
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Γιάννης Σταμούλης 

Αθήνα  Οκτώβριος 2016 

Η  28η Οκτωβρίου από τις 
σελίδες της «Πυροσβεστικής 

Ηχώ» 



 

Πρόλογος 

 

Το 1948 στην Αθήνα εκδίδεται ένα  πυροσβεστικό  μηνιαίο 

περιοδικό με τίτλο  "Πυροσβεστική Ηχώ". 

Εκδότης και διευθυντής της ο  Σωτήρης Γλυκοφρύδης, 

διαπρεπής δημοσιογράφος και συνεργάτης πολλών αθηναϊκών 

εφημερίδων της εποχής.  

Το πρώτο τεύχος της Ηχούς, σε σχήμα  διαστάσεων 24x33 

εκ., τυπώθηκε το Μάρτιο του 1948.  

Με ενδιαφέρουσα ύλη και μαχητική, για την επίλυση των 

δίκαιων προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, η Ηχώ 

κατέκτησε τις καρδιές του πυροσβεστόκοσμου και όχι μόνο, 

έτσι που η εμβέλειά της έγινε πολύ σύντομα Πανελλαδική.  

Το έντυπο κυκλοφόρησε  ως το 1956, όπου  σταμάτησε η 

έκδοσή του. Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας κυκλοφόρησαν  112 

τεύχη. 

Στα τεύχη του βρίσκονται μοναδικές πληροφορίες  και 

καταγραφές της Πυροσβεστικής Ιστορίας. 

 

Από τα πρώτα τεύχη του Περιοδικού, ιδιαίτερη σημασία έχει 

το υλικό που αναφέρεται στην συμμετοχή των Ελλήνων 

Πυροσβεστών στο έπος του 1940, με το γεγονός της μικρής 

χρονικής απόστασης, αλλά και τη συμμετοχή των 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στους πρώτους εορτασμούς της 

Εθνικής Επετείου του ΟΧΙ. 

 

Ένα μικρό αποθαύρισμα αυτού του υλικού αποτελεί  αφιέρωμα 

μνήμης για την προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος στο 

ηρωικό έπος του 1940. 

 

                                                                                                               

                                                                   Οκτώβριος 2016 

Γιάννης Σταμούλης 

Πρόεδρος  Δ.Σ.  

Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος 
 

 

 



ΕΞΩΦΥΛΛΑ - AΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940 

Το υπ. αριθ. 8 τεύχος του περιοδικού στις 30 Οκτωβρίου του 

1948, είναι αφιερωμένο στον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 

του 1940. Στο δίχρωμο εξώφυλλο, υπάρχει εικαστική σύνθεση 

του εμβλήματος του Π.Σ> με τον χάρτη της Ελλάδος, την 

Ακρόπολη και την 28η Οκτωβρίου  1940. 

Η ίδια σύνθεση θα χρησιμοποιηθεί και σε δύο μεταγενέστερα 

εξώφυλλα, στο τεύχος 20 του Οκτωβρίου 1949 και στο 

τεύχος 32 του Οκτωβρίου του 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

 



 

Στο τεύχος 21 του Νοεμβρίου του 1949 στο εξώφυλλο του 

περιοδικού, χρησιμοποιείται η φωτογραφία του Διοικητή της 

Π.Υ. Ξάνθης που καταθέτει δάφνινο στεφάνι στο Ηρώον της 

πόλης την ημέρα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. 

 



ΤΑ ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 

1940 

Στα επετειακά τεύχη του περιοδικού για τον εορτασμό του 

1940, δημοσιεύονται  πανηγυρικά κείμενα  για το νόημα του 

εορτασμού της επετείου.  

Το πρώτο κείμενο είναι του Ι. Πολίτη, τ. Υπουργού 

Εξωτερικών και τ. Πρεσβευτή στη Ρώμη και δημοσιεύεται στο 

8ο τεύχος του Οκτωβρίου του 1948 και έχει τίτλο: «Η 

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΣ, ΠΑΘΟΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ»   

 



 

 



 

 

 

 



Το δεύτερο κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος 21 του 

Νοεμβρίου 1949, γραμμένο από τον αξιωματικό του Π.Σ. 

Σταθμάρχη Α΄Γ. Αντωνόπουλο 

 



 

 



 



 

Το τρίτο κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος 32 του Οκτωβρίου 

του 1950, γραμμένο από τον τότε  Αρχηγό του Π.Σ. Ξεν. 

Αμμανίτη. 

 



 



 

Το τέταρτο κείμενο δημοσιεύεται στο τεύχος 33 του 

Νοεμβρίου του 1950, γραμμένο από τον Πυρ/τη Ν. Καστάνη. 

 



 

 

Τα «ρεπορτάζ» από τις εκδηλώσεις 

εορτασμών της επετείου από τις  

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 

Στα τεύχη του περιοδικού  βρίσκουμε σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά με τον εορτασμό της επετείου του ΟΧΙ από τις 

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε όλη την χώρα. Η φωτογραφική  

υποστήριξη των ειδήσεων αυτών αποτελούν σημαντικές 

ιστορικές αναφορές για την πυροσβεστική διαδρομή στον 

χρόνο. 

Στο τεύχος 8 του Οκτωβρίου του 1948 υπάρχει σημαντικό 

φωτογραφικό υλικό από την παρέλαση των Πυροσβεστικών 

Υπηρεσιών Αθηνών και Πειραιώς. 

 

 



 

 

 

 



          

 

 

 

Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα της περιγραφής της 

παρέλασης: 

«Ιδιαίτερη εντύπωση έκαμεν εμφάνισις του οχήματος με τους 

επ΄αυτού επιβαίνοντας πυροσβέστες  που έφερον τα 

καινουργή κόκκινα Αμερικάνικα σιδηρά κράνη, τας συκευάς 

οξυγόνου και τας εξ αμιάντου λευκάς στολάς διασώσεως αι 

οποίαι είναι απρόσβλητοι πυρός. ήτο δε τόσος ο ενθουσιασμός 

του κόσμου δια την πρωτοφανή επιβλητικότητα και 

μεγαλοπρέπεια της παρελάσεως της Π.Υ.Π. αλλά και δια την 

εξ αυτής αντίληψην της απολύτου κατοχυρώσεως του από της 

πλευράς της πυρασφάλειας, ώστε το εξεδήλωσε με 

χειροκροτήματα καθ όλη τη διάρκεια της διαδρομής της.» 

Στο τεύχος 9 του Νοεμβρίου του 1948 συνεχίζεται η 

παρουσίαση του εορτασμού της επετείου από Π.Υ. σε όλη τη 

χώρα 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Στο τεύχος 20 του Οκτωβρίου του 1949 αποτυπώνεται ο 

εορτασμός του ΟΧΙ στην Αθήνα και Πειραιά, σε ένα αφιέρωμα 



με το τον τίτλο «Η μεγαλειώδης παρέλασις της 28ης 

Οκτωβρίου».Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες: 

 

 



 

Στο τεύχος 21 του Νοεμβρίου του 1949 συνεχίζεται η 

αποτύπωση της συμμετοχής του εορτασμού της ΟΧΙ από το 

Πυροσβεστικό Σώμα. 

 

 

 

 



 

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ.Αντ.Τσιρογιάννης 

εν των μέσω του Διοικητού Π.Υ. Πειραιώς κ.Κ.Λούμον, του 

Διοικ.Β.Π.Σ. κ.Σ. Κλέωπα και άλλων αξιωματικών του Π.Σ. 

 

Ο Διοικητής της Π.Υ. Χαλκίδος κ.Δ.Ρέκκος καταθέτων 

στέφανον εις το Ηρώον των πεσόντων. 

 



 



 



 



 



 



 



Στο τεύχος 32 του Οκτωβρίου 1950 περιγράφεται η 

συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος στις εορταστικές 

εκδηλώσεις της πόλης του Πειραιά 

 



Στο τεύχος 33 του Νοεμβρίου 1950 περιγράφεται η 

συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος στις εορταστικές 

εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα  

 



 



 

 

 



 



 



Οι Έλληνες Πυροσβέστες στο Εθνικό Έπος 

του 1940 

Στα  πρώτα τεύχη του περιοδικού υπάρχουν εξαιρετικά 

κείμενα –προσωπικές αφηγηματικές περιγραφές 

πυροσβεστικών υπαλλήλων που μετείχαν στο «εθνικό έπος». 

Το κοντινό της χρονικής απόστασης από τα γεγονότα, κάνουν 

αυτές τις περιγραφές πραγματικά ιστορικά αρχεία. 

Στο τεύχος 5 του Ιουλίου του 1948 ο Διοικητής της Π.Υ. 

Ηρακλείου Κ. Καρδίτσης   περιγράφει τη μάχη του Ηρακλείου 

της Κρήτης: 

 



 



 



 

 

 

Στο τεύχος 8 του Οκτωβρίου του 1948 δημοσιεύεται το 

κείμενο με τον τίτλο «ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΥΚΑΣ». 

Περιγράφοντας τη συμμετοχή των Πυροσβεστών το Μάη του 

1941 στα Χανιά. 

 



 

 



Στο τεύχος 9 του Νοεμβρίου του 1948 δημοσιεύεται το 

κείμενο με τον τίτλο «Η συμμετοχή του Πυροσβεστικού 

Σώματος στο έπος του 1940», γραμμένο από τον Αρχιοδηγό 

Γρ.Ζώη,  το οποίο συνεχίζεται  στο τεύχος 10 του Δεκεμβρίου 

του 1948, το τεύχος 26 του Απριλίου του 1950 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

Στο τεύχος 22 του Νοεμβρίου του 1949 δημοσιεύεται το 

κείμενο με τον τίτλο «Αναμνήσεις της Αλβανίας», γραμμένο 

από τον Αρχιοδηγό Β΄Μιχ.Παγώνη.  

 



 

 

 



Το Ηρώον του Σώματος 

Ιδιαίτερα  σημαντικά είναι τα στοιχεία που δίνει το περιοδικό 

στα πρώτα τεύχη του, όπου σε μια σελίδα με τον τίτλο «ΤΟ 

ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», δημοσιεύει φωτογραφίες και 

σύντομο ιστορικών των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους 

στις μέρες του πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου.  

 

 

                                 Τεύχος 1 Μάρτιος 1948 



 

Τεύχος 2 Μάιος 1948 



 

Τεύχος 3 Ιούνιος 1948 



 

Τεύχος 4 Ιούνιος 1948 



 

Τεύχος 5 Ιούλιος 1948 



 

 

Ο επίλογος σε αυτό το μικρό ιστορικό αφιέρωμα μνήμης δεν 

μπορεί παρά να ολοκληρωθεί από λόγια «ιστορικά» από τις 

κιτρινισμένες σελίδες του μοναδικού αυτού περιοδικού, που 

ευτυχώς τα 35 πρώτα τεύχη του διασώθηκαν και ευρίσκονται 

ασφαλή από τη φθορά του χρόνου στο Πυροσβεστικό Μουσείο. 

Γι’ αυτή λοιπόν τη συγκλονιστική σελίδα της ελληνικής 

ιστορίας, ο Στρατάρχης Α. Παπάγος στο 32ο τεύχος της Π.Η. 

του Οκτωβρίου του 1950 μεταξύ των άλλων σημειώνει: «το 

έθνος των Ελλήνων ολόκληρος εξηγέρθη ως εις άνθρωπος 

κατά της επιβουλής πολέμησε και νίκησε. Δι αυτό ο πόλεμος 

αυτός περισσότερο από κάθε άλλον υπήρξε πόλεμος του Λαού. 

Υπήρξε κατεξοχήν νίκη των ηθικών δυνάμεων , νίκη του 

ηθικού.» 

Στο ίδιο τεύχος σε δικό του κείμενο, ο εκδότης της Π.Η. 

Σ.Γλυκοφρίδης σημειώνει: «Το ελληνικό ΟΧΙ της φλογερής 

ελεύθερης ελληνικής ψυχής, δεν ανάγκασε μόνο τις 

σιδηρόφρακτες φάλαγγες μιας μεγάλης αυτοκρατορίας  

50000000 να γυρίσουν πίσω σκορπισμένες και ντροπιασμένες. 

Δεν εξανάγκασε Την στρατοκράτειρα που είχε κατακτήσει την 

Ευρώπη να σταματήσει και να ρίξει τις δυνάμεις της για να 

σώσει την κυνδινεύουσα σύμμαχό της. Η εξάμηνος νίκη της 

Ελλάδος μας άλλαξε τον ρουν του ποταμιού που είχε 

πλημμυρίσει τον κόσμο και έδειξε στην κατακτημένη 

ανθρωπότητα τον τρόπο που οι λαοί βρίσκουν την λεωφόρο 

του καθήκοντος, της τιμής και της ελευθερίας. 

Η 28η Οκτωβρίου θα έπρεπε να καθιερωθεί ως εθνική ημέρα 

όλου του ελεύθερου κόσμου. Γιατί το ελληνικό ΟΧΙ έδωσε την 

νίκη στον κόσμο. Αυτό εχάρισε την ελευθερία στους λαούς, 

Αυτό έσωσε τον πολιτισμό και την δημοκρατία. Αυτό  έσχισε 

τον κατάμαυρο ουρανό για να λάμψει και διαχυθεί πάλι στον 

κόσμο το Φως.»  

 


