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Η 11η  Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν η μέρα που ο τρόμος και η 

καταστροφή, εξαιτίας της τυφλής τρομοκρατίας, ξεπέρασε τα μέχρι  

τότε γνωστά όρια και στόχευσε στο κέντρο της πλέον ισχυρής 

υπερδύναμης του πλανήτη. 

Το κτύπημα, σφοδρό, συμβολικό και σε κάθε περίπτωση τραγικό  

έπληξε τον πυρήνα του αστικού ιστού της Νέας Υόρκης και μάλιστα 

το πλέον εμβληματικό της σύμβολο, τους Δίδυμους Πύργου, του 

Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. 

Η καταστροφή, πράγματι βιβλική με χιλιάδες νεκρούς, και 

ανυπολόγιστες συνέπειες στο αίσθημα ασφαλείας στο σύγχρονο  

κόσμο. 

Παράλληλα ανέδειξε για άλλη μια φορά την προσφορά των 

Πυροσβεστών, των ανθρώπων της αντίθετης όψης, οι  οποίοι 

αφήνοντας δεκάδες νεκρούς, έπραξαν το καθήκον τους 

προστρέχοντας στην καρδιά του εφιάλτη για να σώσουν όσους 

μπορούν, από την κόλαση που δημιούργησαν οι εγκληματικοί 

τρομοκράτες. 
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Το τυφλό κτύπημα των τρομοκρατών στις Ηνωμένες Πολιτείες 

ήταν μια τραγωδία που ξεπέρασε σε σύλληψη και τα πιο τρομακτικά 

σενάρια των κινηματογραφικών ταινιών. Οι αρρωστημένοι 

εγκέφαλοι όσων επινόησαν και εκτέλεσαν αυτά τα τρομοκρατικά 

κτυπήματα δημιούργησαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά εκατόμβες 

θυμάτων, απλών ανθρώπων, εργαζομένων, επισκεπτών, 

περαστικών.  

 

Το τραγικό συμβάν που συγκλόνισε όλο τον κόσμο έδωσε μια νέα 

διάσταση στην έννοια της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας 

των σύγχρονων ελεύθερων δημοκρατικών κοινωνιών, δείχνοντας 

την πολυπλοκότητα και τις εκρηκτικές μετεξελίξεις του βίαιου 

προσώπου της εγκληματικότητας της σύγχρονης διεθνούς 

τρομοκρατίας.  
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Από την άλλη ανάδειξε τις δραματικές φιγούρες των Πυροσβεστών, 

των ανθρώπων που έφθασαν στον τόπο της συμφοράς όταν όλοι οι 

υπόλοιποι έτρεχαν απεγνωσμένα προς την αντίθετη κατεύθυνση.  

Οι Αμερικανοί Πυροσβέστες, συνειδητοί επαγγελματίες 

υπηρετώντας το διεθνές ιδεώδες του πυροσβεστικού 

επαγγέλματος, την διάσωση και την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής, υπερέβησαν το όριο του ανθρώπινου, του λογικού, και 

έφθασαν στο επίπεδο της υπέρβασης του καθήκοντος, στο σημείο 

που αρχίζει αυτό να γίνεται επικό και ηρωικό. 
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Οι Συνάδελφοι Πυροσβέστες γνώριζαν την τύχη τους, όταν 

εφόρμησαν στους φλεγόμενους πύργους για να διασώσουν τους 

συμπολίτες τους.  

 Γνώριζαν τους κινδύνους της κατάρρευσης των δίδυμων πύργων, 

ήξεραν καλά πως το σώριασμά τους στην γη ήταν θέμα λεπτών.  

 

 

Σύσσωμοι, συντεταγμένοι με τον Αρχηγό και τους αξιωματικούς 

τους μπροστά, έκαναν το καθήκον τους, όπως το έχουν κάνει, το 

κάνουν και θα το κάνουν όλοι οι πυροσβέστες όλου του κόσμου. 

Έβαλαν τα κορμιά τους υποστύλωμα στον κίνδυνο της κατάρρευσης 

του κοινωνικού ιστού της κρατικής οντότητας που είχαν κληθεί και 

ορκιστεί να υπηρετήσουν. 

Οι μάχες των Πυροσβεστών δίνονται ασταμάτητα, υπό το 

δυσβάσταχτο πένθος των δεκάδων συναδέλφων τους, 

Κούραση, θλίψη αγωνία και συναίσθηση του καθήκοντος 

δημιουργούν το εφιαλτικό πεδίο δράσης τους. 
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Οι σκηνές εναλλάσσονται, από τις διασωστικές επεμβάσεις στα 

χαλάσματα, στις επικήδειες τελετές των συναδέλφων τους. 

Τραγικές σκηνές γύρω από την πυροσβεστική οικογένεια, που 

σχεδόν ξεκληρίστηκε, βυθιζόμενη στο πένθος. 

Οι Συνάδελφοι Πυροσβέστες που έδωσαν τη ζωή τους στον 

καινούριο αυτό άτυπο ακήρυκτο, φονικό παγκόσμιο πόλεμο, 

προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο της θυσίας των διασωστών 

πυροσβεστών, όλων αυτών που σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη 

στις φυσικές καταστροφές, στα τεχνολογικά ατυχήματα, στις 

πυρκαγιές, στους σεισμούς, στους πολέμους, στα τρομοκρατικά 

κτυπήματα βάζουν τη ζωή τους ασπίδα για τις ανθρώπινες ζωές 

που κινδυνεύουν.  
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Η Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος άμεσα την 

επόμενη της καταστροφής απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα προς 

την Πρεσβεία των H.Π.A. στην Αθήνα εκφράζοντας τα θερμότερα 

συλλυπητήρια των Ελλήνων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης.  

 

Ζήτησε από τον Αμερικάνο Πρέσβη να διαβιβάσει την βαθιά οδύνη 

της, στις οικογένειες και στους Αμερικάνους συναδέλφους, για τον 

χαμό των εκατοντάδων πυροσβεστών που έδωσαν τη ζωή τους 

κατά την εκτέλεση των πυροσβεστικών τους καθηκόντων.  

 

 

Επίσης μηνύματα συμπαράστασης στάλθηκαν και στις Ενώσεις 

Πυροσβεστών της Νέας Υόρκης. 

 

Ένα χρόνο μετά   επίσημο περιοδικό της ΕΑΠΣ  

«ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ» (τεύχος 12 Ιούνιος-Αύγουστος 

2002), δημοσιεύω το παρακάτω άρθρο, με τίτλο «ένα χρόνο μετά 

την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη». 
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Τον Σεπτέμβριο του 2002, ένα χρόνο μετά την καταστροφή, 

έρχεται στην Ελλάδα, ο ελληνικής καταγωγής πυροσβέστης Πέτρος 

Κριτσιμίλιος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ν. Υόρκης, ο 

οποίος συμμετείχε στις προσπάθειες διάσωσης στα ερείπια των 

δίδυμων πύργων. 

Στην εκδήλωση  που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων 

του 199 Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. στις  12 Σεπτεμβρίου αναφέρθηκε  στα 

τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όπως ο ίδιος τα 

έζησε, απαντώντας παράλληλα σε ερωτήσεις και απορίες των 

Ελλήνων  συναδέλφων του. Παράλληλα  ευχαρίστησε την ηγεσία του 

Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο για την φιλοξενία όσο και για τη 

συγκέντρωση 2.000 φιαλών αίματος από τους Έλληνες 

πυροσβέστες, που απεστάλησαν στη Ν. Υόρκη αμέσως μετά τα 

τραγικά γεγονότα. 

Ο ομογενής συνάδελφος πέρα από την παρουσίαση που έκανε για τα 

γεγονότα, έδωσε και ψηφιακό φωτογραφικό υλικό από την Π.Υ. της 

Νέας Υόρκης. από τα τραγικά γεγονότα της καταστροφής των 

Διδύμων Πύργων, μέρος των οποίων παραθέτω παρακάτω. 

Στο υλικό περιλαμβάνονται φωτογραφίες, ανά ημέρα μετά την 

καταστροφή, καθώς και σχεδιαγράμματα επιχειρήσεων και 

δορυφορικές απεικονίσεις του σημείου της καταστροφής. 
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11 Σεπτέμβρη 2011, η διεθνής κοινότητα βλέπει οn line μπροστά 

στα μάτια της, πως η  τρομοκρατία μπορεί να κτυπήσει το κέντρο, 

τον πυρήνα της καθημερινότητας, και μάλιστα στο κέντρο  μιας 

παγκόσμιας υπερδύναμης, των ΗΠΑ. 

 Ειδικά για τα στελέχη ασφαλείας και της πολιτικής προστασίας το 

χτύπημα στους δίδυμους πύργους του παγκόσμιου εμπορίου στο 

Μανχάταν, δείχνει το μέγεθος της τρωτότητας, του μέχρι τότε 

σχεδιασμού  και εισάγεται με τρομακτικό τρόπο η έννοια της 

ασύμμετρης απειλής.   

 Η  διαχείριση τέτοιων κρίσιμων καταστάσεων έδειξε την ανάγκη 

της συνολικής διαφοροποίησης της οπτικής για τα ζητήματα 

ασφάλειας. 

Το συγκεκριμένο χτύπημα έδειξε ότι  πρέπει να υπάρξει διεύρυνση 

του τι σημαίνει κρίσιμη υποδομή σε μια χώρα και την 

ανάγκη  εκπόνησης ενός πλέον πολυσύνθετου   σχεδίου πολιτικής  

προστασίας και επέμβασης. 

Σε αυτό τον γενικό σχεδιασμό ασφάλειας-πολιτικής προστασίας, 

σαφώς και θα πρέπει να είναι ενταγμένες και οι πυρκαγιές (αστικές-

δασικές) που η  εξέλιξή τους, προκαλούν δυσανάλογη -ασύμμετρη 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ-wZWSHq5SGc8ZTtGwix56sjyzgson_SGp9f8w1y-WVXQU-33nw


28 
 

καταστροφή, πέρα από την ίδια την καθ αυτό ζημιά από την 

πυρκαγιά, σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό επίπεδο.  

Σαφώς και  η  αντιμετώπιση της "πολεμικής εγκληματικότητας" 

ειδικά στην  στον αστικό ιστό, δεν μπορεί  να είναι εύκολη υπόθεση.  

Ειδικά στο ζήτημα του εμπρησμού, σαφώς  και  η  πραγματικότητα 

έχει δείξει ότι αποτελεί  και  μέθοδο "πολεμικής τακτικής". 

Αυτό και σαφώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις αντίστοιχες 

πυροσβεστικές επιχειρήσεις, μιας και αυτό το στοιχείο, τις καταστά 

πολύ πιο πολυσύνθετες και σαφώς πιο επικίνδυνες. 

 

 

 

 

 


