ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

Π

αρουσία του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
ως εκπροσώπου της Κυβέρνησης,
πραγματοποιήθηκε
στις
10
Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στην Κάτω
Κηφισιά, η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Αρχηγίας
του Πυροσβεστικού Σώματος, από τον απερχόμενο
Αρχηγό, Στρατηγό ΠΣ ε.α. Βασίλειο Ματθαιόπουλο, στον
νέο Αρχηγό Αντιστράτηγο ΠΣ Στέφανο Κολοκούρη. Στο
πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε δοξολογία,
στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος.
Στην τελετή παρέστησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αναπληρωτής
Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιος-Μάριος Καραγιάννης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,
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Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Στρατηγός ΠΣ ε.α. Βασίλειος
Παπαγεωργίου, βουλευτές εκπρόσωποι των πολιτικών
κομμάτων ΚΙ.ΝΑΛ. και Κ.Κ.Ε., εκπρόσωποι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού
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Σώματος, επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία και εν αποστρατεία συνάδελφοι, Εθελοντές του Π.Σ., εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών
Φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών, καθώς και πλήθος
πολιτών.
Κατά την ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής αλλά και
της ομιλίας του, ο νέος Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος
ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, τόνισε μεταξύ άλλων: «[…]
Αναλαμβάνω την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, με
πλήρη συναίσθηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων
που καλούμαι να αντιμετωπίσω.[…] Το Πυροσβεστικό
Σώμα αποτελεί εργαλείο αποτροπής και επιχειρησιακό
πλεονέκτημα, για την προάσπιση της ανθρώπινης ζωής και
περιουσίας τον πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος,
έναντι φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.[…] Οι σημερινές συνθήκες καθιστούν επιτακτική την ανάγκη διακλαδικής συνεργασίας και επιχειρησιακής δράσης ώστε
να ανταποκριθούμε άμεσα, υπεύθυνα, και με συνέπεια,
στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών.[…]Αξιωματικοί,
Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες συνάδελφοι, παραμείνετε πιστοί στις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις, και στην
ένδοξη ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος. Αποκτήστε
βαθιά την αίσθηση της ευθύνης του καθήκοντος. Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταστήσουμε το
Πυροσβεστικό Σώμα πιο αξιόμαχο, πιο αξιόπιστο και πιο
αποτελεσματικό προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Υποκλίνομαι με ευλάβεια και αποτίνω φόρο τιμής στους
αθάνατους νεκρούς Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς Πυροσβέστες που θυσίασαν το υπέρτατο αγαθό, τη ζωή
τους, προασπίζοντας την ανθρώπινη ζωή και περιουσία.
Το παράδειγμα και η θυσία τους, αποτελούν αιώνιους
οδοδείχτες του καθήκοντος και του χρέους προς την πατρίδα μας και καθορίζουν διαχρονικά τη διαδρομή και
την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος».
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την ομιλία του, υπερτόνισε την αξιοσύνη του
νέου Αρχηγού και τη βεβαιότητα ότι θα δώσει νέα πνοή
στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς διαθέτει ισχυρή εμπειρία έχοντας διοικήσει υπηρεσίες όπως η 1η Ε.Μ.Α.Κ. και

έχοντας ηγηθεί σε πλήθος συμβάντων. Επίσης εξέφρασε
την προσδοκία να διατηρηθεί το Πυροσβεστικό Σώμα,
πρωτοπόρο και καταξιωμένο στη συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας, με συνεχή εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και
επαγρύπνηση και αυτό αποτελεί ηθική υποχρέωση απέναντι στους Πυροσβέστες που θυσιάστηκαν στο βωμό του
καθήκοντος.

O απερχόμενος Αρχηγός του Π.Σ. Στρατηγός ΠΣ ε.α. Βασίλειος Ματθαιόπουλος, μεταξύ άλλων και αφού αναφέρθηκε στην προσωπική του διαδρομή μέσα στο Πυροσβεστικό Σώμα, ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειάς του για
την υποστήριξη και την κατανόηση που του παρείχαν και
εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την εκλογή του νέου
Αρχηγού.
Μετά τη λήξη της τελετής έγινε επίδοση αναμνηστικών
δώρων, ενώ ο νέος Αρχηγός, Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης αναλαμβάνοντας άμεσα τα καθήκοντά
του συνόδευσε τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά και τον Εθνικό Διοικητή Πολιτικής
Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Πολιτικής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των τοπικών δημάρχων, του Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας, καθώς και
των Διοικητών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς
Ελλάδας, στο πλαίσιο οργάνωσης και σχεδιασμού της φετινής αντιπυρικής περιόδου 2020.
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