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Μπακογιάννης: «Συντονισμένες προσπάθειες για την κατάσβεση της μεγάλης
φωτιάς»

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3.15 τα ξημερώματα
με κύριο μέτωπο την περιοχή μεταξύ Κοντοδεσποτίου και Μακρυμάλλης, του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων.

Προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, εκκενώθηκαν προληπτικά τα χωριά
Κοντοδεσπότι, Μακρυμάλλη και Πλατάνα, ενώ με εισήγηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Από την πρώτη στιγμή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Διρφύων-
Μεσσαπίων και φυσικά όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο έργο της κατάσβεσης έχουν συνδράμει δυνάμεις από όλη τη χώρα, ενώ στην περιοχή
βρίσκεται ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης και ο νεοεκλεγείς
Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Σπανός.

Θερμή παράκληση προς όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διευκολύνουν το έργο της
πυροσβεστικής και όλων των σωμάτων ασφαλείας, ενώ για λόγους δημόσιας υγείας συνιστάται
στους πολίτες να καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Η νύχτα προμηνύεται
δύσκολη. Δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με συντονισμένες ενέργειες τη μάχη για την
κατάσβεση της φωτιάς. Δυστυχώς, μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή, καθώς η
φωτιά μαίνεται στον πνεύμονα της Εύβοιας, σε ένα μοναδικό παρθένο πευκόδασος. Είμαστε
εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι τέλους για να διαφυλάξουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή
και την περιουσία και να περιορίσουμε τη ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, το ΕΚΑΒ, τον στρατό, τους εθελοντές, τα
στελέχη του Δασαρχείου, της Περιφέρειας και του Δήμου που καταβάλουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες».

Ο Φάνης Σπανός για την κατάσταση στην περιοχή, δήλωσε: «Όλα τα εναέρια πυροσβεστικά
μέσα της χώρας, περισσότεροι από 280 πυροσβέστες, η Περιφέρεια, η Αστυνομία, ο Δήμος, το
Δασαρχείο, ο Στρατός, το ΕΚΑΒ και φυσικά όλες οι εθελοντικές ομάδες του Νομού,
βρισκόμαστε επί ποδός για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Συνεχίζουμε τις
προσπάθειες κατάσβεσης με πρώτο μας μέλημα είναι να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή
και φυσικά να σωθούν οι περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».


