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Η καταστροφή  των Γερανείων Ορέων από την πυρκαγιά της 19ης

Μαΐου 2021 

Ως γνωστόν,  από  την  1η  Μαΐου  άρχισε  η  αντιπυρική  περίοδος  του  έτους  2021  και  τα

στοιχεία που ακολουθούν δυστυχώς είναι θλιβερά. Πιο συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως

21η Μαΐου 2021 έχουν προκληθεί στην επικράτεια συνολικά (5.386) αγροτοδασικές πυρκαγιές,

αύξηση σε ποσοστό 17,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020. Επίσης το ίδιο ως

άνω διάστημα προκλήθηκαν συνολικά (13.454) αστικές πυρκαγιές, αύξηση σε ποσοστό 58,9% σε

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα έτους 2020. Από τις προαναφερόμενες αστικές πυρκαγιές και

κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα έχουν χάσει τη ζωή τους σε κατοικίες  (37) άτομα, αύξηση

σε ποσοστό 5,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020, μια χρονιά με θλιβερή

πρωτιά σε θανάτους από αστικές πυρκαγιές σε κατοικίες από το 2010.

Από τις συνολικά (5.386) αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα κατά το

διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 21η Μαΐου τρέχοντος έτους, έχουν καεί συνολικά μόνον

σε δύο πυρκαγιές  (76.310)  στρ.  και  πιο  συγκεκριμένα:  α)  στις  4  Απριλίου,  στην Άνδρο 5.000

στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης και β) στις  19 Μαΐου στα Γεράνεια Όρη (ξεκίνησε από το

Σχίνο Δήμου Λουτρακίου και έφτασε στις 22 Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου του

Δήμου  Μεγαρέων,  με  συνολική  καμένη  έκταση  μέχρι  την  22.5.2021,  σύμφωνα  με  το EFFIS,

(71.310) στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, από τα οποία, το 54% είναι δάση κωνοφόρων (38.500

στρ.), το 30,6% είναι γεωργικές εκτάσεις (21.820 στρ.) και το 6,1% δηλαδή τα 4.350 στρ. Ανήκουν

σε περιοχή NATURA. Η πυρκαγιά της από 19.5.2021 έως 22.5.2021 κατέστρεψε τη δυτική πλευρά

των Γερανείων Ορέων και ολοκλήρωσε την καταστροφή τους δεδομένου ότι στις 23 Ιουλίου 2018

είχε καταστραφεί από πυρκαγιά, που είχε κατακαύσει 56.000 στρ., η ανατολική πλευρά τους. Ο

τρέχων μήνας (Μάιος του 2021),  όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα που παρατίθεται

ακολούθως, είναι ο καταστροφικότερος από πυρκαγιές μήνας όλων των ετών από το έτος 1998, που



η Πολιτεία ανέθεσε με το Ν. 2612/1998, τη δασοπυρόσβεση (καταστολή των δασικών πυρκαγιών)

στο  Πυροσβεστικό  Σώμα.  Επίσης  στάχτη  έχει  γίνει  μεγάλος  αριθμός  εξοχικών  και  μόνιμων

κατοικιών.

Από τα προεκτεθέντα στοιχεία είναι προφανές ότι ο δασοπυροσβεστικός μηχανισμός δεν

φαίνεται  να  είναι  μέχρι  σήμερα  κατάλληλα  προετοιμασμένος  και  ως  εκ  τούτου  σε  αυξημένο

επίπεδο αποτελεσματικός για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος.

                                                                ΠΙΝΑΚΑΣ

Στον οποίο εμφαίνονται ο αριθμός των αγροτοδασικών πυρκαγιών και οι καμένες εκτάσεις σε στρέμματα
κατά το διάστημα 2020 - 2021

Έτος Αριθμός αγροτοδασικών πυρκαγιών
κατά τον μήνα Μάιο

Καμένη αγροτοδασική έκταση
          (στρέμματα)

2000   1.141       29.127,9

2001    473         1.783,1

2002   551            923,9

2003   616         1.839,2

2004   438         2.112,7

2005   634         1.099,9

2006   506            808,8

2007   711         3.650,6

2008   650         2.032,1

2009   464         1.283,2

2010   630         7.706,0

2011   297            715,4

2012   387         3.368,8

2013   875       10.353,1

2014   353         2.603,7

2015   468         1.125,7

2016   463         2.603,1

2017   565         2.367,4

2018   441         3.042,5

2019   415            781,7

2020   733         1.873,1

2021*   725       71.310,0

Σημείωση: Για το έτος 2021, τα στοιχεία αφορούν μέχρι την 21η Μαΐου

Πηγή: Αρχηγείο ΠΣ 


