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Αγαπητέ Αρχηγέ, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφάλειας, των Ενόπλων Δυνάμεων, 

σεβαστέ Πατέρα, έχω συνείδηση απευθυνόμενος σε εσάς, στα μέλη και τα στελέχη του 

Πυροσβεστικού Σώματος, ότι η Πολιτεία, η κοινωνία μας, οφείλει πρώτα από όλα 

σεβασμό. Σεβασμό για αυτό που κάνετε καθημερινά κι όχι μόνο όταν τα φώτα της 

δημοσιότητας κάθε καλοκαίρι είναι πάνω σας.  Αυτή είναι μία μόνο στιγμή της πολύ 

σοβαρής δουλειάς που κάνετε. Ξέρουμε ότι για να έχουμε μια επιτυχημένη αποστολή, 

για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, χρειάζονται μέσα.  

Χρειάζονται όμως και οι άνθρωποι  οι όποιοι κινητοποιούν τα μέσα και αυτό έχει ίσως 

μεγαλύτερη άξια, γιατί εσείς έχετε αποδείξει ότι μέσα σε δύσκολες συνθήκες,  μπορείτε 

να είστε αποτελεσματικοί. Το πιστοποιούν τα αποτελέσματα. Ο απολογισμός αυτής της 

χρονιάς, πάρα τις πυρκαγιές που είχαμε, νομίζω πως δείχνει ό,τι δεν υπάρχει σύγκριση 

με αυτά που είχαμε υποστεί παλαιοτέρα. Κι αυτό βασίζεται στον καλό σχεδιασμό, στην 

καλή και έγκαιρη αντιμετώπιση του κίνδυνου, στην αξιοποίηση των όποιων μέσων 

έχουμε.  

Και έχουμε συνείδηση ότι μας λείπουνε, θα θέλαμε περισσότερα, ποτέ τα μέσα δεν 

επαρκούν, αλλά προφανώς δεν θα μπορούσε το ΠΣ όπως και άλλες υπηρεσίες και 

μηχανισμοί της Πολιτείας  να μείνει αλώβητο από μια πολιτική η όποια καταδυναστεύει 

αυτόν τον τόπο τα τελευταία χρόνια. Και αναφέρομαι στη βαθιά  οικονομική κρίση. Μια 

οικονομική κρίση όμως, που νομίζω ότι σήμερα μπορούμε βάσιμα να πούμε ότι τα πιο 

δύσκολα έχουν περάσει.  

Σήμερα μπορούμε με απτές αποδείξεις να ισχυριζόμαστε ότι δεν μπορούμε απλά  και 

μόνο να αισιοδοξούμε, αλλά έχουμε αρχίσει τα βήματα για να μπούμε σε έναν καλύτερο 

δρόμο, έναν δρόμο που συνεχώς θα γίνεται πιο εύκολος, πιο ευκολοδιάβατος. Και αυτό 

βεβαίως πρώτα από όλα οφείλεται στις θυσίες αυτού του λαού. Κάποιες ήταν άδικες 

θυσίες, κάποιες δικαιολογημένες. Σημασία έχει να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας  για να μπορέσουμε να επανακτήσουμε την πλήρη έννοια της κυριαρχίας μας, να 

μπορέσουμε  να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των σημερινών πολιτών και κυρίως 

των επομένων γενιών.  



Αυτός ο τόπος είναι προικισμένος με ομορφιές, με φυσικό περιβάλλον, αυτό που εσείς 

ξέρετε και προστατεύετε πολύ καλά και αποτελεσματικά. Αυτός ο τόπος έχει ιστορία, 

παράδοση,  σίγουρα  έχει και μέλλον αρκεί να το πιστέψουμε και να ενώσουμε τις 

δυνάμεις μας.  

Ένα είναι βέβαιο. Μια νέα φάση ανοίγεται μπροστά μας, γιατί  βρισκόμαστε σε μια 

μεταβατική περίοδο, αυτή της κρίσης. Η έκβαση της είναι αυτή που θα διαμορφώσει την 

νέα μας ταυτότητα. Σε αυτή τη νέα φάση ένα πρέπει να έχουμε κατά νου: Δεν μπορεί 

να είναι  πρωταγωνιστές αυτοί οι όποιοι δημιούργησαν την κρίση. 

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να εκφράσω και πάλι εκ μέρους της Πολιτείας, εκ μέρους της 

κυβέρνησης, τον απόλυτο σεβασμό προς τους άνδρες,  τους αξιωματικούς, την ηγεσία 

του ΠΣ και να ξέρετε ότι πάντα θα είμαστε αρωγοί στις προσπάθειές σας. 

Ευχαριστώ.      


