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Μέγαξα, 2. Ννεκβξίνπ 2021

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έγινε με επιηστία η άζκηζη για ανηιμεηώπιζη πλημσρικών θαινομένων
ζηο Αλεποτώρι ηο Σάββαηο 30 Οκηωβρίοσ,
ποσ διοργάνωζε ο Γήμος Μεγαρέων, ζε ζσνεργαζία με ηην
Πσροζβεζηική Υπηρεζία και ηο Υποσργείο Κλιμαηικής Κρίζης και
Πολιηικής Προζηαζίας
Τν Σάββαην 30 Οθησβξίνπ, ην απόγεπκα, νινθιεξώζεθε κε απόιπηε
επηηπρία ε άζθεζε κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επηπηώζεσλ από
πιεκπξηθά θαηλόκελα, κε ηελ θσδηθή νλνκαζία ΚΙΒΩΤΟΣ 2021, ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αιεπνρώξη ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ.
Η άζθεζε δηνξγαλώζεθε από ηνλ Γήκν Μεγαξέσλ θαη ηελ ηνπηθή
Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη πξαγκαηνπνηήζεθε παξνπζία ηνπ Υπνπξγνύ
Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Φρήζηοσ Σησλιανίδη, ηνπ
Υθππνπξγνύ Δσάγγελοσ Τοσρνά, ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, Βαζίλειοσ Παπαγεωργίοσ, ηνπ ηνπ Δζληθνύ Γηνηθεηή Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο, Θεοδόζιοσ Γημακογιάννη, θαζώο θαη ηνπ Γεληθνύ Γηεπζπληή
Σπληνληζκνύ ηεο ΓΓΠΠ, Φοίβοσ Θεοδώροσ.
Τν «παξώλ» ζηελ άζθεζε έδσζε, επίζεο, ε θπζηθή εγεζία ηνπ
Ππξνζβεζηηθνύ
Σώκαηνο
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ΠΣ,
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Δπηρεηξήζεσλ Υπνζηξάηεγνο ΠΣ Φρήζηος Λάμπρης θαη ν Σπληνληζηήο
Δπηρεηξήζεσλ Αηηηθήο Υπνζηξάηεγνο ΠΣ Ιωάννης Πεηρούηζος.
Παρών ήηαν και ο Υθσποσργός Γικαιοζύνης κ. Γιώργος Κώηζηρας και ο
Ανηιπεριθερειάρτης Γσηικής Αηηικής κ. Λεσηέρης Κοζμόποσλος.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο άζθεζεο ν Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης
Σηαμούλης δήισζε:
«Η παξνπζία ζήκεξα ζε απηήλ ηελ άζθεζε ηνπ θ. Σηπιηαλίδε, ηνπ Υπνπξγνύ
θιηκαηηθήο θξίζεο θαη Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πνιηηείαο
γηα ηα ζέκαηα απηά θαη θάλεη όηη είλαη δπλαηόλ γηα λα πξνιάβνπκε δπζάξεζηα
απνηειέζκαηα.
Η πεξηνρή καο ερεη θαηαζηεί πνιύ επηθίλδπλε ιόγσ ησλ ηειεπηαίσλ
ππξθαγηώλ ζηα Γεξάλεηα, ην 2018 ζηελ πιεπξά ηεο Κηλέηαο θαη ην 2021 ζηελ
πιεπξά ηνπ Αιεπνρσξίνπ.
Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα θάλνπκε όηη είλαη δπλαηόλ, λα πξνζηαηεύζνπκε
θαηά θύξην ιόγν ηνπο πνιίηεο θαη βεβαίσο ηηο ππνδνκέο θαη ηηο πεξηνπζίεο.

Ο Γήκνο δηα ηνπ Τνπηθνύ Σπληνληζηηθνύ Οξγάλνπ (Σ.Τ,Ο) πνπ πξντζηαηαη
ν Γήκαξρνο, είλαη αξκόδηνο θαη ππεύζπλνο λα ζπληνλίζεη όιεο ηηο ελέξγεηεο ηεο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ζε απηέο ηηο ελέξγεηεο ζπκκεηέρνπλ ε Ππξνζβεζηηθή
Υπεξεζία, ε Αζηπλνκία, ε Τξνραία , ν Σηξαηόο θαη νη εζεινληηθέο νξγαλώζεηο.
Από ηελ πιεπξά καο θάλνπκε όηη είλαη δπλαηόλ γηα λα πξνιάβνπκε ηα
ρεηξόηεξα, έρνπκε ζε πιήξε εηνηκόηεηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα θαη
πξνζπαζνύκε κε θάζε ηξόπν λα εθπαηδεύζνπκε ην πξνζσπηθό.
Σηηο 25 Οθησβξίνπ είρακε κία άζθεζε επη ράξηνπ γηα ζέκαηα Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο όπνπ καο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα αλακνριεύζνπκε θαη λα
μαλαζπκεζνύκε ηα Σρέδηα θαη λα εμεηάζνπκε βάζεη ελόο ζελαξίνπ πηζαλά
πεξηζηαηηθά ζε πεξίπησζε πιεκύξαο.
Ηηαλ κία πνιύ επνηθνδνκεηηθή άζθεζε όπνπ βγήθαλ ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα θαη ζήκεξα ήξζακε εδώ ζην πεδίν λα ηα εθαξκόζνπκε ζηελ
πξάμε θαη όινη νη ζπλαξκόδηνη θνξείο αμίδνπλ ζεξκώλ ζπγραξεηεξίσλ.
Βέβαηα ν πξσηαγσληζηήο όπσο θαη ζε θάζε θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ
αθνξά πιεκύξεο θαη ππξθαγηέο είλαη ε Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία.
Αμίδεη όιν ην πξνζσπηθό πνιιά ζπγραξεηήξηα, δηόηη ιεηηνπξγεί πάληνηε
άςνγα θαη ηδηαίηεξα ζέισ λα ζπγραξώ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Υπεξεζίαο Μεγάξσλ Αληηπύξαξρν θ. Γεκήηξε Κατάθα θαη βέβαηα όιε ηελ
ηεξαξρία γηαηί αλ ε Γηνίθεζε δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά δελ ιεηηνπξγνύλ θαη ηα
ηκήκαηά ηεο θαη απέδεημαλ γηα άιιε κία θνξά θαη κε απηή ηελ άζθεζε όηη
κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ θαη ζηηο πην δύζθνιεο θαηαζηάζεηο θάηη, πνπ ην
επαλαιακβάλσ, ην έρνπκε δνθηκάζεη θαη ζηελ πξάμε ζε πξνεγεζείζεο θπζηθέο
θαηαζηξνθέο.
Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ ηελ
ζπνπδαία άζθεζε θαη λα επραξηζηήζσ γηα άιιε κία θνξά ηνλ Υπνπξγό θ.
Σηπιηαλίδε, γηα ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη γηα ηελ πεξηνρή καο. Δίλαη ε
Τξίηε θνξά πνπ ηελ επηζθέπηεηαη, γεγνλόο, πνπ δείρλεη αζθαιώο όηη ηνλ
απαζρνιεί πάξα πνιύ.
Δκείο θάλνπκε όηη είλαη δπλαηόλ, ν θ. Υπνπξγόο θάλεη όηη είλαη δπλαηόλ
κέζα από ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ, πεξηκέλνπκε όκσο θαη από ηελ πνιηηεία λα θάλεη
θη απηά, πνπ πξνβιέπεηαη γηα λα πξνζηαηεύζεη ηελ πεξηνρή δειαδή έξγα
αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο.
Δμείς προζπαθούμε να προζηαηεύζοσμε ηοσς ανθρώποσς.
Γελ κπνξνύκε όκσο, γηαηί δελ έρνπκε ηα κέζα νύηε έρνπκε ηε δπλαηόηεηα
λα θάλνπκε αληηπιεκπξηθά έξγα. Θα πξέπεη ε πνιηηεία πνιύ ζύληνκα λα
πινπνηήζεη ηα αληηπιεκπξηθά έξγα πνπ πξνβιέπνληαη θαη πξέη λα γίλνπλ ζηελ
πεξηνρή δηόηη έρνπκε ην πξνεγνύκελν ηεο Κηλέηαο πνπ αθόκα δελ έρνπλ μεθηλήζεη
ηα έξγα παξ’ όηη ε ππξθαγηα ήηαλε ην 2018 θαη ε κεγάιε πιεκύξα ην 2019.
Πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε λα γίλνπλ άκεζα, γηαηί
μέξνπκε όηη κεηά από κία κεγάιε ππξθαγηά εγθπκνλεί ζνβαξόηαηνο θίλδπλνο κία
πιεκύξα λα έρεη νιέζξηα απνηειέζκαηα.»

Δκ ηοσ Γραθείοσ Δπικοινωνίας
& Γημοζίων Στέζεων

