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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

23 Ιουλίου 2018, 
η θλιβερή επέτειοσ τησ φωτιάσ ςτην Κινέτα 

 
Δφο χρόνια ςυμπλθρώνονται ςτισ 23 Ιουλίου, από τθν τραγικι επζτειο τθσ 

φωτιάσ, που κατζκαυςε τον οικιςμό τθσ Κινζτασ και 60.000 ςτρζμματα δάςουσ των 
Γερανείων. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ προζβθ ςτθν ακόλουκθ 
διλωςθ: 

« Λόγω τθσ πανδθμίασ του Κορωνοϊοφ δεν ζχουμε τθ δυνατότθτα 
οργάνωςθσ κάποιασ εκδιλωςθσ οφτε ο Διμοσ οφτε θ Κοινότθτα τθσ Κινζτασ ςτθ 
κφμιςθ τθσ τραγικισ επετείου τθσ 23θσ Ιουλίου 2018 ποφ θ πφρινθ λαίλαπα 
κατζκαυςε τθν Κινζτα και 60.000 ςτρζμματα δαςικισ περιοχισ ςτα Γεράνεια. 

 Όμωσ κυμόμαςτε και δεν ξεχνάμε ότι εκατοντάδεσ ςπίτια υπζςτθςαν ηθμίεσ  
ι καταςτράφθκαν  εντελώσ και χιλιάδεσ δζνδρα εκάθςαν δθμιουργώντασ ςτθν 
πανζμορφθ ωσ τότε Κινζτα εικόνα βιβλικισ καταςτροφισ. 

Ευτυχώσ παρά το μζγεκοσ τθσ ςυμφοράσ χάρθ ςτθν εντολι για ζγκαιρθ 
απομάκρυνςθ των κατοίκων δεν υπιρξαν ανκρώπινα κφματα ςτθν Κινζτα όταν ςτο 
Μάτι υπιρξαν 102 νεκροί. 

Η τραγικι αυτι κατάςταςθ ανζδειξε το υψηλό αίςθημα τησ ευθφνησ και του 
καθήκοντοσ των ανκρώπων τθσ Πυροςβεςτικισ,  που ζδωςαν μεγάλθ μάχθ με τισ 
φλόγεσ, τθσ Αςτυνομίασ, τθσ τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των εκελοντικών ομάδων 
και ταυτόχρονα ανζδειξαν τθν αλληλεγγφη ςτουσ ανκρώπουσ, που είχαν τότε 
ανάγκθ για τθν υγεία τουσ, για ζνα πιάτο φαγθτό κι ζνα αςφαλζσ κατάλυμα. 

Τόςο θ πολιτεία, όςο ο Διμοσ και θ Περιφζρεια ανταποκρίκθκαν κετικά ζτςι 
ώςτε να επουλωκοφν ςχετικά οι πλθγζσ των πυροπλικτων. 

Η Διοίκθςθ του Διμου κι εγώ προςωπικά κινθκικαμε ζγκαιρα, φροντίςαμε 
για τθν εκκζνωςθ του οικιςμοφ από όλουσ τουσ ανκρώπουσ ώςτε να μθν 
κινδυνεφςει κανείσ και ςυςτρατευκικαμε ςε ζναν αγώνα διαρκι κι επίμονο με 
παραςτάςεισ ςτθν Περιφζρεια Αττικισ και ςτα ςυναρμόδια υπουργεία ζτςι ώςτε να 
δοκοφν άμεςα τα επιδόματα ςτουσ πυρόπλθκτουσ για να ανακουφιςτοφν και να 
δρομολογθκοφν τα αναγκαία μζτρα ςτιριξθσ  όλων των κατοίκων τθσ Κινζτασ και να 
προχωριςουν τα ζργα αποκατάςταςθσ των ηθμιών. 
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Οι ςτιγμζσ που ηιςαμε ιταν απερίγραπτα εφιαλτικζσ. Δεν ςταματιςαμε 
οφτε για μία ςτιγμι να εργαηόμαςτε προκειμζνου να επουλωκοφν οι πλθγζσ και να 
επανζλκει θ Κινζτα ςτθν κανονικότθτα. 

Το καταςτρεπτικό ζργο τθσ φωτιάσ ιλκαν να ςυμπλθρώςουν οι πλθμφρεσ 
που ακολοφκθςαν. 

Ζθτάμε με κάκε τρόπο (προςωπικζσ επαφζσ, τθλεφωνικά και εγγράφωσ) από 
τθν πολιτεία να ανταποκρικεί άμεςα, να ενεργιςει τάχιςτα και να αποκαταςτιςει 
τισ ηθμιζσ, που υπζςτθςαν, τα ςπίτια, οι επιχειριςεισ, οι δρόμοι και το γεφφρι τθσ 
Πίκασ. 

Με αίςκθμα οδφνθσ εφχομαι κι ελπίηω να μθν ξαναηιςουμε τζτοιεσ 
εφιαλτικζσ ςτιγμζσ. 

Εκφράηω τθν ςυμπαράςταςι μου και τθν αγάπθ μου ςε όλουσ όςουσ 
επλιγθςαν από τισ φωτιζσ και τισ πλθμφρεσ ςτθν Κινζτα και δεςμεφομαι ότι κα 
ςυνεχιςτοφν οι ενζργειεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου μζχρισ ότου δικαιωκοφν όλοι 
όςοι υπζςτθςαν ηθμίεσ ςτθν περιουςία τουσ και να γίνουν όλα τα αναγκαία ζργα 
υποδομισ είτε από τθν Περιφζρεια είτε από τα Υπουργεία με δεδομζνο ότι ο Διμοσ 
ανταποκρίνεται κακθμερινά ςτθν ικανοποίθςθ των αιτθμάτων των κατοίκων τθσ 
Κινζτασ.» 
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