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nάτεστην τοπ"iΙΠuροοβ<αnκήΥπrφιοiο, ο.υπ<ιιJ.rιλο.τnςοιwiοςπρόθυμοθο οοι; 
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όοοv βι:βαiωςyνωρlζιτικολι! ιονφόιιοφ'Ιοπι; 

•011.r:rτοιιρy;ο.;τοuι;. 

~ΗΗ•ιιλ<ΠοnΟΠχωρίι;λόy<>UΝΠΠ'Ο!l(mΙΟΙ 

ΥΠΗ~•6ρtν"""<..mποι;•9'-
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...,..μι-. 
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<μποιιίζΟvτ<'1μΙ.<<πόΜrιλο""'1Πψ<όuyρό"°"ιιπβροΜνι.ο""'~ξπ 

r(/11ο.οθαρίζ<τ01 τακmό π<><.Wi..,πστήnιοu~από 
ΠW<οβελόv«:,ξtρό.,W.0,<ό\nα~ 

r(/ ια~•01οοθόμwο \ύρωαιιότοοιa'tιθα>φiιm .. ι:λα6ιύανtοο•<"να 
·~•ιτσοmκό. aπό""'όν.,,/φοανtαξφό<λαδο!. Κλοδοόποu 

<tόΙΙW>UΟΙiβρkιο..,.01 -οοό"'<Πt'f"βο•ρίπιινα~ 

ς!}~ο u1Ιi\ρ>.ονναtη•αοΜμοοήπφοοότερεc;Ι\ρUοιc;μ</οόcm>0> το μli<ος<ΟΟJ 
"""'°""" μΙΙΟΡ<i νο•ολόΟJΙ> οnοοοδή•οu.-iοιnς οολ<'ο;<01 τΟΟJ 

... οδομόμοτο<;. 

ς!} υ. ..... uπόρ><11ποοίνοΠ~6<ξομινο\ νιροοίναοηόρΦ-νφοόποuνα 
....,;ταοαοόμrucαvή ιοωuριοο\c;κοUσnς'fΙΟ m ........ τα<J•φοόαu,. --
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Οι~-t(οταδόοπ •;ναι οποτtλιομα<>Υθρι.'ιmνιιι; 

δραrτnpoόuιuιc; ••••il.ovto•cnouς-Ωτu/ιόyDuι;': 

& λnρόοιnοοίνομμο..,ιyο:οtωι.""ωοώv""Ρ"<Ι\'>όςμtQ(Ιο\•ιwτόοιδόοn. 

& ~ .... _.....μιτπ..,...,,...,τιός .01 ,..ρiςιπv λrl•nτ.,.αηό.ι.Μlιο.. 
προΜπtlι<Wομttρο,~ν. 

tiJAJl!Jill! , !!.! .Fι!ilφ.!1111 8.fflnj) 
Γ>Dιποοιιπpίαu.wδοοώνμαςο..;τ~ςl!UΡ<ΟΊ"iςοποιτιltσ1 πσuμi!οΜΟC>n 

βοιi&c>0όι.ω.ιμος.Γwιtt1ν°""""'"ιnςι~t""'"uι>ι<""""οτ•6όοπ&ινeσ 
πl)tιιι1ποιiνaξιιιν6ς6τ>: 

& r•""'6"""YOP<~•ιnφlon..,nάςamvl1no1Θρo<0tότnνol'tlnLJj>!l<ι\ncρio6o 
δn/ιο6ι\'""6tnν1 Μοlοu μt.φιιπv Jι" ()η"'6ρί«J 



ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ. ΚΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ 
"Ε>ιεl( κιrιiιστημο, ιpyοατά11ιο, βιοτvινiο ή 

οποιοδήποτε ιnι•είρ11σn; θί.Uις νσ την 

nροοτατιοiσιιςσnόΤn.,ωτιό; Πώς ••• • 

.. l!tτποο.W.ροφορίιςοπ το Γι>οt<ΙοΠ.,~iοςυl(Πuροοδοm•<ιl<;τnςοόλι><;οοu. 

Σιn•Κω ιο 1Γ>λί-ιWο>l2'lΟ-l3J33 •οιστn•aφ"""ωe.ίνή(μοςυ;ιdςιr>ςν<\οοu 
~~•Μ1 •01 t11οπόΜ!nονnοιό τοu~..,,.ι.ι.'ΙΙ'οτοςΝ<>μοοjΔωδ«a..<Ιοάι. 

λ• nρόιιιmιι .. ,&ρ0οιις....,ο6ιiπο1ι ι"""'fι>ncm,οιριν<><6j>οξοδi••><: ΟΥΤΕ(Νλ 
ιΥΡn, ρWιποι ...,. n-Βιm•ήνΊmρωlοιόU τ-"'"" 

ο.Τ1 ινtρyι1'\ πρtπι.1νο •6νό(Ί""'""'"Ι"'"Ρ"'"Ο<ήο; 
β. ίi••• •oτδMnAo<0<Iip>0-llo \tN"'""'~""'°'iboo;tnς <ιruc<lρnα<\ςoou· 
y.lxnxoprryn&.J"'°"_.b'°"'"'"_,,oj~ 

Εμιiςδ.ι:νθέλοuμενσπειοιtόσpι1ςy111σένσ 
μnά τnν πuρκοy~ό, ΑΣΠΡQΣΕΧΕ!! ! 
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ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ 

Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος 
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