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Θέμα: Χρονίζοντα προβλήματα στην Κινέτα μετά από φυσικές καταστροφές. 

 
Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,  

 
Ως Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέτας πήραμε την απόφαση να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να 

γνωστοποιήσουμε  στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με την παρούσα επιστολή μας ότι σχεδόν 
τρία χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Κινέτα στις 23 Ιουλίου 2018 και τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα του Ζορμπά και του Γηρυόνη, που έπληξαν αντίστοιχα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018 και 25 
Νοεμβρίου του 2019  την περιοχή της Κινέτας, και άφησαν ανεξίτηλα σημάδια καταστροφής στην 
περιοχή, μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς της 
πολιτείας για αποκατάσταση αυτών, παρά μόνο υποσχέσεις και μετατόπιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών 
από τη μία υπηρεσία στην άλλη.  

Επιγραμματικά σας αναφέρουμε ότι το γεφύρι στο ρέμα της Πίκας στην Παλαιά Εθνική Οδό 
Αθηνών Κορίνθου στο 58ο χιλιόμετρο,  δεν έχει ακόμα επισκευαστεί με αποτέλεσμα η παλαιά εθνική 
οδός  Αθηνών-Κορίνθου στο συγκεκριμένο ύψος να είναι αποκομμένη, δημιουργώντας τεράστιο 
πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής αλλά και στους ταξιδιώτες που επιλέγουν το συγκεκριμένο 
δρόμο για την μετακίνηση τους από την Αθήνα στην Κόρινθο και αντιστρόφως.  

Στην περιοχή της Κινέτας ανέλαβαν ιδιώτες την υλοτόμηση των καμένων δέντρων. Οι 
συγκεκριμένοι υλοτόμοι αφού υλοτόμησαν κάποιες περιοχές, καθάρισαν τους κορμούς από τα κλαδιά 
παίρνοντας τους,  αφήνοντας τα κλαδιά διάσπαρτα σε όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα μαζί με 
τα  χόρτα  πού έχουν ξεραθεί σε όλη τη δασική περιοχή να έχουν δημιουργήσει διάσπαρτες πιθανές 
εστίες πυρκαγιάς. Ο ίδιος κίνδυνος ελλοχεύει και από τα ξεραμένα χόρτα τα οποία βρίσκονται δεξιά και 
αριστερά των δρόμων στην εν λόγω περιοχή.  

Τέλος στην περιοχή δεν έχει γίνει κάποιο έργο υποδομής ώστε να απαλειφθούν οι ζημιές από τις 
συγκεκριμένες καταστροφές και να προστατευτούμε από νέες ανάλογες κακοκαιρίες. 

Γνωρίζοντας  την ευαισθησία που διαθέτετε και την αποτελεσματικότητα σας για επίλυση 
τέτοιων καταστάσεων είμαστε σίγουροι ότι  θα ενδιαφερθείτε και για την περιοχή της Κινέτας μετά την 
γνωστοποίηση των προβλημάτων της.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και για  αποστολή φωτογραφικού υλικού 
εάν το κρίνετε απαραίτητο. Επιθυμία μας είναι μια δια ζώσης συνάντηση ώστε να σας αναλύσουμε 
εκτενέστερα την κατάσταση για να έχετε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα.  

Περιμένουμε δικές σας ενέργειες.   
 

Με τιμή για το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

                Η Πρόεδρος                                                                                                     Η Γ. Γραμματέας 

          Μαργαρίτα Πρίφτη                                                                                          Ελευθερία Βούλγαρη 
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