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Σε άμεση κινητοποίηση τέθηκε ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φαιστού,
από νωρίς το πρωί προκειμένου να αντιμετωπίσει τα πολύ μεγάλα ύψη χιονόπτωσης, τα
οποία κατά τόπους είχαν ξεπεράσει και τους 15 πόντους. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου
Φαιστού, το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε
συνεργασία με προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, συνδράμουν τα μέγιστα σε μια τιτάνια
προσπάθεια, η οποία και συνεχίζεται.

Τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος μάλιστα κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, όσο και ο Διοικητής του Α.Τ.
Φαιστού κ. Μανόλης Καρανδινός που τέθηκαν επικεφαλής του συντονισμού της όλης
προσπάθειας, παραβρέθηκαν στα σημεία νωρίς το απόγευμα προκειμένου να ελέγξουν την
εξέλιξη των δράσεων, αλλά και να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις, με δεδομένο το
γεγονός ότι η ύφεση της κακοκαιρίας σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται μετά από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας προς Τρίτη, η ένταση των φαινομένων δεν
ήταν τέτοια που να εμπνέει ανησυχία, ωστόσο η χιονόπτωση ήταν μαζική στον ορεινό όγκο
του Δήμου μετά τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνεργία της Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας, του Δήμου Φαιστού, κλιμάκια του Α.Τ. Φαιστού, μηχανήματα έργου, στο
σύνολο του το υπεύθυνο προσωπικό του Δήμου, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Φασομυτάκης,
Αντώνης Κωνσταντουλάκης, Ανδρέας Πωλιουδάκης και Ιπποκράτης Σκαντζάκης, αλλά και
πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, συνέβαλαν σημαντικά στην αντιμετώπιση της έντονης
χιονόπτωσης.

Λόγω της συντονισμένης δράσης, οι δρόμοι παρέμειναν ανοικτοί, ωστόσο, όπως είναι
προφανές, λόγω των έντονων φαινομένων η κίνηση γίνονταν κατά κανόνα από αγροτικά
οχήματα και οχήματα τύπου 4 x 4 και μόνο για τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις.
Λόγω του γεγονότος πως σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται
νέα επιδείνωση των φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύκτας, η Πολιτική Προστασία του
Δήμου και ο Δήμος Φαιστού συστήνουν σε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη
μετακίνηση και να υπακούν στις υποδείξεις των Αρχών.
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