Μζγαρα, 1θ Αυγοφςτου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πρέςβησ Τςεχίασ ςτο Δθμαρχο Μεγαρέων
Θερμά λόγια ςυμπαράςταςησ ςτουσ πυρόπληκτουσ και πολλά
ςυγχαρητθρια ςτο Δθμο και ςτουσ πυροςβέςτεσ από τον Πρέςβη τησ
Τςεχίασ κ. Τζάν Μπόντι, ςθμερα ςτο Δημαρχείο Μεγάρων
Επίςκεψθ καλισ κελιςεωσ κι ζμπρακτθσ και ολόκερμθσ ςυμπαράςταςθσ
ςτουσ πυρόπλθκτουσ τθσ Κινζτασ, πραγματοποίθςε ο Τςζχοσ Πρζςβθσ ςτθν Ελλάδα
κ. Τζαν Μπόντι ςιμερα το μεςθμζρι ςτο Δθμαρχείο των Μεγάρων όπου τον
υποδζχκθκε ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ.
Ο κ. Μπόντι ςυνοδευόταν από τον Αναπλθρωτι Πρζςβθ κ. Μίλαν Φίςερ και
τθν κ. Γίτκα Χρόμτςοβα, υπεφκυνθ του Τομζα Εμπορίου και οικονομίασ, θ οποία
είχε και τον ρόλο διερμθνζα.
Η ςυνάντθςθ του Πρζςβθ με τον Διμαρχο ζλαβε χϊρα ςτθν αίκουςα
Συνεδριάςεων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου κι ζγινε ςε κερμό και ςυγκινθςιακό κλίμα
όπου περίςεψαν τα λόγια αβροφροςφνθσ, αγάπθσ και ςυναδζλφωςθσ μεταξφ των
δφο ανδρϊν τονίηοντασ ιδιαίτερα τουσ δεςμοφσ φιλίασ μεταξφ των δφο λαϊν.
Η ςυνάντθςθ αυτι ζγινε φςτερα από πρωτοβουλία του κ. Πρζςβθ, ο οποίοσ
απευκυνόμενοσ προσ τον Διμαρχο και τουσ παρόντεσ διλωςε:
« Ηρκαμε εδϊ ςιμερα να ποφμε ζνα ευχαριςτϊ ςτουσ ανκρϊπουσ που
ζδωςαν τθ μάχθ ςτο πεδίο τθσ φωτιάσ ςτθν Κινζτα, ςτουσ Πυροςβζςτεσ που
κατζβαλαν υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ για τθν κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ και ςε
ςασ κ Διμαρχε που φροντίςατε ζτςι ϊςτε να μθν κινδυνεφςει κανζνασ Τςζχοσ
πολίτθσ και μάλιςτα αυτιν τθν εποχι που χιλιάδεσ είναι οι Τςζχοι τουρίςτεσ ςτθν
χϊρα ςασ και ιδιαίτερα ςτθν περιοχι τθσ Κινζτασ.
Ηρκαμε εδϊ για να κάνουμε μία ςθμαντικι προςφορά ςτθν τοπικι
Πυροςβεςτικι και ελπίηουμε να ξανάρκουμε ανοίγοντασ δρόμουσ ςυνεργαςίασ με
τθν περιοχι ςασ.»
Ο Διμαρχοσ καλωςορίηοντασ τον κ. Πρζςβθ είπε μεταξφ άλλων:
« Είναι εξαιρετικι θ τιμι για τθν πόλθ μασ και για μζνα προςωπικά από τθ
ςθμερινι ςασ επίςκεψθ, που τονίηει τουσ ιςτορικοφσ δεςμοφσ φιλίασ και
ςυνεργαςίασ των δφο λαϊν και γίνεται ςε μία δφςκολθ περίοδο για τθν περιοχι μασ
θ οποία υπζςτθ μεγάλεσ ηθμίεσ από τθν πφρινθ λαίλαπα χωρίσ ευτυχϊσ να
υπάρξουν ανκρϊπινα κφματα ι τραυματιςμοί κατοίκων τθσ Κινζτασ.

Η όποια προςφορά ςασ είναι καλοδεχοφμενθ κι εκφράηουμε γι αυτό τισ
κερμζσ μασ ευχαριςτίεσ. Βεβαίωσ επικυμοφμε ςτενότερθ ςυνεργαςία με τθν φίλθ
Τςεχία κι είμαςτε βζβαιοι ότι οι επαφζσ μασ κα είναι ςυχνζσ κι εποικοδομθτικζσ και
αμοιβαία επωφελείσ .»
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