υπηρεσιακός του φάκελος, που φυάνοιξαν δρόμους για τους μετέπειτα
Δ/ντή μου Πύραρχο Γεώργιο Ζέρβα2 - καλή του
λάσσεται στο Ιστορικό Πυροσβεστικό
γρήγορους βηματισμούς του.
ώρα – να το φωτοτυπήσω και να έχω ένα αντίγραφο
Αρχείο, με περιεχόμενο στοιχεία και
Το ανέκδοτο αυτό βιβλίο – που
στην κατοχή μου. Έκτοτε το μελέτησα πολλές
ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν
υπήρξε η δεύτερη απόπειρα συγφορές και στάθηκε για μένα πολύτιμη πηγή πληπράγματα του κυματισμού της Ιστογραφής της Ιστορίας του Σώματος
ροφοριών για τούτα τα φτωχογραψίματά μου με
Ο Βασίλειος Ζαφειρόπουλος ρίας μας, για τα οποία η επίσημη
μετά από εκείνη του Παναγιώτη
τα οποία σας απασχολώ, κάθε τόσο, από τις φιΙστορία ηθελημένα ή αθέλητα εσιώόταν ήταν Επιπυραγός
Ζούκου το 19584 - είναι έμφορτο
λόξενες αυτές στήλες και εκείνες της Πυροσβεπησε.
πολύτιμων στοιχείων και πληροφοριών που
στικής Επιθεώρησης.
Πέντε χρόνια μετά την αποστρατεία του, νικηφωτίζουν τα περασμένα μας. Βοήθησε
Το πόνημά του αυτό, ο αείμνηστος συμένος απ’ την επάρατο, έφυγε πρόωρα από τη
σημαντικά, μαζί με τα αντίστοιχα γραπτά
νάδελφος συγγραφέας, έχει χωρίσει σε
ζωή, λίγες μέρες μετά τα γεγονότα του ΠολυτεΤο βήμα των του Βύρωνα Δάβου5, στην συγγραφή χνείου το Νοέμβριο του 1973, σε ηλικία 64 ετών.
πέντε μέρη – κεφάλαια. Στο Πρώτο. Διατης επίσημης ιστορίας του Σώματος,
πραγματεύεται: Το πύρ και η πυρκαγιά
Οι φιλίστορες συνάδελφοι, που θα θελήσουν
συναδελφων
όπως
αναφέρεται και στον πρόλογό
στους Προϊστορικούς χρόνους. Τον τρόπο
να μελετήσουν το ανέκδοτο αυτό ιστορικό βιβλίο,
της που έγραψε ο πραγματικά σπουκατάσβεσης των πυρκαγιών στην αρχαιμπορούν να το αναζητήσουν στην Ειδική Πυροδαίος Αρχηγός Παναγιώτης Ποτουρίδης6.
ότητα. Την οργάνωση Πυροσβεστικής Υπησβεστική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί – όπως και
Είναι όμως καιρός να θυμίσω στους παρεσίας στη Ρωμαϊκή εποχή. Την συνοπτική ιστορία
το Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο – στα πλαίσια
λαιότερους και να γνωρίσω στους νεώτερους
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγγλίας και
του Πυροσβεστικού Μουσείου. Σε άλλους καιρούς
ποιος ήταν ο αείμνηστος Βασίλειος Γ. Ζαφειρότων άλλων ευρωπαϊκών χωρών ως τον 17ο αιώνα.
θα πρότεινα η Π.Ε.Α.Π.Σ. να το φωτοαναστήσει
πουλος.
Στο Δεύτερο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στα
και να το προσφέρει στους συναδέλφους μέλη
Γεννήθηκε το 1909 στο Καλλιφώνιον Καλαβρύπρώτα χρόνια από τη σύσταση του Ελληνικού
της. Μια τέτοια όμως πρόταση, στους μίζερους
των του νομού Αχαΐας. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες
Κράτους στα πλαίσια του Στρατεύματος (Λόχος
καιρούς μας, θα ήταν πραγματικά ανέκδοτο.
σπουδές στον τόπο του. Τα έγγραφα κατάταξής
Πυροσβεστών, Διλοχία Σκαπανέων και ΠυροσβεΚλείνοντας θέλω θερμά να ευχαριστήσω τους
του στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις 31-3-1932, ως
στών, Πυροσβεστική Μοίρα κλπ πρόδρομα σχήεκλεκτούς συναδέλφους αδελφούς Γιώργο και
Δόκιμος Πυροσβέστης με αριθμό μητρώου (186),
ματα). Ότι δηλαδή απετέλεσε τα θεμέλια πάνω
Γιάννη Ζαφειρόπουλο7 και τον Πυρονόμο Χρήστο
μας πληροφορούν πως ήταν φοιτητής της Νομικής
Κουμουτσέα, υπεύθυνο του Ιστορικού Αρχείου
στα οποία χτίστηκε το Πυροσβεστικό Σώμα. Στο
και γνώστης της Γαλλικής γλώσσας. Αργότερα
και της Ειδικής Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης, γιατί
Τρίτο. Εξιστορείται η μεταβατική περίοδος πριν
αξιώθηκε πτυχίου της Νομικής Σχολής του Πανεχωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους δεν θα μπορούσε
από τη σύσταση του Πυροσβεστικού Σώματος και
πιστημίου Αθηνών.
να γραφτεί αυτό το σημείωμα αναφοράς και
αναλύονται οι αιτίες και οι αναγκαιότητες σύστασής
Προάχθηκε σε Αρχιπυροσβέστη το 1935 και
μνήμης στον αείμνηστο Βασίλειο Γ. Ζαφειρόπουλο,
του. Στο Τέταρτο μέρος και το πλέον αξιομνημόονομάστηκε Σταθμάρχης Β’ Τάξεως (Ανθυποπυπου για την κληρονομιά του αυτή δικαιούται την
νευτο, η ίδρυση και οργάνωση του σύγχρονου
ραγός) το 1939. Εξελίχθηκε μέχρι το βαθμό του
ευγνωμοσύνη μας.
Πυροσβεστικού Σώματος. Με ύμνους για τον θεΠυράρχου προαγόμενος πάντοτε κατ’ εκλογήν.
μελιακό μας ογκόλιθο Αλκιβιάδη Κοκκινάκη3,
Παντρεύτηκε με την Άννα Μανουσάκη από το
1
Ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος, έκδοση ΑρΓενικό Επιθεωρητή αρχικά και μετέπειτα Αρχηγό
Μυστρά
και
το
1952
απέκτησαν
το
γιό
τους
χηγείου
Π.Σ., Αθήνα 1980.
του νεοσύστατου Σώματος και την προσφορά
2
Γιάννη,
που
σπούδασε
Φαρμακευτική
και
σήμερα
Ένας
γλυκύτατος άνθρωπος με πρακτικό μυαλό
του αλλά, και τους δίκαιους στολισμούς για την
που έδινε λύσεις από τον οποίο τόσα διδαχτήκαμε
ζει και εργάζεται στο εξωτερικό.
«εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσσούσα» Διεύθυνση
όσοι θητεύσαμε κοντά του, ιδιαίτερα από το ξεχωριΥπήρξε από τους αξιολογότερους και πλέον
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωστό ήθος του.
μορφωμένους
αξιωματικούς
της
εποχής
του
με
3
τερικών και τους εκτός Σώματος προερχόμενους
Χρήστου Κων. Μητροπέτρου, Αλκιβιάδης Κοκκινάκης
ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, αφοσίωση
άσχετους, την πλειοψηφία τους, που τοποθε«Ο θεμελιωτής και πρώτος πηδαλιούχος του Πυροσβεστο λειτούργημά του και έκδηλο το ενδιαφέρον
στικού Σώματος, περιοδ. Πυροσβεστική Επιθεώρηση
τούνταν στη θέση του Αρχηγού βάζοντας εμπόδια
του για τους υφισταμένους του, όπως επισημαίτεύχος 111 Μάιος – Ιούνιος 2005, σελ. 23.
στην εξέλιξή του. Το κεφάλαιο κλείνει (σελ. 185
4
νεται από τους εκάστοτε προϊσταμένους του διΗ δράση αυτή έχει αναφερθεί σε πολλά σχετικά βιέως 228) με την ηρωική δράση των Πυροσβεστών
βλία.
Ενδεικτικά, Το χρονικό της σκλαβιάς, Χρήστου
οικητές
στις
διαδοχικές
σημειώσεις
του
όπου
τον
στον Ελληνοιταλικό πόλεμο του 40 και τη σπουδαία
Ζαλοκώστα, βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2011 και
χαρακτήριζαν,
πάντα,
Λίαν
Καλόν
και
Άριστον.
συμβολή τους στην Εθνική Αντίσταση του λαού
Παντελεήμονα Φωστίνη, Αγώνες κάτω απ’ τα δεσμά,
Υπηρέτησε στης Π.Υ. Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ/νίμας κατά των απάνθρωπων κατακτητών, στη διάρΕκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 1988, κ.α.
κης, Δράμας, στην Πυροσβεστική Σχολή ως εκ5
κεια της κατοχής 1941-1944. Μια εθνική προφορά
Για αυτά – Θεού θέλοντος – μια άλλη φορά.
παιδευτής
και
στο
Α.Π.Σ.
ως
επιτελής
αξ/κός
και
6
Χρήστου Κων. Μητροπέτρου, Έφυγε ο Παναγιώπου είναι καιρός να ερευνήσει με επιμέλεια
Υπασπιστής του Αρχηγού Απόστολου Παπαγεωρτης Ποτουρίδης, ένας πραγματικά σπουδαίος Αρχηκάποιος και να την αναδείξει4. Το Πέμπτο και τεγίου – Φιλώτα που υπήρξε στα νιάτα του μακεδογός, εφημερίδα Φωνή των Απόστρατων, αρ. φύλλου
λευταίο κεφάλαιο επιγράφεται «Η Πυροσβεστική
14 (Απρίλιος – Ιούνιος 2012), σελ. 3.
νομάχος
και
στην
κατοχή
αντιστασιακός.
ΥπασπιΥπηρεσία κρατική δημόσια υπηρεσία». Με λεπτο7
Ο Βασίλειος Γ. Ζαφειρόπουλος υπήρξε θείος τους,
στής επίσης και του Αρχηγού Ξενοφώντα Αμανίτη
μερείς αναφορές στους αγώνες των Πυροσβεστών
αδερφός
του πατέρα τους.
το
διάστημα
1950
–
1953.
Διετέλεσε
Διοικητής
για την κατάκτηση της ιδιότητας του μόνιμου τα-

Η ανέκδοτη
πυροσβεστική
ιστορία του
πυράρχου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Συνεστίαση αποστράτων συναδέλφων

Γ

ια σαράντα δύο συνεχή χρόνια ο ακούραστος και πάντα κεφάτος συνάδελφός μας Γιώργος Παπαστάμου πραγματοποιεί την καθιερωμένη πια
συνεστίαση στην οποία δίνουν το παρόν παλαιόι και νέοι συνάδελφοι.
Έτσι και φέτος η συνάντηση αυτή έγινε στις 18 Φεβρουαρίου 2016 στην
Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης στην ταβέρνα “ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ” όπου παραβρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι συνταξιούχοι που απόλαυσαν τους νόστιμους μεζέδες που προσφέρθηκαν από το κατάστημα και το καλό κρασί που γρήγορα
έφερε το κέφι και έλυσε τη γλώσσα πολλών και έκανε τη βραδιά χαρούμενη
και ευχάριστη.
Οι οικοδεσπότης της βραδιάς κ. Γιώργος Παπαστάμος αφού ευχαρίστησε
όλους τους φίλους που για μια ακόμα φορά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά
του, παρά τις δύσκολες στιγμές που όλοι μας περνάμε, συνέχισε με τα ανέκδοτα να σκορπίζει το γέλιο στον καθένα μας ξεχνώντας... χαράτσια και... περικοπές συντάξεων.
Η χαρούμενη αυτή βραδιά συνεχίστηκε με τον Βαγγέλη Σερεντέλο που μας
τραγούδησε παλιά δημοτικά τραγούδια και μας έκανε να πιούμε κάτι παραπάνω μια και μας έφερε έστω νοερά κοντά στις αγαπημένες ιδιαίτερες πατρίδες μας.
“Γιώργη Παπαστάμου σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να είσαι

πάντα γερός και δυνατός για να διοργανώνεις τέτοιες βραδιές, μέχρι τα
βαθιά σου γεράματα”!!

Στιγμιότυπα από την κοπή της πίτας και την Γεν. Συνέλευση

Η πίτα της Πρωτοβουλίας
Αποστράτων
Την (πρώτη της) πρωτοχρονιάτικη πίτα
έκοψε και η Πρωτοβουλία Αποστράτων για
την υπεράσπιση του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης, στην ΛΑΕΔ. Συμμετείχε και αντιπροσωπεία της ΠΕΑΠΣ.
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ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα σε κατάντησαν στο πέρασμα του χρόνου,
οι δυνατοί κι αδύνατοι ετούτου δω του κόσμου,
από θεριό και ύαινα, και τίγρη και λιοντάρι,
σε μαραμένο και μικρό κι έρημο μανιτάρι.
Το αίμα σου το ήπιανε, σε πέταξαν σε λάβα,
κι από περήφανη γυνή, σε καταντήσαν σκλάβα.
Μα κι αν σ’ αφήσαν μοναχή
και σ’ έριξαν στο βούρκο,
εμείς οι λίγοι και … τρελοί, με το σχισμένο ρούχο,
θα προσπαθούμε εσαεί, ν’ αναστηθείς και πάλι,
κι από μητέρα δουλική, να γίνεις το λιοντάρι…
Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αφιερωμένο στη μνήμη
των τριών παλικαριών
που έπεσαν υπέρ πατρίδος
Τρεις ήρωες απώλεσες, Πατρίδα μας Ελλάδα,
μια Πέμπτη, μέρα άραχνη και πικρή και αποφράδα.
Πάνω στη νήσο Κίνατο, σ’ ένα συμβάν μοιραίο,
σε πτώση ελικοπτέρου, σ’ άσκηση στο Αιγαίο.
Το Ναυτικό θρηνεί ξανά, ήρωες ιπταμένους
τρεις βαθμοφόρους νεαρούς, με πείρα και με σθένος.
Ήταν πιλότοι ικανοί, δαφνοστεφανωμένοι
και στο καθήκον έπεσαν, που ήτανε ταγμένοι.
Δώσαν την ίδια τους ζωή για την ελευθερία
και ήταν άγρυπνοι φρουροί στα ακριτικά πεδία.
Απ’ τη θυσία τους αυτή, δύναμη θα αντλούμε
κι απόρθητα τα σύνορα του έθνους θα κρατούμε.

Συνάντηση της ΠΕΑΠΣ
με την ηγεσία του ΤΕΑΠΑΣΑ
Στις 31 Μάρτη, το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Π.Σ. μαζί με αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας
Αποστράτων συναντήθηκε με τη νέα πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο Παναγιώτα
Χαρώνη και τον διευθυντή Ασφάλισης-Παροχών, Πύραρχο Βαγγέλη Τσαλοκώστα.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους
μετόχους και μεριδιούχους, τη λειτουργία
και το μέλλον του ταμείου καθώς και τη σημερινή οικονομική του κατάσταση.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη
συνάντηση επικεντρώνονται ως εξής.
-Από τον Σεπτέμβρη του 2015 το ταμείο
έχει υπαχθεί στο ΕΤΕΑ, με κυβερνητική
απόφαση. Προσωρινά εξαιρείται της ένταξης το Ταμείο Πρόνοιας. Βέβαια, όπως συμφώνησε και η κ. πρόεδρος, δημοσιεύματα
της ίδιας ημέρας ανέφεραν πως και η πρόνοια θα ενταχθεί στο ΕΤΕΑ, με ότι αρνητικό
συνεπάγεται αυτό!
-Η ιδέα περί ίδρυσης επαγγελματικού
ταμείου δεν προχώρησε γιατί, μεταξύ άλλων, δεν θέλησε να ενταχθεί σε αυτό ο στρατός.
-Από το PSI (κούρεμα των αποθεματικών) το ΤΕΑΠΑΣΑ (και κατ´επέκταση οι

Ο Παντοδύναμος Θεός, δίκαια θα τους κρίνει
και στους δικούς τους δύναμη κ’ υπομονή θα δίνει.
Για να απαλύνει γρήγορα η πίκρα απ’ το χαμό τους
και να’ ναι υπερήφανοι για τον ηρωισμό τους.
Στο Πάνθεο περάσανε και στην αθανασία
κι έδωσαν το παράδειγμα μ’ αυτή τους τη θυσία.
Σ’ αυτά τα παλικάρια μας πια δεν ταιριάζει κλάμα,
μα μια ευχή να μην συμβεί ξανά το ίδιο δράμα.
Άσβηστο θα τηρήσουμε στη μνήμη τους καντήλι,
στολίζοντας τον τάφο τους με λούλουδα τ’ Απρίλη.
Και η πατρώα μας η γη, που τώρα τους σκεπάζει
με τ’ Άγιο το χώμα της, να τους σφιχταγκαλιάζει.
Γιάννης Κων. Τσαρτσάλης
Υποστράτηγος Πυρ/κού Σώματος Ε.Α.

μερισματούχοι), έχασε 350 εκατομμύρια ευρώ και το ταμείο έκανε αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδας, για το θέμα αυτό. Παρά
τις μεγάλες απώλειες, το ταμείο πρόνοιας
είναι υγιές (κατά δήλωση του κ. Τσαλοκώστα) και ο συντελεστής βιωσιμότητας έχει
εγκριθεί από το υπουργείο εργασίας. Η μελέτη βιωσιμότητας προβλέπει πως για τα
επόμενα πενήντα (50) χρόνια δεν θα υπάρξει οικονομικό πρόβλημα, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, της αυτοτέλειας του ταμείου
που, δυστυχώς, δεν φαίνεται να είναι η κυβερνητική βούληση!
Από την πλευρά μας, γνωστοποιήσαμε
στους διοικούντες το ταμείο πως οι φορείς
τους οποίους εκπροσωπούμε δεν πρόκειται
να δεχθούν την επικρατούσα κατάσταση,
που είναι απόρροια της αδιέξοδης πολιτικής
που εφαρμόζει η ευρωπαική ένωση στις
πλάτες του λαού μας, με τη συναίνεση των
ελληνικών κυβερνήσεων .
Οι συνταξιούχοι των ένστολων σωμάτων
θα συνεχίζουν να αγωνίζονται για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, μαζί με τον υπόλοιπο λαό που βιώνει τα ίδια προβλήματα.

Στη μνήμη του
Γιάννη Κάκαλου
Εφυγε από κοντά μας ο αγαπητός και πάντα χαμογελαστός συνάδελφος, Γιάννης Κάκαλος. Η
απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό
στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά πρωτίστως στην
οικογένειά του. Ο Γιάννης ήταν Αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος.
Ο Πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της
Π.Ε.Α.Π.Σ. εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου.

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας
ΕΠΩΝΥΜΟ
Αλευράς
Καλαμαρίνος
Ζερβός
Στροσκίδης
Κούτσικας
Μπαρκαγιάννης
Αργυρόπουλος
Αβράμπου
Γεωργίου
Ντόκος
Κοντοές

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΛΗ

Φώτιος
Αστέριος
Σωτήριος
Δημήτριος
Ανδρέας
Γεώργιος
Παναγιώτης
Ειρήνη
Γεώργιος
Ιωάννης
Δημήτριος

Βασίλειος
Παρασκευάς
Δημήτριος
Βασίλειος
Ιωάννης
Βασίλειος
Νικόλαος
Νικόλαος
Αριστείδης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος

Καλαμάτα
Θεσσαλονίκη
Κόρινθος
Κατερίνη
Καβάλα
Ιωάννινα
Πάτρα
Τρίπολη
Λαμία
Άργος
Αθήνα

Χριστάκος
Ρομπολάκης
Δρίβας
Κατσίμπας
Βαρελάς
Θεοδώρου
Τσακάκης

Απόστολος
Νικόλαος
Ιωάννης
Δημήτριος
Δημήτριος
Μάρκος
Αναστάσιος

Γεώργιος
Γρηγόριος
Πολύδωρος
Απόστολος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
Παντελής

Αθήνα
Χανιά
Αθήνα
Αθήνα
Άργος
Ιωάννινα
Χανιά

Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες τους
και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Από το Δ.Σ.
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ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 3 – ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.: 2109404110
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ
Γιος συναδέλφου εν αποστρατεία

Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής
στο Πρακτορείο Insurancenow.gr
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ειδικές τιμές για τα στελέχη των Ε.Δ. & Σ.Α.
Ιφιγενείας 9, Ν. Ιωνία T.K: 14231,
Tηλ: 6974014485, Tηλ. γραφείου: 210 2799770,
Φαξ γραφείου: 210 2799771
email: delidimounikos@gmail.com

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

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Μαρία Τ. Πολίτη & Συνεργάτες

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Τοπογραφικά - Αποτυπώσεις - Χαράξεις
Φωτοερμηνείες - Πραγματωμοσύνες
Πράξεις Εφαρμογής & αναλογισμού
Μελέτες Οδοποιίας - Εργασίες Εργοταξίου
Εκτιμήσεις - Κτηματολογικές Μελέτες
Πάτροκλου 22, Βριλήσσια, Τ.Κ.:15235
Τηλ.: 210 8037 978, Κιν.: 697 4487 451
mtrif2005@yahoo.gr•www.topografos-mixanikos.gr

Τεχνικό Γραφείο
Μελέτη-Σχεδιασμός-ΚατασκευήΟικοδομικές άδειες
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων
Ενεργειακά Πιστοποιητικά
Ηρακλέους 2 Ν. Κόσμος
Επικοινωνία: 6936 811815, 210 5325869
matpol@tee.gr

ΜΑΡΙΑ Ν. ΒΡΟΥΒΑ
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια
Μετεκπαιδευθείσα στις
διαταραχές πρόσληψης τροφής
Ζαχ. Παπαντωνίου 3, Αθήνα 11145
(πλησίον ηλ. στ. Αγ. Ελευθερίου)
210 2111168, 697 2034957,
mariavrouva@hotmail.com
Δέχεται με ραντεβού

Συνεστιάσεις - Εκδηλώσεις
Αναλαμβάνω με την ορχήστρα μου
την κάλυψη κάθε κοινωνικής σας
εκδήλωσης με πλούσιο, λαϊκό,
νησιώτικο, δημοτικό πρόγραμμα

Γεώργιος Χρας του Ιωάννη
Ιατρός Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ειδικευθείς στην
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική
Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. (Η ΣΩΤΗΡΙΑ)
Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Δ/νση: Στρατηγού Λιόση 4
Πλατεία Δημαρχείου Άνω Λιόσια
Τηλέφωνα: 211 1833 596 - Κινητό: 6949 201700

Γεωργία Βορίση
Λογοπεδικός
Κιν.: 694 5465095
email: georgiavorisi@gmail.com
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Ειδικές τιμές για τα μέλη της
ΠΕΑΠΣ και τους υπαλλήλους του
Πυροσβεστικού Σώματος

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ε. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γεώργιος Σ. Δρούγκας
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Μέλος της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

25ης Μαρτίου 76, Πετρούπολη 13231
Τηλ./fax: 210 5059 754, Κιν.: 697 4581 726

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ

Πτυχ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

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

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
Ευδοκία Σ. Χαραλαμπόγιαννη

(ειδικές τιμές για συναδέλφους και συλλόγους)

Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά
από 9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νίκος Θ. Καραλής
Τηλ: 6945 410121 - 6970635058
email: kastalisnikos@yahoo.gr

Παθήσεις θυρεοειδούς • Παθήσεις επινεφριδίων
• Σακχαρώδης διαβήτης • Σακχαρώδης διαβήτης κυήσεως
• Οστεοπόρωση • Έλεγχος σωματικού βάρους • Ακμή
• Ανεπιθύμητη τριχοφυΐα • Διαταραχές εμμήνου ρύσεως
• Πολυκυστικές ωοθήκες • Εμμηνόπαυση • Υπογονιμότητα

3ης Σεπτεμβρίου 96, Πλ. Βικτωρίας, Αθήνα
Τηλ.: 210 8251823, Φαξ: 210 8251824
email: info@papachristos.gr

Πύθωνος 15, Κυψέλη (ισόγειο)
τηλ/φαξ: 213 023 8422
κιν: 697 3018 405 • email: charevi@yahoo.gr
Δέχεται με ραντεβού - Κατ’ οίκον επισκέψεις

