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Ο

πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου,
το Πληροφοριακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην 84η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τιμώμενη
χώρα της φετινής διοργάνωσης ήταν η Ινδία. Τα εγκαίνια
πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό,
αρμόδιο για την Μεταναστευτική Πολιτική, Γιώργο Κουμουτσάκο, τον Υφυπουργό, αρμόδιο για την Αντεγκληματική
Πολιτική, Ελευθέριο Οικονόμου, τον Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά και τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Ματθαιόπουλο.
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Στην εκδήλωση παρέστησαν οι βουλευτές της ΝΔ., Δημήτρης Κούβελας και Άγγελος Τσιγκρής, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτιος Ράπτης, ο Γενικός
Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και
Ασύλου, Πάτροκλος Γεωργιάδης και ο Ειδικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας, Γεώργιος Μάριος Καραγιάννης.
Στην ομιλία του, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστράτηγος ΠΣ Βασίλειος Ματθαιόπουλος, τόνισε ότι
το Πυροσβεστικό Σώμα, προσπαθεί ακατάπαυστα να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του προς όφελος των
πολιτών και της κοινωνίας, γι΄αυτό και θέτει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των συμπολιτών στη γενικευμένη προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την επιχειρησιακή και
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κοινωνική του δράση. Αναφέρθηκε επίσης, στα ακραία
καιρικά φαινόμενα - βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και
ανεμοστρόβιλους - τα οποία εκδηλώθηκαν κατά τον
μήνα Ιούλιο, καθώς και στις δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα, δίνοντας έμφαση σε αυτήν που εκδηλώθηκε στην κεντρική
Εύβοια, συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι εκτέλεσαν τα καθήκοντα τους με ζήλο και αυταπάρνηση και έφεραν εις πέρας
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη δύσκολη αποστολή
τους, εκθέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη
ζωή. Επιπλέον, ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και ιδιαίτερα την Πολεμική Αεροπορία,
την Ελληνική Αστυνομία, τους εθελοντές πυροσβέστες,
καθώς και την τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζοντας ότι παρά
τις αντίξοες συνθήκες, οι άριστες και πολύπλευρες συνεργασίες φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάλεσε
τους συμπολίτες μας να δείξουν την εμπιστοσύνη και την
αγάπη τους στο Πυροσβεστικό Σώμα και στους Πυροσβέστες, τονίζοντας ότι η ενθάρρυνση στο δύσκολο και
επικίνδυνο έργο που επιτελούν είναι απαραίτητη. Τέλος,
διαβεβαίωσε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θα συνεχίσει
να μάχεται και να ανταποκρίνεται συστηματικά, με οργάνωση και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες του πολίτη
και της Ελληνικής κοινωνίας.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι η πρόληψη, η οργάνωση και η Πολιτική Προστασία αποτελούν τη βασική
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υποχρέωση και τον βασικό κανόνα της δουλειάς που
πρέπει να γίνει.
Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία
τους ο Συντονιστής Υποστήριξης, Υποστράτηγος ΠΣ
Αναστάσιος Σωτήρχος, o Επιχειρησιακός Συντονιστής,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος ΠΣ Σπυρίδων
Βαρσάμης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία και εν αποστρατεία
συνάδελφοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και
Σωμάτων Ασφαλείας, Συνδικαλιστικών Φορέων, Συλλόγων και Οργανισμών, καθώς και πλήθος πολιτών.
Επίσης, το Πληροφοριακό Κέντρο, επισκέφθηκε ο
Ευρωβουλευτής, Θεόδωρος Ζαγοράκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακή επίδειξη από στελέχη της 2ης Ε.Μ.Α.Κ.. Κατά
τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης, οι επισκέπτες είχαν
την ευκαιρία μέσα από τα εκθέματα του Πληροφοριακού Κέντρου να ταξιδέψουν στον χρόνο, να δουν την
εξέλιξη του Πυροσβεστικού Σώματος τα τελευταία 50
χρόνια καθώς και τις δυνατότητες που διαχρονικά διαθέτει για την αντιμετώπιση αστικών και δασικών πυρκαγιών, βιομηχανικών ατυχημάτων, διασώσεων αλλά
και συμβάντων κοινωνικής προσφοράς. Το σημαντικότερο έκθεμα φέτος ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας του
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Πυροσβεστικού Σώματος, ένα από τα πρώτα κλιμακοφόρα
του Π.Σ. παραλαβής 1939, το αναπαλαιωμένο όχημα ΠΣ 57.
Το πλήθος των επισκεπτών και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που
φωτογραφήθηκαν ως πυροσβέστες στο ιστορικό κλιμακοφόρο όχημα, αποδεικνύουν την ευαισθητοποίηση του κοινού
και ιδιαίτερα της νέας γενιάς στην πολύπλευρη προσφορά
του Πυροσβεστικού Σώματος.
Την τελευταία ημέρα της Έκθεσης, στις 15 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε το Πληροφοριακό Κέντρο, η Διοίκηση της Δ.Ε.Θ.
HELEXPO A.E. προκειμένου να επιδώσει αναμνηστική τιμητική πλακέτα για την επιτυχή συμμετοχή του Π.Σ. στη διοργάνωση της 84ης Δ.Ε.Θ. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Θ. HELEXPO A.E.
Αναστάσιος Τζήκας εξήρε τη διαρκή και πολύχρονη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τη συμβολή του στην
επιτυχία του θεσμού, τόσο με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Κέντρου, που κάθε χρόνο αποτελεί πόλο έλξης για
πλήθος επισκεπτών, όσο και με τη στελέχωση Πυροσβεστικού
Κλιμακίου για την πυρασφάλεια του εκθεσιακού χώρου. Την
τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων με
έδρα την Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος Π.Σ. Σπυρίδων Γ. Βαρσάμης. Στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή επέδωσαν αναμνηστικά του
Σώματος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων και ο Διοικητής της
ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Παχίδης.

