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Θέμα: Επείγουσα έκκληση λήψης μέτρων πυροπροστασίας στο Ελαιόρεμα Θεσσαλονίκης. 

Η επιστολή μας αποτελεί μία αγωνιώδη επίκληση των κατοίκων του Ελαιορέματος, στις παρυφές του Περί-
αστικού Δάσους Θεσσαλονίκης, στο Πανόραμα, προς τους φορείς και τις ηγεσίες της Δημόσιας Διοίκησης 
και της Πολιτικής εξουσίας, για κατεπείγοντα μέτρα πυροπροστασίας των κατοικιών και των ζωών μας.  

Διανύουμε πάλι έναν παρατεταμένο καύσωνα. Το έδαφος και το δάσος είναι ξηρά. Οι θερμοκρασίες ξεπερ-

νούν μετά το μεσημέρι  τους 40 C. Εάν αυτές τις ημέρες φυσήξει ξαφνικά Βαρδάρης, με την παραμικρή 
αφορμή, τυχαία ή ηθελημένη, είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε στο περιαστικό δάσος μεγάλη φωτιά. 
Ελπίζουμε να μη συμβεί αυτό, το απευχόμαστε διακαώς. Διότι, εάν συμβεί, διατρέχουμε το σοβαρότατο 
κίνδυνο, όχι απλά καταστροφής του Δάσους, των σπιτιών και της περιουσίας μας, αλλά, πολύ χειρότερα, 
της απώλειας των ζωών μας.   

Είμαστε ασφυκτικά εγκλωβισμένοι μέσα σε πυκνό πευκοδάσος, που αναπτύχθηκε εξ αιτίας της επιβολής 
αναδάσωσης στα κληροτεμάχια του Ελαιορέματος, το 1990, με απόφαση της τότε υπηρεσιακής Νομάρχη 
Ξηροτύρη. Η απόφαση αυτή, πρόχειρη, αντισυνταγματική και παράνομη, επιβλήθηκε αυθαίρετα, επικαλού-
μενη οικολογικούς λόγους, στην πραγματικότητα όμως για λόγους μικροπολιτικών, προεκλογικών και άλ-
λων συμφερόντων. Διατηρήθηκε με θεμιτά και αθέμιτα μέσα τα τελευταία 30 χρόνια. Για να επιβληθεί, α-
πέκρυψε επιμελώς την ύπαρξη κατοικιών στην περιοχή, δομημένων από την δεκαετία του 1970 και πριν. 
Καμία από τις κατοικίες μας δεν είναι  αυθαίρετη ή παράνομη. Είναι όλες χτισμένες νόμιμα, με άδειες της 
Πολεοδομίας  με τους εκτός σχεδίου όρους δόμησης και με τις σχετικές απαραίτητες βεβαιώσεις των 
Δασικών Υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Τα κληροτεμάχιά μας είναι τμήμα 
της Οριστικής Διανομής του 1931, που δόθηκαν με τίτλους, από τη ανταλλάξιμη περιουσία, για γεωργική 
αποκατάσταση των προσφύγων, αυτών που εποίκησαν το Πανόραμα και έκτοτε καλλιεργήθηκαν ως 
μπαξέδες, με σημαντική οπωροκηπευτική παραγωγή, γνωστή στην ευρύτερη περιοχή. 

Στην Ελλάδα είναι γνωστή και πολύ συνηθισμένη η καταπάτηση δασικών εκτάσεων. Αυτό που ως τώρα ή-
ταν άγνωστο, είναι η εξ ίσου παράνομη, αντισυνταγματική και αυθαίρετη «ανα»-δάσωση αμιγώς γεωργι-
κών εκτάσεων. 
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Τα τελευταία 30 χρόνια η εφαρμογή του αναδασωτικού καθεστώτος, εκ μέρους των Δασικών Υπηρεσιών, 
ήταν απόλυτη και εξαιρετικά αυστηρή. Η απόκρυψη της ύπαρξης κατοίκων και οικογενειών στην περιοχή, 
είχε ως συνέπεια την ολοκληρωτική απουσία οποιωνδήποτε μέτρων  μέριμνας για την ασφάλεια, ιδιαίτερα 
την πυρασφάλειά των κατοίκων. Στη δασική περιοχή του Δάσους, η συντήρηση και τα μέτρα πυροπροστα-
σίας είναι ούτως ή άλλως ελλειπή, εξαιτίας της συρρίκνωσης προσωπικού και μέσων (κυρίως οικονομικών), 
αλλά και αδιαφορίας και αμέλειας (1). Πόσο μάλλον στην αναδασωτέα περιοχή, όπου και η παραμικρή πα-
ρέμβαση θεωρείται ταμπού και όπου προσφέρονται όλα τα προσχήματα, για την απεμπόληση της υποχρέ-
ωσης προστασίας των κατοίκων, που τυπικά θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως ανύπαρκτοι. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η πλήρης παγίδευση μας μέσα στο δάσος, υπό εξαιρετικά απειλητι-
κές συνθήκες. Επισυνάπτουμε το έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τίτλο «Μέτρα προληπτικής 
προστασίας του Ελαιορέματος Θεσσαλονίκης» (Αριθμ, Πρωτ. 1801 φ.701 / 17-9-2018), με τις συστάσεις της 
για τα αναγκαία πυροπροστατευτικά μέτρα στο Ελαιόρεμα. 

 Περιστοιχιζόμαστε από πυκνά πεύκα ύψους 20, 25 και 30 m. Οι περισσότερες από τις αντιπυρικές 
ζώνες, που υπήρχαν παλιότερα δασώθηκαν. Αυτές που έμειναν είναι παράλληλες και όχι κάθετες 
στην κύρια κατεύθυνση μετάδοσης της φωτιάς, από το Βαρδάρη προς το Νότο.  

 Το οδικό δίκτυο της περιοχής είναι σε απελπιστική κατάσταση. Η πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρεί α-
ναγκαίες δύο εξόδους διαφυγής, για κάθε κατοικία, προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Σήμερα δεν 
υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτε μία κανονική έξοδος. Πολλοί κάτοικοι περνούν αναγ-
καστικά μέσα από τις ιδιοκτησίες των γειτόνων τους.  

 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ζητά, το πλάτος των δρόμων πυρόσβεσης – διαφυγής να είναι 6 m. Οι 
περισσότεροι χαραγμένοι αγροτικοί δρόμοι, πλάτους 2,5 m, δεν είναι πλέον βατοί, είτε επειδή 
δασώθηκαν, είτε εξαιτίας εδαφικών αλλοιώσεων και κατακρημνίσεων.  

 Η περιοχή διασχίζεται από ένα ρέμα, το Ελαιόρεμα και γιαυτό το εδαφικό ανάγλυφο και οι δρόμοι, 
παρουσιάζουν μεγάλες κλίσεις, με αποτέλεσμα, σε κάθε καταιγίδα, να καταστρέφεται η επιφάνειά 
τους. Οι δρόμοι διαφυγής χρειάζονται οπωσδήποτε εκτός από διάνοιξη, επίστρωση και διαρκή συν-
τήρηση. Το ίδιο ισχύει για τους κεντρικούς δασικούς δρόμους, ιδιαίτερα στα σημεία όπου σχηματί-
ζονται μεγάλοι λάκκοι και εκεί όπου η άσφαλτος του αστικού οδικού δικτύου συναντά το χώμα του 
δασικού δικτύου, όπου σχηματίζονται διαρκώς μεγάλες νεροφαγιές και σκαλοπάτια. 

 Οι δρόμοι είναι εγκλωβισμένοι ασφυκτικά στη δασική βλάστηση. Το έδαφος είναι καλυμμένο με 
παχιά στρώματα πευκοβελόνων, με σπασμένα ξερά κλαδιά ή και ξερά δέντρα, με όγκους καύσιμης 
ύλης - προσανάμματος. Για να διαφύγει κανείς, σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα πρέπει να περάσει 
μέσα και κάτω από μεγάλου μήκους φλεγόμενους θόλους πεύκων, πράγμα αδύνατον. 

 Δεν υπάρχει νερό, ούτε δίκτυο ύδρευσης, ούτε πυροσβεστικοί κρουνοί. Η Πυροσβεστική έχει υπο-
δείξει τις θέσεις των απαιτούμενων κρουνών εδώ και τρία χρόνια. Ξεκίνησε από τότε η σχετική δια-
δικασία.  Κρουνοί δεν εγκαταστάθηκαν ακόμη.  

 Η Πυροσβεστική συστήνει απομάκρυνση της δασικής βλάστησης και καθαρισμό του εδάφους, σε 
πλάτος ίσο τουλάχιστον με 1,5 φορά το ύψος της αναμενόμενης φλόγας, εκατέρωθεν των δρόμων 
πυρόσβεσης και γύρω από τις κτισμένες ιδιοκτησίες. Το Δασαρχείο συμφωνεί θεωρητικά, ρητά και 
έγγραφα, μεταφράζει αυτό το πλάτος στα 25 μέτρα,  αλλά, επί 3 χρόνια τώρα, δεν έχει κάνει ούτε 
ένα βήμα εφαρμογής των συστάσεων της Πυροσβεστικής. 

 Εκτός από δίκτυο ύδρευσης δεν υπάρχει ούτε δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ούτε τηλεφωνικό. 

Αναφέραμε συνοπτικά και περιορισμένα τα σημαντικότερα προβλήματα της κατάστασης που αντιμετω-
πίζουμε. Όλα όσα αναφέρονται παραπάνω, αποτυπώνονται γραπτά, με λεπτομέρειες, στα έγγραφα της 
τριετούς αλληλογραφίας μας με τους αρμόδιους φορείς (Δασικές υπηρεσίες, Πολιτική Προστασία, Περί-
φέρεια Κ.Μ., Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη κ.λπ.), τα οποία έχουν κοινοποιηθεί και στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο οποίος, όπως πληροφορηθήκαμε, δρομολόγησε τακτική διαδικασία. Όλα 
αυτά τα έγγραφα είναι, ανά πάσα στιγμή, στη διάθεσή σας. 

Τρία χρόνια τώρα, μετά το Μάτι, από τότε που απαιτήσαμε πυροπροστατευτικά μέτρα, οι Υπηρεσίες, που 
έχουν διαπιστώσει και δεχτεί τον επείγοντα χαρακτήρα της λήψης πυροπροστατευτικών μέτρων, παραπαί-



ουν με άτυπες παρεμβάσεις, μόνο σημειακές, μικρής κλίμακας, με προσχήματα, αναβολές και αναστολές, 
δυστυχώς ακόμη και με ψεύδη, παραπλανήσεις και εμπαιγμούς, με συμπεριφορές και αντιμετώπιση 
απαράδεκτη και μη αξιοπρεπή, για ένα σοβαρό Κράτος, μία σοβαρή Διοίκηση και μία σοβαρή Πολιτεία. 
Είναι απορίας άξιο, το πώς παρακάμπτουν το γεγονός, ότι στην περίπτωση μιας απευχόμενης καταστροφής 
δε θα χρειαστεί έρευνα απόδοσης ευθυνών, διότι οι ευθύνες τους αποκαλύπτονται και εκτίθενται 
γλαφυρά, ακόμη και επώνυμα, σε όλη την έντυπη, γραπτή τριετή επικοινωνία μας.  

Όμως το δικό μας μέλημα δεν είναι η απόδοση ευθυνών μετά από μια καταστροφή. Μπορεί τότε ακόμη και 
να μην υπάρχουμε. Αυτό που ζητούμε και απαιτούμε από την Πολιτεία είναι η πρόληψη της καταστροφής, 
που είναι πάρα πολύ πιθανό να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές.  

Πιστεύουμε ότι, η παράλογα αντιφατική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, της απόλυτης συμφωνίας των 
αρμόδιων Αρχών για το μέγεθος των κινδύνων, από τη μία και της απόλυτης αποφυγής λήψης των αναγκαί-
ων πυροπροστατευτικών μέτρων, από την άλλη, δεν οφείλεται απλά στη δυσπραγία των αρμόδιων φορέ-
ων. Θεωρούμε ότι υποκρύπτεται ένας κατά πολύ σοβαρότερος λόγος που  αναστέλλει και τελικά ματαιώνει 
την εφαρμογή μέτρων πυροπροστασίας, ο εξής: Τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης αποτελεσματικής  
πυροπροστασίας, είναι τέτοιας κλίμακας, που συγκρούονται σοβαρά με το καθεστώς της αναδάσωσης.  

Η διάνοιξη,  βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου, που απαιτείται, η εξασφάλιση δύο εξόδων δια-
φυγής για κάθε κατοικία, η κοπή και απομάκρυνση της δασικής βλάστησης σε εκτεταμένες ζώνες, γύρω α-
πό τους δρόμους και τις ιδιοκτησίες, η εγκατάσταση δικτύων κρουνών, νερού, ηλεκτροφωτισμού και επικοι-
νωνίας, όλα αυτά, πρέπει να υλοποιηθούν σε μία περιοχή, που τυπικά είναι αναδασωτέα. Οι αρμόδιες Υπη-
ρεσίες προσπαθούν με κάθε τρόπο, να αποφύγουν μία τέτοια ευθύνη. Δεν τολμούν καν να διατυπώσουν το 
πρόβλημα ως έχει. Η πλήρης απόκρυψη της ύπαρξης νόμιμης κατοικίας στην περιοχή, προκειμένου να κη-
ρυχθεί αναδασωτέα, με τη συνυπευθυνότητά των Δασικών Υπηρεσιών, δεν είχε φανερές συνέπειες τα πρώ-
τα χρόνια. Σήμερα, που το δάσος θέριεψε, παρουσιάζεται το σοβαρότατο αδιέξοδο, που δημιούργησαν, 
συγκάλυψαν και καλλιέργησαν οι ίδιες οι Υπηρεσίες. Προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με ημίμετρα άτυ-
πων, άδηλων και ανεπαίσθητων παρεμβάσεων, πάλι απόκρυψης και συγκάλυψης, δηλαδή με μεθόδους, 
που στη δεδομένη κατάσταση, ουσιαστικά ματαιώνουν κάθε δυνατότητα αποτελεσματικής προστασίας.   

Η επιλογή της επέκτασης του Περιαστικού Δάσους σε κατοικημένες περιοχές, με συνέπεια την συνεπαγό-
μενη απειλή ανθρώπινων ζωών, θεωρούμε ότι δεν είναι για κανένα λόγο θεμιτή. Εάν τα πυροπροστατευ-
τικά μέτρα αναιρούν αντικειμενικά το καθεστώς αναδάσωσης, θεωρούμε αυτονόητο το ότι η αναδάσωση 
πρέπει να αρθεί και τυπικά, ώστε να προστατευθούν οι ζωές μας, αφού η ανταλλαγή των ιδιοκτησιών μας 
(όπως ζητήσαμε παλιότερα), με άλλες, σε μη δασική περιοχή, δεν είναι εφικτή. Το αναδασωτικό καθεστώς 
πρέπει υποχρεωτικά πλέον, άμεσα και χωρίς άλλη αναβολή, να αντικατασταθεί από ένα καθεστώς συνύ-
παρξης δάσους και κατοικίας, ειδικών όρων και προδιαγραφών. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι η θέση αυτή 
δεν μπορεί παρά να βρίσκει σήμερα σύμφωνο κάθε νοήμονα πολίτη και, πρώτα και κύρια, τις ηγεσίες όλων 
των αρμόδιων φορέων, τόσο της Διοικητικής, όσο και της Πολιτικής Ηγεσίας. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε απαιτεί άμεσα εφαρμόσιμη λύση, με 
χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης. Χρόνος δεν υπάρχει. Η φωτιά που άναψε πριν από 9 μέρες στο Περιαστικό 
Δάσος, θα έκαιγε το δάσος, παρ όλη την αδιαμφισβήτητη αυτοθυσία των Πυροσβεστών, εάν τύχαινε να 
φυσάει Βαρδάρης (συνήθως 7 μποφόρ), όπως φυσούσε τρεις ημέρες μετά. Θα έκαιγε πιθανόν και εμάς, 
που βρισκόμαστε στις παρυφές του Δάσους, στο στόχαστρο του Βαρδάρη. Η δύναμη πυρκαγιάς στο πυκνό 
πευκοδάσος με δυνατό αέρα, είναι ανυπολόγιστη και μη αντιμετωπίσιμη. Το ζήσαμε το 1997, στο Ελαιόρε-
μα, με πολύ αραιότερη και περιορισμένη δασική βλάστηση και, κυρίως, το ζήσαμε όλοι τραγικά, πριν τρία 
χρόνια, στο Μάτι. Αυτό μπορεί να συμβεί στο Ελαιόρεμα, την κάθε νέα μέρα, που ξημερώνει. 

Η επιστολή μας έχει, για όλους τους παραπάνω λόγους, χαρακτήρα κατεπείγουσας έκκλησης. Έχουμε διαπι-
στώσει πλέον ότι το πρόβλημά μας δεν είναι απλά τεχνικό ή νομικό ή οικονομικό. Είναι ξεκάθαρα ζήτημα 
άμεσης λήψης πολιτικών αποφάσεων. Γι αυτόν το λόγο, παρακαλούμε να μην το παραπέμψετε πάλι στις 
τοπικές Υπηρεσίες, με τις οποίες έχουμε εξαντλήσει όλα τα περιθώρια συνεννόησης, μετά από τις  επίμονες 
τριετείς προσπάθειες μας, που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει χρόνος για πρόσθετες ανακυκλώσεις. 
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε και είμαστε σε αγωνιώδη αναμονή της απάντησης και των παρεμβάσεων 



της ανώτερης ηγεσίας των Υπηρεσιών και των Υπουργείων σας. Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή στοιχεία, 
που ενδέχεται να χρειαστούν, είμαστε στη διάθεσή σας, μέσω της εκπροσώπου μας κας  Έλλης Γεωργιάδου. 

 

Σημ.(1): Ένα από τα πάγια επιχειρήματα της αδυναμίας εφαρμογής πυροπροστατευτικών μέτρων 
είναι η οικονομική δυσπραγία. Το άτοπο αυτού του επιχειρήματος αποκαλύπτεται από το εξής 
πρόσφατο γεγονός: Το Μάιο του 2021 κατανεμήθηκαν στους Δήμους της χώρας, από το Υπουργείο 
Εσωτερικών 16.000.000,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Από το κονδύλι αυτό, ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος για μεγάλο τμήμα του Περιαστικού Δάσους, απορρόφησε το 0,44 
% (70.600 €) και ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη υπεύθυνος για το Ελαιόρεμα, το 0,24% (38.800 €), 
επειδή δεν είχαν έτοιμες μελέτες, κατάλληλες για χρηματοδότηση.  
Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να καλυφθεί η αποκατάσταση και ο καθαρισμός του οδικού 
δικτύου στο Ελαιόρεμα. Φαίνεται καθαρά, ότι το μέγεθος της αδιαφορίας  για το Δάσος και για τους 
Πολίτες, που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, είναι σκανδαλώδες.   

 

Με τιμή 

 
Έλλη Γεωργιάδου 

Εκπρόσωπος των Κατοίκων Ελαιορέματος 
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ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒ. ΣΩΜΑΤΟΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒ. ΥΠΗΡ. Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Email: epix.thess@psnet,gr 
 

mailto:epix.thess@psnet,gr

