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Δελτίο Τύπου
Τα χωριά της Βόρειας Ελλάδας που βρίσκονται σε καραντίνα
επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2020
Στο Δήμο Βοΐου Κοζάνης, όπου ανήκουν τα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά,
τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα από 16 Μαρτίου, μετέβησαν σήμερα το πρωί ο
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και
ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νεάπολη Κοζάνης με τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη, τον Δήμαρχο Βοΐου Χρήστο
Ζευκλή και όλους τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, εξετάστηκε η τρέχουσα
κατάσταση στα δυο χωριά, καθώς και τα νέα δεδομένα μετά την απόφαση για
παράταση της καραντίνας ως την 6η Απριλίου. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, μετέβη στη
συνέχεια στο χωριό Δαμασκηνιά, όπου συνομίλησε με τις εκεί Αρχές που
συνδράμουν στην ομαλή έκβαση της τήρησης της καραντίνας και την παροχή της
απαραίτητης συνδρομής στους κατοίκους.
«Είμαστε εδώ για να αξιολογήσουμε επιδημιολογικά και επιχειρησιακά την όλη
κατάσταση μετά και τα περιοριστικά μέτρα πολιτικής προστασίας που επιβλήθηκαν
στους δύο οικισμούς», τόνισε ο Υφυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «βρισκόμαστε σε
ένα Γολγοθά που όλοι οι Έλληνες πρέπει να τον ανέβουμε χέρι – χέρι. Αυτή η μάχη
θα κριθεί στην ατομική ευθύνη».
Στη συνέχεια, ο Νίκος Χαρδαλιάς αναχώρησε για τη Σμίνθη (έδρα του Δήμου
Μύκης Ξάνθης), όπου ανήκει το επίσης σε καραντίνα από 25 Μαρτίου χωριό Έχινος.
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό, στο Δημαρχείο Μύκης με
συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου
Μέτιου, του Δημάρχου Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν, καθώς και τοπικούς φορείς, όπου
αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση. Αμέσως μετά, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε
τα σημεία αποκλεισμού του χωριού.
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Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Νίκος Χαρδαλιάς εξέφρασε την ικανοποίηση
του για τα ανακλαστικά και τους χειρισμούς των ανθρώπων της τοπικής
αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά
ότι «στη μικρή Ελλάδα, με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε την
κρίση», προειδοποιώντας ότι «δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εφησυχάζουμε,
καθώς είμαστε ακόμη στην αρχή και έχουμε να διαβούμε ένα βουνό που βρίσκεται
μπροστά μας». Επανέλαβε, τέλος, ότι πρέπει «να δείξουμε συνέπεια στην εφαρμογή
των μέτρων και εκτός από τις ενέργειες του κράτους, αυτή η μάχη θα κριθεί στο
υψηλό επίπεδο της ατομικής ευθύνης των πολιτών».
Κατά την επίσκεψή του, ο Υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόταν από
επίσης από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκο και τους
υπαρχηγούς της Ελληνικης Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιστρατήγους Ανδρέα Δασκαλάκη και Ιάκωβο Κλεφτοσπύρο αντίστοιχα, καθώς
και τον Διευθυντή Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβο Θεοδώρου.
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