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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Γήμορ Μεγαπέων διοπγάνωζε ζηο Αλεποσώπι, ζε ζςνεπγαζία με
ηην Π.Τ. Μεγάπων, Ημεπίδα, για ηην ενημέπωζη ηων πολιηών ζε
θέμαηα Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ
Τν πξσί ηεο Κπξηαθήο 17 Οθησβξίνπ 2021 πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Αιεπνρώξη, ε ενημεπωηική ημεπίδα, πνπ νξγάλσζε ν Γήμορ Μεγαπέων, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ε ηνπηθή Πςποζβεζηική Τπηπεζία, κε ζέκα: «Δνημέπωζη,
οδηγίερ και διαβούλεςζη ζσεηικά με ηα πλημμςπικά θαινόμενα και ηην αζθάλεια
ηων πολιηών», παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Μεγαξέσλ Γπηγόπη ηαμούλη, ηνπ
ππνπξγνύ Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Υπήζηος ηςλιανίδη, ηνπ
πθππνπξγνύ Δςάγγελος Σοςπνά, ηος Βοςλεςηή κ. Σζίππα Γεωπγίος, ηος
Ανηιπεπιθεπειάπση Γςηικήρ Αηηικήρ κ. Κοζμόποςλος Δλεςθέπιος, ηνπ Αξρεγνύ
ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ Σώκαηνο Αληηζηξάηεγνπ θ. ηέθανος Κολοκούπη θη
εθπξνζώπσλ ηεο Αζηςνομίαρ θαη ηεο Σποσαίαρ.
Τν παξώλ έδσζαλ αθόκα, ν Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέσλ θ. Κώζηαρ Φςλακηόρ θαη νη Γεκνηηθνί Σύκβνπινη θ.θ. Αγγελορ
Μακπςγιάννηρ, Υπήζηορ Γκίνηρ θαη Γημήηπηρ Γάλλαρ, εκππόζωποι ηων
Δθελονηικών Ομάδων ηηρ πεπιοσήρ και ηων εξωπαϊζηικών ςλλόγων ηος
Αλεποσωπίος.
Πάξα πνιινί ήζαλ νη πνιίηεο κέζα θη έμσ από ην Κέληξν ΘΑΛΑΑ, ζηελ
παξαιία ηνπ Αιεπνρσξίνπ νη νπνίνη παξαθνινύζεζαλ ηελ εκεξίδα.
Ο Γήκαξρνο αλαθέξζεθε γεληθά ζηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, ζηελ κεγάιε
θαζπζηέξεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ζηελ Κηλέηα από ηελ πιεκύξα ηνπ 2019 θαη
εμέθξαζε ηνλ θόβν κήπσο ην ίδην ζπκβεί θαη κε ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα ζην
Αιεπνρώξη., αιιά θαη ζην όηη όινη νη πνιίηεο πξέπεη λα αθνινπζνύλ πηζηά ηηο νδεγίεο
ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνθπιαρζνύλ από ελδερόκελα
πιεκκπξηθά θαηλόκελα.

Σηε ζπλέρεηα ν Γηνηθεηήο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο ησλ Μεγάξσλ θ.
Γημήηπηρ Καϊάθαρ θαη ν Αλζηπύξαξρνο θ. Αμοιπίδηρ ανέλςζαν κε πνηνπο ηξόπνπο
κπνξνύλ θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηα έθηαθηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα έηζη
ώζηε λα πξνζηαηεύεηαη ε αζθάιεηα όισλ θαη λα κελ ππάξρεη απώιεηα αλζξώπηλεο
δσήο νύηε θαλ έλαο ηξαπκαηηζκόο.
Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γπηγόπηρ ηαμούληρ ηόζν θαισζνξίδνληαο ηνπο
πξνζθεθιεκέλνπο όζν θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο αιιά θαη ζηηο δειώζεηο πνπ
αθνινύζεζαλ ζηα ΜΜΔ, ππνγξάκκηζε ηελ αμία απηήο ηεο εθδήισζεο, πνπ έρεη
ζηόρν ηελ ΔΝΗΜΔΡΩΗ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπο
ππίν , καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθηάθησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη μεηά από
απηά, ώζηε λα κελ ραζεί νύηε κία αλζξώπηλε δσή. « Δίκαζηε ζε ζπλερή επαθή κε ην
Υπνπξγείν Κιηκαηηθήο Κξίζεο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηελ
Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία θαη κε θάζε ηξόπν ελεκεξώλνπκε ηνπο πνιίηεο ώζηε λα κελ
ππάξμεη νύηε έλαο ηξαπκαηηζκόο ζε ελδερόκελν πιεκκπξηθό θαηλόκελν. Σε απηό ην
πιαίζην ηελ Γεπηέξα 25 Οθησβξίνπ νξγαλώλνπκε Αζθεζε επί ράξηνπ κε ηελ
ζπκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ γηα λα δηαπηζησζεί ε εηνηκόηεηα θαη ε
πξνεηνηκαζία ηνπ Γήκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο , ηεο Ππξνζβεζηηθήο Υπεξεζίαο, ηνπ
Σηξαηνύ , ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο Τξνραίαο θαη ησλ εζεινληηθώλ νκάδσλ.»
τθν τοποκζτθςι του ο Τπουργόσ κ. Στυλιανίδησ τόνιςε ότι « θ ΕΝΗΜΕΡΩΗ είναι
ςτο επίκεντρο τθσ πρόλθψθσ για όλεσ τισ φυςικζσ καταςτροφζσ και θ ςθμερινι εκδιλωςθ
είναι ςπουδαία και θ καλφτερθ από όλεσ όςεσ ζχω παρακολουκιςει.

Πξόθεηηαη γηα κηα εμαηξεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ, πνπ απνδεηθλύεη ηελ
αμία ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο, αιιά θαη ηε ζεκαζία ησλ ζπλεξγεηώλ κεηαμύ πνιίηε
θαη θξάηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο.
Παρακολουκιςαμε μια εξαιρετικι παρουςίαςθ από τον αξιωματικό του Πυροςβεςτικοφ
ϊματοσ. Είμαι εντυπωςιαςμζνοσ – και ζχω παρακολουκιςει πολλζσ τζτοιεσ παρουςιάςεισ
τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτθν Ευρϊπθ. Ήταν μια παρουςίαςθ που πραγματικά δείχνει
το εξαιρετικό επίπεδο του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ.
Θεωρϊ ότι παρά τθν ανθςυχία, τθν αναμενόμενθ, των κατοίκων μετά τισ
πυρκαγιζσ, ιταν μια πολφ καλι εκδιλωςθ. Δθμιοφργθςε πρϊτα από όλα τθ ςαφι και
κακαρι εικόνα ότι χρειάηεται να είμαςτε όλοι πολφ προςεκτικοί και να ακολουκοφμε τισ
οδθγίεσ τθσ Πυροςβεςτικισ, ϊςτε ςε περίπτωςθ πλθμμυρικοφ φαινομζνου, όλοι μαηί, με τθ
ςυνεργαςία του Διμου, τθσ Περιφζρειασ, του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ και τθσ ΕΜΑΚ, να
διαςφαλίςουμε ότι δεν κα ζχουμε απϊλεια ηωισ.

Παξνηξύλνπκε ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε όιε ηε ρώξα λα πξνρσξήζεη ζε
αληίζηνηρεο ελεκεξσηηθέο πξσηνβνπιίεο. Τν Ππξνζβεζηηθό Σώκα βξίζθεηαη ζηε
δηάζεζε ησλ δήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα λα ζπλδξάκεη κε ηελ ηερλνγλσζία
ηνπ. Η ζσζηή ελεκέξσζε, ε πξόιεςε, ε ελίζρπζε ηεο εηνηκόηεηαο, είλαη θιεηδηά γηα
ηελ αζθάιεηα ηνπ πνιίηε. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνλ δηνηθεηή ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Υπεξεζίαο Μεγάξσλ, Ανηιπύπαπσο Γημήηπη Καϊάθα θαη ηνλ Ανθςποπςπαγό
Ραθαήλ Αμοιπίδη, γηα ηελ εμαηξεηηθή παξνπζίαζε θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά
ηνπο ζε απηό ην κεγάιν ζηνίρεκα, ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο δσήο. Απηή είλαη ε
πξώηε καο πξνηεξαηόηεηα ».

Ο Βνπιεπηήο θ. Γιώπγορ Σζίππαρ αλαθέξζεθε ζηηο θαζπζηεξήζεηο ηεο
πνιηηείαο ζηελ πινπνίεζε έξγσλ αληηπιεκκπξηθήο ζσξάθηζεο επηζεκαίλνληαο πώο
όζν απηά δελ πξνρσξνύλ ε πεξηνρή ζα απεηιείηαη από ην ελδερόκελα πιεκκπξηθά
θαηλόκελα.
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Αηηηθήο θ. Λεςηέπηρ Κοζμόποςλορ
αλαθέξζεθε ζηηο ελέξγεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ κε ηνλ
θαζαξηζκό ησλ ξεκάησλ θαη ηελ θαιή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη κε ηνλ Γήκν
Μεγάξσλ θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή.
Σε θάζε πεξίπησζε ε εκεξίδα απηή ήηαλ πάξα πνιύ ρξεζηηθή θαη ρξήζηκε
γεγνλόο πνπ επηζεκάλζεθε από όινπο θαη δείρλεη όηη ν Γήκνο είλαη πάληα δίπια ζηνλ
πνιίηε θαη ζηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη πξνζπαζεί κε θάζε ηξόπν λα βνεζήζεη.
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