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τις 21 Απριλίου παρουσία της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Όλγας Γεροβασίλη, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Ταφύλλη
και του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Βασίλειου
Ματθαιόπουλου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων.
Η ίδρυση του Κλιμακίου ενισχύσει την επιχειρησιακή
δράση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Ιωαννίνων και της Περιφέρειας Ηπείρου στην αντιμετώπιση
των αστικών και δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών
καταστροφών στον ορεινό όγκο της περιοχής. Το Κλιμάκιο εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Πραμάντων του Δή-
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μου Βορείων Τζουμέρκων, σε χώρο που παραχωρήθηκε
από τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. Καλλίνικος, ενώ η Ημερήσια Διαταγή διαβάστηκε από τον
Διοικητή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου, Αρχιπύραρχο Θωμά Ρίζο.
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη,
αναφερόμενη στην λειτουργία της νέας αυτής σημαντικής υποδομής, τόνισε ότι προέκυψε από ένα αίτημα ομολογουμένως δικαιολογημένο, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον ορεινό όγκο και στην καρδιά
των Τζουμέρκων, φέρνοντας στη μνήμη όλων την πρόσφατη κατάρρευση του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας,
έπειτα από τις πλημμύρες του Άραχθου. Οι κλιματολογικές αλλαγές είναι έντονες και παρούσες και γι΄αυτό
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τον λόγο, συντάσσεται ένα θεσμικό πλαίσιο συνολικού
στρατηγικού σχεδιασμού για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο,
προκειμένου οι απώλειες από τις φυσικές καταστροφές
να περιορίζονται στο ελάχιστο. Επίσης τόνισε τη σημασία της ίδρυσης του νέου Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βορείων Τζουμέρκων, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τις
επιχειρησιακές δυνατότητες στην περιοχή, την ασφάλεια
των παραδοσιακών οικισμών, των κατοίκων και των επισκεπτών αλλά και την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού
πλούτου, δεδομένης της ανάπτυξης του αγροτουρισμού
και της παρουσίας μεγάλου αριθμού παραθεριστών, χειμώνα-καλοκαίρι, οι οποίοι επιδίδονται σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως ορειβασία, πεζοπορία, αναρριχήσεις,
κατάβαση ποταμών, περιπατητικές διαδρομές σε ορεινά
μονοπάτια, με ό,τι κινδύνους ελλοχεύουν.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος τόνισε ότι το
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που εγκαινιάζεται δείχνει το
πραγματικό ενδιαφέρον της Πολιτείας για την ενίσχυση
της ασφάλειας σε αυτό τον τόπο και κάλεσε τους πυροσβέστες που θα στελεχώσουν το νέο Κλιμάκιο να επιτελέσουν με γενναιότητα αλλά και με ασφάλεια το καθήκον τους, για την άμεση και αποτελεσματική παρουσία
τους σε κάθε επιχείρηση πυρκαγιάς και διάσωσης.
Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης
και ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Ιωάννης Σεντελές, επεσήμαναν με τη σειρά τους, τη σπουδαιότητα
της ίδρυσης του νέου Πυροσβεστικού Κλιμακίου για την
περιοχή και ευχαρίστησαν όλους, όσοι βοήθησαν στη
δημιουργία του, ευχόμενοι στους πυροσβέστες που το
στελεχώνουν καλή επιτυχία στο έργο τους.
Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Επιπυραγός
Ευάγγελος Αρβυθάς εκπροσωπώντας την Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, οι Βουλευτές Ιωαννίνων Στέφος Ιωάννης, Καραγιάννης Ιωάννης, Μαντάς Χρήστος, Τασούλας Κωνσταντίνος, ο Βουλευτής Άρτας Τσίρκας Δημήτριος, η
Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού- Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος- Λυδία Κονιόρδου, ο Συντονιστής Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλειος Μιχελάκης , ο Αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων
Νικόλαος Βαΐτσης και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου Σκούμας Κωνσταντίνος, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος
κόσμου. Το «παρών» από το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσαν ο Συντονιστής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Σωτήρχος, ο Επιχειρησιακός
Συντονιστής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, Υποστράτηγος ΠΣ
Σπυρίδων Βαρσάμης, Διευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Διοικητές νομών
και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηπείρου, Αξιωματικοί και
Πυροσβέστες, ο Επίτιμος Υπαρχηγός Π.Σ. Δημοσθένης
Αναγνωστάκης, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων
του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και εκπρόσωποι
της Ελληνικής Αστυνομίας.

23

Μάρτιος - Απρίλιος 2019/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

