Δελτίο Τύπου
Έκτακτη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιά για την εξέλιξη των πυρκαγιών
Αθήνα, 04 Αυγούστου 2021
Νέα έκτακτη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των πυρκαγιών πραγματοποίησε
σήμερα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Νίκος Χαρδαλιάς, από το κτίριο Φάρος της Πολιτικής Προστασίας στο Μαρούσι.
Ακολουθεί το κείμενο της ενημέρωσης:
Ν.ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: Χθες ζήσαμε μια ακόμα εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, όχι μόνο στην
Αττική, αλλά και σε όλες τις πυρκαγιές που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, στη Λίμνη
Ευβοίας, στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας, στην Ανατολική Μάνη. Σε όλα αυτά τα μέτωπα
όπου ακόμα δίνουμε τη μάχη, καθώς και από χθες το βράδυ ως και τώρα έχουμε 41
νέες ενάρξεις πυρκαγιάς.
Στην περιοχή της Βαρυμπόμπης, η δουλειά που έγινε όλη τη νύχτα από τα
πεζοπόρα τμήματα έχει βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση. Από τα τέσσερα
μέτωπα που αντιμετωπίσαμε τη νύχτα, το ξημέρωμα μας βρήκε με ένα ενεργό και τα
υπόλοιπα σε ύφεση. Συνεχίζουμε την προσπάθεια- οι άντρες και οι γυναίκες του
Πυροσβεστικού Σώματος και όλοι οι εμπλεκόμενοι παραμένουμε στο πεδίο,
δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, μαζί με την Αστυνομία, τις εθελοντικές μας
οργανώσεις, καθώς και τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας. Με το πρώτο φως τα
εναέρια μέσα κάνουν διαρκώς ρίψεις κι ευελπιστούμε ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε
τουλάχιστον οριοθετήσει την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αναζωπυρώσεις στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως
ιδιαίτερα προβλήματα.
Επιχειρούν 520 πυροσβέστες, με 17 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 150 οχήματα, το
ΜΕΤΠΕ και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Έχουν κινητοποιηθεί και
επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχει ο
Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Επίσης,
συνδράμουν η ΕΛ.ΑΣ., πολυάριθμες εθελοντικές ομάδες, καθώς και υδροφόρες και
μηχανήματα έργου.
Ως προς την περιοχή που κάηκε, μια πρώτη εκτίμηση ανέρχεται σε περίμετρο 12.500
στρεμμάτων, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί και η Υπηρεσία Copernicus της Ε.Ε. για
την άμεση χαρτογράφηση της περιοχής που επλήγη. Ως προς τις ζημιές, μια πρώτη
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εκτίμηση, που μένει βεβαίως να επιβεβαιωθεί πλήρως από τα αρμόδια συνεργεία,
είναι: 76 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, 18 σπίτια έχουν υποστεί μερικές
ζημιές, 27 επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ 82 οχήματα
έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και 64 έχουν υποστεί μερικές ζημιές.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας προχωρήσαμε σε επιπλέον απομακρύνσεις πολιτών
από τις περιοχές όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά, καθώς και σε
οργανωμένες εκκενώσεις περιοχών. Συγκεκριμένα, Πυροσβεστικές και Αστυνομικές
δυνάμεις χρειάστηκε να επέμβουν σε τουλάχιστον 71 περιπτώσεις και να
απομακρύνουν 182 άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και ηλικιωμένους. Στο
σύνολο έχουν πραγματοποιηθεί 442 διασώσεις - απομακρύνσεις πολιτών. Ως προς
τις εκκενώσεις περιοχών, εστάλη ένα ακόμα μήνυμα μέσω του 112, στις 03.20 για
την εκκένωση της οδού Ανοίξεως στο Κρυονέρι.
Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι αν και οι επιχειρήσεις αυτές έγιναν μέσα στον
αστικό ιστό και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, χάρη στις συντονισμένες
προσπάθειες όλων των δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και των κατοίκων
που ακολουθούσαν τις οδηγίες μας, εξελίχθηκαν απολύτως ομαλά. Και θα το
επαναλάβω ότι απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ανθρώπινη ζωή. Μπροστά στον
κίνδυνο, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο.
Επίσης, ανακοινώσαμε χθες ότι οι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να
επιστρέψουν στις οικίες τους, μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο του
ΕΟΔΥ, στο 1135, όπου θα λάβουν καθοδήγηση για τα ξενοδοχεία όπου μπορούν να
φιλοξενηθούν με έξοδα του κράτους για όσο χρειαστεί μέχρι να αποκατασταθεί η
πρόσβαση στις οικίες τους. Εξυπηρετήσαμε μέχρι τώρα 672 άτομα σε όλη τη χώρα
που κάλεσαν για να ενημερωθούν, εκ των οποίων οι 538 επέλεξαν τελικά να
φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία που τους υποδείχθηκαν.
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Περιφερειάρχη
Αττικής, Γιώργο Πατούλη και τους Αντιπεριφερειάρχες του, καθώς από την πρώτη
στιγμή είναι δίπλα μας, έχουν κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό τους και συνδράμουν
πολύ σημαντικά, ιδίως με τις υδροφόρες και τα άλλα μηχανήματά τους, στο έργο της
πυρόσβεσης.
Ως προς την πυρκαγιά στη βόρεια Εύβοια που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση
στην περιοχή Μυρτιά, υπενθυμίζουμε ότι μέσω 112 εστάλησαν 3 sms, το 1ο χθες στις
18:00 για εκκένωση στις περιοχές Καλαμούδι και Ρετσινόλακκος και το 2ο στις 19:55
για εκκένωση στις περιοχές Σηπιάδα και Ρετσινόλακκος προς ασφαλή κατεύθυνση,
ενώ σήμερα στις 03:00 τα ξημερώματα εστάλη το 3ο sms για εκκένωση στους
οικισμούς Κουρκουλοί και Σκεπαστή.
Σήμερα το πρωί μετά από ΣΟΠΠ αποφασίστηκε η οργανωμένη απομάκρυνση των
κατοίκων από τους μικρούς οικισμούς Καλαμούδι, Παλαιοχώρι και Δαμιά και από τον
Όσιο Δαυίδ. Επιχειρούν 95 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 35
οχήματα και από αέρος περιοδικά 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
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Αυτή την ώρα, έχουμε κλιμάκωση της κινητοποίησης και ενίσχυση δυνάμεων,
καθώς έχουμε έρθει αντιμέτωποι με νέα δεδομένα, με την αλλαγή της φοράς των
ανέμων σε Βορειοανατολικούς. Επίσης, πριν από λίγο, στις 12.20, εστάλη sms 112
στους κατοίκους των περιοχών Κούλουρος και Μαρούλι για να εκκενώσουν άμεσα
προς Ιστιαία.
Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βασιλίτσι Μεσσηνίας είναι σε
εξέλιξη και επιχειρούν 74 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22
οχήματα και 1 ελικόπτερο.
Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καστανιά του Δήμου Ανατολικής
Μάνης Λακωνίας είναι επίσης σε εξέλιξη και εκεί επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2
ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 21 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
Πριν από λίγο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Καυκανία της Αρχαίας
Ολυμπίας, όπου κινητοποιήθηκαν άμεσα 46 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων
τμημάτων, 16 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
Ακόμη, η χώρα μας απέστειλε χθες αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής
Προστασίας. Ήδη, η Κύπρος αποστέλλει βοήθεια μετά και από απ’ ευθείας
επικοινωνία μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, αλλά και
επικοινωνία που είχα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Επιχειρούν ήδη 40 Κύπριοι
πυροσβέστες, ενώ εντός της επόμενης ώρας αναμένονται 2 αεροσκάφη Airtractor για
συνδρομή στη Ρόδo. Επίσης, σήμερα το πρωί, η Σουηδία ανταποκρίθηκε θετικά στο
αίτημά μας και αποστέλλει δύο αεροσκάφη Airtractor μέσω του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού RescEU.
Επισημαίνω στο σημείο αυτό ότι η Ρόδος σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης
κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, εξού και στις 9:30 το πρωί
εστάλη μήνυμα από το 112 στη Ρόδο που ενημερώνει όλους τους κατοίκους και
επισκέπτες για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, δίνοντας
οδηγίες προκειμένου να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να
προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο. Αντίστοιχο μήνυμα απεστάλη αμέσως μετά, στις
09.45, στην Κρήτη, όπου επίσης ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός
με ιδιαίτερα καιρικά χαρακτηριστικά.
Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να τονίσω ότι η προσοχή όλων μας είναι απολύτως
αναγκαία. Οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ
υψηλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες.
Παραμένουμε σε εγρήγορση, αποφεύγουμε κάθε μα κάθε ενέργεια που θα
μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.
Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας
βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ όλες οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού
Σώματος παραμένουν σε γενική επιφυλακή και σε πλήρη ανάπτυξη και διασπορά,
όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
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Και μαζί με τον Υπουργό μας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος παρέμεινε στο
Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής όλο το βράδυ, αλλά και τον Γενικό μας
Γραμματέα, Βασίλη Παπαγεωργίου, που βρίσκεται διαρκώς στο πεδίο,
παρακολουθούμε διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης.
Για κάθε εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Σας ευχαριστώ.

----

Το σχετικό βίντεο εδώ:
https://youtu.be/yrBD9i-U6zM
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