
         

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                        Σίφνος, 24-8-2009 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

►Παρακολουθώντας για μια ακόμα φορά τις καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίνε την 

Ελλάδα, θα θέλαμε να επισημάνουμε και να τονίσουμε τη μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα 

που οφείλουμε να επιδεικνύουμε, προκειμένου να προλαμβάνουμε τη δημιουργία τέτοιων 

δυσάρεστων καταστάσεων.  

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο (υψηλές θερμοκρασίες – άνεμοι) 

ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη πυρκαγιάς. Ειδικά τις επόμενες ημέρες όπου, λόγω των 

πανηγυριών του Αγίου Ιωάννη (στο Μαύρο Χωριό, στου Σιδερού κλπ.), αρκετός κόσμος θα 

κινηθεί σε μονοπάτια και βουνώδεις εκτάσεις, ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται.     

Οι ενέργειες που πρέπει να αποφεύγουμε είναι απλές: 

 Να μην ανάβουμε φωτιά για οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο. 

 Να μην πετάμε αποτσίγαρα. 

 Να ειδοποιούμε τους αρμόδιους (Δήμο, Αστυνομία, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο) αμέσως μόλις 

αντιληφθούμε κάτι επικίνδυνο. 

Η ευθύνη για να διατηρήσουμε τον τόπο μας αλώβητο είναι ευθύνη όλων μαζί και του 

καθενός ξεχωριστά. Ας είμαστε προσεκτικοί και συνειδητοποιημένοι για να μη ζήσουμε κι εμείς 

παρόμοιες καταστάσεις.  

 

►Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 25 Αυγούστου 2009 ξεκινούν οι εργασίες διαμόρφωσης του 

δρόμου της Βορεινής, έτσι αυτός θα παραμένει αναγκαστικά κλειστός για κάποια χρονικά 

διαστήματα. Παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το δρόμο της Βορεινής, 

όσο διαρκούν οι εργασίες σε αυτόν, να επικοινωνεί πρώτα με τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο 

Γεωργούλη στο τηλέφωνο 6974844931, προκειμένου να πληροφορείται εάν αυτό είναι 

εφικτό.  

 

►Λόγω των εργασιών διαμόρφωσης που εκτελούνται αυτή την περίοδο στον δρόμο του 

Αγίου Ανδρέα, αυτός παραμένει αναγκαστικά κλειστός για κάποια χρονικά διαστήματα. Έτσι 

κάποια οχήματα που έχουν περάσει προς τις περιοχές που οδηγεί ο δρόμος, όσο αυτός είναι 

ανοικτός, στη συνέχεια δε μπορούν να επιστρέψουν. Προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

αυτός, παρακαλούμε όποιος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το δρόμο του Αγίου Ανδρέα, όσο 

διαρκούν οι εργασίες σε αυτόν, να επικοινωνεί πρώτα με τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο 

Γεωργούλη στο τηλέφωνο 6974844931, προκειμένου να πληροφορείται εάν αυτό είναι 

εφικτό.  

 


