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58 οι νεκροί από τις πυρκαγιές
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Μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών από τις
πυρκαγιές που σαρώνουν απ΄ άκρου σ΄ άκρο
τη χώρα. Τους 58 έφτασαν επισήμως τα θύματα της πύρινης λαίλαπας, καθώς τις τελευταίες ώρες μία
ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στο σπίτι της στο χωριό Πλάτανος της Ηλείας και άλλοι
τέσσερις άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο χωριό Μίστρος της κεντρικής Εύβοιας,
προσπαθώντας να απωθήσουν τις πύρινες γλώσσες.
Ανάμεσα στους τελευταίους κι ένας εποχικός πυροσβέστης, ο οποίος συμμετείχε στην κινητοποίηση των
πυροσβεστικών δυνάμεων των τελευταίων ημερών κι ενώ είχε ολιγόωρο ρεπό για να ξεκουραστεί στον τόπο
του, έσπευσε να βοηθήσει τους συγχωριανούς του όταν διαπιστώθηκε ότι η φωτιά πλησίαζε το χωριό. Οι
φλόγες, όμως, κινήθηκαν με απρόβλεπτη ταχύτητα και ο άτυχος πυροσβέστης δεν τα κατάφερε.
Σε ό,τι αφορά το μέτωπο των πυρκαγιών, σήμερα εκδηλώθηκαν 63 νέες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της
χώρας, εκ των οποίων οι 53 τέθηκαν υπό έλεγχο. Εκείνες -παλιές και νέες- που ελέγχθηκαν σήμερα είχαν
εκδηλωθεί σε Αττική, Λακωνία, Μαγνησία, Γιάννενα, Aρτα, Κρήτη, Γρεβενά και Ξάνθη.
Στο μεταξύ, αισίως για τον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας έληξε ο αγώνας των εναέριων και επίγειων
δυνάμεων να κρατηθεί μακριά η φωτιά και να διασωθεί αυτό το σημαντικό κομμάτι του αρχαίου πολιτισμού
της χώρας.
Όπως ανακοίνωσε, πριν λίγο, στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής ο εκπρόσωπος του Σώματος,
αρχιπύραρχος Ν. Διαμαντής, στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα τα οποία
πραγματοποίησαν ρίψεις 2.180 τόνων νερού συνολικά. Από γης επιχείρησαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής,
5 από όμορες υπηρεσίες κι ένα ερπυστριοφόρο χωρητικότητας 15 τόνων νερού.
Με οργανωμένη κινητοποίηση διασώθηκαν το παλαιό και το νέο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, η
Ολυμπιακή Ακαδημία και όλα τα άλλα μνημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά, καθώς η φωτιά «έγλυψε»
το χώρο δεν αποφεύχθηκαν οι απώλειες στο πράσινο του ιερού Κρόνιου Λόφου.
Όσο για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διάφορες εστίες και σε μεγάλο υψόμετρο
στις θέσεις Λύχνο, Δίλοφο, Πύργο Υπάτης και Ζηλευτό Φθιώτιδας, ελέγχθηκαν εγκαίρως.
Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής έδωσε στοιχεία σχετικά και με τις προσαγωγές υπόπτων για πρόκληση
πυρκαγιών από πρόθεση ή από αμέλεια, σύμφωνα με τα οποία από τις αρχές Ιουνίου και έως σήμερα
προσήχθησαν 32 άτομα, με τελευταία, ένα στη Ζαχάρω και ένα στη Λακωνία χθες, τέσσερα στα Στύρα και
έναν τριαντάχρονο στην Ξάνθη, ο οποίος εθεάθη να φεύγει από σημείο, όπου είχε εκδηλωθεί εστία, σήμερα.

