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ΕΠΕΙΓΟΝ
«Καταγραφή Φυσικής
Παρoυσίας Συνταξιούχων
ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ»

Το ΔΣ
σας εύχεται
καλό καλοκαίρι

Ένας νέος συνάδελφος έφυγε από κοντά μας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα γραφεία της Ένωσης
θα παραμείνουν κλειστά λόγω καλοκαιριού, από 26-6-2012
μέχρι 17-9-2012, οπότε θα λειτουργούν ξανά κάθε Τρίτη και
Πέμπτη κανονικά και από 10.00-12.00.

Ένας νεαρός 28χρονος συνάδελφός μας έφυγε από τη ζωή την ώρα της
μάχης με τις φλόγες, στην Ελευσίνα. Η οικογένεια του Πυροσβεστικού
σώματος είναι φτωχότερη και θρηνεί ακόμη ένα μέλος της. Το ΔΣ
της Παννελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος
εύχεται θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους
οικείους του. Καλό ταξίδι αγαπητέ συνάδελφε.

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ - ΟΧΙ ΔΟΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Αθήνα, 11/3/2012
Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί, μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Απόστρατων Αξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, συνελθόντες την 11.3.2012 στην ετήσια Γενική Συνέλευση,
ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ:
• Η οικονομική ύφεση της
χώρας μας είναι προϊόν της
κακής οικονομικής διαχείρισης των εκάστοτε κυβερνήσεων τα τελευταία 40 χρόνια, της
υποτέλειας και της εκτέλεσης
εντολών από ξένα κέντρα αποφάσεων.
• Η Ελλάδα έχει τεθεί υπό
πλήρη οικονομική κατοχή της
τρόικας. Η ανεργία κυριαρχεί. Η
αγορά έχει στερέψει από χρήμα.
Οι επιχειρήσεις και τα μαγαζιά
κλείνουν. Το 70% του ελληνικού
λαού δύσκολα αντιμετωπίζει τις
καθημερινές του υποχρεώσεις
και προβλήματα. Η παιδεία, το
μέλλον της Ελλάδας, έχει πολύ
σοβαρά προβλήματα και χρήζει
άμεσης φροντίδας. Η μετανάστευση αλλοιώνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.
• Η εφαρμογή των μέτρων

του πρώτου Μνημονίου μείωσε
μισθούς και συντάξεις των Ελλήνω από 20% έως 30%.
• Με την εφαρμογή των μέτρων του δεύτερου Μνημονίου
η μείωση μισθών, συντάξεων
θα φθάσουν μέχρι και 40% και
θα πλήξουν ακόμη περισσότερο τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους υπάλληλους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και
όλους τους συνταξιούχους.
• Για την επίλυση της οικονομικής κρίσης η τρόικα και τα
ξένα συμφέροντα (κέντρα αποφάσεων) με το δεύτερο Μνημόνιο ζητούν την αξιοποίηση
(το ξεπούλημα δηλαδή) της κάθε πλουτοπαραγωγικής πηγής
της χώρας, των αεροδρομίων,
λιμανιών, ΔΕΚΟ, των διοδίων,
των κρατικών λεωφόρων, δημοσίων εκτάσεων και άλλα.
• Πέραν αυτών η τρόικα και
τα ίδια κέντρα αποφάσεων, εκμεταλλευόμενα τον οικονομικό
μας κατήφορο θα δώσουν, σε
βάρος της Ελλάδας, λύσεις για
τα εθνικά μας θέματα, όπως Κυπριακό, Σκοπιανό, Αιγαίο, Θράκη κ.ά.
• Οι υπεύθυνοι κρατούντες, αφού συνέβαλαν, με τους

αδέξιους χειρισμούς τους και
την υποτέλειά τους στην κρίση,
εκτελούν τις εντολές της τρόικας και του ΔΝΤ. Κατήργησαν το
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, δίνοντας πλεονεκτήματα και
δώρο στους ανταγωνιστικούς
φορείς. Κατήργησε τα υπουργεία Μακεδονίας – Θράκης και
Αιγαίου, δώρο προς Τουρκία και
Σκόπια. Ο Καλλικράτης έπληξε
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα
απαιτηθούν πολλά χρόνια για
να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της.
• Η κυβέρνηση επί δύο
χρόνια ενεργεί χωρίς σχέδιο
και χωρίς συντονισμό. Ορισμένοι από τους υπουργούς, υφυπουργούς, γραμματείς κ.ά. δεν
γνωρίζουν τα καθήκοντά τους
και ποιο είναι το έργο τους. Άλλα λένε σήμερα, άλλα έλεγαν
χθες και άλλα θα λένε αύριο
για το ίδιο θέμα. Οι Αξιωματικοί
Ενόπλων Δυνάμεων – Σωμάτων Ασφαλείας βρίσκονται στη
χειρότερη οικονομική κατάσταση και η απαξίωσή τους συνεχίζεται. Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί των ΕΔ και των Σωμάτων
Ασφαλείας απαιτούν: ΟΧΙ στο
ξεπούλημα της εθνικής μας κυ-

ριαρχίας και ΟΧΙ άλλες περικοπές μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και μερισμάτων. Οι μέχρι τούδε περικοπές έχουν μειώσει μισθούς, συντάξεις μέχρι
και 40%. Φθάνει πια. ΟΧΙ δοτές
Κυβερνήσεις!
• Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί, όπως και όλοι οι Έλληνες,
έχουν απογοητευθεί από την ζοφερή αυτή κατάσταση της χώρας μας, διαμαρτύρονται, καταγγέλλουν τους υπαίτιους και
ζητούν να κινηθούν οι διαδικασίες για να σταλούν οι υπαίτιοι
στη φυλακή. Ο Σύνδεσμος έχει
υποβάλλει σχετική Μυνητήρια
Αναφορά στον Εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμματέας
Σταφυλάς Φώτιος
Ταξίαρχος ε.α.

Ο Πρόεδρος
Πανταζόπουλος Δημήτριος
Αντιστράτηγος ε.α.

Σας ενημερώνουμε ότι με την
υπ’ αριθμ. 25/30 από 6/6/2012
Απόφαση – Πρακτικό ΤΕΑΠΑΣΑ αποφασίστηκε η παράταση της Καταγραφής Φυσικής Παρουσίας που διενεργεί
το ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην
ΤΑΥΠΣ) στις Τράπεζες, μέχρι την
20ή Ιουλίου 2012.
Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία οι συνταξιούχοι του
ΤΕΑΥΠΣ οφείλουν να μεταβούν
αυτοπροσώπως στην Τράπεζα
που τους κατατίθεται η επικουρική τους σύνταξη (μέρισμα),
προκειμένου να δηλώσουν τη
Φυσική τους Παρουσία, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας καθώς και
το Ατομικό Δελτίο Καταγραφής
Φυσικής Παρουσίας που έχει
αποσταλεί στους συνταξιούχους μαζί με την ετήσια βεβαίωση Μερισμάτων.
Πολλοί συνάδελφοι κινδυνεύουν να μην πάρουν τα χρήματα από το ΤΕΑΥΠΣ (το ταμείο
μας που μας δίνει μέρισμα ανά
τρίμηνο). Διότι αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πήγαν να απογραφούν στην τράπεζα. Τώρα
υπάρχουν πολλοί λόγοι που
δεν πήγαν: α) είτε διότι αμέλησαν, β) είτε διότι δεν πήραν ειδοποίηση η οποία ταχυδρομήθηκε μαζί με τη βεβαίωση της
Εφορίας.
Με λίγα λόγια, ό,τι και να
συμβαίνει, ο αριθμός αυτός
των συναδέλφων που κινδυνεύει να ανασταλεί το μέρισμά
τους, στην πληρωμή Γ’ τριμηνίας 2012 από 1/7/2012 και στο
εξής, είναι αδικαιολόγητα πολύ μεγάλος, δηλαδή πάνω από
1.200 άτομα. Ναι, σωστά διαβάσατε. Γι’ αυτό λοιπόν, να το
μεταδώσετε το νέο από γνωστό σε γνωστό και ό,τι απορία
έχουν να απευθυνθούν αμέσως στα τηλέφωνα του Ταμείου για να τακτοποιήσουν την
εκκρεμότητα.
Για περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέλευσης των συνταξιούχων στις
Τράπεζες λόγω κινητικών προ
βλημάτων, βαριάς ασθενείας
ή οποιασδήποτε διευκρίνισης,
επικοινωνήστε με το ΤΕΑΠΑΣΑ,
τμήμα Γ’ Παροχών, ΤΕΑΥΠΣ στο
τηλέφωνο 210-5276882 και
210-5276885.
Η παρούσα διαδικασία έχει
σκοπό την αντιμετώπιση της τυχόν παράνομης είσπραξης συντάξεων από μη δικαιούχους.
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
Δ Ω Ρ ΕΕ Σ Β ’ Τ ΡΙ Μ Η Ν ΟΥ 2 012

1. Αγγελόπουλος Σπύρος
2. Γουδέλης Σταύρος
3. Γκόγκας Σπύρος
4. Ζινάπης Δημήτριος
(εις μνήμην Καλαρουτάκου Βασιλείου)
5. Ποτουρίδης Κων/νος (εις μνήμην
Καλαρουτάκου Βασιλείου)
6. Κοψίδας Δημήτριος
7. Παπανικολάου Άγγελος
8. Λαζαρίδης Βασίλειος
9. Σύρμας Νικόλαος
10. Μπούρδης Θεόδωρος
11. Μπάκας Ιωάννης (εις μνήμην συναδέλφων)
12. Στεφανίδης Γεώργιος
13. Μαργαρώνης Ιωάννης
14. Ανθόπουλος Ιωάννης
15. Δενδροπούλου Βασιλική
16. Παπαδάκης Σταύρος
17. Ράμμος Δημήτριος
18. Κλαουδάτου Μαργαρίτα
(εις μνήμη συζύγου της)
19. Πρεβέντας Αχιλλέας
20. Καντάλης Χρήστος
21. Α
 θανασίου Βησσαρίωνας
(εις μνήμη του Δημήτρη Αθανασίου)

10,00 €
50,00 €
10,00 €
40,00 €
40,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
15,00 €
50,00 €
5,00 €
10,00 €
20,00 €
5,00 €
5,00 €
55,00 €
15,00 €
20,00 €
50,00 €

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους

Δωρεά από τον Αρχιπύραρχο ε.α. Αθανασίου Βησσαρίωνα εις μνήμη του αγαπημένου ανιψιού του και συναδέλφου Δημήτρη Αθανασίου του Κωνσταντίνου, ο
οποίος έφυγε πρόωρα από κοντά μας, την
29/2/2012 και σε ηλικία μόλις 55 ετών. Καταγόταν από το Πετρωτό Τρικάλων και πατέρας τεσσάρων παιδιών.
Θα τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας και θα προσευχόμαστε γι’ αυτόν.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Γίνεται προσπάθεια να κρατείται η ετήσια συνδρομή απευθείας από το ΤΕΑΥΠΣ για να μην ταλαιπωρείται ο συνάδελφος στις ουρές των τραπεζών ή στα ΕΛΤΑ. Έως τότε όμως
υπομονή.
Στην ΕΘΝΙΚΗ: Αριθμός Λογαριασμού 155/482202-17 και
ΕΛΤΑ: Με ταχυδρομική επιταγή γράφοντας το ονοματεπώνυμο που αφορά τον συνδρομητή.
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
Ιδιοκτησία: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Συντακτική Επιτροπή: TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκδότης κατά το νόμο: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΡΙΣΗΣ (ΑΦΜ 998056759)
e-mail: info@peaps.gr
Κωδ. Εντύπου: 8572
Εγγραφή νέου μέλους
10 €
Ετήσια Συνδρομή Ένωσης
15 €
Από 1-1-2011 έγινε 15 € σύμφωνα με Απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης 20-1-2010
Ετήσια Συνδρομή Διαφήμισης 20 €
Έξοδα έκδοσης ταυτότητας
10 €
Η ύλη για δημοσίευση και συνδρομές αποστέλλονται
στη διεύθυνση της Ένωσης: Πατησίων 5 - Όροφος 7ος
Γραφ. 3, 4, 5 Πλατεία Ομόνοιας ΤΚ 10 431
Εκτύπωση: Βιβλιοσυνεργατική ΑΕΠΕΕ Φειδίου 18 - 3ος όροφος
Τηλ.: 213 0181300

Ομιλία στη Βουλή σε Ενώσεις Σωμάτων Ασφαλείας
στις 30/4/2012
Ομιλία που έγινε στα γραφεία της Βουλής από τον
βουλευτή Επικρατείας Θανάση Παφίλη και αφορούσε θέσεις και δεσμεύσεις για τα Σώματα Ασφαλείας
και στην οποία παραβρέθηκαν οι Ενώσεις όλων των
Σωμάτων, Αστυνομίας – Λιμενικού – Πυροσβεστικού
καθώς και οι Ενώσεις Αποστράτων, δεσμεύτηκαν για
κάθε δίκαιο αίτημά τους.

Άξονες, μέτωπο πάλης, αιτήματα
ειδικότερα για τους ένστολους

Για τα εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά δικαιώματα των ένστολων.
Έχοντας ως αφετηρία και ως πάγια αρχή την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών των
εργαζομένων, ένστολων ή μη, καταδικάζουμε τη μισθολογική και εργασιακή βαρβαρότητα που επέβαλλαν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και ειδικότερα η τρικομματική συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ. Παλεύουμε για την ανατροπή της και διαμορφώνουμε και
για τους ένστολους όπως και για όλους τους εργαζόμενους μια πρόταση που ως κατώτατο βασικό μισθό
έχει τα 1.400 ευρώ με αντίστοιχη κλιμάκωση, ανάλογα με τις σπουδές και τα χρόνια υπηρεσίας. Σε αυτό το
μισθό ενσωματώνονται όλα τα επιδόματα, εκτός από
τα κοινωνικά επιδόματα, γάμου και τέκνων, οι αμοιβές για πραγματικές υπερωρίες, το επίδομα θέσης ευθύνης και ανθυγιεινότητας – επικινδυνότητας της εργασίας (σε συνδυασμό με τη μείωση χρόνων εργασίας). Περιέχει ακώλυτη βαθμολογική και μισθολογική
εξέλιξη, με βάση τα χρόνια εργασίας, αποσύνδεση του
μισθού από το βαθμό και του βαθμού από τα καθήκοντα. Με βάση την πρότασή μας αυτή ο βαθμός αποτελεί απλά προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θητείας. Οι
επιλογές για την απόδοση αυτών των θέσεων θα γίνεται, μέσα από συλλογικά όργανα, με συγκεκριμένααντικειμενικά κριτήρια και με διαφανείς διαδικασίες.
Για τον ένστολο νεοεισερχόμενο την κατηγορία της:
– Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διεκδικούμε 1.400
ευρώ (μεικτά) και να κλιμακώνεται ως τα 2.800 ευρώ
στον καταληκτικό μισθό.

– Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1.600 ευρώ (μεικτά) και να κλιμακώνεται στα 3.200 ευρώ στον καταληκτικό μισθό.
– Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.800 ευρώ (μεικτά)
και να κλιμακώνεται στα 3.600 ευρώ στον καταληκτικό μισθό.
– Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 2.000 ευρώ
(μεικτά) και να κλιμακώνεται στα 4.000 ευρώ στον καταληκτικό μισθό.
Η κλιμάκωση για όλες τις κατηγορίες να ολοκληρώνεται στα 30 χρόνια εργασίας, έτσι η σχέση κατώτερου και ανώτερου μισθού για κάθε κατηγορία να
είναι 1 προς 2 και η σχέση κατώτατου υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και ανώτατου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 1 προς 2,8.
Αυτή η αναγκαστική για το σήμερα ομαδοποίηση
με βάση το μορφωτικό επίπεδο σε καμιά περίπτωση
δεν δικαιολογεί τις ήδη υπάρχουσες ταξικές ανισότητες, γιατί και σήμερα υπάρχουν και ορθώνονται ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση και η ισότητα των επιλογών είναι υπονομευμένη.
Η πρότασή μας αυτή προβάλλεται σε συνδυασμό
με τη διεκδίκηση για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν
υγεία, παιδεία, πρόνοια. Επίσης σε συνδυασμό με:
– Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ κατ’ άτομο, 40.000
για το ανδρόγυνο με προσαύξηση 5.000 για κάθε ανήλικο παιδί.
– Στα 30 χρόνια εργασίας σύνταξη στο 80% των αποδοχών αφυπηρέτησης ή στα 55 χρόνια ηλικίας στις γυναίκες και στα 60 οι άνδρες, 5 χρόνια νωρίτερα για
όσους και όσες εργάζονται σε βαριά ανθυγιεινά και
επικίνδυνα επαγγέλματα.
– Κατάργηση κάθε μορφής ανταποδοτικότητας των
ασφαλιστικών ταμείων. Άμεση κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για την περίθαλψη. Κάλυψη των
εισφορών των ασφαλιστικών ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω της αναδιανομής.
– Αμοιβές για υπερωρίες, νυχτερινά, αργίες με βάση
την εργατική νομοθεσία.
– Μέριμνα για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών
όσων στρατιωτικών υπηρετούν στην παραμεθόριο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
Την Δευτέρα 4/6/2012 συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. που
προέκυψε από τις εκλογές της 3/6/2012 και εξέλεξε
το νέο Προεδρείο του.
Πρόεδρος: Σταμούλης Ιωάννης (6936103234)
Αντιπρόεδρος: Παντελεάκος Φίλιππος (6937041357)
Γενικός Γραμματέας: Μανιάτης Αναστάσιος
(6937247828)
Ταμίας: Βιντζηλαίος Γεώργιος (6936103233)
Μέλη: Σιμιτσής Δημήτριος (6936022075)
Αρτοποιός Ιωάννης (6937297403)
Τσόγκας Νικόλαος (6937041375)
Το νέο Δ.Σ. της Ε.Α.Π.Σ. επίσης όρισε ως Υπεύθυνος Κινητοποίησης το μέλος του Δ.Σ. Τσόγκα Νικόλαο, ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας το μέλος του Δ.Σ.
Αρτοποιό Ιωάννη και ως εκπρόσωπο στην F.E.U. τον
Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής της Ε.Α.Π.Σ.
Παππά Αναστάσιο.
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τις θέσεις και
τις παρεμβάσεις της ΕΠΑΣ δίνεται από την ιστοσελίδα http://www.eaps.gr, από το blog http://eapsgr.
blogspot.com, από το TWITTER http://twitter.com/
eapsgr και από το facebook στην ομάδα ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Επίσης ενημέρωση για ειδήσεις πυροσβεστικού ενδιαφέροντος παρέχεται από το blog http://
fireservicenews.blogspot.com, ενώ το περιοδικό της
ΕΑΠΣ «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» βρίσκεται αναρτημένο στο blog http://pirosvestikogignestai.blogspot.
com.
Με τιμή για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γιάννης Σταμούλης
6936103234

Ο Γενικός Γραμματέας
Τάσος Μανιάτης
6937247828

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
& ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αθήνα 28/6/2012

Καταστροφή για την Ελλάδα
η έξοδός της από την ευρωζώνη
και το ευρώ
Η Ελλάδα βρίσκεται προ της καταστροφής.
Υπεύθυνοι για την επώδυνη αυτή κατάσταση, κατά κύριο λόγο, ήταν οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις και οι πολιτικοί ταγοί της πολιτείας μας, οι οποίοι αποδείχθησαν κατώτεροι του αξιώματός τους, στις
κρίσιμες για τη χώρα μας, κοινωνιές, οικονομικές και
εθνικές καταστάσεις.
Και σαν να μην έφθαναν αυτά τα δεινά, στις επίκαιρες δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, ορισμένοι
των πολιτικών μας παρουσιάζονται ως σωτήρες, οι
οποίοι αντί να μας σώσουν, μας βουλιάζουν στον πάτο του βυθού, με την υπεροπτική αλαζονεία τους.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, μετά τα προαναφερόμενα, καλεί τα πολιτικά κόμματα, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ανεξαρτήτως
κόμματος, καθώς και τους Αποστράτους Αξιωματικούς Ε.Δ. και Σ.Α. όπως στις επώδυνες στιγμές για
τη χώρα μας, επιλέξουν την ελπίδα και όχι την καταστροφή.
Η Ελλάδα ΟΧΙ εκτός Ευρωζώνης και ΟΧΙ εκτός
ευρώ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Γεν. Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
Σταφυλάς Φώτιος
Πανταζόπουλος Δημήτριος
Ταξίαρχος ε.α.
Αντιστράτηγος ε.α.

«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
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Έφυγε ο Παναγιώτης Ποτουρίδης, ένας πραγματικός σπουδαίος αρχηγός
Του επίτιμου Υπαρχηγού Π.Σ. Αντιστράτηγου
Χρήστου Κων. Μητροπέτρου

σβεστικής μάχης. Έχουν μείνει ιστορικά οι
συντονισμοί και οι καθοδηγήσεις του: στην
αντιμετώπιση των ταυτόχρονων και μεγάλων
Ίσως να μην υπάρχει στον ανθρώπινο βίο τίποτα
πυρκαγιών των πολυκαταστημάτων (ΜΙΝΙΟΝ
ωραιότερο από το να αφήνει κανείς φεύγοντας
– ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ – ΑΤΕΝΕ – ΔΡΑΓΩΝΑΣ και
από τη ζωή αγαθή μνήμη, δημιουργικές πράξεις
ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΠΟΡ), που οι υπεράνθρωπες
και ευεργετικά έργα. Και ο επίτιμος Αρχηγός
προσπαθειες των πυροσβεστών έσωσαν από
μας Παναγιώτης Ποτουρίδης, που εδώ και τρεις
ολοσχερή καταστροφή το κέντρο της πρωτεύμήνες είναι πέραν του κόσμου τούτου, αξιώθηουσας. Στην κατάσβεση των μεγάλων δασικών
κε και τα τρία αυτά αγαθά.
πυρκαγιών της Βαρυμπόπης, του Τατοΐου και
Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί, γεμάτοι σθέτης Πεντέλης τα καλοκαίρια του 1979-80, και
νος και δύναμη πληθωρική, που δεν τους «πάο όλος συντονισμός για την αντιμετώπιση των
ει» ο θάνατος. Τέτοιος υπήρξε και ο Παναγιώσοβαρών συνεπειών του καταστροφικού σειτης Ποτουρίδης. Ένας άνθρωπος ακατάβλητα
σμού της Θεσσαλονίκης τον Ιούνιο του 1978.
δημιουργικός, που ως τα στερνά του, παρά την
Συγκλονιστική ήταν, θυμάμαι, και η συμβολή
αναπόφευκτη υλική φθορά, κρατούσε εκπληστην αντιμετώπιση των χειρότερων πλημμυκτικά όλες τις πνευματικές του δυνάμεις και όλη
ρών που έπληξαν το λεκανοπέδιο Αττικής το
εκείνη τη ζωική και ηθική ρώμη που αντιδρά
1977, όπου ως Υπαρχηγός συντόνισε εκατοστην κατάρρευση. Όμως η αναπότρεπτη μοίρα Ο Παναγιώτης Ποτουρίδης με τον συγγραφέα Χρήστο Μητροπέτρο αυτού του σημειώματος, σε εκδήλωση ντάδες συνεργεία που επενέβησαν σε χιλιάδες
των ανθρώπων ορίζει, πως κάποτε πρέπει να στην ΕΜΑΚ.
συμβάντα, διέσωσαν εκατοντάδες πολίτες και
φύγουν.
περιουσίες ανεκτίμητης αξίας.
τα χαράματα και έφευγε αργά τη νύχτα. Δική του η φράση
Πρωτότοκος γιος του Δημοσθένη και της
• Μετά από κάθε μεγάλο συμβάν, είχε καΣοφίας Ποτουρίδη, γεννήθηκε στο Σουχούμι του Καυκά- «επιτελείο στο οποίο το βράδυ δεν ανάβουν φώτα δεν είναι θιερώσει συγκεντρώσεις προσωπικού, με σκοπό να ανασου, όπου είχαν καταφύγει διωγμένοι οι γονείς του από του Επιτελείο».
λυθεί ο τρόπος αντιμετώπισής του, να επαινεθούν οι απο• Μερίμνησε να ιδρυθούν δεκαοκτώ νέες Πυροσβεστι- τελεσματικές προσπάθειες και να επισημανθούν τα τυχόν
Σούρμενα Τραπεζούντας του Πόντου. Το 1930 η οικογένειά
του ήλθε στην Αθήνα, όπου ο μικρός Παναγιώτης συμπλή- κές Υπηρεσίες σε επαρχιακές, κυρίως, πόλεις και να λει- λάθη, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
ρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του και εργαζόμενος απο- τουργήσουν πολλές άλλες που είχαν ιδρυθεί παλαιότερα
Δίδαξε για πολλά χρόνια Πυροσβεστική Τέχνη και Πυφοίτησε από το εξατάξιο τότε Γυμνάσιο. Από το απολυτήριό και αδρανούσαν.
ροσβεστική Τακτική και Στρατηγική στα Τμήματα Δοκίμων
• Με δικές του πολυμέριμνες ενέργειες βελτιώθηκαν, Ανθυποπυραγών και Επιμόρφωσης Στελεχών της Πυροτου φαίνεται ότι υπήρξε καλός μαθητής, όως ο θερμός του
πόθος για ανώτερες σπουδές δεν μπόρεσε να πραγματο- σημαντικά, οι συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού μετα- σβεστικής Σχολής, τονίζοντας πάντα με έμφαση «πως ο
ποιηθεί αφού αυτές, από οικονομικής πλευράς, ήταν απα- στεγάζοντας και πολλές υπηρεσίες από παλαιά ακατάλληλα αξιωματικός δεν πρέπει να υπαλληλοποιείται αλλά να λειγορευτικές για τους γόνους των φτωχών προσφύγων, που κτίρια σε νέα.
τουργεί ως ηγέτης». Ακόμα έγραψε πολλά περισπούδαστα
• Φρόντισε για την εξύψωση του Σώματος και την κοι- επαγγελματικά, ιστορικά και επίκαιρα άρθρα στα πυροσβεσχεδόν δυστυχούσαν.
Στις 31-7-1943 κυνηγώντας τον επιούσιο, όντας ήδη οι- νωνική καταξίωση των πυροσβεστών, δίνοντας ιδιαίτερη στικά μας περιοδικά και τον αθηναϊκό τύπο. Αλλά γι’ αυτήν
κογενειάρχης από τα δεκαεννέα του –παντρεμένος με την έμφαση στην εμφάνιση, την πειθαρχία και την καθημερινή του την προσφορά, περισσότερα, άλλη φορά.
Αφροδίτη Στάμου, κόρη συναδέλφου– κατατάχθηκε στο εκπαίδευση του προσωπικού. Σε κάθε ευκαιρία, επαναλάμΩς ηγέτης που έτρεχε σε μελλοντικό χρόνο και προιΠυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμος Πυροσβέστης Β’ Τάξε- βανε την προσφιλή του φράση: «Πρέπει να είμαστε ικανοί κισμένος με ασυνήθιστη διορατικότητα κατέθεσε ωραίες
ως. Για δεκαπέντε χρόνια υπηρέτησε ως πυροσβέστης και για να μας σέβονται». Και βέβαια έθετε τον εαυτό του ως ιδέες και προτάσεις που πραγματοποιήθηκαν αργότερα και
υπαξιωματικός σε μάχιμες υπηρεσίες των Αθηνών. Στις παράδειγμα διδάσκοντας με τον λεβέντικο και ακριβοδί- χαιρόταν για την πραγματοποίησή τους. Θυμίζω της δικές
21-8-1958, ύστερα από επιτυχείς προαγωγικές εξετάσεις καιο τρόπο της υπηρεσιακής του ζωής.
του ιδέες, που ήταν: Η ίδρυση Περιφερειακών Διοικήσε• Έχοντας ως πρότυπα τους σπουδαίους δασκάλους ων, η καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη,
ονομάσθηκε Σταθμάρχης Β’ Τάξεως (Ανθυποπυραγός).
Αξιωματικός σοβαρός, με κοφτερό μυαλό, ηθικός, ερ- του, Αλκιβιάδη Κοκκινάκη και Ηλία Μπέτσιο, προκειμένου η ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Π.Σ., η ίδρυση της
γατικότατος, μεθοδικός, αλλά και ριψοκίνδυνος, με σπά- να βοηθήσει τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάσταση ΕΜΑΚ, η στελέχωση του Σώματος Αξιωματικών Επιστηνια επαγγελματική κατάρτιση –που απέκτησε μελετώντας των Πυροσβεστών, τύπωσε και μοίρασε σε όλους την «Θε- μόνων και πολλές, πολλές άλλες, που πάντα στόχευαν
αδιάκοπα– ευδιάκριτες ηγετικές ικανότητες και ακοίμητο ωρία Πυροσβεστικής Τέχνης» του πρώτου και την «Επιστη- στην άνοδο και την κοινωνική καταξίωση του Σώματος.
ενδιαφέρον για τους υφισταμένους του, ήταν φυσικό να έχει μονική Πυροσβεστολογία» του δεύτερου.
Για την ανεπανάληπτη προσφορά του στο Σώμα, την
• Με δική του ανυποχώρητη απαίτηση κατόρθωσε να Κοινωνία και την Πατρίδα, τιμήθηκε με πλήθος από επαίγρήγορη βαθμολογική εξέλιξη, προαγόμενος πάντοτε «κατ’
εκλογήν». Αψευδείς μάρτυρες των υπηρεσιακών αρετών ολοκληρωθεί, το βαλτωμένο για πολλά χρόνια έργο ανέ- νους, ευαρέσκειες και μετάλλια, με κορυφαίο εκείνο του
και ικανοτήτων οι λαμπρές «διαδοχικές του σημειώσεις» γερσης των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων της Πυρο- Αστέρα της Αξίας και Τιμής, που αποτελεί την ύψιστη τιτων εκάστοτε προϊσταμένων του που διατηρούσαν στον σβεστικής Σχολής (τώρα Πυροσβεστικής Ακαδημίας) στο μητική διάκριση που προβλέπεται για εξαίρετες πράξεις
Καλυφτάκι της Κάτω Κηφισιάς και να λειτουργήσουν εκεί, κρατικού λειτουργού. Όμως, θεωρώ πως τα πλέον ατίμητα
ατομικό υπηρεσιακό του φάκελο.
Ως Αξιωματικός υπηρέτησε –με υποδειγματική αφοσί- το ακαδημαϊκό έτος 1979-1980, όλα τα τμήματα της Σχολής, παράσημά του υπήρξαν η αγάπη, η εκτίμηση και η ευγνωωση στο καθήκον– στις Π.Υ. Αθηνών, Καλαμάτας, Θεσσαλο- εγκαινιάζοντάς τα ο ίδιος.
μοσύνη των πυροσβεστών.
• Κορυφαίος στόχος του η ανανέωση και συμπλήρωνίκης και στην Πυροσβεστική Σχολή. Διετέλεσε Διοικητής
Αποστρατεύθηκε, ύστερα από αίτησή του, στις 2/2/1981
όλων των τμημάτων της Σχολής και των Διοικήσεων Πυ- ση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Σώματος. Και για και το 1991 όταν προβλέφθηκε και για τους απόστρατους
πρώτη φορά, επί των ημερών του το Σώμα εξοπλίστηκε του απονεμήθηκε ο ισόβιος του επίτιμου Αρχηγού. Και μετά
ροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης και Αθηνών.
Όταν το ακαδημαϊκό έτος 1975-1976, φοιτούσα στη Σχο- με 50μετρες μηχανοκίνητες κλίμακες, ειδικά διασωστικά την αποστρατεία του δεν απομακρύνθηκε από το Σώμα και
λή Αρχιπυροσβεστών, ήταν διοικητής της έχοντας το βαθμό οχήματα, βραχιονοφόρα διασωστικά και οχήματα μεγάλης τους συναδέλφους όπως έκαναν πολλοί άλλοι, που επίΑντιπυράρχου. Τον θυμάμαι απαρηγόρητο, για τον πρόωρο χωρητικότητας σε κατασβεστικό υλικό.
σης τιμήθηκαν με ηγετικά αξιώματα. Εξακολουθούσε να
• Πιστεύοντας ακράδαντα πως η πρόληψη είναι η νοιάζεται για τα πυροσβεστικά πράγματα, να επισκέπτεται
θάνατο της πολυαγαπημένης συζύγου του Αφροδίτης που
του είχε χαρίσει τρία υπέροχα παιδιά, την Σοφία, την Στέλλα στάση των φρονίμων για την αντιμετώπιση κάθε κακού συχνά το Αρχηγείο και άλλες Κεντρικές Υπηρεσίες, να εμενδεχόμενου –άρα και των πυρκαγιών– ανέθεσε σε επι- ψυχώνει και ορμηνεύει τους «εν ενεργεία» συναδέλφους.
και τον Αθανάσιο.
Στις 20/12/1976, έχοντας το βαθμό του Πυράρχου, θα τροπές από ειδικούς επιστήμονες και έμπειρους αξιωματι- Ποτέ, ως τα στερνά του, δεν έλειψε από εορτασμούς του
επιλεγεί στη θέση του Υπαρχηγού προαγόμενος σε Αρχι- κούς τη σύνταξη Πυροσβεστικών Διατάξεων για το σκοπό Σώματος και τις ποικίλες εκδηλώσεις μνήμης προς τους
πύραρχο. Δύο χρόνια αργότερα στις 3/1/1978 θα διαδεχθεί αυτό. Ευτύχησε να δημοσιεύσει με την υπογραφή του τις πεσόντες συναδέλφους μας.
στη θέση του Αρχητού τον Κωνσταντίνο Γκίκα, τον πρώτο δύο πρώτες –γι’ αυτό και ιστορικές– για τη λήψη μέτρων
Είχα την ξεχωριστή τύχη και τιμή να με συμπαθεί ιδιπυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και τους απο- αιτέρως, να με περιβάλλει με πατρική έγνοια και να είναι
πυροσβέστη Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος.
Υπήρξε Αρχηγός από εκείνους που η πυροσβεστική θηκευτικούς τους χώρους καθώς και στα ξενοδοχειακά για μένα πολύτιμος δάσκαλος και εμψυχωτής σε κάθε
ιστορία θα καταγράψει ανεξίτηλα γράμματα, επειδή νοιά- καταλύματα.
προσπάθειά μου. Θα του χρωστώ, όσο έχω τα μάτια μου
• Ορόσημο στην 38ετή πολυπρόσφορη σταδιοδρομία ανοιχτά, άπειρη ευγνωμοσύνη.
στηκε όχι για τον τίτλο του και τα απορρέοντα προνόμοια,
αλλά για την ουσία του, βλέποντας την αρχηγία ως βατήρα του στάθηκε ο λαμπρός εορτασμός των 50 χρόνων από την
Η θητεία του στη ζωή έληξε 21/3/2012 γαλήνια, ύστερα
προσφοράς και δημιουργίας. Αποκαλυπτική των προθέσε- ίδρυση του Σώματος (1930-1980) που πραγματοποιήθηκε από σύντομη ασθένεια στα 89 του χρόνια, αφού είχε χαρεί
ών του είναι η Η.Δ. του «επί τη αναλήψει των καθηκόντων ύστερα από δική του εισήγηση, πρωτοβουλία και οργάνω- πολλά εγγόνια και δισέγγονα. Την επομένη, τυλιγμένος στη
του», ένα κείμενο που εύκολα θα χαρακτήριζα ντοκουμέντο ση και είναι, ανεξίτηλα, χαραγμένη στη μνήμη ημών των γαλανόλευκη και με τις προβλεπόμενες τιμές, τον συνόπαλαιοτέρων.
της ιστορίας μας.
δευσαν στην τελευταία του κατοικία οι δικοί του και δακρυ• Εξέδωσε, σε πολυτελή τόμο, την 50χρονη «Ιστορία του σμένο το Πυροσβεστικό Σώμα με παρούσα την ηγεσία του,
Από την πρώτη μέρα της αρχηγίας του στρώθηκε,
Πυροσβεστικού Σώματος» που συνέγραψε επιτροπή αξιω- τιμητικό απόσπασμα πυροσβεστών, τη μουσική του μπάντα
ακούραστα, στη δουλειά:
• Επέλεξε τους συνεργάτες του συνδυάζοντας την ματικών του Σώματος υπό την καθοδήγηση του Ιστορικού και πλήθος εν ενεργεία και απόμαχων συναδέλφων. Εκ
εμπειρία των παλαιοτέρων με τις γνώσεις, τον ενθουσια- Σπυρίδωνα Μπρέκη και προλόγισε ο ίδιος ως Αρχηγός.
μέρους του Σώματος τον αποχαιρέτισε συγκινητικά ο πύ• Όασις αξιοκρατίας τα χρόνια της αρχηγίας του, αφού ραρχος Αθανάσιος Κακαβάς.
σμό και την ορμή των νεότερων συναδέλφων.
• Αναδιοργάνωσε το Αρχηγείο σε Διευθύνσεις και αντιστάθηκε σθεναρά σε τοπικισμούς και κομματική ευΑυτός ήταν ο Παναγιώτης Ποτουρίδης, ένας σπουδαίΤμήματα και αναδιάταξε τις αρμοδιότητές του έτσι ώστε να νοιοκρατία που οργίαζαν, εκείνα τα χρόνια, σε διορισμούς, ος Αρχηγός, που θα θυμούνται πάντα με ευγνωμοσύνη οι
λειτουργεί επιτελικά και όχι γραφειοκρατικά όπως μέχρι εισαγωγικές εξετάσεις και προαγωγές.
πυροσβέστες. Εύχομαι να έχει ούριο άνεμο και το ταξίδι
• Και βέβαια πάντα στην πρώτη γραμμή κάθε πυρο- της ψυχής του.
τότε. Ακούραστος καθώς ήταν έφθανε στο γραφείο του
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«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά μας

Πυροσβέστης, ο αφανής ήρωας

Η Μακεδονία μας

Πέφτει στη μάχη με το θάρρος το γνωστό του
και τους κινδύνους της δουλειάς του αψηφά.

Η Μακεδονία είναι μόνο μία
είναι μόνο μία και ελληνική,
του Φιλίππου είναι κόρη αιωνία
της Ελλάδας είναι το μισό κορμί

Ρισκάρει πάντοτε την ίδια τη ζωή του
την θυσιάζει για τον κόσμο π’ αγαπά
Οταν στο δρόμο του βρεθούν αντίπαλοί του
λιοντάρι γίνεται και πάν τους ορμά.

Μάρτυρες για τούτο τα πολλά αγγεία
τ’ άστρο της Βεργίνας και οι θησαυροί,
τα ιερά της Πέλλας ένδοξα μνημεία
και μια ιστορία τρισχιλιετή.

Σβήνει τις φλόγες κι η ζωή του ξαναρχίζει
Βάζει πιά τέλος και σ’ αυτή τη συμφορά
Ενα χαμόγελο ελπίδας μας χαρίζει

του ήρωά μας η δική του προσφορά.

Τρεις χιλιάδες χρόνια γράφει η ιστορία
Έλληνες μονάχα κατοικούν εκεί
και ζητάει τώρα η σκοπιανή μαφία
τ’ άγιο τ’ όνομά της να σφετερισθεί

Στα δυο του μάτια αργοκυλάει ένα δάκρυ
δάκρυ χαράς που πήγαν όλα κατ’ ευχή
Το έργο τέλειωσε, τραβιέται σε μιαν άκρη
κι ένα χαμόγελο ζητά γι’ ανταμοιβή.

Του Αλεξάνδρου η προτομή
θα δείχνει σ’ όλους εσαεί
πως η Μακεδονία μας
θα είναι πάντα ελληνική.

Η μοίρα διάλεξε αυτόν για να προσέχει

Η Μακεδονία τέλειωσαν τ’ αστεία
ήταν και θα είναι πάντα ελληνική.
Δεν χωράει δόλος και παρερμηνεία
ας το καταλάβουν πια οι Σκοπιανοί.

κι αυτές τις φλόγες της φωτιάς σβήνει, νικά

Υποτιμά πάντα τον πύρινο εχθρό του

όσους ο πύρινος εχθρός τους απειλεί

Σ’ αυτόν τον ήρωα που στην καρδιά του έχει

για τον συνάνθρωπο αγάπη πιο πολύ.

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χωρίς αγάπη

ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(

Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ευτυχία
χωρίς αγάπη δεν υπάρχει «ανθρωπιά»,
είναι μια λέξη με μεγάλη σημασία
είναι μια λέξη που αξίζει πια πολλά.

Στο άγγιγμά της διώχνει πόνο, δυστυχία,
φέρνει γαλήνη, φέρνει ελπίδα και χαρά
κρατάει άσβεστη τη φλόγα στη φιλία,
και είναι όλα στη ζωή μας γιορτινά.

Είναι μια όμορφη «αέρινη» κυρία
που προτιμάει να μας κάνει συντροφιά,
το σκάει όμως με την πρώτη ευκαιρία
αν δεν της δώσουμε μια θέση στην καρδιά..

Είναι μια όαση χωρίς αμφιβολία,
που επιδρά εις τη διχόνοια θετικά
χωρίς αυτή μίσος παντού και δυστυχία
σ’ αυτόν τον άδικο κι αδιάφορο ντουνιά.

Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ευτυχία,
χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζεστασιά
θα ’ναι η ζωή μονότονη, δεν θα ’χει καν αξία
και η καρδιά μας θα ’χει πάντα μοναξιά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ
ΥΣΤΕΡ.: «Αγάπη λέξη στοργική, λέξη με σημασία,
κάθε ανθρώπινη ζωή της δίνει την αξία».

Μπιλάλης Βλάσιος του Νικολάου, Χαλκίδα - Καππής Ιωάννης του
Χρήστου, Βόλος - Καραγκούνης Θεόδωρος του Χαράλαμπου, Αθήνα - Μπαζίγος Στυλιανός του Δημητρίου, Αθήνα - Τζελέπης Δημήτριος του Παναγιώτη, Ορεστιάδα - Καραχάλιος Πάνος του Παναγιώτη,
Αθήνα - Βλαχοδημητρόπουλος Αθανάσιος του Ευάγγελου, Αθήνα Ανδρέου Ιωάννης του Παύλου, Αθήνα - Γράψας Φίλιππος-Ιωάννης
του Διονύσιου, Κέρκυρα - Γκιορτζής Απόστολος του Ιωάννη, Θεσσαλονίκη - Αλεξόπουλος Αργύριος του Κωνσταντίνου, Κόρινθος
- Σίμος Γεώργιος του Δημητρίου, Χαλκίδα - Μηνουδάκης Μιχαήλ
του Αντωνίου, Χανιά - Κριτσιώτης Νικόλαος του Αθανασίου, Αθήνα
- Καλλιαντέρης Χαράλαμπος του Γεωργίου, Αθήνα - Μακέδης Γεώργιος του Βασιλείου, Ξάνθη - Τσακανίκας Γεώργιος του Ιωάννη,
Αθήνα - Γκανάς Ιωάννης του Γεωργίου, Αμαλιάδα - Κόρρος Αντώνιος του Αναστασίου, Χαλκίδα - Καραμάνης Εμμανουήλ του Νικολάου, Αθήνα - Χαλάτσης Δημήτριος του Αποστόλου, Λάρισα - Καφύρας Δημήτριος του Νικολάου, Θεσσαλονίκη - Βούτσινος Παναγιώτης του Σταύρου, Λαμία - Σιφνάκης Δημήτριος του Παναγιώτη, Αθήνα - Δημαρέσης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Αθήνα - Τατσιόπουλος Αλέξανδρος του Ευθυμίου, Τρίκαλα - Λόζος Ιωάννης του Θεοδώρου, Θεσσαλονίκη - Αντωνόπουλος Διονύσιος του Ανδρέα, Αθήνα - Καραδήμος Οδυσσέας του Ευάγγελου, Αταλάντη - Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης του Νικολάου, Αθήνα - Μαρινάρος Αντώνιος
του Νικολάου, Κέρκυρα - Τσιάτσος Στέφανος του Γεωργίου, Τρίκαλα - Τρίψας Σωτήριος του Σπυρίδωνα, Αθήνα - Μανέτας Νικόλαος
του Θεοδώρου, Αθήνα - Καρατζάς Παναγιώτης του Σπυρίδωνα, Πάτρα - Αγγελόπουλος Μιχαήλ του Ιωάννη, Αθήνα - Νασιουτζίκης Θεοφάνης του Βασιλείου, Θεσσαλονίκη - Νικολαΐδης Αριστείδης του
Χρήστου, Δράμα - Πάττας Προκόπιος του Γεωργίου, Χαλκίδα - Γκιόκας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Κέρκυρα - Χαϊμαλάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αθήνα - Μουζίκας Λεωνίδας του Κωνσταντίνου,
Θήβα - Νικολετόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Πάτρα - Κανελλόπουλος Κωνσταντανίνος του Κανέλου, Πάτρα - Βενιζέλος Νικόλαος του Ευάγγελου, Χαλκίδα - Κρασοπουλάκος Δημήτριος του
Γεωργίου, Κόρινθος - Γκαβέρας Ιωάννης του Ευθυμίου, Ηράκλειο Καλαρουτάκος Βασίλειος του Ιωάννη, Πειραιάς - Πασσίσης Παναγιώτης του Βασιλείου, Πάτρα - Λεκάκος Γεώργιος του Παναγιώτη,
Πειραιάς - Τριάντης Χρήστος του Γρηγορίου, Αθήνα - Καραμπέκιος
Δημήτριος του Ανδρέα, Αίγιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Πυροσβεστικού
Σώματος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των
εκλιπόντων και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Όπως κάθε χρόνο η Ένωση Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος
τιμά τη μνήμη των συναδέλφων αποστράτων που έφυγαν από κοντά μας με το μνημόσυνο που θα γίνει στις 21/10/2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30, στον Ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης.
Παρακαλούμε όλοι οι συνάδελφοι να τιμήσετε με την παρουσία σας
την τελετή.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ιατρός Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Μαρία Τ. Πολίτη & Συνεργάτες

Γεώργιος Χρας του Ιωάννη

Μελέτη – Σχεδιασμός –
Κατασκευή – Οικοδομικές άδειες
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Ειδικευθείς στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική
Κλινική Γ.Ν.Ν.Θ.Α. (Η ΣΩΤΗΡΙΑ)
Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανθέων 70 Χαϊδάρι
Ηρακλέους 2 Ν. Κόσμος
Επικοινωνία: 6936-811815 - 210-5325869
matpol@tee.gr
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Πλατεία Δημαρχείου Άνω Λιόσια
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Αθανασία Κωνσταντινάκου & Σία Διακόφτι Κύθηρα
• Τηλ. 27360 33407 • Fax. 27360 33907
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