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B

ράβευση εθελοντών πυροσβεστών για
την ανιδιοτελή προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, πραγματοποιήθηκε στις
28 Ιανουαρίου, από την Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου
Παυλόπουλου, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.
Ιερώνυμου. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστριας» του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, βραβεύτηκαν οι εθελοντές πυροσβέστες
Φώτης Χατζηφώτης, Σεραφείμ Τσιουγκρής και Ευάγγελος
Λιβιέρης, στο πρόσωπο των οποίων τιμήθηκαν εν γένει
όλοι οι Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, αρωγοί
στον αγώνα της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, για τη
διαρκή συμπαράστασή τους στη μάχη των πυροσβεστών
με την πύρινη λαίλαπα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του, εξήρε
τον θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη, τονίζοντας με συγκίνηση ότι με τους περισσότερους Εθελοντές, παρόντες
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και απόντες από την εκδήλωση, τον συνδέουν ιδιαίτεροι
δεσμοί από την εποχή που ο ίδιος ήταν επικεφαλής του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχοντας παρακολουθήσει τη διαδρομή τους, το ήθος τους και το πάθος με
το οποίο βρίσκονται ανελλιπώς δίπλα στο Πυροσβεστικό
Σώμα. Ανέφερε επίσης ότι ο Εθελοντισμός ενσαρκώνει
τα ιδανικά του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης προς
τον συνάνθρωπο και οι ίδιοι οι Εθελοντές, μέσα από την
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προσφορά τους, προβάλλουν τις
αρχές και τις αξίες της Χριστιανικής
θρησκείας.
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Όλγα Γεροβασίλη, αναγνωρίζοντας
το έργο των Εθελοντών Πυροσβεστών, στην ομιλία της τόνισε ότι η
Πολιτεία καταθέτει την αναγνώριση
και την ευγνωμοσύνη της στους πάνω
από 1.700, άνδρες και γυναίκες, Εθελοντές Πυροσβέστες που εδώ και
επτά χρόνια, στηρίζουν και υποστηρίζουν το Πυροσβεστικό Σώμα και
δείχνουν τι σημαίνει να προσφέρεις
συνειδητά και με ανιδιοτέλεια, χωρίς
να προσβλέπεις σε προσωπικό όφελος, διδάσκοντας πώς γίνεται πράξη
καθημερινά η έννοια του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης.
Η Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, επεσήμανε την αξία του
Εθελοντισμού, χρησιμοποιώντας τη
φράση του Ν. Καζαντζάκη «Αγάπα
τον άνθρωπο γιατί είσαι εσύ», θέλοντας να δείξει πόσο σημαντική είναι
η προσφορά και η αλληλεγγύη στο
κοινωνικό σύνολο και στην ανθρώπινη ύπαρξη. Επίσης, αναγνώρισε τη
διαχρονική προσφορά του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσα από την αυτα-

μας σε πολλές από τις πυροσβεστικές μας επιχειρήσεις, συμπάσχουν
μαζί μας και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί, με γενναιοδωρία
στον συνάνθρωπο και στην πατρίδα
και αμείβονται μόνο με την ικανοποίηση της προσφοράς. Δεν παρέλειψε
επίσης, να ευχαριστήσει προσωπικά
τον κάθε ένα Εθελοντή και μόνιμο
Πυροσβέστη, παροτρύνοντάς τους να
συνεχίσουν να βρίσκονται κοντά στον
Έλληνα πολίτη με την ίδια θέρμη.
Μετά το πέρας της βράβευσης ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από τη
μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος
και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, την οποία ευλόγησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος. Οι
παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν ευχές
για υγεία, δύναμη και τύχη για το νέο
πάρνηση και την αυτοθυσία, τόσο των
Εθελοντών, όσο και όλων των Πυροσβεστών γενικότερα.
Την ανιδιοτέλεια της προσφοράς των
Εθελοντών Πυροσβεστών επεσήμανε
και ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος,
αναφέροντας ότι αξίζει να τιμούμε
τους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα
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έτος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, η Βουλευτής του
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χαρά Καφαντάρη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας ο Αναστάσιος Δημοσχάκης, ως εκπρόσωπος της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής η Εύη
Χριστοφιλοπούλου, ως εκπρόσωπος
του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ο Σταύρος Τάσος, ως
εκπρόσωπος του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων ο Μάριος Γεωργιάδης,
ως εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων ο Στάθης Ανθόπουλος,
ως εκπρόσωπος του Προέδρου του
κόμματος «Το Ποτάμι» ο Γεώργιος
Τσιτσιλιάνος, οι βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας Νικήτας Κακλαμάνης
και Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Γενικός
Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Γιάννης Ταφύλλης, η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων Φωτεινή Παντιώρα, η Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους Χρυσαφούλα Αυγερινού, ο
νομικός σύμβουλος του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης
Παππάς.
Από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα
Σώματα Ασφαλείας παρέστησαν, ο
Υποστράτηγος Ιωάννης Μακρής, εκπροσωπώντας τους Αρχηγούς του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
και Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο
Υποναύαρχος Γεώργιος Παμπλένης, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ο
Υποπτέραρχος Θεόδωρος Λίγκρης,
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εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο
Υποστράτηγος Γεώργιος Καστάνης
εκπροσωπώντας τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Υποναύαρχος Ιωάννης Ζήκας, εκπροσωπώντας
τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος
- Ελληνική Ακτοφυλακή.
Από το Πυροσβεστικό Σώμα το «παρών» έδωσαν, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Διοικητής του ΕΣΚΕ
Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Φωστιέ-

ρης, ο Συντονιστής Υποστήριξης του
Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης
Ράμφος, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής
Υποστράτηγος ΠΣ Αχιλλεύς Τζουβάρας, o Επιχειρησιακός Συντονιστής,
με έδρα τον Πειραιά, Υποστράτηγος
ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, καθώς και
πλήθος ανώτατων και ανώτερων Αξιωματικών, Υπαξιωματικών, Δοκίμων
Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών
του Π.Σ., συνταξιούχων συναδέλφων,
εθελοντών πυροσβεστών και εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων.

