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 Μέγαξα, 5  Δεθεκβξίνπ 2019 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Ο Δήμαρτος Μεγαρέων Γρηγόρης ηαμούλης,  

εσταριζηεί δημόζια και επαινεί ηον κ. Νίκο Κοκκίνη 
 

Η ηειεπηαία ζενκελία,  πνπ έπιεμε ηελ πεξηνρή ηεο Κηλέηαο ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 

2019 δεκηνύξγεζε πνιιέο δεκηέο θαη πνιιά άιια πξνβιήκαηα. Αξθεηνί ήηαλ νη 

ζπκπνιίηεο, πνπ ν “ Γηρσόνης ” ηνπο αλάγθαζε λα ςάρλνπλ λα βξνύλ ζηέγε αθνύ ηα 

ζπίηηα πιεκύξηζαλ θαη νη  νηθνζθεπέο ράζεθαλ ή θαηαζηξάθεθαλ. 

  Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο αλαγθαία είλαη ε άκεζε βνήζεηα ζηνπο πιεγέληεο θαη ε 

εμαζθάιηζε πξνζσξηλήο ζηέγεο κέρξηο όηνπ βξεζνύλ ιύζεηο  ζηα κεγάια πξνβιήκαηα ησλ 

πνιηηώλ. 

Ο Δήκνο πξνζέηξεμε θαη ζπκπαξαζηάζεθε ζηα ζύκαηα ηεο ζενκελίαο από ηελ 

πξώηε ζηηγκή θαη θξόληηζε λα ζηεγαζηνύλ πξνζσξηλά όζνη είραλ απηή ηελ αλάγθε 

νδεγώληαο ηνπο ζην Ξελνδνρείν “ΚΟΚΚΙΝΗ” ζηελ Κηλέηα. 

Τν γεγνλόο απηό ζίγνπξα πξνζέθεξε ζρεηηθή αλαθνύθηζε ζηνπο πιεγέληεο θαη ν 

Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης ηαμούλης πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήισζε: 

« Σε απηέο ηηο ηξαγηθέο ώξεο ηεο καλίαο ηνπ “Γηρσόνη”, ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ν ΝΙΚΟ  

ΚΟΚΚΙΝΗ ζπκπαξαζηάζεθε ζην Δήκν θαη θηινμέλεζε ρσξίο πιεξσκή  όινπο όζνπο 

είραλ αλάγθε ζηέγαζεο, νη νπνίνη γηα αξθεηέο εκέξεο βξήθαλ  εθεί αζθάιεηα, δέζηε θαη 

ζαιπσξή θη έλα πηάην δεζηό  θαγεηό. 

Θέισ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ λα πώ έλα κεγάιν ΕΤΥΑΡΙΣΩ ζηνλ θίιν ΝΙΚΟ 

ΚΟΚΚΙΝΗ, ζπγραίξνληάο ηνλ ηαπηόρξνλα θη επαηλώληαο ηνλ δεκόζηα, πνπ γηα αθόκε κία 

θνξά ζηήξημε ηηο πξνζπάζεηεο θαη ην έξγν ηεο Δηνίθεζεο ηνπ Δήκνπ. 

Αγαπεηέ Νίκο ν Δήκνο Μεγαξέσλ θη εγώ πξνζσπηθά είκαζηε επγλώκνλεο, 

ειπίδνληαο ην παξάδεηγκά ζνπ λα αθνινπζήζνπλ θη άιινη ζπκπνιίηεο, πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα ζπκπαξαζηαζνύλ θαη λα δείμνπλ έκπξαθηα αηζζήκαηα αγάπεο θαη 

αιιειεγγύεο ζηνπο πάζρνληεο ζπλαλζξώπνπο καο. 

Εύρνκαη απηή ε ζενκελία πνπ έπιεμε ηελ Κηλέηα λα είλαη θαη ε ηελεσηαία. 

Σε θάζε πεξίπησζε ν ΝΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΗ έρεη θαηαγξαθεί ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Κηλέηαο θαη ζηε δηθή καο σο ΑΝΘΡΩΠΟ,  σο άξηζηνο επηρεηξεκαηίαο θαη  ελεξγόο 

πνιίηεο κε πινύζηα αηζζήκαηα θηιεπζπιαρλίαο θαη ζπκπαξάζηαζεο ζηνλ ζπλάλζξσπν. 

          Φίλε  Νίκο ζε εσταριζηούμε.» 

 

 
 Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων Σχέςεων 
 


