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Κυρίες και κύριοι καληµέρα, 

Εκ µέρους και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιλίου θα ήθελα να σας 

καλωσορίσω στην πόλη µας και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας 

στην τιµητική αυτή εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της προτοµής στη µνήµη 

του συµπολίτη µας, Επισµηναγού (Ι) ∆ηµήτρη Στοϊλίδη.  

Η σηµερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από το ∆ήµο µας µε την 

αµέριστη συµπαράσταση της Πολεµικής Αεροπορίας, επισφραγίζει την 

οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης, το οποίο, µετά 

από πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής, αποφάσισε να δώσει το όνοµα του 

Επισµηναγού στην πλατεία που βρισκόµαστε και να τοποθετήσει στο χώρο 

την προτοµή του, σε ένδειξη τιµής και µνήµης.  

Μας διακατέχει όλους βαθύτατη συγκίνηση όταν αναλογιζόµαστε ότι οι απλοί, 

καθηµερινοί άνθρωποι, όπως ο ∆ηµήτρης Στοϊλίδης, είναι τελικά οι 

πραγµατικοί ήρωες και αυτό ειλικρινά το λέω χωρίς καµία διάθεση υπερβολής.  

Ο Επισµηναγός ∆ηµήτρης Στοϊλίδης ρίχτηκε µε αυτοθυσία στη µάχη µε τις 

φλόγες, συµµετέχοντας στην κατάσβεση της µεγάλης πυρκαγιάς που 

απειλούσε σπίτια, κατέκαιγε καλλιεργηµένες εκτάσεις στα Στύρα Ευβοίας και 

απειλούσε ανθρώπινες ζωές, κατά τη διάρκεια του περασµένου καλοκαιριού, 

και έχασε τελικά τη ζωή του στην τιτάνια προσπάθειά του να διαφυλάξει τη 

ζωή και τις περιουσίες των συµπολιτών µας και να προστατεύσει το 

περιβάλλον. 

Ο ∆ηµήτρης Στοϊλίδης, όπως και όλοι οι πιλότοι της Πολεµικής µας 

Αεροπορίας, κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, προσέφερε τα πάντα, 



υπερέβαλε εαυτόν και έδωσε, όχι από το περίσσευµα, αλλά από το έλλειµµα 

των σωµατικών και ψυχικών του αποθεµάτων. Με θερµοκρασίες που 

ξεπερνούν στο χειριστήριο τους 50 βαθµούς, όταν επιχειρούσε πάνω από τη 

φωτιά, και καταβεβληµένος από τις καθηµερινές πτήσεις έκανε ό,τι ήταν 

ανθρωπίνως δυνατόν για να σώσει τους συµπολίτες µας.  

Είµαστε περήφανοι για τον συµπολίτη µας Επισµηναγό ∆ηµήτρη Στοϊλίδη. 

Γνωρίζουµε βέβαια ότι η απουσία του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στα 

ανήλικα παιδιά του, το Σταύρο και το Νίκο, τη σύζυγό του, Κατερίνα, τους 

γονείς του, Αναστασία και Νίκο, και τους συγγενείς του, θα παραµείνει, όµως, 

στη µνήµη όλων µας ο άνθρωπος, ο πατέρας, ο ευσυνείδητος πιλότος. 

Ο ∆ήµος Ιλίου στέκεται µε σεβασµό απέναντι σ’ όλους εκείνους που επιτελούν 

το καθήκον τους µε αυταπάρνηση και υψηλό αίσθηµα ευθύνης. ∆εν ξεχνάµε 

όσους αψηφούν κάθε κίνδυνο και δίνουν τη ζωή τους για τους συνανθρώπους 

µας αλλά και την παρότρυνση του Περικλέους «ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ 

γενοµένων, ἔργῳ καὶ δηλοῦσθαι τὰς τιµάς» και γι΄ αυτό θεωρήσαµε χρέος 

µας να δηµιουργήσουµε την προτοµή του ηρωικού πιλότου και να την 

τοποθετήσουµε σε πλατεία του ∆ήµου που από εδώ και στο εξής θα φέρει το 

όνοµά του. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια του εκλιπόντος καθώς 

και την Πολεµική Αεροπορία για τη πολύτιµη βοήθειά τους στη διοργάνωση 

της σηµερινής εκδήλωσης. 

Ευχαριστώ. 

 

 


