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A

πό το 1911 έως σήμερα, 57 συνάδελφοί μας-22 εκ των οποίων χάθηκαν
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, μετά την ανάληψη
της δασοπυρόσβεσης από το Π.Σ το
1998-δεν επέστρεψαν ποτέ από το πεδίο της μάχης, αλλά θυσίασαν τη ζωή τους στον βωμό του
καθήκοντος. Προς τιμήν αυτών των ηρώων, ως ελάχιστο
δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης, έχει καθιερωθεί η Ημέρα
Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών να εορτάζεται στις 12
Νοεμβρίου, ημέρα θανάτου του Δόκιμου Πυροσβέστη Β΄
τάξεως Κωνσταντίνου Πούλιου, του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, που έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια
κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα επί της οδού
Θεοτοκοπούλου στη Θεσσαλονίκη.
Στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο «Μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών», στις εγκαταστάσεις του
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Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)
στο Χαλάνδρι, παρουσία του Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη π. Νεόφυτου Δοντά, του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Βασιλείου
Ματθαιόπουλου και της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους βου-
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ΚΡΗΤΗ,
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λευτές και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, εκπρόσωποι
του Υπουργείου και των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ.,
ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ., Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί
του Π.Σ., επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, των πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης, των συμβασιούχων πυροσβεστών, των εθελοντών πυροσβεστών, του συλλόγου πολιτικού προσωπικού του Π.Σ., των ενώσεων αποστράτων και συγγενείς
των πεσόντων.
Μετά την τελετή, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Σ.Κ.Ε. σύσκεψη για τον απολογισμό της
αντιπυρικής περιόδου έτους 2019 και παρουσιάστηκαν τα
αποτελέσματα του επιχειρησιακού έργου και τα στατιστικά
στοιχεία από τα οποία θα εξαχθούν συμπεράσματα για
την καλύτερη προετοιμασία όλων των φορέων Πολιτικής
Προστασίας, αναλύθηκαν οι μετεωρολογικές συνθήκες
του φετινού καλοκαιριού και τα αποτελέσματα των ερευνών και το προανακριτικό έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)
Πολλές ήταν οι εκδηλώσεις και οι σεμνές τελετές με δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, παρουσία συγγενών και
φίλων των εκλιπόντων συναδέλφων. Στον προαύλιο χώρο
των εγκαταστάσεων του Γραφείου Συντονιστή Επιχειρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο «Ηρώο Πεσόντων
Πυροσβεστών», πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από συγγενείς των πεσόντων, από βουλευτές, από
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την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Πατουλίδου, τον Συντονιστή Επιχειρήσεων, Υποστράτηγο Π.Σ. Σπυρίδωνα Βαρσάμη, εκπροσώπους στρατιωτικών αρχών, τοπικής αυτοδιοίκησης,
Ενώσεων Αποστράτων, καθώς και από συνδικαλιστικές
οργανώσεις υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ιδιαίτερη στιγμή απετέλεσε η κατάθεση στεφάνου από
τον υιό του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου που έπεσε
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος πριν από 77 χρόνια,
Δόκιμου Πυροσβέστη Β΄ τάξεως Κωνσταντίνου Πούλιου.
Στο «Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Σοφίας και των Θυγατέρων αυτής Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης» της Διεύθυνσης
Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Επιμνημόσυνη Δέηση, χοροστατούντος του
πρωτοπρεσβύτερου π. Παναγιώτη Ευσταθίου και παρισταμένων της Διοίκησης Π.Υ. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,
εκπροσώπων της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα
Αθηνών και πλήθος υπηρετούτων συναδέλφων. Ανάλογες
τελετές πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του 4ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Ηρακλείου Κρήτης, στη μνήμη
των πεσόντων Πυροσβεστών: Μαρκάκη Στυλιανού, Κορομηλά Νικολάου, Τζανάκη Ηρακλή και Γιαννοπουλάκη
Κωνσταντίνου. Στην Π.Υ. Κορίνθου στο μνημείο για τον
πεσόντα υπέρ του καθήκοντος Δόκιμο Ανθυποπυραγό
Αριστείδη Μουζακίτη και στην Π.Υ. Γυθείου στο μνημείο
του Πυράρχου Κωνσταντίνου Καστρή.
Θα ζείτε για πάντα στις μνήμες όλων! Αθάνατοι.

23

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

