ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΣ
Μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, αναλαμβάνω τα καθήκοντα του
Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θεωρώ εξαίρετη την τιμή
που γίνεται στο πρόσωπο μου και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλω
κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ανταποκριθώ στο έργο
που μου ανατέθηκε.
Πρώτα απ΄ όλα, νιώθω την υποχρέωση να εκφράσω τις θερμές
μου ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, την
ελληνική κυβέρνηση γενικότερα και ειδικότερα στον Υπουργό
Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη, για την εμπιστοσύνη που
έδειξαν στο πρόσωπό μου, επιλέγοντάς με, ως Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος. Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι θα
προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να εκπληρώσω την
αποστολή που μου ανατέθηκε απέναντι στην κοινωνία και την
πατρίδα.
Εν

συνεχεία

θα

ήθελα

να

ευχαριστήσω

το

σύνολο

του

πυροσβεστικού προσωπικού, τους συναδέλφους, που σε όλα τα
στάδια της υπηρεσιακής μου διαδρομής, με περιέβαλαν με την
αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους.
Δεσμεύομαι

να

ασκήσω

τη

διοίκηση

του

Σώματος

με

αντικειμενικότητα, αμεροληψία και σεβασμό προς το συνάδελφο,
ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους κανόνες και τις διαδικασίες
αξιοκρατίας και διαφάνειας, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του
Σώματος, στέκοντας δίπλα στο προσωπικό ως συμπαραστάτης στις
δυσκολίες του και συνεργάτης στο έργο του.

Πριν από λίγες ημέρες η χώρα μας, και το Πυροσβεστικό Σώμα
ειδικότερα, ήλθε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή και ανείπωτη σε
μέγεθος φυσική καταστροφή με τις γνωστές σε όλους μας τραγικές
συνέπειες.
Οι απώλειες και οι πολυάριθμοι τραυματισμοί τόσων συνανθρώπων
μας, οι εκτενείς υλικές ζημιές και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
προκαλούν σε όλους εμάς τους πυροσβέστες συναισθήματα
βαθύτατης θλίψης, συμπόνιας και συμπαράστασης.
Πάνω απ΄ όλα, συμμεριζόμαστε ολόψυχα την οδύνη των
οικογενειών που θρηνούν θύματα, και συμπάσχουμε με τους
τραυματίες και όλους όσους είδαν τις περιουσίες τους να
καταστρέφονται.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Πυροσβεστικό Σώμα με
αφοσίωση, πίστη και σεβασμό στην αποστολή του, θα συνεχίσει
αγόγγυστα τις προσπάθειες του για λειτουργική και οργανωτική
βελτίωση ώστε να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο του αισθήματος
εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών απέναντί του.
To μήνυμα που απευθύνω στα στελέχη του Σώματος είναι ότι η
αυταπάρνηση, η ανθρωπιά και η προσήλωση στις αξίες μας είναι
αδιαπραγμάτευτες.
Καλώ όλο το προσωπικό να εξακολουθήσει να πράττει το καθήκον
του,

υπηρετώντας

πιστά

το

δημόσιο

συμφέρον

και

αντιμετωπίζοντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θάρρος, αυτοκριτική
και καρτερικότητα τις σημερινές αντιξοότητες.

Προσδοκώ σε έργο με ουσιαστικό αποτέλεσμα, αποφεύγοντας την
άσκοπη προβολή, που στερείται αξίας και δεν συνάδει με τη
σεμνότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει στις προσπάθειες μας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι το καθήκον του το πράττει καλά εκείνος
που εργάζεται ευσυνείδητα για το κοινό καλό. Αυτό θεωρώ ότι
είναι αρκετό για να πετύχουμε στην αποστολή που μας έχει
ανατεθεί.
Κύριε Υπουργέ
Θέλω να σας

διαβεβαιώσω, ότι έχω πλήρη επίγνωση των

απαιτήσεων αυτών και αίσθηση του υψηλού χρέους και των
βαρύτατων ευθυνών που υπό τις παρούσες συνθήκες αναλαμβάνω.
Θα χρησιμοποιήσω όλες μου τις δυνάμεις, τις γνώσεις και τις
δεξιότητες μου, καθώς και τις εμπειρίες που συνέλεξα από την
υπηρεσιακή

μου

διαδρομή,

ώστε

να

φανώ

αντάξιος

της

εμπιστοσύνης που μου επιδείξατε, τόσο εσείς , όσο και η ελληνική
κυβέρνηση, αλλά και για να ανταποκριθώ στις ανάγκες και τις
προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών.
Θα συνεχίσω μέχρι τέλους τις όποιες υπηρεσιακές προσπάθειες
έχουν γίνει έως και σήμερα.
Θα επικεντρωθώ στην επιχειρησιακή και διοικητική αναβάθμιση της
λειτουργίας του Σώματος για την πληρέστερη εκπλήρωση της
αποστολής του.
Στόχος μου είναι η υλοποίηση της δια βίου εκπαίδευσης του
έμψυχου δυναμικού μας, η επέκταση της διεθνούς πυροσβεστικής

συνεργασίας, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, η μέριμνα
για το προσωπικό και την υλοποίηση δίκαιων δεκτικών αιτημάτων
του, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που θα ρυθμίζει
ουσιώδη θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού,
παράγοντες οι οποίοι θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη
του πυροσβεστικού μηχανισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στο
γενικευμένο αίτημα για περισσότερη ασφάλεια και προστασία της
καθημερινής ζωής των Ελλήνων πολιτών.
Επισημαίνω ιδιαίτερα ότι οι προαναφερόμενοι στόχοι μπορούν να
γίνουν έργο εάν στηριχθούμε ως επί τω πλείστον στον ανθρώπινο
παράγοντα, δηλαδή εάν η λειτουργία μας έχει ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα και αξιοκρατικό προσανατολισμό.
Με αρωγό τη δεδηλωμένη σε όλα τα επίπεδα, συμπαράσταση της
πολιτικής

ηγεσίας,

Πυροσβεστικό Σώμα

θα

προσπαθήσω
πιο

να

καταστήσω

το

αξιόμαχο, πιο αξιόπιστο και πιο

αποτελεσματικό.
Καλώ όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, ένστολο και πολιτικό να
συνεχίσουμε ενωμένοι, αλληλέγγυοι και με υψηλό αίσθημα
ευθύνης την αποστολή μας ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των
πολιτών, με σεβασμό στη μνήμη και την προσφορά των
συναδέλφων μας που έχασαν τη ζωή τους στην εκπλήρωση του
καθήκοντος και με στόχο ένα αποτελεσματικό Πυροσβεστικό
Σώμα.
Απευθυνόμενος στον επίτιμο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
Στρατηγό εν αποστρατεία Σωτήριο Τερζούδη, και φίλο που με τα
τελευταία του λόγια στο λόγο του συγκινηθήκαμε, τον οποίο και

διαδέχομαι στην ηγεσία του Σώματος, θα ήθελα να τον
ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία που είχαμε και του
εύχομαι ολόψυχα υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Κλείνοντας,

επιθυμώ

να

ευχαριστήσω

όλους

εσάς

που

παρευρίσκεστε εδώ σήμερα και μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

