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Ανοχύρωτος ο δήμος Ωρωπού από μέτρα 
πυροπροστασίας και δασοπροστασίας 

Η πρόσφατη τραγωδία στα Γεράνια Όροι, με χιλιάδες στρέμματα δάσους καμένα και πολλές κατοικίες 
κατεστραμμένες αποδεικνύει ότι προσάναμμα για τις δασικές πυρκαγιές είναι η εμπορευματοποίηση 
της γης, είναι ο περιβαλλοντικός νόμος που η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε εν μέσω πανδημίας, 
δίνοντας νέες διευκολύνσεις για επενδύσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις, ακόμη και προστατευόμενες 
περιοχές. Αυτά είναι  τα δώρα κυβέρνησης της ΝΔ στους επιχειρηματικούς ομίλους της «πράσινης 
ανάπτυξης» και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  

Ο λαός της περιοχής μας γνωρίζει πολύ καλά ότι μεγάλα συμφέροντα καραδοκούν για να 
«πατήσουν πόδι» στο ορεινό όγκο της Πάρνηθας και να ιδιοποιηθούν τον φυσικό πλούτο της 
περιοχής μας. 

Κάθε καλοκαίρι καιγόμαστε – Κάθε χειμώνα πνιγόμαστε 
Η διαχρονικά πολύ άσχημη κατάσταση της πυρασφάλειας και της δασοπροστασίας, των υποδομών 
προστασίας από πλημμύρες, σεισμούς και συνολικά της προστασίας της ανθρώπινης από φυσικές 
και άλλες καταστροφές στον δήμο μας οφείλεται στην εγκληματική πολιτική που ασκείται διαχρονικά 
από τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και τις δημοτικές αρχές, που αντιμετωπίζουν την πολιτική 
προστασία ως κόστος.  

Είναι η πολιτική που έχει για θεό τα κέρδη των εργολάβων. Στα κέρδη αυτά δεν χωράνε μέτρα 
προστασίας του λαού από φυσικά φαινόμενα και κάθε κοινωνική ανάγκη μετατρέπεται σε 
εμπόρευμα.  Γι’ αυτό είναι υποστελεχωμένες και χωρίς εξοπλισμό οι δομές πολιτικής προστασίας του 
κράτους, της περιφέρειας Αττικής και του δήμου Ωρωπού. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χρόνο, λόγω των μεγάλων ελλείψεων, γινόμαστε μάρτυρες 
μικρότερων ή μεγαλύτερων καταστροφών. Νωπές είναι οι μνήμες από την μεγάλη και καταστροφική 
πυρκαγιά το 2017, όταν κατοικίες κατακάηκαν και χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη σε μια 
έκταση από την περιοχή του Μαρκοπούλου Ωρωπού έως τον Βαρνάβα ή από τις πλημμύρες του 
φετινού χειμώνα όπου το παραλιακό μέτωπο του δήμου μας έγινε κυριολεκτικά ένα με την θάλασσα. 

Πρόκληση οι «φιέστες» της διοίκησης Γιασημάκη 
Αποτελεί πρόκληση για το λαό της περιοχής μας η «φιέστα» του δημάρχου Ωρωπού κ. Γεώργιο 
Γιασημάκη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά πριν 
από λίγες ημέρες στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου για να «συντονίσουν» 
εργασίες δασοπροστασίας, χωρίς μελέτη και σχεδιασμό, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν 
πραγματοποιηθεί μήνες πριν.  

Όμως δεν μπορούν να κρύψουν ότι για ακόμη μία χρονιά ο δήμος Ωρωπού παραμένει «γυμνός» 
από υποδομές πυρασφάλειας-πυροπροστασίας και δασοπροστασίας, με το ενδεχόμενο να 
ξαναζήσουμε μια νέα τραγωδία να είναι πολύ μεγάλη. 

Χαρακτηριστικό της τραγικής κατάστασης είναι ότι μόλις την 19/5/2021 η διοίκηση Γιασημάκη κάλεσε 
το δημοτικό συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση ώστε να αποφασίσει την αποδοχή ποσού 185.000 € 
από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021, δηλαδή 20 
ημέρες μετά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (!!!). Επιπλέον το ποσό των 185.000 € επ’ ουδενί 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών για την αποφυγή πυρκαγιών στον δήμο μας, 
δεδομένου των χιλιάδων στρεμμάτων δάσους και γεωργικών εκτάσεων… 
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«Σφυροκόπημα» από την Λαϊκή Συσπείρωση για λήψη μέτρων 
Την ίδια στιγμή, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Μιχάλης Χασιώτης και Βασίλης 
Γεωργόπουλος ζήτησαν έγκαιρα από τον δήμαρχο Ωρωπού κ. Γεώργιο Γιασημάκη (αρ. 
πρ. 4478/5.3.2021) να συγκαλέσει δημοτικό συμβούλιο με θέμα τον σχεδιασμό και την λήψη μέτρων 
για την αντιπυρική περίοδο, όμως αυτός τίποτα δεν έπραξε.  

Επίσης, εδώ και μήνες (αρ. πρ. 4017/25.2.2021) έχουν ζητήσει τα αναλυτικά στοιχεία για την 
κατάσταση της πολιτικής προστασίας στον δήμο μας, του υλικού και έμψυχου δυναμικού που έχει ο 
δήμος μας στην διάθεση του καθώς και του συγκεκριμένου σχεδιασμού για την προστασία από 
πυρκαγιές και από φυσικές καταστροφές, ώστε έγκαιρα να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι 
αστοχίες, να καλυφθούν τα κενά και οι ελλείψεις. Όμως η δημοτική αρχή Ωρωπού προκλητικά 
αδιαφορεί. 

Επιπλέον, σχεδόν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο απαιτούν την λήψη μέτρων για την προστασία των 
ανθρώπινων ζωών, των περιουσίων και του περιβάλλοντος από ενδεχόμενες δασικές πυρκαγιές, με 
την διοίκηση Γιασημάκη να μην απαντά. Παράλληλα αποκάλυψαν την ύπαρξη παράνομων 
χωματερών οι οποίες λειτουργούν δίπλα σε κατοικίες, δάση και βιομηχανίες και αποτελούν 
«πυριτιδαποθήκες» για νέες πυρκαγιές (αρ. πρ. 10810/7.5.2021, 10612/5.5.2021, 10639/5.5.2021). 

Η Λαϊκή Συσπείρωση  καλεί σε συναγερμό το λαό της περιοχής μας και, έστω και τώρα, απαιτεί από 
την διοίκηση Γιασημάκη και από κάθε αρμόδιο φορέα: 

 Να δημιουργηθούν υποδομές συλλογής, αποθήκευσης και διοχέτευσης νερού σε χώρους κοντά 
σε δασικές εκτάσεις. 

 Να εφοδιαστούν τα δημοτικά οχήματα με σύγχρονους εξοπλισμούς που να βοηθάνε στη 
δουλειά των εργαζομένων στις υπηρεσίες πυρόσβεσης όπως αντλίες του τόνου κ.α. 

 Να ενισχυθεί η κατανομή και να συντηρηθούν οι πυροσβεστικοί κρουνοί. 

 Να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του συνόλου των συστημάτων κρουνών – δεξαμενών. 

 Να καθαριστούν οι δασικοί και γεωργικοί δρόμοι  καθώς και τα επικίνδυνα χωράφια και γενικά 
εστίες επικίνδυνες για πυρκαγιά σε συνεννόηση και με τους ιδιοκτήτες όπου υπάρχουν ή 
ανάλογα να εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στο Δήμο για αγνώστους ιδιοκτήτες. 

 Να καθαριστούν ρέματα σε οικισμούς που εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους. 

 Να απαιτήσει ο δήμος Ωρωπού από την κυβέρνηση να επανδρωθούν οι υπηρεσίες της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Δασικής Υπηρεσίας, με μόνιμο, αποκλειστικής απασχόλησης 
προσωπικό, ικανό να διανοίγει, να συντηρεί αντιπυρικές ζώνες, να καθαρίζει τις παρυφές των 
δρόμων και τους χώρους γύρω από τα δάση και εγκαταλειμμένες περιοχές, σχολεία κ.α.  

 Πρόσληψη μόνιμων δασολόγων ώστε να εκπονηθούν μελέτες για την προστασία και διατήρηση 
των δασών της περιοχής μας. 

 Επίσπευση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις καμένες περιοχές του δήμου μας. 

 Αποκομιδή κλαδιών και κορμών δέντρων που είναι κοντά στους δρόμους. 

 Δημιουργία πυροσβεστικών κλιμακίων σε κάθε δημοτική κοινότητα και ενίσχυση των 
υπαρχόντων. 

Μάιος 2021, 

Το γραφείο τύπου, 

www.lsoropou.wordpress.com 

Facebook 

 


