Σεβασμιότατε, Σεβαστοί Πατέρες
Κυρίες Υπουργοί
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Γενικέ
Κύριε Περιφερειάρχη
Κύριε Δήμαρχε
Κύριε Αντιδήμαρχε
Εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας
Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία στην
τελετή

εγκαινίων

Τζουμέρκων.

Ένα

του

Πυροσβεστικού

κλιμάκιο

που

θα

κλιμακίου
συμβάλει

Β.
στην

ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Νομού
Ιωαννίνων και στην Ήπειρο γενικότερα.
Εμείς στοχεύουμε στην άμεση επέμβαση και στην
αποτελεσματικότητα σε κάθε επιχείρηση πυρκαγιάς και
διάσωσης και επιδιώκουμε τόσο την μείωση του αριθμού
των δασικών πυρκαγιών όσο και στις καμένες εκτάσεις.

Ένα πράγμα όμως είναι σε όλους μας γνωστό το ότι η
πυρκαγιά ως φαινόμενο δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Ωστόσο
παρατηρούμε και συνεχώς επιβεβαιώνουμε, ότι σε όλες τις
γωνιές

του

πλανήτη

εκδηλώνονται

ακραία

φυσικά

φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται μπροστά μας
με

πυρκαγιές

και

πλημμυρικά

φαινόμενα

που

τα

προηγούμενα χρόνια ήταν μικρής έκτασης και τώρα
εξαπλώνονται σε ελάχιστο χρόνο και μετατρέπονται σε
μεγάλες φυσικές καταστροφές.
Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που εγκαινιάζουμε σήμερα
δείχνει το πραγματικό ενδιαφέρον της Πολιτείας για την
ενίσχυση της ασφάλειας σε αυτό τον τόπο.
Από το βήμα αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, και στο Δήμαρχο
προσωπικά κ. Γιάννη Σεντελέ για την συμπαράσταση του
στην ίδρυση αυτού του Κλιμακίου,

αλλά και για την

παραχώρηση του χώρου στέγασης.
Στους πυροσβέστες που θα στελεχώσουν το νέο αυτό
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο
σας. Είμαι βέβαιως ότι θα επιτελέσετε το καθήκον σας, με
γενναιότητα αλλά και με ασφάλεια, συνεχίζοντας την
παράδοση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κυρίες και κύριοι
Δείξτε

την

εμπιστοσύνη

και

την

αγάπη

σας

στο

Πυροσβεστικό Σώμα και σ΄ αυτούς τους Πυροσβέστες. Η
ενθάρρυνση

στο

δύσκολο

και

επικίνδυνο

έργο

που

επιτελούν είναι απαραίτητη.
Κύρια Υπουργέ,
Σας

διαβεβαιώνω

ότι

το

Πυροσβεστικό

Σώμα

θα

συνεχίσει να μάχεται και να ανταποκρίνεται συστηματικά
με οργάνωση και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες του
πολίτη και της Ελληνικής κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ θερμά!

