
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική Συμμαχία 

επισκέφτηκε χθες  την πυρόπληκτη περιοχή των 

Κρεστένων 

«Διεκδικούμε για την επόμενη ημέρα, 

την αποκατάσταση των καταστροφών» 

Ευρεία αναφορά από το Δήμαρχο Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων Σάκη Μπαλιούκο, στα προβλήματα  που  

δημιούργησε η καταστροφική πυρκαγιά 

 

Η  καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε πρόσφατα  

την ευρύτερη περιοχή των Κρεστένων, αποτέλεσε  το 

αντικείμενο της επίσκεψης  στο δήμο Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων, κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ –Προοδευτική 

Συμμαχία, το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Αυγούστου 

2022. 

Την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελούσαν ο πρ. 

υπουργός κ. Στ. Αραχωβίτης, οι βουλευτές κ.κ. Διον. 

Καλαματιανός και Χαρά Καφαντάρη, ο πρ. βουλευτής 

Μ. Μπαλαούρας, μέλη της Κ.Ε. και τοπικά στελέχη του 

κόμματος. 

Ανοίγοντας της συζήτηση  στη συνάντηση που έγινε στο 

δημαρχείο Κρεστένων, ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

στην  Ηλεία κ. Παν. Φλεβοτόμος, τόνισε πως θα πρέπει 

να διαπιστωθούν τα αίτια που κάθε καλοκαίρι  

δημιουργούνται  έντονα προβλήματα από τις πυρκαγιές, 



προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη οργάνωση 

αποφυγής του φαινομένου στο Νομό. 

Ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. Σάκης 

Μπαλιούκος, προέβη σε ενημέρωση των στελεχών του 

κόμματος  για τα προβλήματα  που δημιούργησε η 

πρόσφατη πυρκαγιά, επισημαίνοντας πως «δεν 

επιτρέπεται με τους νεκρούς που είχαμε το 2007,  να 

υπάρχει έστω και ένα φαινόμενο πυρκαγιάς, ακόμα και 

από αμέλεια». 

Παράλληλα ο κ. Μπαλιούκος αναφέρθηκε στο ζήτημα 

των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών που 

απαιτούνται  για την υλοποίηση  αντιπυρικών έργων,  

επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαία η αλλαγή πολιτικής 

σε όλα τα επίπεδα,  για τη σωστή αντιμετώπιση του 

προβλήματος των πυρκαγιών. 

«Διεκδικούμε άμεσα για την επόμενη ημέρα την 

αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν και  

την απομάκρυνση των δέντρων,  διότι θα νεκρώσουν οι 

πυρόπληκτες περιοχές. Και βέβαια αυτή η περίοδο μας 

δυσκολεύει  γιατί δεν τελειώσαμε με τις πυρκαγιές  στην 

Ηλεία, όπου   το πρόβλημα το περιμέναμε μετά τις 10 

Αυγούστου, οπότε  γυρίζουν οι άνεμοι. Πρέπει  να 

συνεχίσουμε την προσπάθεια για την πρόληψη  και μετά 

από αυτό το διάστημα.  Ευτυχώς  οι εθελοντές μας, οι 

πολίτες μας,  η Π.Υ.,ο Δήμος και  η Περιφέρεια  

κινήθηκαν αυτή τη φορά συντονισμένα και δεν είχαμε 

μεγάλες απώλειες. Υπάρχουν βεβαίως ζημιές και στις 

παρυφές των οικισμών , αλλά  κυρίως στον αγροτικό 



χώρο, όπως  αγροικίες και  εξοπλισμοί. Θα πρέπει η 

Περιφέρεια να οριοθετήσει όλα  τα ρέματα.  Αυτό πρέπει 

να γίνει άμεσα και πρέπει να αποτελέσει μέριμνα και της 

πολιτείας» ανέφερε ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων.  


