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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου θα θελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους
στους συναδέλφους και στα στελέχη της διοίκησης των κατασκηνώσεων του Αγ.
Ανδρέα για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, και την
ασφαλή μεταφορά των παιδιών. Να τους συγχαρεί δε για το απόλυτα αίσιο συνολικό
αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε σε αυτή την δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση.
Οι Συνάδελφοι με ηρωικές προσπάθειες κατόρθωσαν να περιορίσουν την
πυρκαγιά σε ένα πολύ μικρό χώρο στην άκρη της κατασκήνωσης, στον βιολογικό
καθαρισμό, ο οποίος και αυτός επισκευάστηκε και η μόνη απώλεια τελικά ήταν κάποια
ελάχιστα δέντρα και θάμνοι. Επειδή υπήρξαν διάφορες φημολογίες αντιπροσωπεία με
τον Πρόεδρο και εκπροσώπους του Συλλόγου επισκέφτηκαν επανειλημμένως την
κατασκήνωση και έχουν πλήρη γνώση και άποψη.
Σημαντική ήταν η συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία κατάφερε γρήγορα,
με ασφάλεια και χωρίς ουσιαστικά προβλήματα να καθορίσει την διαδρομή των
λεωφορείων και κατ επέκταση την απρόσκοπτη μεταφορά των παιδιών.
Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους όσους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, από
την υπεύθυνη Δημοτική Σύμβουλο κ.Βασιλείου, τον Δ/ντη της κατασκήνωσης
συνάδελφο κ.Αυγερινό αλλά και όλους τους συναδέλφους έναν έναν που με
αυταπάρνηση επιτέλεσαν πέραν του δέοντος το καθήκον τους.
Μ Π Ρ Α Β Ο
Υ.Γ. Χωρίς να θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν θα κάνουμε μόνο μια αναφορά στον εθελοντή
συνταξιούχο ιατρό καρδιολόγο πρώην συνάδελφο του Δήμου Π.Μ. ο οποίος μαζί με τους άλλους
συναδέλφους δεν έκανε βήμα πίσω στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Καλό θα είναι να σταματήσουν τα αλληλοσυγχαρητήρια κάποιοι Δημοτικοί και όχι μόνο
παράγοντες οι οποίοι παίρνουν εύσημα από αυτούς που έβλεπαν τους καπνούς της πυρκαγιάς από
τον καναπέ του σαλονιού τους. Να υπενθυμίσουμε δε ότι σχέδιο εκκένωσης της κατασκήνωσης
υπήρχε πάντα, εκκενώσεις δε της κατασκήνωσης έχουν γίνει με επιτυχία κι άλλες φορές η
τελευταία δε πραγματοποιήθηκε πριν 11 χρόνια. Τίποτα από αυτά βεβαίως δεν μειώνει την
προσπάθεια αυτών οι οποίοι ήταν εκεί και έδωσαν τον αγώνα με ανιδιοτέλεια όπως και το
απόλυτα αίσιο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.

