
 

Μζγαρα, 29 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δθμαρχοσ Μεγαρέων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ εκφράζει ιερμέσ 

ευχαριςτίεσ ςε όςουσ βοθιηςαν για να ςβηςτεί  η φωτιά ςτην Κινέτα 

 

Σθ Δευτζρα 23 Ιουλίου 2018 θ περιοχι μασ δοκιμάςτθκε από 

τεράςτια πυρκαγιά που κατζκαυςε μεγάλθ δαςικι ζκταςθ ςτα Γεράνεια 

και πολλζσ μόνιμεσ κατοικίεσ, εξοχικά και επιχειριςεισ, ευτυχϊσ όμωσ 

χωρίσ να υπάρξει ανκρϊπινο κφμα, αλλά οφτε και τραυματιςμόσ 

ανκρϊπου. 

 Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ο οποίοσ 

βρζκθκε από τθν πρϊτθ ςτιγμι κοντά ςτισ εςτίεσ τθσ πυρκαγιάσ και με 

δικι του εντολι ωσ Προζδρου του υντονιςτικοφ Σοπικοφ Οργάνου 

εκκενϊκθκε εγκαίρωσ θ Κινζτα και γλφτωςαν τθ ηωι τουσ οι κάτοικοι 

ζηθςε τισ τραγικζσ ςτιγμζσ και τον όλεκρο τθσ πφρινθσ λαίλαπασ 

παραμζνοντασ ςτθν Κινζτα ςυντονίηοντασ τισ προςπάκειεσ για τθν 

κατάςβεςθ τθσ πυρκαγιάσ και φροντίηοντασ για τθν ςτζγαςθ όςων 

ζχαςαν τισ περιουςίεσ τουσ από τθ μανία τθσ φωτιάσ. 

Ο Δθμαρχοσ ςιμερα διλωςε: 

«Πζραςε μία εβδομάδα από τθ μαφρθ μζρα τθσ Δευτζρασ 23θσ Ιουλίου 

2018 που άφθςε πίςω τθσ καμζνθ γι και πολλά προβλιματα για τουσ 

ςυμπολίτεσ και για το Διμο Μεγαρζων. 

 

 



Προςπακιςαμε με ψυχραιμία να διαχειριςτοφμε τθν ζκτακτθ 

αυτι ζκρυκμθ κατάςταςθ και καταφζραμε ότι καλφτερο μποροφςαμε, 

να περιοριςτοφν οι ηθμίεσ και να μθν κινδυνεφςει καμία ανκρϊπινθ ηωι 

και να μθν τραυματιςτεί κανείσ. 

τισ προςπάκειζσ μασ ςτάκθκαν δίπλα μασ, προςζτρεξαν  και 

βοικθςαν πολλοί κι αιςκάνομαι βακειά τθν υποχρζωςθ  να τουσ 

ευχαριςτιςω κερμά από καρδιάσ για ότι ζκαναν, ςε όποιο τομζα 

ζδραςαν και ότι προςζφεραν. 

Ευχαριςτϊ τουσ Πυροςβζςτεσ και τουσ εκελοντζσ πυροςβζςτεσ 

για τισ θρωϊκζσ προςπάκειεσ ςτθ μάχθ για τθν κατάςβεςθ τθσ φωτιάσ, 

τουσ πιλότουσ των αεροςκαφϊν και των Ελικοπτζρων, τουσ 

Αςτυνομικοφσ και το προςωπικό τθσ Σροχαίασ και του Δαςαρχείου, τουσ 

εκελοντζσ, που βοικθςαν το ΕΔ, τθν ΟΕΜ, τον Α.Ο. ΚΟΤΡΟ, τουσ 

προςκόπουσ, τουσ οδθγοφσ και τουσ ανϊνυμουσ πολίτεσ, όλα τα μζλθ 

που αυτζσ τισ μζρεσ προςζφεραν εκελοντικι εργαςία ςτισ Κοινωνικζσ 

δομζσ του Διμου Μεγαρζων και όλουσ όςουσ ζςτειλαν δωρεζσ και 

προςφορζσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ. 

Επίςθσ κζλω να ςυγχαρϊ και να ευχαριςτιςω το προςωπικό του 

Διμου Μεγαρζων που εργάςτθκε με φιλότιμο ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ του 

Διμου. 

Ολων θ προςφορά ιταν ςθμαντικι, κακοριςτικι και ςυγκινθτικι 

τόςο ςτθν προςπάκεια τθσ κατάςβεςθσ τθσ πυρκαγιάσ όςο και ςτθν 

ςυνζχεια για να αμβλυνκεί ο πόνοσ των πλθγζντων και να βοθκθκοφν 

ςτθν αποκατάςταςθ των καταςτρεπτικϊν αποτελεςμάτων τθσ 

πυρκαγιάσ.» 
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