
 
 

 

 
 

 Μέγαρα 3 Απριλίου 2019  
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Η ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΕ  
ΝΑ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 

 
 

Επεηδή πέξπζη αθξηβό ήηαλ ην ηίκεκα από ηελ θαηαζηξεπηηθή ππξθαγηά ζηελ Κηλέηηα  θη ελόςεη 

ηεο λέαο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, παξαθαινύληαη όινη αλεμαηξέησο νη ζπλδεκόηεο, λα επαγξππλνύλ 

ζπλερώο, όπνπ θη αλ βξίζθνληαη, ώζηε λα κελ μαλαδήζνπκε ηέηνην θαθό.  

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέωλ  θ. Γξεγόξεο Σηακνύιεο κε ζρεηηθή δήιωζή ηνπ,  ελεκεξώλεη ηνπο 

πνιίηεο ηωλ Μεγάξωλ, ηεο Νέαο Πεξάκνπ, ηεο Κηλέηηαο θαη όιωλ ηωλ πεξηνρώλ ηνπ Δήκνπ 

Μεγαξέωλ γηα ην ζνβαξό απηό ζέκα, πξνεηδνπνηεί θαη ππνγξακκίδεη ηα εμήο:  

« Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θύζεο πξέπεη λα  είλαη ππόζεζε όισλ καο, δηόηη απηά δελ 

έρνπλ ζύλνξα, αλήθνπλ ζε όινπο γεληθώο θαη θπξίσο αλήθνπλ ζηηο επόκελεο γεληέο, επνκέλσο έρνπκε ηεξή 

ππνρξέσζε λα ηα δηαθπιάμνπκε κε θάζε ηξόπν. Η θαηαζηξνθή ησλ δαζώλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε 

θαηαζηξνθή ηνπ παξόληνο θαη ηνπ κέιινληνο.  Τν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή είλαη ην 

πην πνιύηηκν θεθάιαην ηεο πεξηνρήο καο θαη ε θαηαζηξνθή ηνπ ζα πξνθαιέζεη κεγάιε δεκηά ζε όινπο θαη 

όρη κόλν ζηνπο ηδηνθηήηεο.  

Η θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηεο 23
εο

 Ινπιίνπ 2018 ζηελ Κηλέηηα, δελ επηηξέπεη θαλέλαλ  εθεζπραζκό. 

Εηζη  ινηπόλ θαινύκε όινπο ηνπο πνιίηεο λα επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα επαγξππλνύλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνιάβνπκε θαη λα απνηξέςνπκε: 

- Τελ εθδήισζε ππξθαγηώλ από ηπρόλ εκπξεζκνύο. 

      -      Τηο επηπόιαηεο ελέξγεηεο  θαη ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζέηνπλ  ηελ ζεξηλή πεξίνδν ζε θίλδπλν ην δάζνο 

θαη ην πεξηβάιινλ, όπσο ηα αλακκέλα ηζηγάξα, ην ςήζηκν ζηελ ύπαηζξν, ην θάςηκν ρόξησλ, ε 

ελαπόζεζε εύθιεθησλ πιηθώλ ζε θάκπνπο θαη ζε δάζε, ε ειεθηξνθόιιεζε  ζηελ ύπαηζξν, θιπ. 

Πξνζθαινύκε  όινπο ηνπο πνιίηεο λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη ηηο 

αξρέο, θαη λα ελεκεξώλνπλ πάξαπηα γηα νηηδήπνηε πέθηεη ζηελ αληίιεςή ηνπο θαη κπνξεί λα πξνιάβεη 

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. 

 

Να ζπκκεηέρνπκε όινη  πξνιεπηηθά, γηα λα απνηξέςνπκε ην θαθό πξηλ γίλεη θαη, αλ εθδεισζεί 

ππξθαγηά, λα ζπκκεηέρνπκε επηθνπξηθά ζηηο ππξνζβεζηηθέο δπλάκεηο γηα ηελ θαηάζβεζή ηεο.  

 

Η επζύλε καο σο πνιίηεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αγξνηηθήο γεο,  είλαη 

επζύλε απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηά καο, ζηνλ Δήκν καο θαη  ζηελ Παηξίδα καο..» 
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