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ην Τρίτη 19 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε
στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, το επετειακό-ιστορικό βιβλίο «ΠΟΕΥΠΣ –
Το συνδικάτο του Πυροσβέστη», του δημοσιογράφου Μανώλη
Σταυρακάκη. Το βιβλίο-ντοκουμέντο είναι αφιερωμένο στην ελληνική κοινωνία
και στους μαχητές της φωτιάς, άνδρες
και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς συμπληρώθηκαν 30 χρόνια
από την ίδρυση του πρώτου Σωματείου
Πυροσβεστών στη χώρα μας. Με την ευκαιρία αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αποφάσισε να προβεί στην
έκδοση ενός ιστορικού βιβλίου, για την
καταγραφή του χρονικού των αγώνων
των πρωτεργατών του συνδικαλιστικού
κινήματος και όσων τους διαδέχθηκαν.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, με
την αυστηρή χρονολογική παράθεση
των γεγονότων αποτυπώνεται πλήρως
η παρεμβατική, αγωνιστική δράση όλων
των Διοικητικών Συμβουλίων, τόσο της
Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, (Π.Ε.Υ.Π.Σ.) που
ιδρύθηκε το 1988, όσο και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος, (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.)
που τη διαδέχθηκε το 1999 και έχει σήμερα υπό τη σκέπη της 24 Περιφερειακές Ενώσεις και περίπου 7.000 μέλη. Ο
αναγνώστης έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για την εξέλιξη των συνδικαλιστικών αιτημάτων των πυροσβεστών

από τη γέννηση του συνδικάτου έως και
σήμερα.
Την εκδήλωση και παρουσίαση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς,
ενώ για το βιβλίο μίλησαν ο Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος της
Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. Κωνσταντίνος Πενταγιώτης.
Στο τέλος της παρουσίασης, τον λόγο
πήρε ο πρώτος πρόεδρος της Προσωρι-

νής Διοικούσας Επιτροπής της Π.Ε.Υ.Π.Σ.
Παναγιώτης Δρίτσας, στο πρόσωπο του
οποίου βραβεύτηκαν όλοι οι πρωτεργάτες του πρώτου πυροσβεστικού σωματείου στη χώρα μας, ενώ στο πρόσωπο
του συνάδελφου μας Άγγελου Μπαρμπαγιάννη, σε μια ιδιαίτερη συγκινητική
στιγμή, η Ομοσπονδία βράβευσε τους
ανώνυμους μαχητές του Πυροσβεστικού
Σώματος. Με την παρουσία τους τίμησαν
την Ομοσπονδία και την εκδήλωση, εκ
μέρους της Υφυπουργού Προστασίας
του Πολίτη, Κατερίνας Παπακώστα-Σιδηροπούλου, ο Επιπυραγός Ευάγγελος

Αρβυθάς, ο εκπρόσωπος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
από το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του
Κόμματος, Γεώργιος Μαλαγκωνιάρης,
ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας,
Βουλευτής Δράμας και Επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Δημήτριος Κυριαζίδης, ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής, Γεώργιος
Βλάχος, ο εκπρόσωπος του Κινήματος
Αλλαγής, πρώην Γενικός Γραμματέας
της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και υποψήφιος στον νότιο τομέα Αθηνών, Μιχάλης Χάλαρης,
ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Βουλευτής Β΄
Αθηνών, Χρήστος Κατσώτης, ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Ενότητας και πρώην
Γ.Γ.Π.Π. Τάσος Μαυρόπουλος.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την
παρουσία τους, οι Υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος
Κολοκούρης, Υπαρχηγός Υποστήριξης
Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων
με έδρα την Πάτρα, Υποστράτηγος ΠΣ
Αχιλλεύς Τζουβάρας, οι Διοικητές Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Αθηνών, Πειραιά και του Ε.Σ.Κ.Ε., Διευθυντές Διευθύνσεων του Α.Π.Σ., πλήθος
Ανώτατων και Ανώτερων Αξιωματικών.
Επίσης παρευρέθηκαν Επίτιμοι Αρχηγοί
και Υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών σωματείων και φορέων, καθώς και μεγάλος
αριθμός εν ενεργεία και εν αποστρατεία
συναδέλφων.
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