
 

Μζγαρα, 28 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, Διμαρχοσ Μεγαρζων ςε ςυνζντευξθ ςτθν εφθμερίδα “ΠΑΡΑΚΗΝΙΟ” 

« Με το που πιάνει βροχι, ςφίγγεται θ καρδιά μου» 
 O τρατθγόσ δεν κρφβει τθν ανθςυχία του, αλλά όπωσ υποςτθρίηει, « είμαςτε 

εδϊ, βγικαμε πιο δυνατοί από αυτιν τθ κεομθνία και κα αντιμετωπίςουμε τα 
πάντα» 
 

Η ζγκριτθ Ακθναϊκι εφθμερίδα “ΠΑΡΑΚΗΝΙΟ” ςτο φφλλο που 
κυκλοφόρθςε το άββατο 25 Νοεμβρίου 2017,  δθμοςιεφει διςζλιδθ ςυνζντευξθ 
του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ, που παρεχϊρθςε ςτθν 
Δθμοςιογράφο Navina Χρφςα αραντοποφλου με κζμα τισ πλθμμφρεσ ςτθ Νζα 
Πζραμο. 

Η Δθμοςιογράφοσ ςτθν ειςαγωγι τθσ αναφζρει: 
«Βρεκικαμε ςτθ Νζα Πζραμο, εκεί όπου κατζλθξαν τα ορμθτικά νερά του 

χειμάρρου από το όροσ Πατζρασ παραςφροντασ τα πάντα ςτο πζραςμά τουσ, όταν 
τα ξθμερϊματα τθσ Σετάρτθσ 15 Νοεμβρίου θ φονικι καταιγίδα ζπλθξε τθ Δυτικι 
Αττικι. 

Εικόνεσ βιβλικισ καταςτροφισ, ανείπωτο πόνο και βαρειζσ ευκφνεσ είναι 
αυτά που άφθςε πίςω τθσ θ κεομθνία. 

Πλζον κατάλλθλοσ να μιλιςει ςτο ΠΑΡΑΚΗΝΙΟ, ο άνκρωποσ που από τισ 5 
το πρωϊ εκείνθσ τθσ θμζρασ ςτάκθκε δίπλα ςτουσ κατοίκουσ, ο κ. Γρθγόρθσ 
ταμοφλθσ, Αντιςτράτθγοσ (ε.α), Διμαρχοσ Μεγαρζων από το 2014.» 

 
Και ρωτάει θ υντάκτρια. 
Διμαρχε, τι ζχει δείξει θ καταγραφι μζχρι ςτιγμισ; 
 
Μζχρι ςτιγμισ ζχουν υποβλθκεί 460 αιτιςεισ κατοίκων που υπζςτθςαν 

καταςτροφι, 100 καταςτιματα και περίπου 65 αυτοκίνθτα και θ καταγραφι 
ςυνεχίηεται. Ο αρικμόσ κα αυξθκεί τισ επόμενεσ θμζρεσ. Θρθνιςαμε ζναν νεκρό 
ςτον Διμο μασ, περιουςίεσ ζχουν καταςτραφεί ολοςχερϊσ, υπάρχουν ςπίτια που 
δεν ζμεινε τίποτα όρκιο και μεγάλθ ηθμιά ζπακαν και οι Αλιείσ, κακϊσ ςτθ Νζα 
Πζραμο, μζςα ςτο λιμάνι δυςτυχϊσ εκβάλλει θ μποφκα του χειμάρρου. Όταν ζγινε 
το ζργο, δεν τθν βγάλανε εκτόσ λιμανιοφ, τθν αφιςανε να πζφτει εκεί, με 
αποτζλεςμα ο όγκοσ των φερτϊν υλικϊν που κατζβαςε να καλφψει τα πάντα. Ζνα 
μεγάλο κομμάτι του λιμανιοφ ζγινε ςτεριά από λάςπθ. Καταπλάκωςε βάρκεσ, 
καϊκια, τα ζςπαςε, άλλα τα εξαφάνιςε τελείωσ, ζπακαν μεγάλθ καταςτροφι οι 
ψαράδεσ τθσ περιοχισ. 



 
Σι ανάγκεσ ζχετε; Σι ηθτάτε άμεςα; 
 
Εχουμε άμεςα ανάγκθ το ςφςτθμα  Κοινωνικισ και Διοικθτικισ μζριμνασ τθσ 

Πολιτείασ. Σθν προςοχι μασ τϊρα τθν ζχουμε επικεντρϊςει ςτο να ςτθρίξουμε τουσ 
δθμότεσ μασ να ςτακοφν ξανά όρκιοι, να αμβλφνουμε τον πόνο τουσ και να 
ξεπεράςουμε τα προβλιματα, γι’ αυτό τουσ βοθκάμε ποικιλλοτρόπωσ. 

Προςφζρουμε φαγθτό, τρόφιμα, νερά, φάρμακα, κουβζρτεσ, ροφχα, ακόμθ 
και ςτζγθ. Είναι ιδιαίτερα ςυγκινθτικι θ βοικεια που μασ προςφζρουν οι 
εκελοντζσ! Απλοί άνκρωποι, μεμονωμζνα άτομα, αλλά κι επιχειρθματίεσ, εταιρείεσ, 
οργανϊςεισ, φορείσ από όλθ τθν Ελλάδα, διμοι ζρχονται εδϊ και προςφζρουν 
εκελοντικά εργαςία, είτε μασ ςτζλνουν τρόφιμα, ροφχα και μθχανιματα που 
χρειαηόμαςτε άμεςα. Παράλλθλα ζχουμε ηθτιςει από τθ ΔΕΗ να επαναςυνδζςει το 
ρεφμα ςε όςουσ ζχει κάνει διακοπι λόγω χρεϊν και από τθν ΕΤΔΑΠ, για 
τουλάχιςτον ζνα δίμθνο, να διαγράψει τουσ λογαριαςμοφσ που κα ακολουκιςουν, 
αφοφ αυτιν τθν περίοδο τα πάντα είναι καλυμζνα με λάςπθ και οι κάτοικοι πρζπει 
να καταναλϊςουν πολφ νερό για να κακαρίςουν τα ςπίτια τουσ, τουσ δρόμουσ και 
τα πεηοδρόμια. 

Εχουμε ηθτιςει από το Τπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ να κακαρίςει το 
παράλιο μζτωπο που ζχει γεμίςει με φερτά υλικά, ότι μπορεί να φανταςτεί κανείσ 
κα το βρεί αυτι τθν ςτιγμι ςτθ κάλαςςα. 

Και βζβαια ζχουμε ηθτιςει και ηθτάμε ςυνεχϊσ από τθν Περιφζρεια 
μθχανιματα, να ςυνεχίςει τθν διάκεςθ των μθχανθμάτων για να μπορζςουμε να 
κακαρίςουμε τθν περιοχι και τα ρζματα. 

Και οπωςδιποτε Οικονομικι ενίςχυςθ, πζρα από αυτά που ανακοίνωςε ιδθ 
θ Κυβζρνθςθ για τουσ πλθμμυροπακείσ και ότι προβλζπεται από το Νόμο ανά 
τετραγωνικό, χρειαηόμαςτε χριματα για να αποκαταςτιςουμε τισ υποδομζσ του 
Διμου που ζχουν καταςτραφεί και κυρίωσ το οδικό δίκτυο. 

ε πρϊτθ φάςθ μασ ζδωςε το Τπουργείο Εςωτερικϊν 400.000 ευρϊ για να 
αντιμετωπίςουμε τισ άμεςεσ ανάγκεσ, αλλά αυτά εξυπακοφεται δεν φτάνουν με 
τίποτα. Η καταςτροφι είναι αςφλλθπτθ. Θα επανζλκουμε, κα ηθτιςουμε ότι 
χρειαςτεί και βεβαίωσ τθν ςτιριξθ του Τπουργείου Τποδομϊν. Δεν υπάρχουν 
δρόμοι, δεν υπάρχει τίποτα όρκιο και πρζπει άμεςα να αποκαταςτιςουμε τισ 
βλάβεσ. 

 
Οι δθμότεσ ςασ τι λζνε; 
 
Τπάρχουν άνκρωποι που ζχουν χάςει τα πάντα. Σο πρϊτο που κζλουν είναι 

να τουσ ακοφςεισ και μετά οφείλεισ να βρείσ τον τρόπο να τουσ βοθκιςεισ. τον 
πρϊτο άνκρωπο που κα τρζξουν είναι ο Διμαρχοσ. Πάντα κα ακοφςεισ όλοι να λζνε 
«ποφ είναι ο Διμαρχοσ, τι ζκανε, ποιοσ φταίει…». Με τον τρόπο που 
αντιμετωπίςαμε τθν κατάςταςθ από τθν πρϊτθ ςτιγμι, τόςο άμεςα και τόςο 
αποτελεςματικά, αντιλαμβάνονται ότι ο Διμοσ είναι ςτο πλάϊ τουσ και ςτόχοσ μου 
είναι να νιϊςουν αςφάλεια.  



Γι’ αυτό από τθν πρϊτθ ςτιγμι βγάλαμε ςυνεργεία του Διμου να κάνουν 
αυτοψία και καταγραφι, προκειμζνου, όςο γίνεται πιο γριγορα, να τθ ςτείλουμε 
για να αποηθμιωκοφν. Επίςθσ κα πάρουμε απόφαςθ να απαλλάξουμε από τα 
Δθμοτικά τζλθ τουσ δθμότεσ μασ για το 2018. 

 
Ο χειμώνασ είναι μπροςτά. Οι κάτοικοι φοβοφνται μία επόμενθ δυνατι 

νεροποντι: Είμαςτε προετοιμαςμζνοι να τθν αντιμετωπίςουμε; Μποροφμε πιά να 
προλάβουμε το κακό; 

 
Κάκε φορά που βρζχει, ςφίγγεται θ καρδιά μασ πιά. Και πόςο μου άρεςε θ 

βροχι. Όταν ιμουν ςτον τρατό, φοροφςα το αδιάβροχο κάκε φορά που ζβρεχε κι 
ζκανα βόλτεσ ςτο δάςοσ για να απολαμβάνω τθν βροχι. Δεν ςασ κρφβω, τϊρα με το 
που βλζπω ότι πιάνει βροχι, ςφίγγεται θ καρδιά μου, φοβάμαι τι κα 
επακολουκιςει. Ζνα από τα αιτιματα που ηθτιςαμε από τθν Περιφζρεια είναι 
άμεςα να κακαρίςει τα ρζματα, γιατί ζχουν γεμίςει ;από φερτζσ φλεσ. ίγουρα ο 
κόςμοσ ηεί με τον φόβο πιά. Είμαςτε εδϊ, βγικαμε πιο δυνατοί από αυτιν τθν 
καταςτροφι και κα αντιμετωπίςουμε τα πάντα. 

 
Πολλά φταίνε για τθν τραγωδία. Είδατε το «πωσ» με αποτελεςματικό 

τρόπο, τώρα πρζπει να περάςουμε και ςτο «γιατί», τρατθγζ μου. Ποιοι 
ευκφνονται γι’ αυτιν τθν πρωτοφανι καταςτροφι; 

 
ωςτά. Ηρκε θ ϊρα του «γιατί». Πολλοί παράγοντεσ ςυνετζλεςαν ςε αυτιν 

τθν μεγάλθ καταςτροφι. Αρχικά πρζπει να παραδεχτοφμε ότι ιταν πολφ ακραίο το 
καιρικό φαινόμενο. Λζνε οι ειδικοί ότι ζριξε ςε 3 με 4 ϊρεσ νερό που αντιςτοιχεί ςε 
βροχόπτωςθ πενταμινου και κεωρείται θ τζταρτθ πιο φονικι καταιγίδα τα 
τελευταία 120 χρόνια. Πζρα από αυτό το ίδιο το ακραίο φαινόμενο, υπάρχει και ο 
ανκρϊπινοσ παράγοντασ που ςυνετζλεςε ςτα φονικά αποτελζςματα. Πρϊτοσ είναι 
θ άναρχθ δόμθςθ, δεφτερον είναι οι παρεμβάςεισ ςτα ρζματα, κακϊσ είναι κοινό 
μυςτικό ότι τα περιςςότερα ρζματα ςτθν Ελλάδα είναι χτιςμζνα. Σρίτον είναι τα 
σλλιπι αντιπλθμμυρικά ζργα, ζπειτα είναι το ελλιπζσ δίκτυο ομβρίων υδάτων και 
επιπλζον ςτθν περιοχι μασ ζχουμε τθν Εκνικι οδό, που παρεμβάλλεται μεταξφ του 
βουνοφ που κατεβαίνει ο όγκοσ του νεροφ προσ τθν πόλθ και τθ κάλαςςα, θ οποία 
λειτουργεί ωσ ανάχωμα και ωσ φράγμα των νερϊν. Δεν ζχουν αφιςει τισ φυςικζσ 
διόδουσ των νερϊν, με αποτζλεςμα να μθν μποροφν αυτά να κατζβουν ομαλά. 

Αυτό που ζφτιαξε θ φφςθ δεν μπορείσ εςφ να το ςταματιςεισ, παρά μόν αν 
κάνεισ ζνα αντίςτοιχου μεγζκουσ τεχνικό ζργο. Ζνα αντιπλθμμυρικό ζργο ςτο ρζμα 
του Κανδθλίου ζχει παραδοκεί και καταλιγει ςτθ κάλαςςα. Τπάρχει ζνα άλλο ςτθν 
εκτροπι του ρζματοσ ςτθν Αγία Παραςκευι, το οποίο ζχει ξεκινιςει και ζνα άλλο 
ςτο οποίο ζχει γίνει μελζτθ, ζχει μπεί ςτο πρόγραμμα τθσ Περιφζρειασ και 
περιμζνουμε τθ χρθματοδότθςθ. 

Εάν αυτά είχαν γίνει, ςίγουρα κα είχαν μετριάςει τα καταςτροφικά 
αποτελζςματα. Οι ευκφνεσ δεν αφοροφν μόνον το τϊρα πρζπει να δοφμε από πότε 
ξεκινάνε. Η Περιφζρεια και το Κράτοσ φζρουν διαχρονικά τθν ευκφνθ.  



Σα χτιςμζνα ρζματα, που θ ίδια θ πολιτεία επζτρεψε ςτον άνκρωπο και 
ζδωςε άδειεσ να χτιςτοφν και τα ελλιπι αντιπλθμμυρικά ζργα είναι πακογζνειεσ 
δεκαετιϊν, Χρειάηονται πολιτικι βοφλθςθ, κόποσ και χρόνοσ για να διορκωκοφν. 

 
Ποιο είναι το μινυμα που ςτζλνετε ςιμερα ςτουσ δθμότεσ ςασ που 

δοκιμάηονται αυτό το διάςτθμα, Διμαρχε; 
 
Να είναι ςίγουροι ότι κα είμαςτε δίπλα τουσ μζχρι τθν πλιρθ 

αποκατάςταςθ. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν. Θα ςυνεχίςουμε να παρζχουμε και 
κα πιζηουμε και τθν Πολιτεία να κάνει αυτά που τθσ αρμόηουν. Όχι μόνο τϊρα, που 
το κζμα είναι ςτθν επικαιρότθτα, αλλά και όταν εςείσ οι Δθμοςιογράφοι φφγετε 
από εδϊ και το κζμα ξεχαςτεί για τουσ υπόλοιπουσ, εγϊ κα ςυνεχίςω να κάνω ότι 
περνάει από το χζρι μου για τουσ ανκρϊπουσ μου που με τζτοιο άςχθμο τρόπο 
δοκιμάςτθκαν. Και όταν ξεπεραςτεί το πρόβλθμα, τα καλφτερα ζρχονται. τόχοσ 
μου είναι να βγάλλω τα Μζγαρα προσ τα ζξω, να προβλθκοφν παγκοςμίωσ θ 
ιςτορία τουσ και οι ομορφιζσ τουσ. » 

 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων χζςεων 

 
 

 

 


