Οι άνθρωποι της φωτιάς
Η αυτοθυσία συνώνυμη με το
επάγγελμα του πυροσβέστη

Δημοσίευση : 26-04-1998

Τι λένε οι συνάδελφοι του άτυχου Πέτρου Σπυρόπουλου για την άνιση μάχη που δίνουν με
τις φλόγες και τα άλλα στοιχεία της φύσης.

"Η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη επίπλων στο Μοσχάτο Αττικής συνεχίζει με μανία
το καταστροφικό της έργο. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δίνουν πραγματική
μάχη με την πύρινη λαίλαπα κάνοντας ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να τη θέσουν
«υπό έλεγχο». Στο πρώτο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται και ο 26χρονος Πέτρος
Σπυρόπουλος, η αυταπάρνηση του οποίου προκαλεί την ανησυχία των συναδέλφων του.
Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και χωρίς κανένας να καταλάβει πώς ακριβώς έγιναν
όλα, ο άτυχος πυροσβέστης καταπλακώνεται από κομμάτια λαμαρίνας και μπετόν, τα οποία
κατέρρευσαν από τον εξώστη της βιομηχανίας. Ο θάνατός του ήταν απλώς ζήτημα
χρόνου..."
«...Μία εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις» λένε οι Κινέζοι και φαίνεται ότι έχουν απόλυτο δίκιο.
Διότι με το που μπήκαμε στο προαύλιο του σταθμού Πυροσβεστικής της οδού Σαρρή η
εικόνα του πρώτου ανθρώπου που συναντήσαμε επιβεβαίωνε τη συγκεκριμένη άποψη.
Εμφανώς ταλαιπωρημένος από την άνιση μάχη με τη φωτιά στο Μοσχάτο, ο
πυραγός Ι. Μαλαμάκης δεν έβρισκε το κουράγιο να πει ούτε μία λέξη: «Τι να πω! Και μόνο
που με βλέπει κανείς καταλαβαίνει. Φεύγω τώρα, γιατί είμαι πολύ κουρασμένος. Ήμουν στη
φωτιά, στο Μοσχάτο...Κάναμε ό,τι μπορούσαμε αλλά...».
Ο Ήρωας Πυροσβέστης Σπυρόπουλος Πέτρος, δύο χρόνια μετά με απόφαση του
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος προάγεται "μετά θάνατο" για ανδραγαθία στο
βαθμό του Αρχιπυροσβέστη από 24-04-1998, επειδή κατά "την κατάσβεση μεγάλης
πυρκαγιάς την 24-04-1998 και Ω/07.30 εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο με αποτέλεσμα να
χάσει αυτή.

Ως το ελάχιστο για τη θυσία του, στην γενέτειρα του εκλιπόντος, τη Λάρισα, δίνεται το
όνομά του σε δρόμο της πόλης, ενώ το ίδιο κάνει και ο Δήμος Μοσχάτου, κοντά στο
σημείο του θανάτου του.

Ο δρόμος στη Λάρισα

Ο δρόμος στο Μοσχάτο

