Σεβασμιότατε, Πανοσιολογιότατε,

Κυρία Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη,

Κυρία Υφυπουργέ Προστασίας του Πολίτη,

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Κύριοι Γενικοί,

Κύριοι Βουλευτές,

Κύριε Περιφερειάρχη,

Κυρία Αντιπεριφερειάρχη,

Κύριε Δήμαρχε
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Κύριοι Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Κύριε Αρχηγέ της Ελληνικής Αστυνομίας,

Κύριοι Εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι,

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τέτοια εποχή
στην συμπρωτεύουσα ανοίγει τις πύλες της η
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ως γνωστόν, πρόκειται για κορυφαίο εκθεσιακό
γεγονός

παγκοσμίου

ακτινοβολίας,

που

με

ιδιαίτερη επιτυχία προβάλλει την εξωστρέφεια και
2

το

δυναμισμό

της

ελληνικής

οικονομίας,

ανοίγοντας δρόμους για την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας μας στο διεθνές περιβάλλον.
Η έκθεση αυτή έχοντας συμπληρώσει αρκετές
δεκαετίες δημιουργικής παρουσίας στο οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της ευρύτερης
περιοχής, εξακολουθεί να αποτελεί σήμερα έναν
από τους πλέον καταξιωμένους και δυναμικούς
θεσμούς

της

χώρας

μας

συμβάλλοντας

αποφασιστικά στην προβολή της επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας και παραγωγικότητας.

Ειδικά φέτος με τη συμμετοχή ως τιμώμενης χώρας
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που ηγείται
στην τεχνολογία και την καινοτομία, ανοίγονται
νέες

προοπτικές

ανάπτυξης

διάμεσου

της

περαιτέρω οικονομικής σύνδεσης των δύο χωρών.
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Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετέχει στην 83η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου να
προβάλλει την επιχειρησιακή και κοινωνική του
δράση,

ενισχύοντας

το

αίσθημα

ασφάλειας,

στοιχείο απαραίτητο για τη σύγχρονη κοινωνία και
ειδικότερα για τον τομέα της οικονομίας.

Το Πληροφοριακό μας Κέντρο φέτος, εστιάζει
αφενός

στην παρουσίαση του έργου και των

δράσεων του Σώματος στο πλαίσιο εκπλήρωσης
της αποστολής του και αφετέρου στη λειτουργία
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που συμπληρώνει
50 χρόνια από την ίδρυση της.

Οι επισκέπτες που θα έχουν την ευκαιρία να
περιηγηθούν σε αυτό, θα ενημερωθούν για τον
τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στις Σχολές της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για τη λειτουργία του
νέου τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές καθώς
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και για την εξέλιξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης
από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.

Και τούτο γιατί η διαρκής αναβάθμιση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η δια βίου
εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων είναι
άκρως

απαραίτητη,

ανταποκριθούν
ασφάλεια

στις

ώστε

με

να

μπορούν

να

αποτελεσματικότητα

και

σύγχρονες

επιχειρησιακές

απαιτήσεις και από στη διαρκώς αυξανομένη
ένταση των φυσικών καταστροφών.
Στο ανωτέρω πλαίσιο το Πυροσβεστικό Σώμα, ως
επιχειρησιακός

βραχίονας

της

Πολιτικής

Προστασίας, προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς την
ποιότητα των υπηρεσιών του, πάντα, προς όφελος
των πολιτών και της κοινωνίας.

Κάθε χρόνο το πυροσβεστικό προσωπικό έρχεται
αντιμέτωπο με πολύ δύσκολες συνθήκες στα πεδία
των δασικών πυρκαγιών, καταστάσεις στις όποιες
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οι πυροσβέστες προσπαθούν να ανταπεξέλθουν
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με προθυμία,
ζήλο και αυταπάρνηση εκθέτοντας, συχνά, σε
κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη ζωή.

Φέτος ειδικά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τη
δυσκολότερη πυρκαγιά των τελευταίων ετών.
Πρόκειται για την πυρκαγιά στην ανατολική
Αττική η οποία με τραγικό τρόπο και παρά τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες μας οδήγησε στην
απώλεια της ζωής και της περιουσίας

δεκάδων

συνανθρώπων μας.

Οι επιστημονικές έρευνες μας επιβεβαιώνουν τα
τελευταία χρόνια ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ
και συνεχώς επιδεινώνεται. Τούτο σημαίνει ότι για
να

την

αντιμετωπίσουμε

πρέπει

προετοιμαστούμε κατάλληλα και δυναμικά.
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να

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να συγχαρώ και να
ευχαριστήσω το πυροσβεστικό προσωπικό και τους
πολύτιμους

συνεργάτες

μας

τους

εθελοντές

πυροσβέστες για το δύσκολο έργο που τόσα χρόνια
επιτελούν με επιτυχία.

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη
συνδρομή τους στη δασοπυρόσβεση, τις Ένοπλες
Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και τους άλλους
εμπλεκόμενους φορείς.

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι παρά
την καθολική αναγνώριση και αποδοχή του έργου
του Σώματος, εμείς δεν εφησυχάζουμε.

Το Πυροσβεστικό Σώμα μέσα από τη διαρκή
εκπαίδευση του προσωπικού του, οικοδομείται
αποτελεσματικά ώστε να ενισχυθεί τόσο το
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αίσθημα ασφάλειας των όσο και η Πολιτική
Προστασία της χώρας μας. Μόνο έτσι ενισχύεται η
κοινωνική αλληλεγγύη, η πρόοδος και η ανάπτυξη.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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