Μετρούν πληγές και στην γειτονική Δωρίδα
Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος 2011 11:00

Πάνω από 10.000 στρέμματα καμένης χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης άφησε πίσω της
η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Παλαιόκαστρο του
Δήμου Δωρίδος.

Χωρίς μεγάλες υλικές ζημιές, η φωτιά σβήστηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου έπειτα
από την επιχείρηση κατάσβεσης στην οποία πήραν μέρος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Φωκίδας και η Περιφέρεια με συνολικά 21 οχήματα και 110 πυροσβέστες. Στο έργο της
κατάσβεσης συμμετείχαν η 7η ΕΜΑΚ Λαμίας, εθελοντές,
δημότες και κάτοικοι της περιοχής.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τους δυνατούς ανέμους που φυσούσαν στην περιοχή, συν
το γεγονός ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες φωτιές που έχουν ξεσπάσει στον
γειτονικό νομό, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε χωρίς να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Χάρις την έγκαιρη παρέμβαση, αποφεύχθηκαν οι ζημιές σε περιουσίες, ενώ οι οικισμοί
Αμυγδαλιά και Σώταινα, εκκενώθηκαν προληπτικά και οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια
τους λίγες ώρες αργότερα.
Την προσπάθεια κατάσβεσης συντόνισε αρχικά ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας
Στερεάς Ελλάδας, ενώ κατά τις βραδινές ώρες, και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης
ενεργό ρόλο ανέλαβε η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
υπό την εποπτεία του κ. Τσιόφα Δημήτρη. Στο σημείο της πυρκαγιάς βρέθηκαν τόσο η
Αντιπεριφερειάρχης όσο και η Βουλευτής Φωκίδας, αυτοδιοικητικοί και υπηρεσιακοί
παράγοντες ενώ συνεχής ήταν και η παρουσία του Δημάρχου Δωρίδος, που από τις πρώτες
ώρες βρισκόταν στο μέτωπο της πυρκαγιάς συμβάλλοντας στο έργο της κατάσβεσης με
όλα τα μέσα που διαθέτει ο δήμος.
Η επόμενη μέρα, βρίσκει τη Δωρίδα να καταγράφει τις συνέπειες. Ήδη έχουν επισκεφθεί
την περιοχή κλιμάκια του ΕΛΓΑ και της Διεύθυνσης Δασών προκειμένου να αποτυπωθεί το
μέγεθος των ζημιών και να διερευνηθεί η δυνατότητα για απόδοση αποζημιώσεων, όπου
κριθεί απαραίτητο.
Παράλληλα έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Δήμος προχωρά τη διαδικασία για τον χαρακτηρισμό τηςπεριοχής
ως πυρόπληκτης, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις για τη δημιουργία στρατηγικής
αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων, από το Δήμο και τις υπηρεσίες του.
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