
 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2021 
Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Θέμα: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής 

προστασίας μετά την πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη 

Η πυρκαγιά της 19ης Μαΐου 2021 στα Γεράνεια Όρη Κορινθίας-Αττικής αποτελεί την πιο 

καταστροφική, από άποψη καμένης δασικής έκτασης, πυρκαγιά της τελευταίας δεκαετίας. 

Εκτός της ανυπολόγιστης ζημίας που προκάλεσε στη χλωρίδα και πανίδα των 72.000 

στρεμμάτων καμένης έκτασης των Γερανείων Ορέων, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων 

των οικισμών Σχίνου, Βαμβακιών, Μαυρολίμνης, Αιγειρουσών, Ντουράκο, Μονής Αγίου 

Προδρόμου, Πευκενέα, Xανίου, Δερβενίου και Σπάρτων και προκάλεσε ζημιές σε περιουσίες 

και υποδομές. 

Ο Σύλλογος κατοίκων της περιοχής ‘Γερανίδες’ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με 

τα άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 

περιουσίας των πολιτών που διαβιούν στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Η 

Δ/νση Δασών Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 

& Ιουνίου απέστειλε στις 2/6/21 στο υπουργείο αναλυτικό έγγραφο με όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν μαζί με το σχέδιο κορμοδεσιών.  

Ο κίνδυνος της διάβρωσης του εδάφους και της πλημμύρας λόγω του μεγάλου υψομέτρου 

και κλίσης πλαγιάς προς την κατάντη περιοχή όπου διατάσσονται οι οικισμοί πολιτών και 

έχοντας πρόσφατη την εμπειρία του φαινομένου του κυκλώνα Ζορμπά και των 

αποτελεσμάτων που επέφερε στην περιοχή το χειμώνα του 2018, είναι μεγάλος και τα 

προληπτικά μέτρα χρειάζεται να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό. Πολύ σημαντική είναι η 

ενιαία αντιμετώπιση της υλοποίησης των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής 

προστασίας στις πληγείσες περιοχές μέσω της συνεργασίας των αρμόδιων Περιφερειών 

(Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Αττικής) με στόχο την αρτιότερη και 

επιστημονικά ορθή εκτέλεσή τους. 

Ερωτάται ο κ. υπουργός: 

1. Έχει βρεθεί χρηματοδότηση για όλες τις απαραίτητες μελέτες και δράσεις υλοποίησης 

τους; Έχει ανατεθεί εξειδικευμένη μελέτη αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής 

προστασίας για τις περιοχές που διέρχονται τα ρέματα του «Σουρέα» και της 

«Μαυρολίμνης» και όπου έχουν δημιουργηθεί οι οικισμοί «Βαμβακιές» και 

«Μαυρολίμνη» αντίστοιχα; 

2. Ποιες ενέργειες από αυτές που αναφέρονται στο έγγραφο της Δ/νσης Δασών 

Κορίνθου έχουν γίνει; Πότε θα υλοποιηθούν τα τεχνικά έργα αντιστήριξης των πρανών 

με στόχο την προστασία των οχημάτων και των πεζών κατά μήκος του επαρχιακού 

δρόμου Σχίνου-Αλεποχωρίου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις 

κατακρημνίσεις που θα ακολουθήσουν λόγω της καταστροφής της βλάστησης που 

συγκρατούσε τα πρανή μετά την πυρκαγιά; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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