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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέωλ Γξεγόξεο Σηακνύιεο, κε έγγξαθν πξνο   ηνλ 

Πξωζππνπξγό δεηά, λα μεθηλήζνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 

θαηεπείγνληνο, νη εξγαζίεο αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξωηηθήο  

πξνζηαζίαο, ζηα Γεξάλεηα 

 
Ο Γήκαξρνο Μεγαξέσλ Γξεγόξεο Σηακνύιεο, κε θαηεπείγνλ ζεκεξηλό 

έγγξαθό ηνπ (Αξηζκ. Πξση: 8713/7.6.21) πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό θ. Κπξηάθν 

Μεηζνηάθε δεηά λα μεθηλήζνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ηα έξγα 

αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο ζηα Γεξάλεηα γηαηί εγθπκνλνύλ 

ζνβαξόηαηνη θίλδπλνη από πιεκύξεο θαη θαηνιηζζήζεηο θαη λα απνδεκηωζνύλ 

ηάρηζηα νη ππξόπιεθηνη. 

Σην έγγξαθό ηνπ ν θ. Σηακνύιεο πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό  θαη ηνπο 

ζπλαξκόδηνπο Υπνπξγνύο αλαθέξεη: 

 

« Σαο γλσξίδνπκε, όηη ε ππξθαγηά, πνπ μεθίλεζε από ην Σρίλν  ηνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ ζηηο 

19 Μαΐνπ 2021, εηζήιζε από ηηο 03:00 ηεο 20
εο

 Μαΐνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

θαη θαηέθαςε κία ηεξάζηηα έθηαζε 70.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, δεκηνπξγώληαο 

αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο θαη δεκηέο ζηα δάζε, ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, ζε 

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο., ζε γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη ζε ζπίηηα, ζε δηάθνξνπο 

νηθηζκνύο εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο.  

 Ζ ηεξάζηηα απηή ππξθαγηά κε ηηο αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο δεκηνύξγεζε πνιύ 

κεγάια πξνβιήκαηα ζηνπο πνιίηεο, κε δεκηέο ζε ηδηνθηεζίεο θαη θαιιηέξγεηεο, πνπ 

απαηηνύλ ηελ άκεζε επίιπζή ηνπο. Γπζηπρώο όκσο απηή ε ππξθαγηά, πέξα από ηηο άκεζεο 

θαηαζηξνθέο, ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο θαη θόβνο, όηη κπνξεί λα επηθέξεη αθόκα πην 

νδπλεξά έκκεζα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο, εάλ άκεζα δελ γίλνπλ 

έξγα  αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξσηηθήο  πξνζηαζίαο, πνπ ζα ηα απνηξέςνπλ.  

 Μεηά από κία ππξθαγηά ζην δάζνο ν θίλδπλνο ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ  

πνιιαπιαζηάδεηαη κε πνιύ δπζάξεζηα ζπλεπαθόινπζα. Υπελζπκίδεηαη ε θαηαζηξνθηθή 

ππξθαγηά, ην 2018, πάιη ζηα Γεξάλεηα Όξε, πεξηνρή ηεο Κηλέηηαο, (ίδηα κέξα κε ηελ 

ππξθαγηά ζην Μάηη), θαη ηελ επόκελε ρξνληά, ην 2019, ε αθόκα πην θαηαζηξνθηθή 

πιεκκύξα (Γεξπόλεο) ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηελ Κηλέηηα.  



 Καηόπηλ ηωλ παξαπάλω παξαθαινύκε, όπωο γίλνπλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

θαηεπείγνληνο ηα εμήο:  

 Α. Να μεθηλήζνπλ άκεζα ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο θαη αληηδηαβξωηηθήο 

πξνζηαζίαο θαη λα νινθιεξσζνύλ πξηλ ην θζηλόπσξν, δηόηη από κία έληνλε βξνρόπησζε 

δελ ζα θηλδπλέςνπλ κόλν νηθηζκνί ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ε ίδηα ε κεγάιε θαη ηζηνξηθή πόιε 

ησλ Μεγάξσλ, από ηελ νπνία δηέξρνληαη ηξείο ηνπιάρηζηνλ πνιύ ζεκαληηθνί ρείκαξξνη, 

ξέκα Αγίαο Παξαζθεπήο, ξέκα Μαπξαηδά, Κακάξαο ξέκα, από ηνπο νπνίνπο πιένλ ζα 

δηέξρνληαη, ιόγσ ησλ θακέλσλ δαζώλ, πνιιαπιάζηεο πνζόηεηεο ύδαηνο, ηηο νπνίεο δελ ζα 

είλαη δπλαηό λα αληέμνπλ θαη ηνύην ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα πιεκκπξίζνπλ κε νιέζξηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ο θαζείο αο αλαινγηζηεί ηηο 

επζύλεο ηνπ . 

 Β. Να δνζνύλ άκεζα ρξεκαηηθέο απνδεκηώζεηο, γηα νηθνζθεπέο θαζώο θαη γηα λα 

επηζθεπαζηνύλ ή λα θαηαζθεπαζηνύλ εθ  λένπ νη πιήξσο θαηεζηξακκέλεο θαηνηθίεο, ρσξίο 

θακία δηάθξηζε αλ είλαη Α ή Β θαηνηθία. 

 Γ. Να απνδεκηωζνύλ όιεο νη θαηεζηξακκέλεο θαιιηέξγεηεο, αλεμάξηεηα εάλ νη 

ηδηνθηήηεο είλαη  θαη’ επάγγεικα αγξόηεο. Έζησ ππόςε όηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο 

ην 80%  πεξίπνπ ησλ θαιιηεξγεηώλ γίλεηαη από κε επαγγεικαηίεο αγξόηεο , πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπιεξώζνπλ ην πεληρξό εηζόδεκά ηνπο.  

 Γ. Να δνζεί άδεηα λα επαλαθπηεπζνύλ ηα θακέλα ακπέιηα 

 Δ. Να απνδεκηωζνύλ όια ηα θαηεζηξακκέλα γεωξγηθά εξγαιεία, αλεμάξηεηα αλ νη 

ηδηνθηήηεο είλαη θαη’ επάγγεικα αγξόηεο. 

 ΣΤ. Να απνδεκηωζνύλ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, πνπ ππέζηεζαλ δεκηέο θαη λα 

εληζρπζνύλ κε δσνηξνθέο νη θηελνηξόθνη, κε δεδνκέλν όηη δελ είλαη πιένλ δπλαηή θαη γηα 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ε βόζθεζε ησλ δώσλ. 

 Ε. Να απνδεκηωζνύλ νη ξεηηλνθαιιηεξγεηέο, όρη κόλν γηα ηελ ησξηλή θαηαζηξνθή, 

πνπ ππέζηεζαλ, αιιά θαη γηα όζα ρξόληα  δελ κπνξνύλ πιένλ λα εξγαζηνύλ ζην θακέλν 

δάζνο.  

 Ζ. Να θεξπρζνύλ άκεζα όιεο νη πεξηνρέο ηωλ θακέλωλ δαζώλ , ωο αλαδαζωηέεο 

θαη λα κελ επηηξαπεί θακία απνιύηωο δξαζηεξηόηεηα εληόο απηώλ, π.ρ. Οξπρεία 

βωμίηε, αλεκνγελλήηξηεο θιπ. 

 Θ. Να δνζεί άκεζα νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε ζηνλ Δήκν, ε νπνία έρεη δεηεζεί θαη 

κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ ηερληθνύ δειηίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη άκεζεο 

αλάγθεο ησλ θαηαζηξνθηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο ππξθαγηάο. 

 Με ηελ βεβαηόηεηα, όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά θαη άκεζα ζηα δίθαηα αηηήκαηά 

καο, ηα νπνία αθνξνύλ θαη ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ δσή ησλ πνιηηώλ καο, ζαο 

επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ.» 

 



Να ζεκεησζεί όηη ην έγγξαθν απηό απεζηάιε θαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό 

Δζσηεξηθώλ θ. Σηέιην Πέηζα, ζηνλ Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. 

Κωλζηαληίλν Σθξέθα, ζηνλ Υπνπξγό Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θ. Κωλζηαληίλν 

Καξακαλιή, ζηνλ Υπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Σππξίδωλα Ληβαλό, ζηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Γηώξγν Παηνύιε, ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΔΛΓΑ θ. Αλδξέα 

Λπθνπξέληδν θαη θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο θ. Λεπηέξε 

Κνζκόπνπιν. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  
& Δημοςίων Σχέςεων 


