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12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα
Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών», καθώς
είναι η ημέρα θανάτου του πρώτου πυροσβεστικού υπαλλήλου, του 26χρονου Δόκιμου Πυροσβέστη Β΄ τάξεως, Κωνσταντίνου
Πούλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του 77 χρόνια πριν, σε κατάσβεση πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη
Θεσσαλονίκη. Εφέτος, τις εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη των
57 πεσόντων πυροσβεστών, που πραγματοποιήθηκαν στις
εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.), τίμησαν με την παρουσία τους, η Υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, η Υφυπουργός,
Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλης ο Αρχηγός του Π.Σ.
Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος. Επίσης παρέστησαν ο Βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος
ως εκπρόσωπος της Ν.Δ., η Βουλευτής Αττικής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Γενικός
Γραμματέας Συντονισμού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Τζανέτος Φιλιππάκος, ο απόστρατος Ανθυποπυραγός,
Μιχάλης Μιχαήλ ως εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε., εκπρόσωποι
των Αρχηγών Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Π.Σ., επίτιμοι Αρχηγοί
και Υπαρχηγοί του Σώματος, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών
οργανώσεων του Π.Σ., συγγενείς των πεσόντων, καθώς και
μεγάλος αριθμός αποστράτων και εν ενεργεία συναδέλφων.
Μετά από την επιμνημόσυνη δέηση, ακολούθησε κατάθεση
στεφάνων και αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού
Πυροσβεστικού Σώματος. Σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν
η Υπουργός και η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, οι

οποίες, μεταξύ άλλων, τόνισαν ότι είναι χρέος και καθήκον
της πολιτείας, όχι μόνο να μειώσουν τους κινδύνους που
αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στο πεδίο της φωτιάς, στο
πεδίο των πλημμυρών, των καταστροφών, των κάθε φύσεως
απειλών, που συνεχώς προσαυξάνονται, αλλά και να διαμορφώσουν τις κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας,
με την ενίσχυση τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής, όσο και
του έμψυχου δυναμικού. Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθησε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, παρουσία της
πολιτικής και πυροσβεστικής ηγεσίας, όπου συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν ιδιαίτερης φύσεως διοικητικά και επιχειρησιακά
ζητήματα. Επιμνημόσυνες δεήσεις τελέστηκαν και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στην περιοχή ευθύνης των οποίων
υπάρχουν Μνημεία Πεσόντων Πυροσβεστών.
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