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Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος της πιο επικίνδυνης περιόδου της αντιπυρικής, 

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε, ότι εφησυχάζουμε και ότι μπορούμε 

να προετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα.  

Θυμάμαι πέρσι τέτοια μέρα τρέχαμε στη Θάσο και ελπίζουμε να μην 

ξανασυμβούν αυτές οι μεγάλες καταστροφές, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. 

Πρέπει το ΠΣ μαζί με την ΕΛΑΣ, τα δυο αυτά εργαλεία του κράτους, οι δυο 

αυτοί φορείς που προσφέρουν ασφάλεια, να είναι συνεχώς σε ετοιμότητα. 

Γιατί πράγματι θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί: “Πουλάνε” εμπόρευμα; 

“Πουλάνε” προϊόντα το ΠΣ και η ΕΛΑΣ και βρίσκονται τα περίπτερά τους εδώ; 

Βεβαίως.  

Παρέχουν ασφάλεια ώστε να μπορεί ο εμπορικός κόσμος, να μπορούν αυτοί 

που παράγουν προϊόντα και αυτοί που αγοράζουν, να συναλλάσσονται και να 

δουλεύουν σε ένα ειρηνικό, ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον. Ναι, αυτά τα δυο 

σώματα παρέχουν ασφάλεια, “πουλάνε” -εντός εισαγωγικών- ασφάλεια και 

αυτό είναι το ζητούμενο και ξέρετε καλά πόσο ζητούμενο είναι στις σημερινές 

συνθήκες, όταν στον περίγυρο της χώρας μας το θέμα της ασφάλειας και οι 

κίνδυνοι παίζουν τόσο μεγάλη σημασία.  

Αυτή τη στιγμή, ερχόμενος πριν από λίγο από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 

διαπίστωσα ότι οι αριθμοί των τουριστών έχουν φτάσει στα ύψη. Με αριθμούς 

μεγαλύτερους και από το καλοκαίρι γιατί η χώρα μας είναι ο πυλώνας 

σταθερότητας και ασφάλειας σε αντίθεση με αρκετές άλλες χώρες στον 

περίγυρο μας και λίγο παραπέρα. 

Για να παρέχει ασφάλεια το ΠΣ και η ΕΛΑΣ, που θα επισκεφτούμε σε λίγο το 

περίπτερό της, πρέπει να έχει χαρακτηριστικά τέτοια που ίσως δεν είχαμε χθες 

ή είχαμε σε μικρότερο βαθμό χθες. Γι' αυτό θα με ακούσετε συνέχεια να 

επιμένω στο θέμα της εκπαίδευσης, θα με ακούσετε συνέχεια να επιμένω στο 

θέμα της προσαρμογής της δομής στους καινούργιους κινδύνους που 

προέρχονται από τις αλλαγές των κλιματολογικών συνθηκών: Κεραυνοί, ξηροί 

κεραυνοί, ανεμοστρόβιλοι - δεν είχαμε τέτοια πράγματα στη χώρα μας.  



Τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτούς τους κλιματολογικούς κινδύνους 

γιατί σύμφωνα με μια μελέτη, που ήρθε στη δημοσιότητα στην Ευρώπη, δύο 

στους τρεις Ευρωπαίους θα πληγούν από φυσικές καταστροφές μέχρι το 

2100. Άρα πρέπει οι απαιτήσεις να είναι πολύ περισσότερες από όλους μας.  

Πρέπει η εκπαίδευση να είναι συνεχής και προσαρμοσμένη στους συνεχώς 

διαμορφούμενους κινδύνους και πρέπει να προσαρμόσουμε και να δούμε τι θα 

κάνουμε και με τα παλιά υλικά που έχουμε, που αξιοποιήθηκαν σε πάρα πολύ 

καλό βαθμό φέτος το καλοκαίρι και γι' αυτό δεν βιάζομαι να πω μεγάλες 

κουβέντες. Αλλά, για την ώρα, ο αριθμός των καμένων εκτάσεων είναι μικρός, 

πολύ μικρότερος θα έλεγα σε σχέση με άλλα χρόνια.  

Και αυτό οφείλεται στην αυτοθυσία των πυροσβεστών, οφείλεται στην 

αυτοθυσία των πιλότων των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων, στην 

αυτοθυσία και την προσπάθεια της ηγεσίας του ΠΣ , σε όλους τέλος πάντων 

αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους έδωσαν 

αυτό το αποτέλεσμα που φαίνεται ότι θα΄ ναι καλό. 

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση σας καλώ να καταβάλλουμε όλοι περισσότερες 

προσπάθειες για την προσαρμογή στους καινούργιους κινδύνους, τα 

καινούργια δεδομένα. 

Ο άνθρωπος παίζει τον κύριο λόγο αλλά και τα μηχανήματα που έχουν οι 

άνθρωποι, και οι τακτικές και ο σχεδιασμός, όλη η προσπάθεια. Γιατί δεν 

μπορούμε να δουλεύουμε όπως χθες, δεν μπορούμε να δουλεύουμε με 

κλασικούς τρόπους, κλασικές μεθόδους όπως χθες. Πρέπει να καταβάλουμε 

προσπάθειες αντίστοιχες με τους κινδύνους τους σημερινούς που ίσως δεν 

είναι καν όμοιοι με τους περσινούς. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στην προβολή του ΠΣ σήμερα και τις επόμενες μέρες 

και είμαι σίγουρος ότι και η προβολή και η προσπάθεια στο έδαφος των 

πυροσβεστών θα δώσει το αποτέλεσμα που περιμένει η κοινωνία μας.  

Σας ευχαριστώ. 


