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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
του Πυροσβεστικού Σώματος

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ
«CISM - DAY RUN 2020»
Στις 2 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου, στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά
του Δήμου Μαραθώνα, οργανώθηκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (Α.
Σ.Α.Ε.Δ) Αγώνες Δρόμου 10 χλμ. για τους άνδρες και
5 χλμ για τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας. Η διοργάνωση έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Στρατιωτικού Αθλητισμού, όπως έχει πλέον καθιερωθεί από το
Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM).
Με σύμμαχο τόσο την απόλυτα επίπεδη και ευνοϊκή για

επιδόσεις διαδρομή, όσο και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, σε
συνδυασμό με την άρτια διοργάνωση, οι συμμετοχές
ξεπέρασαν τις 400, ενώ δυνατότητα συμμετοχής στον
αγώνα είχαν και ιδιώτες αθλήτριες και αθλητές. Ανάμεσα στη δυναμική παρουσία της ένστολης νεολαίας
και των παραγωγικών Σχολών, το Πυροσβεστικό Σώμα
εκπροσώπησε επάξια η Πυρονόμος Δημάκη Ντενίζ από
το Α.Π.Σ. η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον
αγώνα των 5.000 μέτρων, ενώ η Δόκιμη Ανθυποπυραγός Φούκα Αγάθη-Ευαγγελία τερμάτισε στη 14η θέση.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΠΥΡΟΝΟΜΟΥ
ΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου και με πρωτοβουλία
των υπευθύνων πυροσβεστικών υπαλλήλων της ομάδας καλαθοσφαίρισης και μελών της Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πυροσβέστη Αγγελίδη
Κοσμά και Πυροσβέστη Αποστολίδη Σταύρο, διοργανώθηκε αγώνας καλαθοσφαίρισης στο Αλεξάνδρειο
Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, μεταξύ βετεράνων και εν
ενεργεία παικτών της ομάδας. Ο αγώνας που είχε
φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ήταν αφιερωμένος στην
μνήμη του πεσόντος στο καθήκον και πρώην Προέδρου της Ένωσης, Πυρονόμου Τσαλή Δημητρίου.
Από τους προσκεκλημένους και παρευρισκόμενους,
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
προκειμένου να διατεθούν στο Σωματείο φιλοξενίας
και φροντίδας παιδιών «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο
Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Τον αγώνα παρακολούθησε
πλήθος πυροσβεστικών υπαλλήλων συνοδευόμενοι
από τις οικογένειές τους, ενώ την εκδήλωση τίμησαν
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με την παρουσία τους ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος με έδρα την
Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων Βαρσάμης, ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Δημήτριος Κοντογιάννης, καθώς και ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, Αρχιπύραρχος Νικόλαος Αθάνατος. Στόχο της
Ε.Υ.Π.Σ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελεί
η δυνατότητα καθιέρωσης του αγώνα σε ετήσια βάση
με διεύρυνση της συμμετοχής ομάδων από Υπαλλήλους των Σωμάτων Ασφαλείας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε
προβολή τηλεοπτικού και φωτογραφικού αρχείου,
ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του πεσόντος. Στην οικογένεια του εκλιπόντος δόθηκε τιμητικά αναμνηστική ξύλινη προθήκη με την φανέλα
νούμερο 11 που έφερε ως παίκτης της ομάδας.
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
«ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ»
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
Με σύνθημα «ΔΩΣΕ ΕΛΠΙΔΑ-ΔΩΣΕ ΖΩΗ»,
το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης
και Αθλητισμού του Δήμου Ευρώτα, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου και
των Ελλήνων Ολυμπιονικών, διοργάνωσε στις 16
Φεβρουαρίου στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Βλαχιώτη», ένα ιδιαίτερο τουρνουά καλαθοσφαίρισης.
Στο πλαίσιο εκστρατείας για το Ροζ Φύλλο του
Αγώνα της Ζωής, οι Ακαδημίες Καλαθοσφαίρισης Αγοριών των ομάδων του Αστέρα Βλαχιώτη,
του Άρη Σκάλας, του Αθλητικού Πολιτιστικού
Συλλόγου Μάνης και του Αθλητικού Συλλόγου Αγ.
Ιωάννης Σπάρτης αγωνίστηκαν για τα παιδιά του
Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», συμμετέχοντας
ενεργά μέσα από αυτήν τη δράση ως ελάχιστη
ένδειξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς το
συνάνθρωπο και ειδικά προς το παιδί.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του
ο εμβληματικός Ολυμπιονίκης Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας
καλαθοσφαιριστής που έχει κερδίσει το Triple
Crown (Εθνικό κύπελλο & Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μαζί). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
θεατές και γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για την αξία της συμμετοχής στην
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
«Όραμα Ελπίδας», όσο και για την απλή και ακίνδυνη διαδικασία δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων, σε περίπτωση εθελοντή συμβατού δότη. Η
ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή, Ιατρό και Επιστημονικό Πρόεδρο του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», Στέλιο
Γραφάκο. Στο τέλος της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε Διαγωνισμός Βολών «BIG SHOES
Shooting Stars».
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
Το τμήμα Χιονοδρομίας της Αθλητικής Ένωσης
Πυροσβεστών Ελλάδος (Α.Ε.Π.Ε.), στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της για την ανάπτυξη και προώθηση
του εν λόγω αθλήματος, διοργάνωσε στις 20 Φεβρουαρίου το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας
στο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια στην πόλη της
Νάουσας. Η διοργάνωση, στην οποία έλαβαν μέρος
μέλη της Α.Ε.Π.Ε. από όλη την επικράτεια, στέφτηκε
με απόλυτη επιτυχία και οι συμμετέχοντες αθλητές-πυροσβέστες επέδειξαν εξαιρετικές επιδόσεις,
αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι ο Αθλητισμός
δεν είναι απλά μία υγιής διέξοδος, αλλά ενισχύει σωματικά και πνευματικά όλους όσοι εξασκούν το επάγγελμα του πυροσβέστη. Οι διακριθέντες αθλητές ανά
κατηγορία οι οποίοι ανέδειξαν το «ευ αγωνίζεσθαι»,
υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, είναι οι εξής:
• Στην κατηγορία Α1 (ελεύθερη κατάβαση με σκι)
1ος: Πυρστης Παπαδημητρίου Ιωάννης – 5η Ε.Μ.Α.Κ.
2ος: Πυρστης Τσιπνίδης Αλέξανδρος – Π.Υ. Βέροιας
3ος: Πυρστης Ψυλλιάς Ευάγγελος – ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αχαΐας

46
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

• Στην κατηγορία Α2 (ελεύθερη κατάβαση με σκι)
1ος: Πυρμος Ψυλλιάς Δημήτριος - ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αχαΐας
2ος: 
Πυρστης Αθανασόπουλος Βασίλειος – 6η
Ε.Μ.Α.Κ.
3ος: Πυρστης Παπακωνσταντίνου Δημήτριος – Α.Π.Σ.
• Στην κατηγορία χιονοσανίδας (ελεύθερη κατάβαση με SNOWBOARD)
1ος: Πυρστης Παπαλάμπρος Γεώργιος – Π.Υ. Θήβας
2ος: Πυρστης Σκριβάνος Διονύσιος – Π.Κ. Αίγινας
3ος: Πυρστης Ηλιόπουλος Αναστάσιος - ΔΙ.ΠΥ.Ν. Αχαΐας
• Στην κατηγορία άνω 45 ετών (ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ)
(ελεύθερη κατάβαση με σκι)
1ος: Π.Π.Υ. Ληφούσης Χρήστος – Π.Υ. Νάουσας
2ος: Πυρμος Αντωνίου Κυριάκος – 2η Ε.Μ.Α.Κ.
3ος: Πυρμος Μπαρτζώκας Στέργιος – Π.Υ. Καστοριάς

