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τις 13 Απριλίου, παρουσία της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Όλγας
Γεροβασίλη και του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου
ΠΣ Βασίλειου Ματθαιόπουλου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανωγείων Κρήτης.
Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο εδρεύει στη θέση «Μετόχι»,
στα Ανώγεια του νομού Ρεθύμνης, σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Ανωγείων. Η ίδρυση του Κλιμακίου κρίθηκε επιχειρησιακά αναγκαία, καθώς καλύπτει
μια μεγάλη περιοχή, η οποία παρουσιάζει έντονη τουριστική επισκεψιμότητα από περιπατητές, στα φαράγγια και στα μονοπάτια του Ψηλορείτη, αλλά και μεγάλη
γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Στην τελετή
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγένιος, ενώ την εκδήλωση
άνοιξε ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κρήτης, Αρχιπύραρχος
Νικόλαος Λαγουδάκης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρισταμένους και εκφώνησε την Ημερήσια Διαταγή, επισημαίνοντας ότι με την ίδρυση του Κλιμακίου, ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας των Ανωγείων,
για την άμεση πρόσβαση στον γιγάντιο και πολύμορφο
ορεινό όγκο του Ψηλορείτη.
Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη
τόνισε ότι το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο που εγκαινιάζεται,
βρίσκεται σε στρατηγική θέση, επειδή παρέχει άμεση
επιχειρησιακή ανταπόκριση, τόσο ανατολικά του Ρεθύμνου όσο και δυτικά του Ηρακλείου, σε τομείς ευθύνης,
οι οποίοι αφενός είναι δυσπρόσιτοι και απαιτούν αρκετό
χρόνο προσέγγισης και αφετέρου απέχουν σημαντικά
από τις υφιστάμενες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Εξήρε
το σθένος των κατοίκων της Κρήτης που αγωνίζονται και
τιμούν τον τόπο τους και την ιστορία του νησιού τους και
ξεπερνάνε τις δυσκολίες, καθώς την τελευταία περίοδο
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, έντονες βροχο-

πτώσεις και κατολισθήσεις και θρήνησαν την απώλεια
συνανθρώπων τους. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους πυροσβέστες που θα αναλάβουν το επιχειρησιακό πεδίο
του Κλιμακίου, με τη διαβεβαίωση στους κατοίκους και
τους επισκέπτες της περιοχής ότι στο εξής μπορούν να
αισθάνονται πιο ασφαλείς.
Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος επεσήμανε
ότι το Κλιμάκιο θα ενισχύσει την επιχειρησιακή δύναμη
του Σώματος στο νομό Ρεθύμνου και στην Κρήτη γενικότερα, δεδομένου ότι στόχος όλων μας είναι η γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση σε κάθε συμβάν
πυρκαγιάς και διάσωσης. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στις
σύγχρονες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το
Πυροσβεστικό Σώμα τα τελευταία χρόνια, με την κλιματική αλλαγή να προκαλεί αδυσώπητες, καταστροφικές
πυρκαγιές και τραγικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Ο Δήμαρχος Ανωγείων, Μανώλης Καλλέργης, ανέφερε
μεταξύ άλλων πως η ίδρυση του νέου Πυροσβεστικού
Κλιμακίου ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους, όσοι
συνέδραμαν στη δημιουργία του και να ευχηθεί στους
πυροσβέστες που θα το στελεχώσουν καλή επιτυχία στο
έργο τους.
Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο ανεξάρτητος
βουλευτής Ηρακλείου Σπύρος Δανέλλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Ιωάννης Παρασύρης, οι Αντιδήμαρχοι
Ανωγείων, Βασίλης Σμπώκος και Γεώργιος Ξυλούρης,
ο Αντιδήμαρχος Μαλεβιζίου, Αθανάσιος Κύρκος και
πλήθος περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων. Το
«παρών» από το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσαν ο Συντονιστής Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ. Υποστράτηγος ΠΣ
Αναστάσιος Σωτήρχος, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής
με έδρα τον Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ Ιωάννης Πετρούτσος, οι Διοικητές νομών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
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