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«Γιατί ενώ όλοι μαζί από κοινού πρόσφεραν στην υπηρεσία της
πατρίδας τα σώματά τους, απολάμβαναν ατομικά κάθε ένας, σαν
ανταμοιβή τρόπον τινά, τον έπαινο, ο οποίος δεν γερνάει ποτέ, και τον
πιο επίσημο τάφο, που είναι δυνατόν να αποκτήσει άνθρωπος, δεν
εννοώ δε τον τάφο, στον οποίο έχουν εναποτεθεί τα λείψανά τους,
αλλά μάλλον τον τάφο, στον οποίο απομένει μετά θάνατον η δόξα τους
και μνημονεύεται αιωνίως σε κάθε παρουσιαζόμενη κάθε φορά
ευκαιρία είτε λόγου είτε έργου. Γιατί των επιφανών ανδρών τάφος
είναι η Γη ολόκληρη, και την ύπαρξή τους δεν την φανερώνει μόνο η
επιγραφή μιας στήλης σε κάποιο μέρος της πατρίδας τους, αλλά και
στα ξένα μέρη είναι εγκατεστημένη μια άγραφη ανάμνηση αυτών
σκαλισμένη όχι σε κάποιο έργο τέχνης αλλά μάλλον στις καρδιές ενός
εκάστου των ανθρώπων.»
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Η Πρώτη Θυσία
12 Νοέμβρη 1942, ξημερώματα, ο Πυροσβέστης Β΄ Τάξης
Κωνσταντίνος Πούλιος μαζί με άλλους Πυροσβέστες, σπεύδει να
κατασβήσει ένα φλεγόμενο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά έχει πάρει διαστάσεις και στην προσπάθεια κατάσβεσης
της, ο Πούλιος καταπλακώνεται από μέρος του κτιρίου που
γκρεμίζεται. Ανασύρεται σοβαρά τραυματισμένος από συναδέλφους
του, μεταφέρεται στο Νοσοκομείο και μετά από λίγο σβήνει,
ξεκινώντας να θεμελιώνει με τη θυσία του, το ΗΡΩΟΝ ΤΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Ο ηρωικός συνάδελφος, ήταν ένας από τους σπουδαίους Έλληνες.
Γεννημένος το 1916 στο Πολύδενδρο Γρεβενών, κατατάχθηκε στα 23
στο Πυροσβεστικό Σώμα και ο Μεγάλος Πόλεμος του 40 τον βρίσκει να
υπηρετεί στην Π.Υ. Θεσσαλονίκης.
Η αδυσώπητη μοίρα του ανακόπτει την ζωή μόλις στα 26 του χρόνια.
Η θυσία του πάνω στο πυροσβεστικό καθήκον, αφήνει ορφανό το
μοναχογιό του, μόλις 7 μηνών.
Μέσα στην φτώχεια της τότε γερμανοφασιστικής κατοχής της πατρίδας
μας, οι συνάδελφοι του μαζεύουν χρήματα για να πραγματοποιήσουν
τη κηδεία του, ενώ όπως διαβάζουμε σε σχετική αναφορά, "αν η
Πολιτεία ενέκρινε τη χορήγηση των εξόδων της κηδείας, αυτά θα
δίνονταν στην οικογένεια του φονευθέντος συναδέλφου".
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Ο Κωνσταντίνος Πούλιος θα δώσει την σκυτάλη της θυσίας, στον αγώνα
της προσφοράς και του καθήκοντος, σε δεκάδες άλλους συναδέλφους
του Πυροσβεστικού Σώματος, που θα βάλουν το κορμί τους ασπίδα
στην πολιτική προστασία της χώρας.
Απλοί Ήρωες της Καθημερινότητας, που θα δώσουν άλλη σημασία στο
«καθήκον», που θα διδάξουν με την πολύτιμη προσφορά ζωής, ότι
τούτη η χώρα επιζεί και στηρίζεται από «ευσυνείδητους λειτουργούς»
που ζουν και εργάζονται στο λεπτό νήμα που χωρίζει την ζωή από την
απώλειά της.
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Πυροσβέστης
Αναστάσιος
Φωτεινόπουλος θα χάσει τη ζωή του την ώρα που συμμετείχε στην
κατάσβεση πυρκαγιάς.
Τον ίδιο χρόνο στις 21 Ιουλίου ο Δόκιμος Τεχνίτης Διονύσιος
Αναγνωστόπουλος χάνει τη ζωή του όταν το πυροσβεστικό όχημα με
το οποίο μετέβαινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς στα Νέα Σφαγεία,
προσέκρουσε σε τοίχο. Στο ατύχημα αυτό τραυματίσθηκαν τέσσερις
ακόμη συνάδελφοί του πυροσβέστες.

Στις 5 Αυγούστου 1961 ο Πυροσβέστης Αθανάσιος Καπούτσης.
Έχασε τη ζωή του όταν ανετράπη το πυροσβεστικό όχημα, με το οποίο
μετέβαινε για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο χωριό Αρφαρά έξω από
την Καλαμάτα. Στο δυστύχημα αυτό τραυματίσθηκαν και τρεις ακόμη
πυροσβέστες.
Στις 20 Σεπτεμβρίου 1961 ανατρέπεται η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα
που επέβαινε ο Οδηγός Αθανάσιος Παπαγρίβας, στην περιοχή
των Αμπελοκήπων, με αποτέλεσμα να υποστεί καθολικά εγκαύματα.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απεβίωσε εννέα ημέρες αργότερα.

Στις 18 Ιουλίου 1962, Αρχιπυροσβέστης Σταύρος Σουρτακιάς
τραυματίσθηκε σοβαρά κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς στην Αθήνα,
μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και απεβίωσε
λίγο αργότερα.

Ο Αρχιπυροσβέστης Παναγιώτης Μεζήνης στις 4 Φεβρουαρίου
1963 έχασε τη ζωή του, λόγω ηλεκτροπληξίας που υπέστη, κατά τη
διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Κιάτο.

Ο Αρχιπυροσβέστης Μπακαλούμας Νικόλαος στις 28 Μαΐου 1967
έχασε τη ζωή του, σε ναυπηγείο της Ρόδου, ύστερα από έκρηξη που
σημειώθηκε στο μηχανοστάσιο πετρελαιοκίνητου πλοίου, στο οποίο
είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Ο Δοκ. Πυροσβέστης Μαγαλιός Νικόλαος έχασε τη ζωή του στις 31
Αυγούστου 1971, όταν το περιπολικό με το οποίο μετέβαινε στην
Κερατέα για κατάσβεση πυρκαγιάς, παρέκλινε της πορείας του,
ανατράπηκε και κατέπεσε σε παρακείμενη χαράδρα.

Ο Υπαρχιπυροσβέστης Πετράκης Σπυρίδων στις 11 Σεπτεμβρίου
1971, έχασε τη ζωή του, εξαιτίας καθολικών εγκαυμάτων που υπέστη,
ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης
πυρκαγιάς στα Χανιά.

Ο Ανθυποπυραγός Μαρκόπουλος Χρήστος έχασε τη ζωή του στις
2 Οκτωβρίου 1975, στη Μυτιλήνη, από κατάρρευση φλεγόμενου
κτιρίου, την ώρα που προσπαθούσε να διασώσει εγκλωβισμένο άτομο.

Ο Πυροσβέστης Αστέριος Χαλκιάς έχασε τη ζωή του στις 2 Ιουνίου
1977, εξαιτίας της ανατροπής του πυροσβεστικού οχήματος που
οδηγούσε, επιστρέφοντας από υπηρεσία στο σταθμό που υπηρετούσε,
στο αεροδρόμιο Λαρίσης.

Ο Αρχιπυροσβέστης Κούρκουλος Σπυρίδων έχασε τη ζωή του στις
5 Σεπτεμβρίου 1977, κατά τη διενέργεια διάσωσης εγκλωβισμένου σε
φρεάτιο, στο χωριό Καστελλάνοι Φύρου Κέρκυρας.

Ο Πυροσβέστης Καραβασίλης Σάββας στις 20 Ιουλίου 1982, κατά
την κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή της Ανθούπολης, στην Πάτρα,
υπέστη εγκαύματα β΄ και γ΄ βαθμού. Απεβίωσε τέσσερις ημέρες
αργότερα, στις 24 Ιουλίου 1982, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν.

Ο Πυροσβέστης Γκαντίνας Γεώργιος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά
την πρόσκρουση λεωφορείου σε πυροσβεστικό όχημα την ώρα που
επιχειρούσε κατάσβεση πυρκαγιάς. Άφησε την τελευταία του πνοή στις
27 Οκτωβρίου 1991, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου είχε
μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος.

Ο Υποπυραγός Λεμονίδης Ιωάννης στις 20 Μαΐου 1996, σκοτώθηκε
σε επιχείρηση διάσωσης αγνοούμενου ατόμου που είχε παρασυρθεί
από τα ορμητικά νερά του ποταμού Στρυμόνα, στη θέση Στρυμονικό
του Νομού Σερρών.

Ο Πυρονόμος Χειλαδάκης Ιωάννης. έχασε τη ζωή του στις 24
Ιουνίου 1997, σε τροχαίο δυστύχημα, την ώρα που μετέβαινε μαζί με
τον Αρχ/χο Γ. Τζιβάρα, για υγειονομική επιθεώρηση στις
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Αρχιπύραρχος Τζιβάρας Γεώργιος έχασε τη ζωή του στις 24
Ιουνίου 1997, σε τροχαίο δυστύχημα, την ώρα που μετέβαινε μαζί με
τον Πυρονόμο Ι. Χειλαδάκη, με υπηρεσιακό όχημα, για υγειονομική
επιθεώρηση στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Πυροσβέστης Πέτρος Σπυρόπουλος έχασε τη ζωή του στις 24
Απριλίου 1998, στην πυρκαγιά της βιομηχανίας επίπλων SATO, στο
Μοσχάτο, όταν τμήμα της καιόμενης οροφής κατέρρευσε και τον
καταπλάκωσε.

Ο Εθελοντής Πυροσβέστης Καραμολέγκος Δημήτριος έχασε τη
ζωή του στις 22 Ιουλίου 1998, μαζί με τους Αρχ/στες Δ. Μαλούκο και
Θ. Μαυραειδή και τον Πυρ/στη Α. Διαβολή, κατά την κατάσβεση
δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Καρέα.

Ο Πυροσβέστης Διαβολής Αλέξανδρος έχασε τη ζωή του, μαζί με
τους συναδέλφους του Αρχ/στες Δ. Μαλούκο και Θ. Μαυραειδή και
τον Εθελοντή Πυρ/στη Δ. Καραμολέγκο, στις 22 Ιουλίου 1998, κατά
την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Καρέα.

Ο Αρχιπυροσβέστης Μαυραειδής Θεμιστοκλής έχασε τη ζωή του,
μαζί με τους συναδέλφους του Αρχ/στη Δ. Μαλούκο, Πυρ/στη Α.
Διαβολή και τον Εθελοντή Πυρ/στη Δ. Καραμολέγκο, στις 22 Ιουλίου
1998, κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του
Καρέα.

Ο Αρχιπυροσβέστης Μαλούκος Δημήτριος έχασε τη ζωή του μαζί
με τους συναδέλφους του Αρχ/στη Θ. Μαυραειδή, Πυρ/στη Α.
Διαβολή και τον Εθελοντή Πυρ/στη Δ. Καραμολέγκο, στις 22 Ιουλίου
1998, κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του
Καρέα.

Ο Αρχιπυροσβέστης Νικολάου Νικόλαος έχασε τη ζωή του μαζί με
τους συναδέλφους του Πυρ/μο Σ. Σταμέλο και Αρχ/στη Ε. Ριζόπουλο,
στις 30 Απριλίου 1999, στα Καμένα Βούρλα, κατά την προσπάθεια
κατάσβεσης πυρκαγιάς σε βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο. Ο
θάνατός τους οφειλόταν στην εκδήλωση του φαινομένου BLEVE.

Ο Αρχιπυροσβέστης Ριζόπουλος Ευστάθιος έχασε τη ζωή του μαζί
με τους συναδέλφους του Πυρ/μο Σ. Σταμέλο και Αρχ/στη Ν.
Νικολάου, στις 30 Απριλίου 1999, στα Καμένα Βούρλα, κατά την
προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε βυτιοφόρο που μετέφερε
προπάνιο. Ο θάνατός τους οφειλόταν στην εκδήλωση του φαινομένου
BLEVE.

Ο Πυρονόμος Σταμέλος Σωτήριος έχασε τη ζωή του μαζί με τους
συναδέλφους του Αρχ/στες Ε. Ριζόπουλο και Ν. Νικολάου, στις 30
Απριλίου 1999, στα Καμένα Βούρλα, κατά την προσπάθεια
κατάσβεσης πυρκαγιάς σε βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο. Ο
θάνατός τους οφειλόταν στην εκδήλωση του φαινομένου BLEVE.

Ο Πυροσβέστης Μπόσινας Ανδρέας έχασε τη ζωή του στις 15
Ιουλίου 1999, στη θέση Κρεμαστός Λαγός στη Βάρη, όταν το
πυροσβεστικό όχημα, στο οποίο επέβαινε μαζί με το συνάδελφό του
Πυρ/στη Π. Σκούρτη, εξετράπη της πορείας του, την ώρα που
μετέβαιναν σε συμβάν.

Ο Πυροσβέστης Σκούρτης Παύλος έχασε τη ζωή του στις 15 Ιουλίου
1999, στη θέση Κρεμαστός Λαγός στη Βάρη, όταν το πυροσβεστικό
όχημα, στο οποίο επέβαινε μαζί με το συνάδελφό του Πυρ/στη Α.
Μπόσινα, εξετράπη της πορείας του, την ώρα που μετέβαιναν σε
συμβάν.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Καρβουνιάρης Σταύρος έχασε τη ζωή
του μαζί με την Εποχική Πυρ/στρια Ι. Τασοπούλου, στις 28 -7-1999,
κατά την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στη Χίο. Στην ίδια πυρκαγιά,
υπέστη σοβαρά εγκαύματα ο Ανθ/γός Άγγελος Μπαρμπαγιάννης.

Η Εποχική Πυροσβέστρια Τασοπούλου Ιωάννα έχασε τη ζωή της
στις 28 -7-1999, μαζί με τον Εποχικό Πυρ/στη Σ. Καρβουνιάρη, κατά
την προσπάθεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη Χίο.

Ο Αντιπύραρχος Γκάτσος Ηλίας τραυματίστηκε
κατά την
κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στον Ταΰγετο, στις 14 Ιουνίου 2000.
Στις 23 Ιουλίου, ύστερα από δοκιμασία 37 ημερών στη μονάδα
εντατικής θεραπείας του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών,
έχασε τελικά τη μάχη με το θάνατο.

Ο Πυροσβέστης Ιωάννης Κράγιας στις 12 Μαΐου 2001, έχασε τη
ζωή του, κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αποθήκη υφασμάτων,
στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Δημόπουλος Σπύρος στις 28 Ιουνίου
2001, έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλήρωσης της δεξαμενής
καυσίμων πυροσβεστικού οχήματος μέσα στην Π.Υ. Μακρακώμης.

Ο Πυρονόμος Κωστάκης Ιωάννης τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ
μετέβαινε σε συμβάν παροχής βοηθείας στις 28 Ιουνίου 2003.

Ο Επιπυραγός Φώτης Αναγνώπουλος τραυματίστηκε θανάσιμα,
στις 9 Αυγούστου 2005, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε
ακατοίκητο κτίριο, όταν αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι από την
προεξοχή της στέγης.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Κορομηλάς Νικήτας έχασε τη ζωή του
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή
Δοξαρό του Δήμου Κουκουλώνα, του Νομού Ρεθύμνης, στις 11 Ιουλίου
2007, μαζί με τους συναδέλφους του εποχικούς πυρ/στες, Μαρκάκη
Στυλιανό και Τζανάκη Ηρακλή.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Τζανάκης Ηρακλής έχασε τη ζωή του
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή
Δοξαρό του Δήμου Κουκουλώνα, του Νομού Ρεθύμνης, στις 11 Ιουλίου
2007, μαζί με τους συναδέλφους του εποχικούς πυρ/στες, Κορομηλά
Νικήτα και Μαρκάκη Στυλιανό.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Μαρκάκης Στυλιανός έχασε τη ζωή του
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή
Δοξαρό του Δήμου Κουκουλώνα, του Νομού Ρεθύμνης, στις 11 Ιουλίου
2007, μαζί με τους συναδέλφους του εποχικούς πυρ/στες, Κορομηλά
Νικήτα και Τζανάκη Ηρακλή

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Δούνιας Κωνσταντίνος έχασε τη ζωή
του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή
της Αρεόπολης Λακωνίας, στις 24 Αυγούστου 2007.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Νιάρχος Αθανάσιος έχασε τη ζωή του
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή της
Ζαχάρως Ηλείας, στις 24 Αυγούστου 2007, μαζί με τους συναδέλφους
του εποχικούς πυρ/στες Δρακόπουλο Ιωάννη και Τζούμα Ανδρέα

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Δρακόπουλος Ιωάννης έχασε τη ζωή
του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή
της Ζαχάρως Ηλείας, στις 24 Αυγούστου 2007, μαζί με τους
συναδέλφους του εποχικούς πυρ/στες, Νιάρχο Αθανάσιο και Τζούμα
Ανδρέα

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Τζούμας Ανδρέας έχασε τη ζωή του
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή της
Ζαχάρως Ηλείας, στις 24 Αυγούστου 2007, μαζί με τους συναδέλφους
του εποχικούς πυρ/στες Δρακόπουλο Ιωάννη και Νιάρχο Αθανάσιο.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Γιαπλές Δημήτριος έχασε τη ζωή του
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή του
Μίστρου της Εύβοιας, στις 26 Αυγούστου 2007, μαζί με το συνάδελφό
του εποχικό πυρ/στη Τσώκο Ιωάννη.

Ο Εποχικός Πυροσβέστης Τσώκος Ιωάννης έχασε τη ζωή του κατά
τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς, στην περιοχή του
Μίστρου της Εύβοιας, στις 26 Αυγούστου 2007, μαζί με το συνάδελφό
του εποχικό πυρ/στη Γιαπλέ Δημήτριο.

Ο
Αρχιπυροσβέστης
Γιαννοπουλάκης
Κωνσταντίνος
τραυματίστηκε σοβαρά όταν, στις 25 Μαρτίου 2011, το πυροσβεστικό
όχημα, στο οποίο επέβαινε, ανετράπη στην περιοχή Άνω Αρχανών, στο
Ηράκλειο Κρήτης, ενώ κατευθύνονταν για εξακρίβωση πυρκαγιάς εν
υπαίθρω. Μετά από πολυήμερη νοσηλεία εξέπνευσε στις 20
Αυγούστου 2011.

Ο Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Καστρής έχασε τη ζωή του, στις 22
Αυγούστου 2011, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς
στην περιοχή Βαθύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.

Ο Πυρονόμος Ευαγγέλου Νικόλαος έχασε τη ζωή του, στις 19
Νοεμβρίου 2011, όταν το πυροσβεστικό όχημα, το οποίο οδηγούσε,
ανετράπη σε χορτολιβαδική πυρκαγιά, στην περιοχή της Καλλιθέας,
του Δήμου Πρεσπών, στο Νομό Φλώρινας.

Ο Πυροσβέστης Χαϊδάς Χρήστος στις 20 Ιουνίου 2012, κατά τη
διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο Αττικής,
ένιωσε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε άμεσα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου
και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Παπαθεοδώρου Ηλίας
έχασε τη ζωή του στις 9 Ιουλίου 2013, όταν κατά τη διάρκεια
περιπολίας με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας «Θησέας» του
Π.Σ., τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο δυστύχημα, στο 37ο χλμ
της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου.

Το μνημείο Πεσόντων Πυροσβεστών στο 199 ΣΕΚΥΠΣ

Το αίτημα για καθιέρωση μέρας ΜΝΗΜΗΣ
Όλη αυτή η τρομακτική θυσία από τους Έλληνες Πυροσβέστες, κατά
την παρουσία του Πυροσβεστικού Σώματος στο δημόσιο βίο της
χώρας, το καθιέρωσε σε έναν αξιόπιστο και αξιόμαχο δημόσιο φορέα
που δίνει καθημερινά ένα δύσκολο αγώνα παλεύοντας με τα στοιχεία
της φύσης και τις ακραίες εκφράσεις τους, την αστοχία των
κατασκευών και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, καθώς και των
εγκληματικών πολλές φορές πράξεων συνανθρώπων μας.
Σε αυτόν τον πόλεμο, πολλές φορές δυστυχώς η ασπίδα που θέτει το
Πυροσβεστικό Σώμα, εμπεριέχει και τις ίδιες τις ζωές Πυροσβεστών
που χάνουν τη ζωή τους κατά την ώρα της εκτέλεσης του καθήκοντος.
Αναδεικνυόμενοι στους «Ήρωες» της Ειρήνης, στους "Ήρωες" του
πολέμου της πολιτικής προστασίας της χώρας και των πολιτών της.
Αυτούς τους "Ήρωες" δυστυχώς για πολλά χρόνια, η Πολιτεία και το
Πυροσβεστικό Σώμα, δεν είχε προχωρήσει στην απότιση επισήμως του
πρεπούμενου
φόρου
τιμής.
Χαρακτηριστικά το 2006 σε άρθρο μου στο περιοδικό της ΕΑΠΣ
¨"Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι" είχα επισημάνει αυτήν την μέγιστη
παράλειψη και πρότεινα τότε την καθιέρωση Ημέρας επίσημου
εορτασμού των Πεσόντων Πυροσβεστών.
Ειδικότερα πρότεινα τότε ως ημερομηνία της 12η Νοεμβρίου ημέρα
θυσίας του Δοκίμου Πυροσβέστη Β΄Τάξης Κων/νου Πούλιου, (το 1942
κατά τη διάρκεια κατάσβεσης αστικής πυρκαγιάς), πρώτου
συναδέλφου που έπεσε στο καθήκον, σύμφωνα με την επίσημη ιστορία
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το άρθρο στο «Πυροσβεστικό Γίγνεσθαι» του 2006 με την
πρόταση, για τον εορτασμό της μέρας μνήμης.

Η καθιέρωση της μέρας μνήμης Πεσόντων
Πυροσβεστών
Η πρόταση της ΕΑΠΣ εισακούστηκε και έστω μετά από τόσες δεκάδες
χρόνια από την ίδρυση του Π.Σ. με το άρθρο 22 του Ν.3511/2006
καθιερώνεται η 12η Νοεμβρίου ως μέρα μνήμης πεσόντων
Πυροσβεστών.
Ο πρώτος κεντρικός εορτασμός για την «Ημέρα Μνήμης Πεσόντων
Πυροσβεστών» θα πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά, το 2007, στο
Ηρώο Πεσόντων Πυροσβεστών, στις εγκαταστάσεις του 199
Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ., στο Χαλάνδρι, παρουσία της πολιτικής και
πυροσβεστικής ηγεσίας, επισήμων και συγγενών των πεσόντων.
Αντίστοιχες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης πραγματοποιήθηκαν σε όλες
τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις οποίες έχουν ανεγερθεί μνημεία
προς τιμήν των πυροσβεστών, που έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος.

Κατάθεση στεφάνου τιμής εκ μέρους της ΕΑΠΣ στον πρώτο εορτασμό
της Μέρας Μνήμης.

Αφιέρωμα στον πρώτο του μνημείου θυσίας των
Ελλήνων Πυροσβεστών
Μετά τον επίσημο πρώτο εορτασμό, η συμπλήρωση στο ιστορικό αυτό
καθήκον μας απέναντι στους πεσόντες συναδέλφους, ήταν και η
παρουσίαση μέσα από τα Αρχεία του Πυροσβεστικού Μουσείου των
ντοκουμέντων για την θυσία του Κων/νου Πούλιου, που
ονοματοθέτησε την τελετή – μνήμης.
Στο τεύχος 126 του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2007 του περιοδικού του
Π.Σ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ παρουσιάζεται ο πρώτος ήρωας
του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος.
Το πιο χαρακτηριστικά συγκινητικό σε αυτήν την Αφιερωματική
Υπόμνηση περιέχεται από την αναφορά που συνέταξε για το συμβάν,
της θυσίας του συναδέλφου Κ. Πούλιου, την ίδια εκείνη αποφράδα
ημέρα, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του Σταθμού και επικεφαλής της
πυροσβεστικής εξόδου, Σταθμάρχης Β΄ Καραστάθης Αθαν. με
εγκαύματα
και
ο
ίδιος
στα
χέρια
του:
«το επιδειχθέν
άκρως εξαιρετικόν θάρρος των εργαζομένων
υπαλλήλων και η ψυχραιμία τούτων καθόλην την διάρκειαν της
κατασβέσεως εσυνεχίσθηκαν και μετά το τραγικό θέαμα της
καταπλακώσεως υπό τα ερείπια του ατυχούς συναδέλφου των, με το
αυτό αδιάλειπτον και απτόητον μένος το οποίο καταλαμβάνει έαν
γενναίο μαχητή όταν βλέπει να πίπτει εμπρόσθεν του πιστός εις το
καθήκον ο εις το πελυρόν συνάδελφος του, επιδιώκων με
μεγαλύτεροςν μανία να εκδικηθεί τρόπον τινά τον υπαίτιο του φόνου
του προσφιλούς συνάδελφου του.»
Τα παραπάνω κλείνει με τα εξής: «η παρούσα δεν συντάχθη
ιδιοχείρως αλλα εδακτυλογραφήθει καθ υπαγόρευσιν λόγω των
εγκαυμάτων αμφοτέρων των χειρών μου».

Το αφιέρωμα για τον Κ. Πούλιο στο περιοδικό «Πυροσβεστική
Επιθεώρηση»

Νοέμβρης 2013

Ο υπόμνηση της θυσίας των Ελλήνων Πυροσβεστών έχει την ιδιαίτερη
σημασία της.
Σε μια Ελλάδα που στενάζει κάτω από μια βάρβαρη και άδικη
μνημονιακή πολιτική, όπου ισοπεδώνονται και απαξιώνονται οι
προσωπικότητες των Ελλήνων, κάτω από μια σκληρή λογιστική
πολιτική που μόνο οι αριθμοί έχουν δεσπόζουσα σημασία.
Σε μια πολιτική που αντιμετωπίζει τα δημόσια λειτουργήματα, όπως
το πυροσβεστικό επάγγελμα, με ενιαίο και ισοπεδωτικό τρόπο.
Πολιτική που συνθλίβει οικονομικά και ηθικά τους μαχητές του
κινδύνου, τους Πυροσβέστες που συνεχίζουν όπως ο συνάδελφος
Πούλιος να ακροβατούν αναμεταξύ της ύπαρξης και της απώλειάς
της.
Το επιμύθιο είναι ότι αν αυτή η μικρή χώρα επέζησε και ευδοκίμησε,
δεν είναι από τα τοκογλυφικά δάνεια και τις βοήθειες των κατά καιρών
Τροικανών
συμπασχόντων
μας
και
αλλοδαπών
ευεργετών.
Είναι από τις θυσίες Σημαντικών Ελλήνων, Ηρώων της
Καθημερινότητας.

"Όταν το καθήκον επιτάσσει»
Αντί επιλόγου ανασύρω ευλαβικά από τις πολύτιμες ιστορικές μας
παρακαταθήκες ένα εξαιρετικό κείμενο του 1950 με συγγραφέα τον
Αξιωματικό του Π.Σ. Διοικητή Α΄ Αντ. Τσιρογιάννη που
συμπεριλήφθη σε ειδική επετειακή έκδοση για την εικοσαετία από την
ίδρυση του Π.Σ. με τίτλο "ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ":
"Είναι η μοίρα των ανθρώπων του Σώματος τέτοια: να πολεμούν πάντα
τη φωτιά, άλλοτε να τη νικούν και άλλοτε να νικώνται.
Πάντα όμως να την πολεμούν, αποφασιστικά επίμονα, ανοικτίρμονα...
Άλλοτε πάλι η αποστολή τους ξεπερνάει τα όρια της συνηθισμένης
υπαλληλικής δράσεως.
Παίρνει δραματικότερο και πλατύτερο κοινωνικό περιεχόμενο...
Τότε ο Πυροσβέστης παύει να είναι άνθρωπος. Αισθάνεται βαριά την
ευθύνη να βαραίνει επάνω του.
Ευθύνη που τα νομικά καθήκοντα και υποχρεώσεις που απορρέουν
από το επάγγελμα δεν μπορούν να τη φθάσουν και να την
καθορίσουν και που μόνο η συνείδησις την υπαγορεύει, την
δημιουργεί, την προβάλει σαν άγραφο αμείλικτο καθήκον.
Ένα καθήκον που δεν πηγάζει απ΄ την κρατική επταγή, δεν αντλεί το
περιεχόμενό του απ΄ την επαγγελματική υποχρέωση, αλλ΄ από τον
ψυχικό κόσμο, από τις συγκρουόμενες ψυχικές δυνάμεις που
παλεύουν μέσα του για να αφήσουν διέξοδο σε ότι τελειότερο έχει να
επιδείξει η ανθρώπινη φύσις."

