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Δελτίο Τύπου

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο
του, με κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επικεφαλής του οποίου ήταν ο
Αρχιπύραρχος Γιόβας Κωνσταντίνος , Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου. Συζήτησαν θέματα αναφορικά με την
αντιπυρική περίοδο που έληξε πρόσφατα ,άλλα και το σχεδιασμό της επερχόμενης
αντιπλημμυρικής περιόδου.
Ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του αφού ευχαρίστησε το Διοικητή για την άριστη
συνεργασία αναφορικά με την τελευταία αντιπυρική περίοδο και τόνισε την άμεση
ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που σε συνεργασία με τους εθελοντές
αλλά και το προσωπικό του Δήμου πέτυχαν θετικά αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Τόνισε επίσης ότι έχει συγκληθεί το τοπικό
συντονιστικό όργανο του Δήμου με σκοπό την αντιμετώπιση φαινομένων ενόψει
του φετινού χειμώνα ενώ , στην κατεύθυνση της πρόληψης, έχουν γίνει εργασίες
καθαρισμού ρεμάτων και αναμένεται η ολοκλήρωση των τελευταίων παρεμβάσεων.
Ο κύριος Γιόβας από την πλευρά του ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους του ,
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την επιτυχημένη αντιπυρική περίοδο και
επισήμανε το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνέβαλλε στο θετικό αυτό
αποτέλεσμα. Γνωστοποίησε δε ότι οι καμένες εκτάσεις μειώθηκαν κατά 80% ενώ οι
πυρκαγιές μειώθηκαν κατά 32%. Ο σχεδιασμός της Πυροσβεστικής για την
επερχόμενη αντιπλημμυρική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρξει
ανταπόκριση σε πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα.
Ακολούθως ο Δήμαρχος με το Διοικητή επισκέφτηκαν το κλιμάκιο του Πεταλιδίου
όπου πραγματοποίησαν Ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του προϊσταμένου του
πυροσβεστικού κλιμάκιου Πεταλιδίου κυρίου Χ.Καπετανάκη , του Αντιδημάρχου
κυρίου Γ. Στραβόλαιμου , του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Ν.
Φύκιρη , του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Π. Γιαννόπουλου και του Προέδρου της
ΤΚ Πεταλιδίου κυρίου Δ. Καλύβα. Εκεί ο Δήμαρχος τόνισε την ανάγκη στελέχωσης
του κλιμακίου με μόνιμο προσωπικό το οποίο θα συμβάλλει στην βελτίωση της
οργανωτικής δομής του και στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων . Ο κύριος
Γιόβας δήλωσε ότι το θέμα το γνωρίζει ο Αρχηγός και ο Επιτελάρχης επίκειται δε
λύση ενόψει της προσεχούς αντιπυρικής περιόδου. Σε παρεμβάσεις οι λοιποί
παριστάμενοι επισήμαναν το ρόλο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεταλιδίου στην
αντιμετώπιση πυρκαγιών , τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την επιθυμία τους
για εποικοδομητική συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

