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Συμμετοχή της Π.Υ. Π/Α Καλαμάτας
στον εορτασμό του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Π/Α Καλαμάτας συμμετείχε στον πενθήμερο εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας,
Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος έλαβε χώρα από 4 έως 8 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της 120 Π.Ε.Α. (Πτέρυγας Εκπαίδευσης
Αέρος). Καθ΄όλη τη διάρκεια των εορτασμών, λειτουργούσε στις
εγκαταστάσεις του Πολεμικού Αερολιμένα έκθεση αεροσκαφών

και άλλων οπλικών συστημάτων, ενώ η Υπηρεσία μας συμμετείχε
με ειδικό πυροσβεστικό όχημα και εξοπλισμό, καθώς και με βιτρίνα από πυροσβεστικές μινιατούρες, από την προσωπική συλλογή
του Πυρονόμου Προύντζου Νικολάου. Πλήθος κόσμου και σχολείων επισκέφτηκαν την έκθεση, ενημερώθηκαν από το προσωπικό της Υπηρεσίας μας και εντυπωσιάστηκαν από τα εκθέματα.

Εκπαίδευση 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.ΑΚ.
6η Ε.Μ.Α.Κ.

7η Ε.Μ.Α.Κ.

6η Ε.Μ.Α.Κ.

7η Ε.Μ.Α.Κ.

Δύο ακόμη κύκλοι εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 50 ωρών,
με αντικείμενο «Διάσωση και Διάσχιση Φαραγγιών» και «Ορειβασία-Αναρρίχηση-Βασικές Αρχές του βουνού-Διάσωση από
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8η Ε.Μ.Α.Κ.

βράχο» πραγματοποιήθηκαν από 6 έως 10 Νοεμβρίου, στην 6η
Ε.Μ.ΑΚ. και 7η Ε.Μ.Α.Κ. αντίστοιχα, στο πλαίσιο της συνεχούς
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, με στόχο τη βελτίωση της
επιχειρησιακής ετοιμότητας των πυροσβεστικών υπαλλήλων,
υπό την αιγίδα του Κ.Ε.Κ (Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης)–ΟΑΕΔ Λαμίας και με τη συνεργασία της «Hellas Canyon
Academy». Στην 6η Ε.Μ.Α.Κ. που εδρεύει στην Πάτρα, η θεωρητική εκπαίδευση έλαβε χώρα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε φαράγγια που βρίσκονται στις περιοχές Πουρναρόκαστρο Αχαΐας και Σεργούλα Αιτω-
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λοακαρνανίας, Στην 7η Ε.Μ.ΑΚ. που εδρεύει στη Λαμία, το θεωρητικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, ενώ το πρακτικό μέρος
διεξήχθη σε ορειβατικά πεδία ασκήσεων του Νομού Φθιώτιδας
και του Νομού Ευρυτανίας. Τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης για τη
διάσωση σε φαράγγια παρακολούθησαν 15 υπάλληλοι της 8ης
Ε.Μ.Α.Κ. οι οποίοι έλαβαν τη σχετική πιστοποίηση, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο Πήλιο Μαγνησίας. Πριν από την εκδήλωση προηγήθηκε επίδειξη κατάβασης
φαραγγιού.

8η Ε.Μ.Α.Κ.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια ψυχοκοινωνικής μέριμνας
στην Π.Υ.Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου ο πρώτος κύκλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που οργάνωσε η Π.Υ. Δ.Α.Α. σε συνεργασία
με τους συναδέλφους του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας
(Γ.Ψ.Μ.), στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, με σκοπό την ενημέρωση και συμβουλευτική σε θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικού ενδιαφέροντος και καθημερινότητας, σε ατομικό και εργασιακό επίπεδο. Την επιμέλεια στα παρεχόμενα σεμινάρια του πρώτου κύκλου, είχε η Αντιπύραρχος Καλλιόπη Βηλαρά, με βάση το
γνωστικό πεδίο της, ως Κοινωνικής Λειτουργού. Οι συνεργάτες
που πλαισίωσαν την εκπαίδευση είναι οι: Πυραγός Σωτηροπούλου Γεωργία (Ψυχολόγος), Πυρονόμος Στεφόπουλος Χρήστος
(Κοινωνικός Λειτουργός), Πυρονόμος Παπαιωάννου Σταυρούλα
(Φ.Π.Ψ.). Η δραστηριότητα θα συνεχιστεί με νέο κύκλο σεμιναρίων, για να καταστεί δυνατόν να παρακολουθήσει την εκπαίδευση, το σύνολο της Υπηρεσίας.

Εκπαιδευτικές Δράσεις από το Π.Κ. Πλωμαρίου,
την Π.Υ. Γουμένισσας και την Π.Υ. Καλαμπάκας
Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πλωμαρίου σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου
Παπάδου, πραγματοποίησαν στις 9 Νοεμβρίου, δράση με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών σε θέματα
πυρκαγιάς και σεισμών. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την πρόληψη, αλλά και τους τρόπους αντίδρασης σε περίπτωση πυρκαγιάς (αστικής ή δασικής) και γνώρισαν τον εξοπλισμό και τον τρόπο
λειτουργίας ενός πυροσβεστικού οχήματος. Η ενθουσιώδης υποδοχή των παιδιών και των εκπαιδευτικών, άφησαν μια γλυκιά
γεύση αισιοδοξίας και ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι η γνώση και
η πρόληψη, όταν μάλιστα γίνονται βίωμα από νεαρή ηλικία, μειώνουν τις δυσάρεστες συνέπειες μιας πυρκαγιάς ή ενός σεισμού.
Τους μικρούς μαθητές του δημοτικού σχολείου Μεγάρχης Τρικάλων, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με τον εξοπλισμό και τα οχήματα

Π.Κ. Πλωμαρίου

της Υπηρεσίας, είχαν την ευκαιρία και την ευθύνη να εκπαιδεύσουν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι της Π.Υ. Καλαμπάκας, στις 28
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Νοεμβρίου. Οι επίδοξοι μικροί πυροσβέστες εξέφρασαν
στους συναδέλφους την επιθυμία για επανάληψη παρόμοιων δράσεων στο μέλλον!
Στις 5 Δεκεμβρίου, 23 μαθητές του διθέσιου Δημοτικού
Σχολείο Τούμπας, του Δήμου Παιονίας, επισκέφθηκαν
την Π.Υ. Γουμένισσας, όπου στον ειδικά διαμορφωμένο προαύλιο χώρο της υπηρεσίας, δοκίμασαν τις «πυροσβεστικές» τους ικανότητες στον «στίβο πυροσβεστικών
δοκιμασιών». Η αποδοχή ήταν συγκινητική αφού όλα τα
παιδιά δήλωσαν και συμμετείχαν από μία φορά τουλάχιστον, στη ρίψη νερού σε στόχο!

Π.Υ. Kαλαμπάκας

Π.Υ. Kαλαμπάκας

Π.Υ. Γουμένισσας

Eκπαιδευτική παρουσίαση «Επιπτώσεις στην υγεία
των πυροσβεστών από την εισπνοή καπνού»
Εκπαιδευτική παρουσίαση από τον Ιατρό του Πυροσβεστικού
Σώματος Επιπυραγό ΥΙ Ιωάννη Τσαβδαρίδη, με θέμα «Λειτουργία του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης-Επιπτώσεις στην υγεία
των πυροσβεστών από την εισπνοή καπνού», πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης. Την εκπαίδευση παρακολούθησε το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σταυρού και ακολούθησε
συζήτηση και ανάπτυξη θεμάτων-προτάσεων για την καλύτερη
λειτουργία της Υπηρεσίας.

Βράβευση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ύδρας

Tο Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ύδρας τίμησε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου ο Υδραϊκός Σύνδεσμος Πειραιά, για την προσφορά και τη δράση του στο νησί, στο πλαίσιο του εορτασμού
του Πολιούχου του νησιού, Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου,
36 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH

που περιλάμβανε Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου
Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, κ.κ. Εφραίμ και λιτάνευση της Ιεράς
Εικόνας, την οποία υποβάσταζαν Εθελοντές Πυροσβέστες. Ακολούθησε δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο του Πειραιά και βράβευση του Εθελοντικού Π.Κ. Ύδρας από την πρόεδρο του Υδραϊ-
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κού Συνδέσμου, Άννα Βάρκα-Μαυροειδάκου. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Προϊστάμενος του Κλιμακίου, Εθελοντής Πυροσβέστης, Κόκκος Παύλος. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Παναγιώτης Χατζηπέρος, βουλευτές της Α’ Πειραιά, ο Δήμαρχος Ύδρας,

Γεώργιος Κουκουδάκης, ο Διοικητής της ΑΕΝ Ύδρας, Αντιπλοίαρχος ΛΣ Δανόπουλος Ευάγγελος, ο Λιμενάρχης Ύδρας, Πλωτάρχης ΛΣ Μανδαλάκης Γεώργιος, ο Επιπυραγός Αστρινάκης
Γεώργιος, εκπροσωπώντας τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αργολίδας και πλήθος κόσμου.

Εκπαίδευση στον Προσομοιωτή «Fire Dragon»

Στον προσομοιωτή πυρκαγιάς «Fire Dragon» εκπαιδεύτηκαν από
20 έως 24 Νοεμβρίου, οι υπάλληλοι των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Kλιμακίων του Νομού Μεσσηνίας. Ο προσομοιωτής,
ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κάτω Κηφισιά, μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στο
λιμάνι της Καλαμάτας, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε πρακτικό επίπεδο οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Πρόκειται για ένα ειδι-

κά διαμορφωμένο κοντέινερ μήκους 12 μέτρων, το οποίο προσομοιάζει τις συνθήκες πυρκαγιάς σε κλειστούς χώρους και έχει τη
δυνατότητα να τροποποιείται στο εσωτερικό του, ώστε να καλύπτει ποικίλα σενάρια, παρέχοντας στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε «πραγματικές συνθήκες και χρόνο», με άμεσες κινήσεις για την αντιμετώπισή της
πυρκαγιάς.

1ο Athens Innovation Festival

Από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο το 1ο Athens Innovation Festival. Τρεις ημέρες αφιερωμένες στην καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματική
δημιουργία, με πολλές ευκαιρίες για πληροφόρηση, εκπαίδευση, δικτύωση, συνέργεια και συνεργασία. Στο WORKSHOP που
οργανώθηκε την πρώτη ημέρα, στη θεματική ενότητα «DronesΣύγχρονες Πρακτικές, Ψηφιακός Μετασχηματισμός» συμμετείχε

ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Βασιλειάδης. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν ερευνητές, ακαδημαϊκοί, επενδυτές, καινοτόμοι επιχειρηματίες και έμπειρα στελέχη πολλών φορέων της κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Οργανώθηκαν επίσης πολλά διαδραστικά εργαστήρια, παρουσιάσεις και συζητήσεις με όλες τις τάσεις
που διαμορφώνουν την καινοτομία στη χώρα μας.
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Εκπαίδευση στελεχών του Π.Σ. στο Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.
Από 27 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε από το
Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης
της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.) ο δεύτερος κύκλος του Σχολείου πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας, τακτικού επιπέδου (CIMIC Field
Worker’s Course). Αντικείμενο του συγκεκριμένου Σχολείου
είναι η εκπαίδευση στελεχών σε θεωρητικά, αλλά και πρακτικά αντικείμενα που αφορούν τις Τακτικές-Τεχνικές-Διαδικασίες, καθώς και το δόγμα της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας
(τεχνικές διαπραγμάτευσης, χρήση συνδέσμων, αντιμετώπιση
καταστάσεων και περιστατικών που απαντώνται σε πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον). Την εκπαίδευση, η οποία διεξήχθη απαρέγκλιτα στην αγγλική γλώσσα, παρακολούθησαν συνολικά 32 άτομα από επτά διαφορετικά κράτη (Αυστρία, Αίγυπτος,
Ελλάδα, Εσθονία, Κατάρ, Μαρόκο, Μπαχρέϊν), στελέχη των Ενόπλων δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και ιδιώτες.

Από το Π.Σ. συμμετείχαν ο Επιπυραγός Ποταμιάνος Αναστάσιος,
από την Δ.Π.Υ. Ν. Θεσσαλονίκης και ο Επιπυραγός Σπύρου Δημήτριος, από την 2η Ε.Μ.Α.Κ.

Εκδήλωση της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αχαΐας
για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Πυροσβέστη

Η 5η Δεκεμβρίου εορτάζεται κάθε χρόνο ως η διεθνής ημέρα
εθελοντισμού. Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα και ως ημέρα εθελοντή πυροσβέστη. Με αυτή την
αφορμή η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Αχαΐας, σε
εκδήλωση που διοργάνωσε στην αίθουσα τύπου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, επιβράβευσε τις εγγεγραμμένες στο
μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. εθελοντικές ομάδες Αχαΐας, για την πολύτιμη προσφορά τους στην αντιπυρική περίοδο 2017. Επίσης επιδόθηκαν τιμητικά διπλώματα εκ μέρους του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στους Εθελοντές Πυροσβέστες του 1ου Π.Σ.
Πατρών, Μάλλιο Ανδρέα και Θανόπουλο Κων/νο, για την πολυετή και ευδόκιμη προσφορά τους στον θεσμό του εθελοντή πυροσβέστη. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απένειμαν τιμητικούς επαίνους, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Παπαθεοδώρου Νικόλαος, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας, Κατσιφάρας Απόστολος, ο Ανιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Αλεξόπουλος Γρη38 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH

γόριος, ο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Γυφτάκης Νικόλαος, ο υπεύθυνος Πολιτικής προστασίας
Π.Ε. Αχαΐας, Μπάφας Ιωάννης, οι Αντιδήμαρχοι Πατρέων, Διονύσιος Πλέσσας και
Παναγιώτης Μελάς, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Ραυτακόπουλος Αθανάσιος. Το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε ο
Διοικητής ΠΕ.Π.Υ.Δυτ. Ελλάδας, Αρχιπύραρχος Κων/νος Κυριακόπουλος, ο Διοικητής Π.Υ.Ν. Αχαΐας, Πύραρχος Νικόλαος Ρουμελιώτης και Διοικητές-εκπρόσωποι των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Πυροσβεστικών Σταθμών της Αχαΐας.
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Άσκηση ετοιμότητας στα «ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.» Θεσσαλονίκης

Στις 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας του
2ου Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις
διϋλιστηρίων της επιχείρησης «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», στην
περιοχή των Διαβατών Θεσσαλονίκης. Το σενάριο της άσκησης
συμπεριλάμβανε κατάσβεση πυρκαγιάς στον δακτύλιο πλωτής

οροφής σε δεξαμενή αργού πετρελαίου, φωτιά λίμνης και διάσωση τραυματισμένου ατόμου στη λεκάνη ασφαλείας της δεξαμενής. Στην άσκηση συμμετείχαν 16 πυροσβεστικοί υπάλληλοι,
με τέσσερα οχήματα από τον 2ο Π.Σ. και δύο οχήματα από τον 6ο
Π.Σ. Θεσσαλονίκης. Από τα ΕΛ.ΠΕ έλαβαν μέρος τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και το ασθενοφόρο της επιχείρησης με συνολικό αριθμό ασκούμενου προσωπικού 17 άτομα.

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών από το Ε.Κ.Υ.Ζ.
στη 2η Ε.Μ.Α.Κ.
Από τις 13 έως τις 15 Δεκεμβρίου, το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής (Ε.Κ.Υ.Ζ.) διέθεσε δύο εκπαιδευτές, για να παράσχει στο προσωπικό της 2ης Ε.Μ.ΑΚ. δωρεάν εκπαίδευση που
αφορούσε τη βασική υποστήριξη ζωής, τη χρήση αυτόματου
εξωτερικού απινιδωτή, την εκμάθηση σωστής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση της συσκευής LifeVac, η οποία αναπτύχθηκε για την ανάνηψη ενός θύματος πνιγμονής. Το Ε.Κ.Υ.Ζ. χορήγησε δωρεάν στη 2η Ε.Μ.Α.Κ. τον
εξοπλισμό Πρώτων Βοηθειών, που περιλάμβανε σακίδιο πλάτης
με απινιδωτή, φιάλη οξυγόνου, παλμικό οξύμετρο, ασκό εμφυσήσεων και συσκευή LifeVac. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόσφερε στους πυροσβέστες τις βασικές γνώσεις πρώτων βοηθει-

ών που απαιτούνται, για να βοηθήσουν κάποιον που χρειάζεται
βοήθεια, μέχρι να έρθουν οι επαγγελματίες διασώστες.

Εορτασμός «Αγίων Τριών Παίδων Εν Καμίνω»
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, Αγίων Τριών εν
Καμίνω Παίδων, πραγματοποιήθηκαν ανά την επικράτεια δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχε η ηγεσία και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και σεβασμού.
Στο Ναΐδριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν για το έργο συμπαράστασης που προσέφεραν και προσφέρουν στην Π.Υ. Δράμας, τόσο κατά την δύσκολη περίοδο της αντιπυρικής περιόδου όσο και καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, η Αντιπεριφέρεια Δράμας, οι Δήμοι Δράμας, Προσοτσάνης και Παρανεστίου, η Διεύθυνση Δασών Δράμας και το Δασαρχείο, η Ανώτερη Διοίκηση Φρουράς και η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.
Η ΔΙ.ΠΥ.Ν. Λάρισας και ο 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρισας πραγματοποίησαν στην κεντρική πλαΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH 39

AΣKHΣH ORION
ΓEΓONOTA
2010
- ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
Π.Υ. Δράμας

ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λάρισας

τεία της πόλης επίδειξη πυροσβεστικού εξοπλισμού, μετά από
την δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου στη
Λάρισα. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.κ. Ιγνάτιος, εκπρόσωποι του Στρατού, της Πολεμικής Αεροπορίας, της
ΕΛ.ΑΣ., των αρχών της πόλης και πλήθος κόσμου.
Στη Θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία που τελέστηκε στο Ιερό
Παρεκκλήσιο της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της, Ελπίδος, Πίστεως και Αγάπης, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, χοροστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ.
Νικόλαος και την παρακολούθησαν με ευλάβεια, στελέχη και
προσωπικό του Α.Π.Σ., της Π.Υ. Δ.Α.Α. και άλλοι εκπρόσωποι.
Δοξολογίες τελέστηκαν και εορταστικές εκδηλώσεις οργανώθηκαν επίσης στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Κατερίνης, στον Ιερό

Π.Υ.Δ.Α.Α

Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Νικολάου στην Κοζάνη, στον Ιερό Ναό
Αγ. Νικολάου στην Καλαμάτα, στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στο Ρέθυμνο, στο
εκκλησάκι των Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω, στον προαύλιο
χώρο της Π.Υ. Ξάνθης και αλλού.

Τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του τμήματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Καβάλα, η τελετή καθομολόγησης των τριάντα πρώτων αποφοίτων του Διϊδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών
Καταστροφών», του ΤΕΙ ΑΜΘ και της Σχολής Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στην τελετή παρέστησαν ο Πρύτανης του ΤΕΙ ΑΜΘ, Δημήτριος Μπαντέκας, ο Αντιπρύτανης και
Διευθυντής του ΠΜΣ Δημήτριος Εμμανουλούδης, ο Αντιπρύτα40 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH

νης Δημήτριος Μαδυτινός, ο Συντονιστής Υποστήριξης του Α.Π.Σ.
Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου ΠΣ Βασίλειου
Καπέλιου, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης, καθηγητές και συγγενείς των αποφοίτων. Τον όρκο των αποφοίτων ανέγνωσε ο πρωτεύσας απόφοιτος, Επιπυραγός Ιωάννης Αράπης. Μεταξύ των τριάντα αποφοίτων, οι 23 προέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα.
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Άσκηση της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. στην εταιρεία
«BETA CAE Systems S.A.»

Άσκηση εκκένωσης-πυρκαγιάς στην εταιρεία λογισμικών συστημάτων «BETA CAE Sytems», στο Άνω Σχολάρι Θεσσαλονίκης, με
συμμετοχή 280 υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και
άριστη οργάνωση, στις 18 Δεκεμβρίου, από τη 2η Ε.Μ.Α.Κ. Το
σενάριο προέβλεπε μεταξύ άλλων, διάσωση ατόμου με φορείο

από το χώρο των μαγειρείων, όπου είχε ξεσπάσει η πυρκαγιά,
διάσωση ατόμου με βραχιονοφόρο όχημα από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, με τη συνδρομή πυροσβεστικών υπαλλήλων από
τον 3ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης και αναζήτηση ατόμου μέσα σε γραφεία του κτιρίου από την κυνοφιλική ομάδα της 2ης Ε.Μ.Α.Κ.

Άσκηση ετοιμότητας της Π.Υ. Α/Λ Μυτιλήνης

Άσκηση ετοιμότητας μερικής κλίμακας πραγματοποιήθηκε στις
24 Δεκεμβρίου, στον Διεθνή Αερολιμένα Μυτιλήνης «ΟΔΥΣΣΕ-

ΑΣ ΕΛΥΤΗΣ», με συμμετοχή όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται εντός του Αερολιμένα, της Π.Υ. Α/Λ Μυτιλήνης,
της Π.Υ. Μυτιλήνης που κλήθηκε προς ενίσχυση-συνδρομή
των πυροσβεστικών επιχειρήσεων, της ΕΛ.ΑΣ, του ΕΚΑΒ, της
ΥΠΑ, φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών
φύλαξης και ομάδα έξι εθελοντών της ΕΟΔ για παροχή πρώτων βοηθειών. Αφορούσε κατάσβεση πυρκαγιάς σε αεροσκάφος τύπου ATR-72 με διάσωση επιβαινόντων, καθώς το σενάριο προέβλεπε την υποχώρηση του ριναίου τροχού κατά την
φάση προσγείωσης.
Την άσκηση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Ευστράτιος Κύτελλης
και ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Βορείου Αιγαίου, Χαρίλαος Καλλίας.

«Φλόγα» αγάπης από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών
Στις 30 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία του 4ου Πυροσβεστικού
Σταθμού Αθηνών πραγματοποίησε επίσκεψη στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα». Πυροσβέστες και Αξιωματικοί του Σταθμού χάρισαν όμορφες στιγμές στα
παιδιά που νοσηλεύονται εντός του ιδρύματος. Μοίρασαν δώρα
στους μικρούς φίλους, οι οποίοι είχαν επιπλέον τη χαρά να ανέβουν στο πυροσβεστικό όχημα και να ρίξουν νερό με τον αυλό
υψηλής πίεσης. Με αυτή την πρωτοβουλία, η Διοίκηση και το
προσωπικό του 4ου Π.Σ. Αθηνών, θέλησαν να χαρίσουν λίγες
όμορφες στιγμές στα παιδιά που βρίσκονται μακριά από τη ζεστασιά του σπιτιού τους και δίνουν τον δικό τους δύσκολο αγώνα, τις
άγιες ημέρες των εορτών.
ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH 41
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Παιδικές χριστουγεννιάτικες γιορτές

Πλήθος εορταστικών χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων για τα παιδιά, οργάνωσαν πολλές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, το μήνα
Δεκέμβριο. Τα παιδιά των πυροσβεστικών υπαλλήλων του Λεκανοπεδίου Αττικής
παρακολούθησαν στις 3 Δεκεμβρίου, στο
θέατρο Ακροπόλ, την πρωτότυπη και φαντασμαγορική παράσταση «Αλεπού Αισωπού».
Πριν από την έναρξη της παράστασης, χαιρετισμό απεύθυνε ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Σωτήριος Τερζούδης, ενώ στο τέλος ο Άγιος Βασίλης μοίρασε χριστουγεννιάτικα
δώρα από τα παιδικά χωριά SOS, υπό τον ήχο χριστουγεννιάτικων
μελωδιών από τη Μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην χριστουγεννιάτικη γιορτή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Λαμίας και Ρεθύμνου, ο Άγιος Βασίλης ήρθε με το βραχιονοφόρο
όχημα και μοίρασε γλυκά και δώρα! Στη Λάρισα, η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας διοργάνωσε για τα μικρά πυροσβεστόπουλα τη γιορτή της, στις εγκα-

ταστάσεις παιδότοπου και τα ξεθέωσε στο παιχνίδι! Η Π.Υ. Αιγίου οργάνωσε, για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες, εκδήλωση
στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης» στο Αίγιο, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δ. Αιγιαλείας, την οποία
απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι! Η Αθλητική Ένωση Πυροσβεστών
Ελλάδας (Α.Ε.Π.Ε), προσκάλεσε τους μικρούς της φίλους, στις
εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Κ.Ε. για να παρακολουθήσουν την παράσταση του θεάτρου Σκιών Σπυρόπουλου, «Ο Καραγκιόζης πυροσβέστης και το καμένο δάσος».

Δράσεις και Δραστηριότητες της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Ημερίδα για την Πυρασφάλεια
Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτου Φιλιππάκου και των Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος, Υποστήριξης, Αντιστράτηγου ΠΣ, Σωτήριου Τερζούδη και Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγου ΠΣ, Ιωάννη Βασιλειάδη, διεξήχθη στις 30 Νοεμβρίου ημερίδα, με θέμα «Πυρασφάλεια
εγκαταστάσεων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»,
στο Αμφιθέατρο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά.
Ομιλητές στην ημερίδα ήταν αξιωματικοί του Πυροσβεστικού
Σώματος με εμπειρία στον τομέα της πυρασφάλειας: Πύραρχος
Αθανάσιος Χαμπίπης, Επιπυραγός Αθανάσιος Γκούνας, Επιπυραγός Χρήστος Τσαβαλόπουλος, Πυραγός Καλοβρεντής Αριστείδης,
Πυραγός Σαΐτης Αχιλλέας, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της NANOS FIREWORKS και Αντιπρόεδρος των Ελλήνων Πυροτεχνιτών Ελλάδος, Νάνος Σπυρίδων.
Τα γνωστικά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν το
42 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH

νομοθετικό πλαίσιο της Πυρασφαλείας στην Ελλάδα, τη λειτουργία των Γραφείων Πυρασφαλείας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες,
τις κατηγορίες και απαιτήσεις της πυροπροστασίας των κτιρίων,
όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλι-
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ών υγρών καυσίμων και αποθήκευσης αυτών, τις προδιαγραφές
μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, τη διαχείριση
εκτάκτων καταστάσεων σε εγκαταστάσεις με αυξημένες απαι-

τήσεις ασφαλείας και τέλος την ασφάλεια σε είδη πυροτεχνίας.
Στην εκδήλωση, την οποία προλόγισε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Αρχιπύραρχος Σπυρίδωνας Βαρσάμης,
παρευρέθησαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας,
ο Συντονιστής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ
Ιωάννης Ράμφος, ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου
Επιχειρήσεων, Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Φωστιέρης, εκπρόσωποι των αρχηγών των Ε.Δ. και Σ.Α., ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Αξιωματικοί του Π.Σ., καθηγητές του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αντιπροσωπείες από τη Σχολή
Εθνικής Ασφάλειας και τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ., σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και αντιπροσωπείες σπουδαστών των Σχολών Ε.Δ. και Σ.Α.

Εκπαίδευση στις πυρκαγιές υγρών καυσίμων

Η Πυροσβεστική Ακαδημία υλοποίησε κατά τους μήνες Νοέμβριο
& Δεκέμβριο μια μεγάλης έκτασης εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών
υγρών καυσίμων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πυρασφάλειας
των Ελληνικών Πετρελαίων. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε για
τους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς στο πεδίο ασκήσεων των ΕΛ.ΠΕ.
Ασπροπύργου και σε αυτήν συμμετείχαν 90 Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί του 2ου & 4ου έτους, χωρισμένοι σε 5 γκρουπ. Οι 120 Δόκιμοι
Πυροσβέστες της 81ης & 82ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής
Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας πραγματοποίησαν την εκπαίδευση στο
πεδίο ασκήσεων των ΕΛ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, επίσης σε 5 γκρουπ.
Οι Δόκιμοι είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση όλων των τύπων
πυροσβεστήρων, καθώς επίσης να κάνουν πυρόσβεση πυρκαγιών υγρών καυσίμων με εγκαταστάσεις ύδατος και αφρού, σε διάφορα σενάρια όπως φωτιά λίμνης, διαρροή κλπ, κάτω από απόλυ-

τα ρεαλιστικές συνθήκες, ώστε να αντιληφθούν τα μεγάλα πυροθερμικά φορτία που αναπτύσσονται, αλλά και τον ορθό τρόπο χρήσης των διάφορων κατασβεστικών υλικών.
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Εκπαίδευση σε απεγκλωβισμούς
από τροχαία

Ημερήσια εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών σε διαδικασίες απεγκλωβισμού θυμάτων
από τροχαία ατυχήματα, πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης οχημάτων ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε. στα Οινόφυτα, στις 28 Νοεμβρίου και στις 5 και 6 Δεκεμβρίου. Την οργάνωση
της εκπαίδευσης είχε αναλάβει ο Αντιπύραρχος,
Αθανάσιος Μπαλάφας, (1η Ε.Μ.Α.Κ.), ενώ διασωστικό όχημα διέθεσε η Π.Υ. Οινοφύτων. Οι Δόκιμοι
Ανθυποπυραγοί είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές απεγκλωβισμού κάνοντας χρήση όλων των διασωστικών εργαλείων.

Εκπαίδευση σε
μηχανοκίνητη κλίμακα
Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί 2ου και 4ου έτους,
εκπαιδεύτηκαν στη χρήση μηχανοκίνητης 30μετρης
κλίμακας, του 2ου Π.Σ. Αθηνών, προκειμένου να
εξοικειωθούν με το μεγάλο ύψος και την ασφαλή
εργασία σε τέτοιες συνθήκες.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Αγώνες Ξιφασκίας Ε.Δ. και Σ.Α.
Από 2 έως 3 Νοεμβρίου, η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, τη
διεξαγωγή των Αγώνων Πρωταθλήματος Ξιφασκίας, Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στη γενική κατάταξη των ομάδων, την
1η θέση κατέκτησε ο Στρατός Ξηράς, τη 2η θέση η ΕΛ.ΑΣ, και την 3η
θέση, η Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων Κύπρου. Η ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος κατέλαβε την 6η θέση, με τον Πυροσβέστη Γκέλια Γεώργιο στην 3η θέση στο Ξίφος Μονομαχίας Ανδρών και με την
Π.Π.Υ. Αραπίδου Μαρία στην 1η θέση στο Ξίφος Μονομαχίας Γυναικών. Αρχηγός της Ομάδας ήταν η Πυραγός Τσεντιμίδου Ελευθερία.

Πανελλήνιοι Αγώνες Πάλης Ε.Δ. και Σ.Α.
Στις 5 Νοεμβρίου διεξήχθησαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Πάλης, Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στο κλειστό γυμναστήριο του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου. Η Ομάδα του Πυροσβεστικού
Σώματος κατέλαβε την 3η θέση της γενικής κατάταξης. Την 1η θέση κατέλαβε ο Στρατός Ξηράς και τη 2η
θέση η ΕΛ.ΑΣ. Χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Ανθυποπυραγός Παυλίδης Θεοδόσιος, στην κατηγορία των
97 κιλών , ο Πυροσβέστης Σιαμίδης Ηρακλής, στην κατηγορία των 86 κιλών ελευθέρας πάλης, και ο Π.Π.Υ.
Μανουηλίδης Πέτρος στην κατηγορία των 71 κιλών στην ελληνορωμαϊκή πάλη. Χάλκινο Μετάλλιο κατέκτησε ο Δόκιμος Πυροσβέστης Τσάρδας Θεόδωρος, στην κατηγορία των 85 κιλών στην ελληνορωμαϊκή πάλη.
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ΓEΓONOTA - ΔPAΣTHPIOTHTEΣ

Διάκριση για το Πυροσβεστικό Σώμα
στο Bodybuilding
Μια μεγάλη διοργάνωση στο χώρο των Αγώνων Σωματικής Διάπλασης με αξιόλογες συμμετοχές
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του ξενοδοχείου Novotel
στην Αθήνα. Το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε και ανέδειξε με τη συμμετοχή του, ο Π.Π.Υ.
Παναγιώτης Κωνσταντάκος. Ο συνάδελφος κατέλαβε την πρώτη θέση στη μεσαία κατηγορία ανδρών
του πρωταθλήματος της WABBA (World Amateur Body Building Association), αποδεικνύοντας για
άλλη μια φορά ότι το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει όχι μόνο εύψυχο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά
και με δυναμικό σώμα!

Αγώνες Τοξοβολίας Ε.Δ. και Σ.Α.

Στις 9 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο «Δαίδαλος» της Σχολής Ικάρων, στη Δεκέλεια Αττικής, διεξήχθησαν οι αγώνες πρωταθλήματος Τοξοβολίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλεία,. Την 1η θέση κατέλαβε ο Στρατός Ξηράς, τη 2η
θέση η ΕΛ.ΑΣ. και την 3η θέση η Πολεμική Αεροπορία. Η ομά-

δα του Πυροσβεστικού
Σώματος στο ολυμπιακό
τόξο, αποτελούνταν από
την Επιπυραγό Φωτεινή
Βαβάτση (2η Ε.Μ.Α.Κ.),
η οποία κατέλαβε την 3η
θέση ατομικής κατάταξης γυναικών, τον Πυραγό Λουκάκη Ευάγγελο (Δ.Π.Υ. Ηρακλείου), που κατέλαβε την 7η
θέση ατομικής κατάταξης ανδρών και τον Υποπυραγό Ζαφειριάδη Ευστράτιο (Π.Υ. Ζακύνθου). Αρχηγός της Ομάδας ήταν ο Πυραγός Καλδέλλης Παναγιώτης.

Αγώνας δρόμου 10.000μ. στα Καλάβρυτα
Στις 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο ιστορικός αγώνας δρόμου που διεξάγεται κάθε χρόνο
στην μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων, με συνδιοργάνωση του Δήμου Καλαβρύτων και του
ΑΣΑΕΔ-ΓΕΕΘΑ. Ο αγώνας διεξάγεται με σκοπό να τιμηθεί η μνήμη των άδικων θυμάτων του
ολοκαυτώματος. Συμμετείχαν εκατοντάδες αθλητές, (ιδιώτες, στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α. και πολλοί σπουδαστές Παραγωγικών Σχολών). Το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε η Πρωταθλήτρια Πυρονόμος Ντενίζ Δημάκη, κατακτώντας τη 2η θέση στην γενική κατάταξη των γυναικών.

Φιλικός αγώνας υδατοσφαίρισης μεταξύ Εθνικής Ομάδας
Ε.Δ.-Σ.Α. και Εθνικής Ομάδας της Κίνας.
Η Κίνα ήταν η νικήτρια του παιχνιδιού που πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, με την Εθνική ομάδα των Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, στο κολυμβητήριο της Νέας
Σμύρνης, επικρατώντας με 11-8. Ο αγώνας που αποσκοπούσε
στην ευγενή προώθηση του ολυμπιακού αθλήματος στη χώρα
μας, προσέλκυσε την αθρόα προσέλευση φιλάθλων της υδατοσφαίρισης. Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε με τους: Υποπυραγό Λάππα Ηλία, τους Ανθυποπυραγούς Αφρουδάκη Χρήστο,
Θεοδωρόπουλο Αργύριο, Θωμάκο Ιωάννη και τον Αρχιπυροσβέστη Ανδρεάκο Θεόδωρο.
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