
 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Η πυρκαγιά σε Κορινθία / Δυτική Αττική - Γεράνεια Όρη αποτελεί την πιο 

καταστροφική, από άποψη καμένης δασικής έκτασης, της τελευταίας δεκαετίας 

Σε τεράστια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος εξελίχθηκε η πυρκαγιά της 19ης Μαΐου η οποία 

κατέκαψε 52.000 στρέμματα δάσους από σύνολο 71.000 συνολικής καμένης έκτασης, εντός περιοχής 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου προστασίας Natura 2000. Επιπλέον καταστράφηκε μεγάλος αριθμός 

κατοικιών (μόνιμων και εξοχικών) και άλλων δομών και υποδομών καθώς και ο δρόμος Σχίνου-

Αλεποχωρίου, ο οποίος κατέρρεε από τη δύναμη της φύσης και πριν από τη φωτιά και πλέον 

κινδυνεύει με ολοκληρωτική εξαφάνιση. Με τον τρόπο αυτό, ολοκληρώθηκε η ολική καταστροφή των 

Γερανείων όρων, που ξεκίνησε το 2018 με την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην περιοχή της Κινέτας.  

Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε εθελοντής πυροσβέστης και ενεργός πολίτης της περιοχής, 

αναφορικά με τον τρόπο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, όντας ένας εκ των 

πρώτων που προσέτρεξαν στην κατάσβεση της, αναφέρει: «(...) Δεν υπήρξε ποτέ 90χρονος. Εμείς 

λάβαμε μια κλήση στις 21:45 από την Πυροσβεστική. (..) Στο κέντρο του οικοπέδου υπήρχε μία εστία 

από φωτιά, παλιά όμως. Δεν ήταν φρέσκια. Πουθενά δεν βρήκαμε άσπρη στάχτη, που υποδηλώνει ότι 

η φωτιά είχε μπει εκείνες τις ώρες. Επίσης, δεν είναι ποτέ δυνατόν η φωτιά να πήγαινε δεξιά – 

αριστερά, μπροστά – πίσω, που έκαψε όλο το οικόπεδο αλλοπρόσαλλα.(...) αυτό το οικόπεδο 

βρίσκεται σε άλλο σημείο της πυρκαγιάς, το οποίο κάηκε πολύ αργότερα. (...) Η φωτιά ξεκίνησε την 

ώρα της αλλαγής βάρδιας του πυροσβεστικού. (..) Με λίγα λόγια, ο υποτιθέμενος παππούς περίμενε 

να φύγει το πυροσβεστικό για να τη βάλει. Επίσης, υπάρχει και άλλο ένα παράδοξο: Υπάρχει ένας 

δασικός παράδρομος που συνδέει τη περιοχή με την κεντρική δεξαμενή για να προμηθευτούμε νερό. 

Κάποιος λοιπόν είχε μπαζώσει τον δρόμο και είχε φτιάξει χαντάκια, για να μην μπορεί να περάσει 

κανείς. Και η Πυροσβεστική έπρεπε να γυρίσει 5 χιλιόμετρα πίσω για να προμηθευτεί νερό. Εκεί 

χάθηκαν όλα». 

Εκτός από το άτοπο σχόλιο «ήμασταν άτυχοι» γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μίσθωση των μέσων 

αντιμετώπισης πυρκαγιών, ο  κ. Χαρδαλιάς επιβεβαίωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ελαιώνα και από 

καύση υπολειμμάτων και κλαδιών και εξετάζει ως βασικό ύποπτο έναν 90χρονο άνδρα. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Ποιος προληπτικές δράσεις είχαν πραγματοποιηθεί για την προστασία των Γερανείων;  Ποιές 

οι μέχρι τώρα ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών και των συναρμόδιων φορέων, για τον άμεσο 

σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων, προκειμένου να αποφευχθούν 

τα συνεπακόλουθα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή; 

2. Θα αναθεωρήσει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων τις δηλώσεις 

του ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από αμέλεια του 90 χρόνου στον συγκεκριμένο ελαιώνα; Ισχύει 

ότι η πυροσβεστική βρήκε τον δρόμο κλειστό; Ισχύουν τα στοιχεία που καταθέτει ο αυτόπτης 

μάρτυρας; 

Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
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