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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΘΕΣ, ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ  

ΣΤΟΥ ΖΑΧΟΥΛΗ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΕΪΚΑ - ΛΟΥΜΠΑ 
 

Χθές το μεσημέρι ξέσπασε ξαφνικά μεγάλη πυρκαγιά στη χαράδρα μεταξύ Λούμπας 
και  Ζάχουλη Βόρεια των Μεγάρων και ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης 
βρέθηκε παρών από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο της φωτιάς μαζί με τον 
Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων κ. Κώστα Φυλακτό στο 
πλευρό των Πυροσβεστών που έδωσαν για πολλές ώρες ηρωϊκές μάχες με τη 
φωτιά. 
Η φωτιά λόγω της μεγάλης ταχύτητας των  ανέμων που έπνεαν στην περιοχή πήρε 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις και κατέκαυσε αγροτολιβαδική περιοχή, γεωργικές  
καλλιέργειες, δασικές εκτάσεις και προξένησε μεγάλες ζημιές σε κτίσματα και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 
Στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έλαβαν μέρος επίγειες δυνάμεις 
(Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία, εθελοντές) με μηχανήματα έργου και 
υδροφόρες που διέθεσε ο Δήμος Μεγαρέων και η Περιφέρεια Αττικής και εναέριες 
δυνάμεις (πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα) που πραγματοποίησαν 
επιτυχημένες ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φώς της ημέρας.. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κάηκαν  5.000 στρέμματα 
περίπου. 
Υστερα από πολύωρη μάχη το μέτωπο της φωτιάς τιθασεύτηκε και αργά το βράδυ η 
φωτιά τέθηκε υπό τον έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων προς γενική 
ανακούφιση. 
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Από νωρίς προσήλθαν  στην περιοχή της πυρκαγιάς,  ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και 
Βουλευτής της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής κ. Θανάσης Μπούρας, ο οποίος 
μάλιστα συνομίλησε με τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη, για να 
βρεθούν τρόποι βοήθειας του Δήμου για αποκατάσταση των ζημιών, ο Γραμματέας 
της Βουλής και Βουλευτής της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής κ. Βαγγέλης Λιάκος, ο 
Βουλευτής της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Τσίπρας, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής αττικής κ. Λευτέρης Κοσμόπουλος, ενώ ο Υφυπουργός 
Δικαιοσύνης και επίσης Βουλευτής της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος 
Κώτσηρας συνομιλούσε τηλεφωνικά με το Δήμαρχο Μεγαρέων κ. Γρηγόρη 
Σταμούλη και επικοινωνούσε με το Κέντρο Επιχειρήσεων, για να διατεθούν 
περισσότερα εναέρια μέσα. 
Στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων και οι Εθελοντές, οι οποίοι προσέφεραν 
πολύτιμες υπηρεσίες στην αντιμετώπιση της φωτιάς η οποία από την περιοχή 
Ζάχουλη επεκτάθηκε και στις περιοχές Λούμπα, Παπαγιαννέϊκα, Καλκάνι.  
Παρών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην περιοχή της πυρκαγιάς, ο οποίος πάντοτε 

προσέρχεται αυτοβούλως σε τέτοιες περιπτώσεις.  

Όταν η φωτιά τέθηκε υπό τον πλήρη έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων ο Δήμαρχος 

Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: « Ευτυχώς τώρα, έστω και αργά το βράδυ 

φαίνεται ότι ο μεγάλος κίνδυνος από τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το μεσημέρι στου 

Ζάχουλη  και πέρασε και σε άλλες περιοχές του Δήμου, ξεπεράστηκε. 

Οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα έδρασαν καταλυτικά και η φωτιά έσβησε 

χάρις στις συντονισμένες  και ηρωϊκές θα έλεγα προσπάθειες όλων. 



Θέλω ειλικρινά να συγχαρώ  τους πυροσβέστες έναν - ένα ξεχωριστά αλλά και όλους μαζί 

και ιδιαίτερα τον καθ’ όλα άξιο Διοικητή τους τον κ. Δημήτρη  Καϊάφα,  για τις μάχες που 

έδωσαν, τις δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας,  τους εθελοντές μας, αλλά και τους 

εθελοντές που προσήλθαν από άλλες περιοχές, τους ιδιοκτήτες των υδροφόρων 

αυτοκινήτων, οι οποίοι προσέτρεξαν και δεν άφησαν ούτε λεπτό χωρίς νερό τα 

πυροσβεστικά οχήματα και τις δεξαμενές εφοδιασμού των ελικοπτέρων, τους ήρωες 

πιλότους των πυροσβεστικών μας αεροπλάνων και ελικοπτέρων, όλους τους ανώνυμους 

συμπολίτες οι οποίοι με τρακτέρ και άλλα μέσα συνέδραμαν στην όλη επιχείρηση 

αντιμετώπισης,  για την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι οποίοι όργωναν τα χωράφια 

δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες, τους φιλόζωους, το προσωπικό του Δήμου,  τους 

Βουλευτές της περιφέρειάς μας που προσήλθαν και μας συμπαραστάθηκαν επιτόπου στο 

χώρο της φωτιάς, την ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και όλους όσους συνέτρεξαν 

και συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή και 

να προστατευθούν οι ιδιοκτησίες και το δάσος. Οσοι παραγωγοί επλήγησαν από την 

σημερινή πυρκαγιά και όσων συμπολιτών κάηκαν σπίτια ή υπέστησαν ζημίες από αύριο το 

πρωί θα δράσουμε αστραπιαία, για να αποζημιωθούν. 

Επίσης να ευχαριστήσω και τους Δημάρχους των γειτονικών μας Δήμων για την βοήθεια, 

που μας προσέφεραν. 

Σε κάθε περίπτωση θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου και σε όλους τους ρεπόρτερς 

από όλα τα ΜΜΕ για το έργο, που προσέφεραν ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα οι 

συμπολίτες μας και να απομακρυνθούν από τις περιοχές ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς 

αλλά και γενικώς για την ενημέρωση που προσέφεραν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.»  
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