
28

κοινωνια Εγκληματικά κίνητρα

Realnews www.real.gr κυριακη 10 ιουΛιου 2022

th.panou@realnews.gr

Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ 

N
έα σημαντικά στοιχεία, τα οποία δύ-
ναται να δώσουν τη λύση στο μυστή-
ριο με τις νυχτερινές φωτιές στον νο-

μό Ηλείας, ένα ζήτημα που υφίσταται από πέ-
ρυσι, έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικές υπηρε-
σίες της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, οι ερευνητές του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο δι-
εξαγωγής ενός άτυπου «πολέμου» μεταξύ χα-
σισοκαλλιεργητών στην περιοχή. Μάλιστα, σε 
αυτήν τη διαμάχη αποδίδουν τόσο τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν πέρυ-
σι κοντά στην Αρχαία Ολυμπία όσο και τη φω-
τιά που ξέσπασε μέσα στη νύχτα στον οικισμό 
Κορυφή την περασμένη εβδομάδα και παρα-
λίγο να κάψει κατοικημένη περιοχή, καθώς έλα-
βε μεγάλες διαστάσεις.

Αργά τη νύχτα της περασμένης Τρίτης, οι 
απειλητικές φλόγες ξεπήδησαν μέσα από δύ-
σβατο σημείο της περιοχής, στο οποίο δεν 
υπήρχαν πυλώνες ή καλώδια ηλεκτροδότησης 
που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στο ξέ-
σπασμα της πυρκαγιάς.

Η περιοχή είναι δασώδης και απόκρημνη 
και κατά καιρούς το ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. που 
πραγματοποιεί έρευνες για την ύπαρξη παράνο-
μων καλλιεργειών κάνναβης έχει εντοπίσει αρκε-
τές φυτείες, κρυμμένες μέσα στο πυκνό δάσος.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φω-
τιά, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος 
βρέθηκαν στο σημείο και κατάφεραν τις πρώτες 
πρωινές ώρες να τη θέσουν υπό έλεγχο, με τη 
συνδρομή και των πτητικών μέσων που πραγ-
ματοποίησαν δεκάδες ρίψεις νερού.

Υπολείμματα 
Το μεσημέρι της Τετάρτης -και ενώ η φωτιά εί-
χε οριοθετηθεί- ένα δεύτερο μέτωπο ξέσπα-

Η πρακτική αυτή είχε παρατηρηθεί εντονότερα πέρυσι. Τον 
Αύγουστο του 2021, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αρ-
χαίας Ολυμπίας, είχαν ξεσπάσει πολλές διαφορετικές εστίες 
σε σημεία που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τα μέ-
τωπα της φωτιάς που αντιμετώπιζαν οι πυροσβέστες. Πα-
ράλληλα, στην ίδια περιοχή τουλάχιστον τρεις μεγάλες πυρ-
καγιές είχαν ξεκινήσει λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Καθημερινή μάχη
Ωστόσο, κατά τη χρονική περίοδο που διανύουμε, η διαφαι-
νόμενη διαμάχη μεταξύ καλλιεργητών κάνναβης στην Ηλεία 
δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα για τα στελέχη του Πυρο-
σβεστικού Σώματος. 

Μέχρι στιγμής έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία τις περισ-
σότερες από τις πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί κατά τη φε-
τινή αντιπυρική περίοδο. Σε αυτές περιλαμβάνονται και με-
γάλες φωτιές όπως αυτές που ξέσπασαν στις αρχές Ιουνίου 
στη νότια Αττική και πρόσφατα στον νομό Ηλείας, στην Αρ-
γολίδα, αλλά και στη Φωκίδα.

Αλλωστε, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Πυρο-
σβεστικού Σώματος για την ένταση και τον αριθμό των πυρ-
καγιών σε ημερήσια βάση, προκύπτει πως το Πυροσβεστι-
κό Σώμα αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο την ημέρα πάνω από 
60 περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών ανά την Ελλάδα. Στο με-
ταξύ, εκτός από την Ηλεία, οι υποψίες για εμπρησμό είναι 
έντονες και σε άλλη μία περίπτωση. Πρόκειται για τη φωτιά 
στην Ιτέα της Φωκίδας, η οποία κατέκαψε περίπου 12.500 
στρέμματα δάσους. Και εκεί, η Ειδική Υπηρεσία Αντιμετώ-
πισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος διεξάγει έρευνες.

Διαφορετικά, ωστόσο, φαίνεται πως ήταν τα αίτια της πυρ-
καγιάς που έπληξε το Κρανίδι στην Αργολίδα. Η φωτιά απεί-
λησε ένα από τα πλέον πολυτελή ξενοδοχεία της Ελλάδας, 
ενώ οι τουρίστες που είχαν κλείσει δωμάτια χρειάστηκε να 
εκκενώσουν τον χώρο. 

Οπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για εμπρησμό από αμέ-
λεια. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο κηπουρός του 
ξενοδοχείου, ο οποίος διέμενε σε κτίσμα εντός του προαύλι-
ου χώρου της τουριστικής μονάδας, έπαιρνε ρεύμα με μπα-
λαντέζα για το μικρό σπιτάκι από έναν πίνακα εξωτερικά του 
κεντρικού κτιρίου.

Εκεί φαίνεται πως προκλήθηκε κάποιο βραχυκύκλωμα, με 
αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, η οποία απείλησε και τις ξε-
νοδοχειακές εγκαταστάσεις πριν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο από 
τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

 

Σημαντικά ευρήματα των ειδικών 
υπηρεσιών της Πυροσβεστικής ρίχνουν 
φως στα αίτια των πρόσφατων πυρκαγιών

Πόλεμος  
εμπρηστών 
στην Ηλεία!

σε κοντά στα ήδη καμένα, με αποτέλεσμα να 
σημάνει νέος συναγερμός και να κινητοποιη-
θεί η Πυροσβεστική. Η δεύτερη εστία ξεκίνη-
σε επίσης σε δύσβατο σημείο και συγκεκριμέ-
να σε χαράδρα. 

Και στις δύο φωτιές, οι πυροσβέστες ανέ-
φεραν στο συντονιστικό κέντρο πως υπάρχει 
έντονη μυρωδιά από χασίς μέσα στα καμένα. 
Στη συνέχεια, κατά τις αυτοψίες που πραγμα-
τοποίησαν στα καμένα, εντόπισαν υπολείμμα-
τα από λάστιχα ποτίσματος μέσα στην περίμε-
τρο της πυρκαγιάς. Η ύπαρξη αυτού του υπο-
τυπώδους συστήματος άρδευσης αυξάνει τις 
υποψίες για ύπαρξη παράνομης καλλιέργειας 
χασίς στην περιοχή.

Πλέον, οι ερευνητές του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος μιλούν ανοιχτά για έναν ακήρυχτο πό-
λεμο μεταξύ χασισοκαλλιεργητών στον νομό 
Ηλείας, οι οποίοι μετατρέπονται και σε εμπρη-
στές προκειμένου να πλήξουν αντίπαλους καλ-
λιεργητές. Με τον εμπρησμό των φυτειών επι-
χειρούν να επηρεάσουν τις τιμές στην παράνο-
μη αγορά των ναρκωτικών ή απλώς να εκδικη-
θούν και να πλήξουν τους ανταγωνιστές τους.


