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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΠΛΗΜΜΤΡΟΠΑΘΕΙ ΣΗ ΗΛΕΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ θ. ΣΑΟ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

Σηο πεξηνρέο ηεο Ηιείαο πνπ επιήγεζαλ ηηο πξνεγνύκελεο εκέξεο από ηηο
θαηαζηξνθηθέο πιεκκύξεο επηζθέθζεθε ρζεο (Δεπηέξα 6/2/12) ν Γεληθόο Γξακκαηέαο
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Δπηηθήο Ειιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο
Απνζηνιόπνπινο.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο αξρηθά ελεκεξώζεθε επίζεκα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ
επηθξαηνύζε ζην Δήκν Πύξγνπ από ην Δηεπζπληή ησλ Ππξνζβεζηηθώλ Τπεξεζηώλ
Δπηηθήο Ειιάδαο Τπνζηξάηεγν θ. Κσλζηαληίλν Δεζηληώηε θαη ζηε ζπλέρεηα
ζπλεράξε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο Ππξνζβεζηηθήο γηα ην ζεκαληηθό έξγν πνπ
πξνζέθεξαλ θάησ από αληίμνεο ζπλζήθεο. Μεηά από ην ζπληνληζηηθό θέληξν ηεο
Ππξνζβεζηηθήο, πνπ επηζθέθζεθε ζπλνδεπόκελνο από ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Ηιείαο θ. Υαξάιακπν Καθύξα θαη ην Δηνηθεηή ηεο 6εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο θ.

Δεκήηξε Καηζηθόπνπιν, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο
θαηεπζύλζεθε ζην Γεληθό Ννζνθνκείν Πύξγνπ θαη είδε από θνληά ηηο κεγάιεο δεκηέο
πνπ ζεκεηώζεθαλ ζην Ίδξπκα από ηηο πιεκκύξεο. Οη δεκηέο, θπξίσο ζε
ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό, ήηαλ κεγάιεο, γεγνλόο πνπ αλάγθαζε ηε Δηνίθεζε
ηνπ Ννζνθνκείνπ λα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα κεηαθέξεη ζε γεηηνληθά
Ννζνθνκεία ηνπο αζζελείο.
Αξγά ην απόγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο ζπκκεηείρε ζε έθηαθηε ζύζθεςε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ννζνθνκείν Πύξγνπ θαη ζηελ νπνία παξόληεο ήηαλ: ν
Τθππνπξγόο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Μηράιεο Σηκνζίδεο, ν
Τθππνπξγόο Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ. Γηάλλεο Κνπηζνύθνο θαη ν
Πεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Ειιάδαο θ. Απόζηνινο Καηζηθάξαο.
Ακέζσο κεηά ηε ζύζθεςε θαη αθνύ πξώηα άθνπζε ηηο απόςεηο ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ
αιιά θαη ησλ ηερληθώλ ηεο Δεκόζηαο Επηρείξεζεο Αλέγεξζεο Ννζειεπηηθώλ
Μνλάδσλ, πνπ αλέιαβαλ ην δύζθνιν έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ, ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο έθαλε ηελ αθόινπζε δήισζε: «Η
πνιύπαζε Ηιεία κεηξάεη γηα κηα αθόκε θνξά ηηο πιεγέο ηεο. Θέισ λα δηαβεβαηώζσ
όηη ε θπβέξλεζε έρεη ήδε αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ θαη νη δεκηέο λα
απνθαηαζηαζνύλ όζν ην δπλαηόλ πην ζύληνκα, αιιά θαη νη πνιίηεο πνπ επιήγεζαλ
λα απνδεκησζνύλ γηα ηηο δεκηέο πνπ ππέζηεζαλ από ηηο πξσηόγλσξεο πιεκκύξεο.
Σόζν ε δηθή κνπ παξνπζία ζηελ πεξηνρή όζν θαη νη παξνπζίεο ησλ Τθππνπξγώλ
Τγείαο θαη Εξγαζίαο δείρλνπλ ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ επόκελε
κέξα ζηελ Ηιεία. Θεσξώ όηη ν ζπληνληζκόο πνπ ππάξρεη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
θαηάζηαζεο είλαη θαιόο.
Όιεο νη ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ βξίζθνληαη ζε
εηνηκόηεηα θαη ήδε έρνπλ αξρίζεη ηε δνπιεηά. Σν γεγνλόο όηη ην Ννζνθνκείν Πύξγνπ
κε ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηεο Δ.Ε.Η. μεθηλά άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ησλ
επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ην κέγεζνο ηεο επζύλεο
πνπ έρεη αλαιεθζεί από όιεο ηηο πιεπξέο. Είκαζηε δίπια ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
αιιά θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Ειιάδαο γηα λα βνεζήζνπκε όζν κπνξνύκε ην
Ννκό Ηιείαο θαη ηνπο δνθηκαδόκελνπο θαηνίθνπο ηνπ. Θέισ λα ζπγραξώ γηα κηα
αθόκε θνξά ηηο δπλάκεηο ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο αιιά θαη ηηο
εζεινληηθέο
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θαηαζηξνθήο. Η ζπκβνιή ηνπο ήηαλ ζεκαληηθή θαη πεξηόξηζε ηηο δεκηέο ζην ειάρηζην
δπλαηό. πγραξεηήξηα ζε όινπο».
Φσηνγξαθηθό Τιηθό

