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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τιμή στους εθελοντές από τον Δήμο Αιγιαλείας και την Πυροσβεστική 

Αιγίου, στην απολογιστική εκδήλωση για την αντιπυρική περίοδο 2022 

  

Εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιπυρική περίοδο 2022 που μόλις ολοκληρώθηκε αλλά και στη 

σημασία του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, διοργάνωσαν από κοινού το 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου το 

απόγευμα του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου στο «Πολύκεντρο» Συνεδριακό Κέντρο στην παραλία 

Αιγίου, παρουσία πλήθους κόσμου. 

Όπως τονίστηκε, ο χαρακτήρας της εκδήλωσης ήταν διττός: Αφενός να γίνει ένας απολογισμός 

σχετικά με τη φετινή αντιπυρική περίοδο 2022, η οποία κατά γενική ομολογία στέφθηκε από 

απόλυτη επιτυχία αναφορικά με την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποδοτική συνεργασία 

των εμπλεκομένων φορέων και αφετέρου να βραβευτούν τα μέλη των εθελοντικών ομάδων που 

υπό τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό συμμετέχοντας σε 

πλήθος συμβάντων και συντελώντας ουσιαστικά στην αντιμετώπισή τους. 

Η αποτίμηση της φετινής αντιπυρικής περιόδου, αναφορικά με την αντιμετώπιση των 

εκδηλώσεων πυρκαγιάς, έχει θετικό πρόσημο, όπως σημείωσε στην ομιλία του ο διοικητής της 

Π.Υ. Αιγίου, επιπυραγός κ. Γιώργος Κολοκοτσάς. Ειδικότερα, στον Δήμο Αιγιαλείας 

σημειώθηκαν αρκετές πυρκαγιές χωρίς όμως πρόκληση ιδιαίτερα μεγάλων καταστροφών, 

καθώς μόνο 5 εξ αυτών μπορούν να θεωρηθούν «αξιόλογες» και οι οποίες αντιμετωπίστηκαν 

άμεσα από πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα. Τέσσερις πυρκαγιές, μάλιστα, εκδηλώθηκαν 

από κεραυνό σε δύσβατες περιοχές, όπου αξιοποιήθηκαν εναέρια μέσα και τμήματα της 

νεοσύστατης ΕΜΟΔΕ Πατρών. «Δίχως τα προληπτικά μέτρα και τη διαρκή συνεργασία φορέων, 

ιδιωτών και εθελοντικών ομάδων, οι εκδηλώσεις πυρκαγιάς θα ήταν πιο καταστροφικές, καθώς η 

Αιγιάλεια διαθέτει δύσκολο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο και έχει πληγεί στο παρελθόν από μεγάλες 

φωτιές, όπου δυστυχώς θρηνήσαμε και θύματα» τόνισε ο κ. Κολοκοτσάς, ο οποίος εξήρε τη 

συμβολή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Πυροσβεστική, Δήμος, Περιφέρεια, ΕΛΑΣ, 

Στρατός, Δασαρχείο, επιχειρηματίες, προέδρους Κοινοτήτων, συνταξιούχους πυροσβέστες, 

πολίτες) μα κυρίως των εθελοντών, που ενώθηκαν ώστε να υπάρξει η φετινή θετική εικόνα, ενώ 

προανήγγειλε και διάφορες δράσεις, με επίκεντρο την εκπαίδευση των παιδιών. 

Με τη σειρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Νίκος Καραΐσκος αναφέρθηκε στο πολύ υψηλό 

επίπεδο του επαγγελματισμού και της συνεργασίας των εμπλεκομένων φορέων αλλά και στην 

αυξημένη ευαισθητοποίηση του κόσμου, που βοήθησε ώστε να διαφυλαχθούν ανθρώπινες ζωές, 



περιουσίες και φυσικός πλούτος και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για όσο το δυνατόν 

λιγότερα προβλήματα από τις πυρκαγιές. «Οι εθελοντικές ομάδες τίμησαν τον σκοπό τους, 

παρακολουθούσαν με πολλά μάτια τις δασικές και αγροτικές μας εκτάσεις και με τα γρήγορα 

αντανακλαστικά τους αποφύγαμε τα χειρότερα» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καραΐσκος, 

χαρακτηρίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ως «μια μεγάλη οικογένεια» όπου 

κυριαρχεί το «εμείς», με «μαέστρο» την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου. Στη συνέχεια, 

εξήγγειλε τον προγραμματισμό του Δήμου Αιγιαλείας για την ενίσχυση της Πολιτικής 

Προστασίας, μέσα από την ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων του Δήμου 

αλλά και μέσα από την σύσταση δύο Πυροσβεστικών Σταθμών β’ τάξης σε Ζήρια και 

Ζαρούχλα, που θα πλαισιώνονται από μόνιμους πυροσβέστες και από εθελοντές.  

Χαιρετισμούς απηύθυναν, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων κι 

Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Βοστίτσης αιδεσιμολογιώτατος π. 

Χρήστος Τσάκαλος και ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο οποίος 

τόνισε πως η χαρά αυτού που δίνει είναι μεγαλύτερη από αυτού που παίρνει, ιδιαίτερα όταν ο 

εθελοντισμός σχετίζεται με την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος. «Μια κοινωνία 

όταν δεν έχει εθελοντές, δεν μπορεί να έχει το μέλλον που πιθανόν να αξίζει» είπε 

χαρακτηριστικά. 

Ακολούθως βραβεύτηκαν οι εξής: 

-Εθελοντική Ομάδα «Αχαιός»,  

-Εθελοντική Ομάδα «Πήγασος»,  

-Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Ν. Αχαΐας,  

-Σώμα Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας,  

-ο Συνταγματάρχης κ. Θεόδωρος Χρυσανθόπουλος,  

-το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας και  

-η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου. 

Το παρών, μεταξύ άλλων, έδωσαν οι βουλευτές Αχαΐας κ.κ. Άγγελος Τσιγκρής και 

Κωνσταντίνος Μάρκου, ο διοικητής του Α.Τ. Αιγιαλείας κ. Βασίλης Ροδόπουλος, η διοικήτρια 

του Γ΄Λιμενικού Τμήματος Αιγίου κα Ελένη Κλάγκου, πρόεδροι κοινοτήτων, εκπρόσωποι 

συλλόγων και φορέων της περιοχής κ.α.. 

 

 


