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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θωρακίζει
τα Τριζόνια στο Δήμο Δωρίδος

Με εντολή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, ένα
μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων του νησιού Τριζόνια στο Δήμο Δωρίδος
βρήκε την οριστική του λύση. Πρόκειται για την αντιπυρική θωράκιση των
Τριζονίων, μια απαίτηση δεκαετίων, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του
καλοκαιριού με τη συμβολή της Π.Ε. Φωκίδας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Για το λόγο αυτό, στο νησί μετέβησαν σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.
Φωκίδας κ. Γιώργος Δελμούζος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ.
Θανάσης Καρακάντζας, ο Αντιδήμαρχος Δωρίδος κ. Κώστας Παλασκώνης, ο
Δημοτικός Σύμβουλος Δωρίδος κ. Πάνος Ζέτος, ο Διοικητής των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτ/νιας, Πύραρχος κ. Χριστόφορος Μπόκας, ο
Διοικητής της Π.Υ. Ναυπάκτου, Επιπυραγός Κωνσταντίνος Μπέκος και στελέχη
του Δασαρχείου Λιδωρικίου, όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Τριζονίων κ. Αλέξανδρος Νικολακόπουλος και κάτοικοι του νησιού. Σκοπός της
επίσκεψής τους ήταν να επιθεωρήσουν τα μέτρα πυρασφάλειας (υδροφόρες)
στο μοναδικό κατοικήσιμο νησί του Κορινθιακού Κόλπου.

«Μετά από πολλά χρόνια, η τοπική κοινωνία των Τριζονίων νιώθει αληθινά
ασφαλής, χάρις στα μέτρα πυρασφάλειας που εγκαταστήσαμε στο νησί,
προκειμένου να το θωρακίσουμε από κάποια μελλοντική πυρκαγιά.
Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών και μεθοδεύουμε
την επίλυσή τους, ακόμη και αν κάτι ακούγεται εύκολο, η επίλυσή του δεν
είναι πάντα αυτονόητη. Σας προσκαλώ να ανακαλύψετε τη Φωκίδα και να
απολαύσετε τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων των Τριζονίων» δήλωσε σχετικά
ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Γιώργος Δελμούζος.

Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Θανάσης
Καρακάντζας ανέφερε: «Θέλουμε όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας να απολαμβάνουν ίση μεταχείριση. Να μην νιώθει κανείς
απροστάτευτος και γι` αυτό θεωρήσαμε ύψιστη υποχρέωση να μεταβούμε
στα Τριζόνια και να εδραιώνουμε το αίσθημα της ασφάλειας στους μόνιμους
κατοίκους και τους επισκέπτες του πανέμορφου αυτού τόπου.»


