Κυρίες και κύριοι
Χαίρομαι ειλικρινά που είμαι σήμερα εδώ στο τόπο σας, τα Ανώγεια.
Έναν τόπο συνδεδεμένο με τους πιο δυνατούς δημοκρατικούς συμβολισμούς όχι μόνο στην Κρήτη
και όλη την Ελλάδα αλλά - θα έλεγα - κι απανταχού στον κόσμο.
Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας, με ανθρώπους που αγωνίζονται και τιμούν τον τόπο τους και την
ιστορία του.
Είναι βεβαίως μια δύσκολη στιγμή καθώς η Κρήτη δοκιμάστηκε σκληρά την τελευταία περίοδο
από φυσικές καταστροφές, έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις.
Όμως το νησί και οι κάτοικοι διακρίνονται από το σθένος να ξεπερνάνε τις δυσκολίες. Και δεν θα
είστε μόνοι σας. Η συνδρομή της κυβέρνησης θα είναι ολιστική και σε όλα τα επίπεδα.
Εξάλλου ο λόγος της σημερινής μας συνάντησης είναι ακριβώς για να παραδώσουμε σε χρήση μια
σημαντική υποδομή αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, ένα νέο σύγχρονο Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο.
Φίλες και φίλοι
Οι κλιματολογικές αλλαγές δεν ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, στο μυαλό
κάποιων κουζουλών επιστημόνων ή τις υπερβολές κάποιων οικολόγων θεωρητικών.
Οι κλιματολογικές αλλαγές είναι εδώ και αφήνουν πλέον έντονα το αποτύπωμά τους.
Οι δικές σας εμπειρίες και βεβαίως οι εμπειρίες των πρόσφατων ετών με τις πλημμύρες, τους
σεισμούς και τις πυρκαγιές, που έπληξαν τόσο τη χώρα μας όσο και την υπόλοιπη Ευρώπη, το
αποδεικνύουν με τον πιο σαφή τόπο.
Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σε οικονομικούς πόρους ήταν τεράστιες κι αυτό δεν πρέπει
και δεν μπορεί να συνεχίσει.
Έδειξαν ότι για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών χρειάζεται συνολικός στρατηγικός
σχεδιασμός του ευρωπαϊκού χώρου. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να ετοιμάσουν το εθνικό
τους σχέδιο. Εμείς έχουμε ήδη επεξεργαστεί το συγκεκριμένο σχέδιο για την ίδρυση Εθνικής Αρχής
Πολιτικής Προστασίας όπως την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Αυτό σημαίνει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, στα πρότυπα των πλέον
προηγμένων χωρών. Θα ξεκινάει από την φάση της πρόληψης ως την φάση της αποκατάστασης,
ενιαία, για όλες τις κατηγορίες κινδύνων και ανεξάρτητα από το μέγεθος και την ένταση των
καταστάσεων έκτατης ανάγκης. Το αμέσως επόμενο διάστημα ολοκληρώνουμε το θεσμικό πλαίσιο.

Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που εγκαινιάζουμε σήμερα βρίσκεται σε στρατηγική θέση. Παρέχει
άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση, τόσο ανατολικά του Ρεθύμνου όσο και δυτικά του Ηρακλείου.
Σε τομείς ευθύνης οι οποίοι αφενός είναι δυσπρόσιτοι και απαιτούν χρόνο προσέγγισης και
αφετέρου απέχουν σημαντική απόσταση από τις κοντινότερες Πυροσβεστικές Δυνάμεις.
Θα καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή ευθύνης με έντονη γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα και
συνεχή τουριστική επισκεψιμότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι λόγοι είναι:


Τα χιλιάδες στρέμματα αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,



Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο από την UNESCO «Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη»



Τα τουριστικά αξιοθέατα, όπως ο μινωικής εποχής αρχαιολογικός χώρος στη Ζώμινθο και
το σπήλαιο «Ιδαίον Άντρο»



Τους πολιτισμικούς και επιστημονικούς χώρους όπως τα Υακίνθεια και το Αστεροσκοπείο
του Σκίνακα

Θα στελεχωθεί σε πρώτη φάση με δώδεκα πυροσβεστικούς υπάλληλους και θα εξοπλιστεί με τρία
υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα με τον εξοπλισμό τους.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόμουν στην αρχιτεκτονική του λειτουργικότητα καθώς και στην
αισθητική του που σέβεται απόλυτα το φυσικό τοπίο.
Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανωγείων έχει λοιπόν να επιτελέσει ένα σημαντικό έργο πρόληψης και
καταστολής, ως προς τους κινδύνους δασικής ή αστικής πυρκαγιάς, αλλά και ως προς άλλες
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, διασώσεις περιπατητών στον
Ψηλορείτη, παροχές βοηθείας στους κατοίκους και γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον ρόλο και
την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Εύχομαι καλή δύναμη στους πυροσβέστες που θα αναλάβουν το επιχειρησιακό πεδίο του
κλιμακίου με την διαβεβαίωση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής ότι στο εξής
μπορούν να αισθάνονται πιο ασφαλείς.

Ευχαριστώ και να είστε όλοι καλά.

