Δελτίο Τύπου
Νίκος Χαρδαλιάς από τη Θεσσαλονίκη: «Από Δευτέρα ξεκινούν οι
καθαρισμοί αντιπυρικής θωράκισης στο δάσος του Σέιχ Σου»
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2021
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος πραγματοποίησε μαζί με τον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο
για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη, καθώς και με τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, αυτοψία στο δάσος
του Σέιχ Σου, στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκινούν άμεσα εκτεταμένοι καθαρισμοί
εύφλεκτης ύλης για την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής.
Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε: «Μετά από τρία χρόνια επιστολών,
δελτίων τύπου, ενημερώσεων, κραυγών, αναθεμάτων, οι δύο φορείς που δεν έχουν
καμία αρμοδιότητα ως προς το Σέιχ Σου και δη η Περιφέρεια, μαζί με την Πολιτική
Προστασία και πάντα σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος, εδώ και ένα
μήνα αποφασίσαμε να δώσουμε λύση.
Από τη Δευτέρα ξεκινάει ο καθαρισμός του Σέιχ Σου - 3,5 χιλιάδες στρέμματα σε πολύ
συγκεκριμένες περιοχές με πολύ προβληματικά χαρακτηριστικά. Κι ευελπιστούμε ότι
μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον
κίνδυνο που ελλοχεύει για αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου.
Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται να αναδείξει ότι το δόγμα μας έχει αλλάξει.
Το δόγμα μας είναι ότι όπου υπάρχει κίνδυνος, εμείς παρεμβαίνουμε. Γιατί η
ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη περιουσία, το φυσικό περιβάλλον είναι πάνω και πέρα
από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή συζήτηση ή ανάλυση. Το έχω ξαναπεί, η πολλή
ανάλυση φέρνει παράλυση. Στην Ελλάδα το έχουμε πληρώσει και δυστυχώς το
έχουμε πληρώσει και σε ανθρώπινες ζωές».
Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι το δάσος του Σέιχ Σου θα κλείνει το καλοκαίρι για το
κοινό όταν ο βαθμός επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 3
(υψηλός κίνδυνος), ενώ ενισχύονται οι περιπολίες στις περιοχή. Τόνισε επίσης ότι
φέτος, για πρώτη φορά, στη Θεσσαλονίκη θα εδρεύει κι ένα βαρέως τύπου
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ελικόπτερο, ώστε να μπορεί να συνδράμει άμεσα τόσο στο Σέιχ Σου, όσο και στη
Χαλκιδική.
Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός τόνισε: «Δουλεύουμε πυρετωδώς. Το Σέιχ Σου
χρειάζεται συγκεκριμένο και οργανωμένο πρόγραμμα, για το οποίο θα ξεκινήσει
συζήτηση με την Περιφέρεια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς και τον
Υφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης από τον Σεπτέμβριο. Σκοπός μας είναι κάθε χρόνο
να υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαρισμών. Η επιχείρηση «Δρυάδες» την
οποία ανακοινώσαμε χθες αφορά σε 18 σημεία στην Αττική, στο Τατόι, στην
Ιπποκράτειο Πολιτεία, στο Σέϊχ Σου. Φτιάχνουμε σταδιακά τον Εθνικό Μηχανισμό
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και με εντολή του Πρωθυπουργού,
παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει πρόβλημα.
Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί ώστε αρρυθμίες, παθογένειες, γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις δεκαετιών να τις λύσουμε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όμως,
δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ως εδώ οι συζητήσεις, ως εδώ η -αν θέλετε- μη
ανάληψη ευθυνών. Η εμπειρία των δασικών μας υπηρεσιών και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μας είναι πολύ χρήσιμη. Είναι ώρα να συνεργαστούμε όλοι, είναι η
ώρα να συντονιστούμε όλοι για να μπορέσουμε να φέρουμε συγκεκριμένα
αποτελέσματα».
Στη συνέχεια, ο Υφυπουργός προήδρευσε ευρείας σύσκεψης με το σύνολο της
ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος της βορείου Ελλάδας και συγκεκριμένα, του
Συντονιστή Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης Υποστράτηγου ΠΣ Μάριου Αποστολίδη, του Διοικητή ΠΕΠΥΔ Κεντρικής
Μακεδονίας Αρχιπύραρχου Νικόλαου Αθανάτου, του Διοικητή ΔΙΠΥΝ Θεσσαλονίκης
Αρχιπύραρχου Κωνσταντίνου Δαδούδη, του Διοικητή της 2ης ΕΜΑΚ Αρχιπύραρχου
Δημήτριου Καρασαββίδη, καθώς και των Διοικητών των Πυροσβεστικών Σταθμών
Θεσσαλονίκης. Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν διεξοδικά όλα τα επιχειρησιακά
σχέδια πυροπροστασίας, με έμφαση στη αντιπυρική θωράκιση του Σέιχ Σου.
Τον Υφυπουργό συνόδευσε κατά την επίσκεψη ο Προϊστάμενος Κλάδου
Επιχειρήσεων Π.Σ., Υποστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο Γενικός Διευθυντής
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου, η
Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
Σίσσυ Κοπανά, καθώς και κλιμάκιο στελεχών της Πολιτικής Προστασίας.
Σημειώνεται ότι τα προληπτικά έργα πυροπροστασίας στο δάσος του Σέιχ Σου
πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο
αντίστοιχων δράσεων σε Τατόι και Ιπποκράτειο Πολιτεία, καθώς και σε 18 περιοχές
της Αττικής οι οποίες παρουσιάζουν χαρακτηριστικά επικινδυνότητας και έχουν
ενταχθεί στην Επιχείρηση «Δρυάδες» για την αντιπυρική θωράκισή τους.
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