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Απολογισμός Αντιπυρικής Περιόδου 2017 –
Ημερίδα για την «Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης
και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς»

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου
Τόσκα, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη
Καπάκη, του Αρχηγού του Π.Σ. Αντιστρατήγου ΠΣ Βασίλειου Καπέλιου και σύσσωμης της ηγεσίας του
Πυροσβεστικού Σώματος πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου,
σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου ΤΤΤΑΝΙΑ, ο απολογισμός της Αντιπυρικής Περιόδου 2017 και η παρουσίαση του
έργου «Ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία του Π.Σ με την Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020
και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία του ο Αρχηγός Π.Σ., Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της αντιπυρικής περιόδου, η οποία αφιερώθηκε στον αείμνηστο συνάδελφο, Δόκιμο Ανθυποπυραγό Μουζακίτη Αριστείδη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκα-

γιάς. Τόνισε ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες, τόσο σε θέματα που αφορούσαν το προσωπικό αλλά και τα μέσα. Με το τελικό αποτέλεσμα όμως, επιβεβαιώθηκε ότι η συνεργασία με όλους τους φορείς, η αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας, η ευελιξία στη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του προσωπικού, ήταν παράγοντες που ενίσχυσαν το επιχειρησιακό έργο.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας
και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης επισήμαναν ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσε τον καλύτερό
του εαυτό και παρόλο που είχαμε πολλές πυρκαγιές, οι καμένες
εκτάσεις ήταν λιγότερες.
Τα αποτελέσματα του επιχειρησιακού έργου για την αντιπυρική περίοδο 2017, παρουσίασε η Επιπυραγός Ζησούλα Ντάσιου,
(MSc Δασολόγος). Ο Αντιπύραρχος Αριστοτέλης Παπαδόπουλος,
(PhD Μετεωρολόγος), παρουσίασε την επίδραση του καιρού στις
φετινές πυρκαγιές στη χώρα μας και στο τέλος ο Διευθυντής της
Δ.Α.Ε.Ε. Αντιπύραρχος Χρήστος Καλογερόπουλος, εξέθεσε τον
απολογισμό του ανακριτικού έργου.

Εγκαίνια Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περάματος
Στις 3 Νοεμβρίου παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας Γιάννη Καπάκη και άλλων αρχών και φορέων του
Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Περάματος στον δήμο Μυλοποτάμου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην τελετή παρέστησαν ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ.
Κρήτης, Αρχιπύραρχος Ιωάννης Μαραγκάκης, οι Διοικητές Π.Υ.
Νομών Ρεθύμνου, Πύραρχος Νικόλαος Λαγουδάκης, Χανίων,
Πύραρχος Δημοσθένης Μπουντουράκης, Λασιθίου, Αντιπύραρχος Μιχαήλ Βασιλάκης, Αξιωματικοί, Πυροσβέστες καθώς και
πλήθος κόσμου.

Σε εκδήλωση που ακολούθησε στο ξενοδοχείο «Club Marine
Grecotel» έγινε απονομή βραβείων σε εθελοντικές ομάδες, ΕθεΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH 3
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λοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Ορειβατικού Συλλόγου και σε εθελοντές των δήμων που καθ’ όλη τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου περιφρουρούσαν τις δασικές
εκτάσεις και συνεπικουρούσαν το έργο της πυρόσβεσης. Στην ίδια

εκδήλωση βραβεύτηκαν ο πυροσβέστης Αντωνάκης Κων. και ο
Π.Π.Υ. Γαβαλάς Εμ. καθώς και οι εφημερίδες «Ρεθεμνιώτικα Νέα»,
«Κρητική Επιθεώρηση» και ο τηλεοπτικός σταθμός «Νέα Τηλεόραση» για τη συνεισφορά τους στην ενημέρωση των πολιτών.

Τελετές ολοκλήρωσης βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης
Δοκίμων Ανθυποπυραγών & Πυροσβεστών

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΠΒ
Θήβας και στο ΚΕΤΘ Αυλώνα η τελετή ολοκλήρωσης της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης των πρωτοετών Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντίστοιχα. Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων Αυλώνα, παρέστη ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, ο
οποίος επέδωσε στους Δόκιμους Πυροσβέστες τα αποφοιτήρια,
εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στον Διοικητή Λόχου Υποπυραγό Βλαχογιάννη Αλέξανδρο και στον Υποδιοικητή Υποπυραγό Βασβατέκη
Σωτήριο και ευχαριστώντας τη Διοίκηση του ΚΕΤΘ για τις συνθήκες διαβίωσης των Δοκίμων. Στην εκδήλωση παρέστησαν επί4 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH

σης ο Υποστράτηγος (ΤΘ) Βασίλειος Παπαδόπουλος, Διευθυντής
ΔΙΤ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Ταξίαρχος (ΤΘ) Δημήτριος Σιγουλάκης, Διοικητής ΚΕΤΘ και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης.
Στην αντίστοιχη τελετή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού
Θήβας για τους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς, το Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών, Αντιπύραρχος Δημήτριος Καλιανιώτης. Στους τρεις πρώτους στην αξιολόγηση κάθε Κέντρου, απονεμήθηκε από τις Διοικήσεις το διακριτικό σήμα του «ΜΑΧΗΤΗ», που θα φέρουν κατά
τη διάρκεια φοίτησής τους στις Σχολές. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συγγενών των Δοκίμων.
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Hμερίδα «Πολιτική Προστασία στις Ευρωπαϊκές
Πρωτεύουσες»

Η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσαν από 8 έως 10 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στο πλαίσιο του τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής
(F.E.U.), ημερίδα με θέμα την «Πολιτική Προστασία στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες». Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, η οποία τόνισε ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε σχέση με τα τεκταινόμενα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση καταστροφικών φαινομένων.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΠΣ, Πύραρχος Γιάννης Σταμούλης, επεσήμανε ότι η φιλοξενία στην Αθήνα στελεχών της Πυροσβεστικής

από 19 χώρες της Ευρώπης, αποτελεί μια σημαντική δράση για
την εμπέδωση των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα εθνικά συστήματα πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη, αλλά κυρίως για την εξεύρεση των βέλτιστων
προτάσεων για την επίλυσή τους, χρησιμοποιώντας την κοινή
εμπειρία και την επαγγελματική γνώση τόσων πολλών στελεχών
από όλη την ευρωπαϊκή κοιτίδα.
Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, o Αρχηγός του Π.Σ.
Αντιστράτηγος ΠΣ, Βασίλειος Καπέλιος και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αξιωματικών της Ευρώπης
(F.E.U.) Chris Addiers.

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών και Ημέρα Τιμής
Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος

Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών», καθώς είναι η ημέρα θανάτου του πρώτου
πυροσβεστικού υπαλλήλου, του Δόκιμου πυροσβέστη Β΄ τάξεως
Κων/νου Πούλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του 74 χρόνια πριν, σε
κατάσβεση πυρκαγιάς στη Θεσσαλονίκη. Φέτος συνέπεσε με την

Κυριακή που διαβάζεται στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο του Καλού
Σαμαρείτη, καθιερωμένη ως «Ημέρα Τιμής Αποστράτων Πυροσβεστικού Σώματος».
Τη διπλή εορταστική τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο
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Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, ο
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,
Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, σύσσωμη η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και αντιπροσωπεία των Ενώσεων Αποστράτων, συγγενείς
των πεσόντων πυροσβεστών και πλήθος συναδέλφων, εν ενεργεία και αποστράτων.
Μετά τη δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε

στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου εντός της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής στο Χαλάνδρι, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Κ.Ε. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ε.Μ.Α.Κ. Κλήση Ζωής», της Αθηνάς Κρικέλη. Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους «πύρινους ανθρώπους»
της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του οργανισμού παραγωγής Εllopia Films USA, με πρωταγωνιστές τους πυροσβέστες
της 8ης, 2ης και 1ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς επίσης του Πυροσβεστικού
Σώματος Νέας Υόρκης και West Haven, το οποίο είναι διαθέσιμο
στο YouTube, στο DOCUMENTARY CHANNEL ELLOPIA.

Βράβευση της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ENEΡΓΕΙΑΚΗ»

Στις 23 Νοεμβρίου ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος συναντήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ENEΡΓΕΙΑΚΗ», η οποία προέβη στην
πλήρη ανακατασκευή και διαμόρφωση, εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δερβενοχωρίων.

Αναγνωρίζοντας
την πολύτιμη προσφορά τους, απένειμε τιμητική αναμνηστική πλακέτα στους εκπροσώπους της εταιρείας,
Ευστάθιο Χαραλαμπίδη, Διευθυντή
Κατασκευής Νέων Έργων και Δημήτριο Τζιατζιούλη, Πολιτικό
Μηχανικό, Προϊστάμενο Έργων. Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι της εταιρείας παρέδωσαν στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος λεύκωμα αφιερωμένο στην κατασκευή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στην απονομή επίσης, παρέστη ο Διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δερβενοχωρίων, Υποπυραγός Βλαχογιάννης Αλέξανδρος.

Ανάβαση στις κορυφές του Ολύμπου
Η θέση του Αρχηγού απαιτεί συνεχή εγρήγορση, καίριες αποφάσεις σε προκλήσεις και πορεία σε δύσβατα μονοπάτια! Επιβεβαιώνοντας τα χαρακτηριστικά αυτά, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος, στις 25 και 26
Νοεμβρίου, έκανε την παραπάνω ρήση-πρόκληση, πράξη ανεβαίνοντας στις χιονισμένες ατραπούς του ψηλότερου βουνού της
χώρας, του Ολύμπου!
Αρχικά επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτόχωρου και με τη συνοδεία του Διοικητή, Επιπυρα6 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH
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γού Αναστάσιου Καρατζά, περιηγήθηκε στα μονοπάτια του Ενιπέα και ξεναγήθηκε στο σπήλαιο του Αγίου Διονυσίου. Το Σάββατο το βράδυ φιλοξενήθηκε στο στρατόπεδο ΚΕΟΑΧ (Κέντρο
Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών) και το πρωί
μαζί με τον Διοικητή της 8ης ΕΜΑΚ, Επιπυραγό Λάμπρο Κίτσιο
και άνδρες της μονάδας, πραγματοποίησε ανάβαση στον Όλυμπο, φτάνοντας στο χιονοσκεπές διάσελο του Αγίου Αντωνίου σε
υψόμετρο 2.650 μέτρων. Το καταφύγιο του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται στην τέταρτη ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, με υψόμετρο 2.815 μέτρα, και αποτέλεσε για αρκετές δεκαετίες μετεωρολογικό κέντρο του Μετεωρολογικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ξεκινώντας το ταξίδι της επιστροφής στην Αθήνα, επισκέφθηκε
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελασσόνας, όπου τον υποδέχθηκε

ο Διοικητής, Επιπυραγός Ελευθέριος Μουλτσιάς και οι υπάλληλοι της βάρδιας. Τελευταία στάση πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις της 8ης ΕΜΑΚ που βρίσκονται στην Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας.
Ο Αρχηγός κ. Καπέλιος ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους
πυροσβέστες στις υπηρεσίες που επισκέφτηκε, για την υπέρβαση
στο έργο τους και τη συνεχή ετοιμότητά τους, διαβεβαιώνοντάς
τους πως βρίσκεται δίπλα τους. Ο δρόμος είναι κοινός με κύριο
στόχο την ασφάλεια και προστασία των πολιτών.
Σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αλλά και κατά την ανάβασή του στον Όλυμπο, τον συνόδευε ομάδα του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Ellopia Films
USA και η σκηνοθέτης και παραγωγός του ντοκιμαντέρ «E.M.A.K.
Κλήση Ζωής» της σειράς «Mt. Olympus», Αθηνά Κρικέλη.

Συνάντηση των Επικεφαλής Πυροσβεστικών και
Διασωστικών Υπηρεσιών Ελλάδας-Αλβανίας-Βουλγαρίας
και ΠΓΔΜ

Την 1η Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών
στην Πτολεμαΐδα, έλαβε χώρα η πρώτη τετραμερής συνάντηση
των Επικεφαλής Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και Διάσωσης Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Καπέλιος συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Υπηρεσιών Πυρόσβεσης και

Διάσωσης της Αλβανίας, Alfred Kristuli, τον Περιφερειακό Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας του Blagoevgrad της Βουλγαρίας,
Georgi Parmakov και τον Διευθυντή Υπηρεσιών Προστασίας και
Διάσωσης της ΠΓΔΜ, Adnan Dzaferoski και αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις
προοπτικές της διασυνοριακής συνεργασίας, με στόχο την αύξηΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH 7
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ση της ικανότητας των υπηρεσιών των τεσσάρων χωρών, για
παροχή έγκαιρης και αποτελεσματικής απόκρισης, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται με φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Συζήτησαν επίσης, για τη διεξαγωγή μιας
κοινής άσκησης πεδίου, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, την άνοιξη του 2018, καθώς και για την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό πυρόσβεσης και διάσωσης της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά
της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα»

Μια πρωτότυπη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για
τα παιδιά του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ», πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο της
Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», στις 11 Δεκεμβρίου, παρουσία
του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Νίκου Τόσκα, της Προέδρου του Συλλόγου, Μαριάννας Βαρδινογιάννη και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου ΠΣ Βασιλείου
Καπέλιου.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους
πυροσβέστες να πραγματοποιούν επίδειξη πυροσβεστικών επιχειρήσεων, καθώς η μπάντα του
Πυροσβεστικού Σώματος παιάνιζε χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ο Άγιος Βασίλης που κατέφτασε με
βραχιονοφόρο όχημα, ενθουσιάζοντας μικρούς και
μεγάλους μοίρασε μαζί με το ξωτικό του, δώρα στον
προαύλιο χώρο, ενώ πυροσβέστες της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.
καταρριχήθηκαν από την ταράτσα του κτιρίου από
μπαλκόνι σε μπαλκόνι, χαρίζοντας δώρα στα παι8 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH

διά που νοσηλεύονται στα δωμάτια του νοσοκομείου. Η εκδήλωση κατάφερε
να δώσει γιορτινό χρώμα στην καθημερινότητα των παιδιών, χαρίζοντάς τους
ξεχωριστές στιγμές ενθουσιασμού και χαράς. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
επίσης ο Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας και ο Διοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Αρχιπύραρχος Στέφανος Κολοκούρης.
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Βοήθεια στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας

Σε μια συμβολική τελετή στο δημαρχείο της Μάνδρας Αττικής,
και παρουσία του Αρχηγού, Αντιστρατήγου ΠΣ Βασιλείου Καπέλιου, το Πυροσβεστικό Σώμα, παρέδωσε στις 12 Δεκεμβρίου, τα
είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ανά την επικράτεια, για τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας. Συγκεντρώθηκαν είδη όπως τρόφιμα μακράς
διάρκειας, προϊόντα καθαρισμού, χαρτικά και είδη προσωπικής
και βρεφικής φροντίδας, που προσφέρθηκαν από υπαλλήλους
του σώματος που υπηρετούν σε Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα και
παραδόθηκαν στον δήμο για διανομή, ανάλογα με τις ανάγκες
των κατοίκων της πληγείσας περιοχής. Οι πυροσβέστες απέδειξαν για μια ακόμη φορά, στηρίζοντας εμπράκτως τους πλημμυροπαθείς συνανθρώπους μας, ότι βρίσκονται πάντα κοντά στον
πολίτη, όπου και όταν υπάρχει ανάγκη.

Παρόντες ήταν επίσης ο Διοικητής Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Συντονιστής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Ράμφος, ο Διοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Αρχιπύραρχος Στέφανος Κολοκούρης, ο Διοικητής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Αττικής, Αρχιπύραχος Ιάκωβος
Κλεφτοσπύρος και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Μεγάρων, Επιπυραγός Δημήτριος Καϊάφας. Την δημοτική αρχή
που παρέλαβε τα είδη πρώτης ανάγκης εκπροσώπησαν ο Αντιδήμαρχος Περικλής Ρόκας και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ερασμία Οικονόμου.

Εορταστικές εκδηλώσεις για
τους «Προστάτες Τρεις Παίδες εν Καμίνω»
Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λ.Α.Ε.Δ
(Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων) στην Αθήνα, η επίσημη τελετή Εορτασμού των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην τελετή παρέστησαν ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και
Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, η
εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Χαρά Καφαντάρη, ο βουλευτής της Ν.Δ. Μάξιμος Χαρακόπουλος
εκπροσωπώντας την αξιωματική Αντιπολίτευση, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, ο εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ.
Ευστάθιος Ανθόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μιχάλης Μιχαήλ,
ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης, ο
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών Τζα-

νέτος Φιλιππάκος, η βουλευτής της Ν.Δ. Άννα Καραμανλή, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, επίτιμοι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί και εκπρόσωποι των Ε.Δ. και
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Σ.Α., ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην Υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης. Την τελετή προλόγισε ο Υπαρχηγός
Υποστήριξης Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Σωτήριος Τερζούδης.
Το κυρίως μέρος της εκδήλωσης είχε αναλάβει η ομάδα της
«Πυροσβεστικής Επιθεώρησης» με τον Υποπυραγό Φλαμουράκη
Α. (PhD Χημικός) και την Πυρονόμο Τεγοπούλου Β. (Φιλόλογο) να
παρουσιάζουν την ιστορία και πορεία δημιουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος, με αρχειακό και σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό, από το 1833 έως σήμερα, συνδυάζοντας αφήγηση και «ζωντανή» εικόνα σε μια προσπάθεια απεικόνισης της «ατμόσφαιρας»
του τότε και του τώρα. Στη συνέχεια βραβεύτηκαν για διακεκριμένες πράξεις και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, οι:
πυροσβέστες Σγουράκης Ηλίας (από τον 9ο ΠΣ Αθηνών), Παπαζήσης Στέργιος και Κιμανετζής Νεκτάριος (από την Π.Υ. Βόλου), Αντι10 ΠYPOΣBEΣTIKH EΠIΘEΩPHΣH

πύραρχος Αριστείδης Κατιρτζίδης (από τη 2η Ε.Μ.Α.Κ.), ο Υποδιοικητής της 8ης Ε.Μ.Α.Κ., Επιπυραγός Παναγιώτης Κασκαμπάς, ο
Διοικητής της Π.Υ. Κατερίνης, Αντιπύραρχος Ευάγγελος Φαλάρας,
εκπροσωπώντας το σύνολο του προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του νομού Πιερίας, ο Διοικητής της Π.Υ. Ελευσίνας, Αρχιπύραρχος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Διοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., Αρχιπύραρχος Στέφανος Κολοκούρης και ο Διοικητής της Π.Υ. Μεγάρων, Επιπυραγός Δημήτριος Καϊάφας.
Για τη στήριξή της και την πολύτιμη προσφορά σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό προς το Πυροσβεστικό Σώμα, τιμήθηκε η Εταιρεία
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Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ»,
την οποία εκπροσώπησε ο κ. Ιάκωβος Περαντινός, μέλος του
διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, αναμνηστική πλακέτα και πυροσβεστικό πελεκίδιο απονεμήθηκαν στον πρώην Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο ε.α. Δημήτριο Καλατζή, για την αδιάλειπτη και αμέριστη συμπαράσταση και
προσφορά του στο Πυροσβεστικό Σώμα. Την εκδήλωση πλαισίωσε η ορχήστρα του Πυροσβεστικού Σώματος με ποικίλο μουσικό πρόγραμμα αλλά και μουσικά ακούσματα – δρώμενα έκπληξη, που ενθουσίασαν όλους τους προσκεκλημένους.
Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου τελέσθηκε η καθιερωμένη δοξολογία για τον εορτασμό των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω, στον Μητροπολιτικό Ναό
των Αθηνών, με πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας.

Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,
Νίκου Τόσκα, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Καπάκη, του Γενικού
Γραμματέα Συντονισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, Τζανέτου Φιλιππάκου και σύσσωμης της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ακούστηκαν και φέτος τα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τις μπάντες του Π.Σ. και
της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς. Στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις

22 και 29 Δεκεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, πυροσβέστες, πολιτικό προσωπικό και εθελοντές από Διευθύνσεις και Τμήματα του Αρχηγείου, του Ε.Σ.Κ.Ε
και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, αντάλλαξαν ευχές
για τις γιορτινές ημέρες της χριστιανοσύνης και για τον ερχομό
του νέου έτους.
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