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Στις 21-10-2013, ο Γερµανό-ελληνικός σύλλογος «Φιλία Φέλµπερτ» δώρισε ένα µεταχειρισµένο όχηµα µεταφοράς
προσωπικού

και εξοπλισµού – Mercedes / Sprinter- έτους κατασκευής 2001, στη ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών Κέρκυρας για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών. Τον σύλλογο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κος
Χόλγκερ Ρίχτερ, ο Αντιπρόεδρος κος Λάζαρος Παπαϊωάννου και το µέλος, Γερµανός Βουλευτής του κρατιδίου της Β.
Ρηνανίας- Βετσφαλίας – υπεύθυνος για ευρωπαϊκά θέµατα – κος Φόλγερ Μίνχοφ, όπου στις οµιλίες τους τόνισαν ότι σκοπός
του συλλόγου είναι η εµβάθυνση των φιλικών σχέσεων µεταξύ της πόλης Φέλµπερτ και των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και
Ηπείρου, καθώς επίσης και η προώθηση του κοινωνικού έργου στις παραπάνω Περιφέρειες.
Εκ µέρους του Πυροσβεστικού Σώµατος, το όχηµα παρέλαβε ο Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος,
Αντιστράτηγος ΠΣ ∆ηµοσθένης Καβέτσος και στον χαιρετισµό που απεύθυνε τόνισε µεταξύ άλλων ότι: «Πρωτοβουλίες
όπως η παρούσα επιβεβαιώνουν την αξία της εθελοντικής προσφοράς ως κινητήρια δύναµη ανθρώπινης παρέµβασης,
κοινωνικής συνοχής και περιβαλλοντικής αναβάθµισης. Οι δωρητές µέσα από τις προσφορές και τις δράσεις τους,
συνδράµουν αποφασιστικά στο έργο της Υπηρεσίας µας, σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και
τέτοιες ενέργειες µας δίνουν δύναµη και κουράγιο να συνεχίσουµε το δύσκολο έργο που επιτελούµε». Από πλευράς
Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων, ο ∆ιοικητής Αρχιπύραρχος Ιωάννης Καρατζιάς
επισήµανε ότι: «Με την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία, αποδεικνύεται εµπράκτως, η διάθεση προσφοράς του συλλόγου προς
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων». Η ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού Κέρκυρας διεκπεραίωσε όλες τις
απαιτούµενες διαδικασίες και εκπροσωπήθηκε από τον ∆ιοικητή, Πύραρχο Σπυρίδωνα Βαρσάµη.
Εκ µέρους του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, Αντιστράτηγου Σωτηρίου Γεωργακόπουλου, απονεµήθηκε από τον
Γενικό Επιθεωρητή Υπηρεσιών Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο ΠΣ ∆ηµοσθένη Καβέτσο, τιµητική πλακέτα µε το έµβληµα
του Πυροσβεστικού Σώµατος,στον Πρόεδρο του Συλλόγουκ. Ρίχτερ,ενώ αναµνηστικό δώροεπιδόθηκεστον Γερµανό
Βουλευτή κ. Μίνχοφ.

Στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης δωρήθηκε εξοπλισµός στο γηροκοµείο της Ιεράς Μητρόπολης Κέρκυρας, στο «Χαµόγελο
του Παιδιού» και ένας αυτόµατος απινιδωτής στην Εθελοντική Μονάδα Έρευνας και ∆ιάσωσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του Ξενοδοχείου Grecotel Imperial, ο
∆ιευθυντής του οποίου, κος Μίχας Σπυρίδων, ήταν ένθερµος υποστηρικτής και συµπαραστάτης της όλης προσπάθειας.

