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Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ Βασίλης Ψωμάς

Τιμητική βράβευση για την προσφορά του οχηματαγωγού πλοίου
«Αγία Μαρίνα» της εταιρείας «ΔΟΛΥΧΙΟΣ Ν.Ε.»
Στις 9 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της Διοίκησης ΠυροΙΟΥΛΙΟΥ
σβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά, τελετή
βράβευσης με επίδοση τιμητικής πλακέτας, εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος, στον καπετάνιο του Επιβατηγού-Οχηματαγωγού πλοίου «Αγία
Μαρίνα» της εταιρείας «ΔΟΛΥΧΙΟΣ Ν.Ε.» κ. Πράπα
Ιωάννη, για τη δωρεάν μεταφορά καυσίμων σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια της νησιωτικής
Ελλάδας. Την πλακέτα επέδωσε ο Υπαρχηγός Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Δημοσθένης Αναγνωστάκης. Στην εκδήλωση
παρευρέθησαν ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με
έδρα τον Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος
Γιόβας, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά Αρχιπύραρχος Ιωάννης Σταμούλης και ο Υποπυραγός Παππάς Ηλίας.
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Εκπαίδευση-Ανάβαση στον Όλυμπο
από 7η και 8η Ε.Μ.ΑΚ
Στις 3 και 4 Ιουλίου, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των διοικήσεων της 7ης και
ΙΟΥΛΙΟΥ
8ης Ε.Μ.Α.Κ. πραγματοποιήθηκε από κοινού εκπαίδευση-ανάβαση στον Όλυμπο. Το πρόγραμμα
περιελάμβανε αναγνώριση μονοπατιών στη νοτιοδυτική
πλευρά του Ολύμπου, ανέβασμα στην ψηλότερη κορυφή
αυτού, το Πάνθεον (Μύτικας), διανυκτέρευση στον μετεωρολογικό σταθμό του Αγίου Αντωνίου στα 2.817μ. και επιστροφή την επόμενη ημέρα. Το διήμερο συνοδεύτηκε από
καιρό με αρκετές εναλλαγές, πρωτόγνωρες εμπειρίες για τους καινούργιους συναδέλφους, ικανοποίηση για τους
παλιούς και με περίσσεια διάθεση συνεργασίας καθώς και διάθεση-υπόσχεση συνέχισης τέτοιων ενεργειών και
δράσεων. Το πρόγραμμα ήταν υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση εκπαιδευτών της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.
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Δωρεά κουταβιών στην 1η Ε.ΜΑ.Κ.
Στις 4 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις της 1ης
Ε.Μ.Α.Κ. έγινε η παράδοση τεσσάρων κουΙΟΥΛΙΟΥ
ταβιών, ράτσας labrador retriever, που προέρχονται από δωρεά του εκτροφείου M.C
PALMHILL και της εταιρείας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, προκειμένου να ενταχθούν στο δυναμικό της Κυνοφιλικής Ομάδας,
για να αξιοποιηθούν στην έρευνα και διάσωση. Επίσης,
αρωγός σε αυτή την προσπάθεια ανανέωσης της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.
στάθηκε η εταιρεία NUTRA MEDICA και η κτηνίατρος Κατερίνα-Ευγενία Χ. Καρρά. Ως ένδειξη αναγνώρισης της
προσφοράς τους, ο Διοικητής της Μονάδας, Αρχιπύραρχος Στέφανος Κολοκούρης τους ευχαρίστησε και τους
απένειμε τιμητική πλακέτα.

Τρισάγιο στη μνήμη του Π.Π.Υ. Παπαθεοδώρου Ηλία
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Στις 9 Ιουλίου τελέστηκε τρισάγιο στη
μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου μας,
ΙΟΥΛΙΟΥ
Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης
Ηλία Παπαθεοδώρου, στον χώρο όπου πριν από πέντε
ακριβώς χρόνια, στις 09-07-2013, όταν ο αγαπημένος
συνάδελφος εν ώρα υπηρεσίας, επιβαίνοντας σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα κατά τη διάρκεια της περιπολίας
του, με χαρακτηριστικό κλήσης «Ήφαιστος», ενεπλάκη
σε τροχαίο ατύχημα, επί της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της οδού Γαλάζιας Ακτής στα Καλύβια του Δήμου Σαρωνικού. Στο τρισάγιο παρέστησαν
πλήθος συναδέλφων, ο Διοικητής Ανατολικής Αττικής,
Αρχιπύραρχος Χαράλαμπος Χιώνης, ο Διοικητής της
Π.Υ. Κορωπίου, Πύραρχος Βασίλειος Κοκμοτός, καθώς
και εκπρόσωποι της τοπικής και πολιτειακής αρχής του
τόπου.
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Χορηγία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 1η Ε.Μ.ΑΚ.
Εκδήλωση παράδοσης ενός φορείου,
για χρήση από την Ορειβατική Ομάδα
ΙΟΥΛΙΟΥ
Έρευνας-Διάσωσης της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. έπειτα
από δωρεάν χορηγία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις
της Μονάδας, παρουσία της Διοίκησης και υπαλλήλων,
από ομάδα του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τον επικεφαλής Τομεάρχη κ. Μακρή Ιωάννη. Την
εκδήλωσε πλαισίωσε επίδειξη του εξοπλισμού από τους
Σαμαρείτες.
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Μνημόσυνο για τους πεσόντες στον Κρεμαστό Λαγό
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Παρουσία του Δημάρχου Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, Γρηγόρη ΚωνσταΙΟΥΛΙΟΥ
ντέλλου των εκπροσώπων της τοπικής
Αυτοδιοίκησης των όμορων Δήμων Γλυφάδας και
Ελληνικού–Αργυρούπολης, της Διοίκησης του 8ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, εκπροσώπων των
ομοσπονδιών ΠΟΕΥΠΣ και ΕΑΠΣ, των εθελοντικών
οργανώσεων του Νοτίου Τομέα Αττικής, καθώς και
πλήθους συναδέλφων, τελέστηκε στις 16 Ιουλίου το
ετήσιο μνημόσυνο και κατάθεση στεφάνων για τους
πεσόντες πυροσβέστες Παύλο Σκούρτη και Ανδρέα
Μπόσινα, στη θέση Κρεμαστός Λαγός, στον Δήμο
Βούλας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το 1999, κατά
τη μετάβασή τους σε συμβάν πυρκαγιάς, όταν το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της
πορείας του.
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Καλλιτεχνική παρέμβαση
στον 3ο Π.Σ. Ιωαννίνων
Την είσοδο του 3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ιωαννίνων, κοσμεί από τον Ιούλιο αυτή
ΙΟΥΛΙΟΥ
η τοιχογραφία που φιλοτεχνήθηκε από τον
Αρχιπυροσβέστη Βραστό Βασίλειο. Με μεράκι, έμπνευση
και καλλιτεχνική διάθεση, αποδεικνύεται ότι οι συνάδελφοι
πυροσβέστες δεν επιχειρούν μόνο στο πεδίο της μάχης με
τις φλόγες κατάθεση όλων των δυνάμεών τους, αλλά κάνουν κατάθεση ψυχής και στην καθημερινότητα της Υπηρεσιακής τους ζωής.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας της Δημοκρατίας της Τσεχίας

1

Τρισάγιο στη μνήμη του Δόκιμου Ανθυποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη
Στις 17 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε τρισάγιο
στη μνήμη του Δόκιμου Ανθυποπυραγού
ΙΟΥΛΙΟΥ
Αριστείδη Μουζακίτη, ο οποίος έχασε τη
ζωή του πέρυσι, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, στην
πυρκαγιά στην περιοχή Άγιοι Απόστολοι, στο Ζευγολατιό
Κορινθίας. Το τρισάγιο τελέστηκε έξω από το χωριό Σουλινάρη του Δήμου Βέλου-Βόχας, του νομού Κορινθίας,
όπου και αρχικά τραυματίστηκε. Στην τελετή, από μέρους
του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέστησαν ο Επιχειρησιακός Συντονιστής με έδρα την Πάτρα, Υποστράτηγος ΠΣ
Νικόλαος Νικολακόπουλος, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, Αρχιπύραρχος Θεόδωρος Λαρέζος, ο Διοικητής της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Αρχιπύραρχος Στέφανος Κολοκούρης,
ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης και ο Διοικητής Π.Υ. Κορίνθου, Πύραρχος Βλάσιος Μπρακούλιας.
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Την 1η Αυγούστου, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Μεγάρων υποδέχτηκε τον
Πρέσβη της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Jan Bondy,
προκειμένου να δεχτεί της ευχαριστίες της Τσεχίας,
για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς που
εκδηλώθηκε στην Κινέττα Μεγάρων στις 23 Ιουλίου,
καθώς στην εν λόγω περιοχή παραθέριζαν πολίτες
της Δημοκρατίας της Τσεχίας, χωρίς να υπάρξει
κίνδυνος για την ακεραιότητα και τη ζωή τους. Ο
Πρέσβης εξέφρασε την επιθυμία του Υπουργείου
Εξωτερικών της Τσεχίας να προβεί σε έμπρακτη
στήριξη της Π.Υ. Μεγάρων, καλύπτοντας ανάγκες που θα ενδυναμώσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν επίσης ο Αναπληρωτής Πρέσβης, Milan Fisher, ο Διοικητής Διοίκησης Π.Υ.
Δυτ. Αττικής, Αρχιπύραρχος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Διοικητής της Π.Υ. Μεγάρων, Επιπυραγός Δημήτριος
Καϊάφας και ο Υποδιοικητής, Επιπυραγός Γεώργιος Αρτινιός.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Αιμοδοσία από Π.Υ. Πύργου, Π.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας και Π.Κ. Κρεστένων
ΜΑΪΟΣ

Ανακατασκευή οχήματος ΠΣ 1786 στην Π.Υ. Κοζάνης
Στις 20 Ιουλίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής του υδροφόρου πυΙΟΥΛΙΟΥ
ροσβεστικού οχήματος ΠΣ 1786 STEYR
680M3, 6x6, χωρητικότητας 2.5 tn, έτους κατασκευής
1984, της Π.Υ. Κοζάνης. Για τις απαιτούμενες εργασίες
προσφέρθηκαν τα αναγκαία υλικά, χρώματα και βερνίκια
από τον Δήμο Βοΐου, τα απαιτούμενα ανταλλακτικά από
το 315 ΣΠΤΧ (Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού)-3ος Λόχος
και την ΔΕΗ ΑΕ-Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ τα αυτοκόλλητα διακριτικά του οχήματος ήταν μια ευγενική και φιλότιμη χορηγία του Π.Π.Υ. Θεοδοσιάδη Ιωάννη. Οι εργασίες ανακατασκευής πραγματοποιήθηκαν εντός των εγκαταστάσεων
της Π.Υ. Κοζάνης από τον Προϊστάμενο Γραφείου Κίνησης, Πυρονόμο Αντωνιάδη Δημήτριο και τους Πυροσβέστες Πολυχρονιάδη Ιωάννη, Μπαλασούδη Δημήτριο και Π.Π.Υ. Θεοδοσιάδη Ιωάννη. Το ανακατασκευασμένο
πλέον όχημα έχει τεθεί στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Π.Κ. Νεάπολης Κοζάνης.
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Σε μια συμβολική και ουσιαστική κίνηση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης,
απέναντι στους πυρόπληκτους της Αττικής, προχώρησαν οι πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου και των Πυροσβεστικών Κλιμακίων
Αρχαίας Ολυμπίας και Κρεστένων στις εγκαταστάσεις του σταθμού αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Πύργου. «Ο Νομός Ηλείας έχει περάσει από τη δύσκολη αυτή κατάσταση. Είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι και δεν θέλαμε να το ξαναδούμε αυτό, ούτε
στα όνειρά μας. Παρ όλα αυτά η πραγματικότητα
μας ξεπερνά. Γι’ αυτόν το λόγο προβήκαμε σε αυτή την κίνηση ανθρωπιάς, για να δείξουμε ότι είμαστε κοντά
στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη», σημείωσε ο Διοικητής της Π.Υ. Πύργου, Πύραρχος Γιάννης
Καραμαλίκης. Και η Διευθύντρια του σταθμού αιμοδοσίας, Κωνσταντίνα Πανέτα-Κωνσταντακοπούλου, τόνισε:
«Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μάχονται με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, οι
οποίοι προσέφεραν και το αίμα τους για τους τραυματίες και εγκαυματίες που το έχουν ανάγκη».
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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