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Τα πρώτα µηνύµατα είχαν αρχίσεινα καταφθάνουν από τηνΆνοιξη, οι προβλέψεις τηςΕ.Μ.Υ. το έλεγαν καθαρά, «..το καλο-καίρι που έρχεται θα έχουµε πολύψηλές θερµοκρασίες…» και βέβαιαόλοι δήλωναν σε όλους τους τόνους ότιήταν πανέτοιµοι για να αντιµετωπίσουντα προβλήµατα. Σε σχετική σύσκεψητου ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕθελοντικώνΟργανώσεων Πολιτικής Προστασίαςαποφασίστηκε η διεξαγωγή της ετήσιαςΆσκησης να έχει θέµα την αντιµετώπι-ση µεγάλης ∆ασικής πυρκαγιάς καιµάλιστα στον Υµηττό…Έτσι στις 22 Απριλίου πραγµατοποι-ήθηκε άσκηση στην περιοχή ΓλυκάΝερά, µε την συµµετοχή εκτός τωνΟ.Ε.Α. της ∆ασοπροστασίας Καισαρια-νής, της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσηςΑττικής, της ∆ασοπροστασίαςΗλιούπολης, του Κένταυρου και τηςΟµάδας Αντιµετώπισης ΦυσικώνΚαταστροφών του Σ.Ε.Π. Οι σκοποίτης άσκησης ήταν η βελτίωση τηςσυνεργασίας µεταξύ των εθελοντών, ηδοκιµή εφαρµογής των σχεδίων δράσηςκαι η µέτρηση του χρόνου κινητο-ποίησης, µε αποτελέσµατα αρκετά ικα-νοποιητικά. Στην άσκηση συµµετείχανοι SV1EM (συντ. ∆ΙΚΤΥΟΥ), οιSV1ATU, SV1EBA (τηλεπικ. κέντρο)και οι SV1EDZ, SW1GZL, SV1FYU,SV1HER, SV1IZX. (τηλ. σύνδεσµοι).Στις 14:47 την 7/6/07 ένας σεισµός(5,3R) στη λίµνη Τριχωνίδα του Αγρ-ινίου δοκιµάζει την ετοιµότητά µας. Τοτηλεπικοινωνιακό δίκτυο, κατ’ επιτα-γήν των σχεδίων δράσης, ενεργοποι-είται και πολύ γρήγορα οι πρώτες ανα-φορές φθάνουν στο Θάλαµο Επιχειρή-σεων της Γ.Γ.Π.Π. βοηθώντας στονέγκαιρο εντοπισµό του επικέντρου.Ευτυχώς οι ζηµιές δεν ήταν πολύ µεγά-λες, πάλι όµως δεν έλειψαν τα «παρα-τράγουδα» από κάποιους που

ενοχλήθηκαν, γιατί… ο επαναλήπτηςτης περιοχής τέθηκε για 1-2 ώρες σεκατάσταση emergency. Tα σχόλια δικάσας.Συµµετείχαν: SV1EM, SV1SN,SV3AQN (T.Π.Σ.), SV8BUS, SV1EJG,SV1HER (Τ.Κ.), SW1IUC, SW1KFH.Όµως το µεγάλο «πανηγύρι» δεν άργ-ησε πολύ να ξεκινήσει. Μετά από µιαδιήµερη πυρκαγιά στην περιοχή των∆ερβενοχωρίων, η φωτιά επεκτάθηκεκαι ρήµαξε κυριολεκτικά το 50% τουκαλύτερα φυλασσόµενου Εθνικού∆ρυµού της Ελλάδας, την Πάρνηθα(28/6/07).Οι Ο.Ε.Α. Αττικής κινητοποιήθηκανάµεσα και συγκρότησαν µαζί µε τιςάλλες οργανώσεις του ∆ικτύου 20µελήοµάδα µε δύο πυροσβεστικά οχήµατακαι ένα υδροφόρο, που άρχισε ναεπιχειρεί από τις δέκα το βράδυ. Σηµει-ωτέον ότι ήταν µία από τις ελάχιστεςοµάδες, στις οποίες επετράπη η διέλευ-ση από το µπλόκο του τελεφερίκ λόγωτης γνώσης από την Π.Υ. της άρτιαςεκπαίδευσής της. Παράλληλα, απόνωρίς είχε ενεργοποιηθεί το τηλεπικοι-νωνιακό κέντρο της Ο.Ε.Α. στο Θάλα-µο Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Π.Π. από δύοσυναδέλφους, µέχρι τις 02:30. Μετά από επικοινωνία µε τον επικεφα-λής των δυνάµεων της Π.Υ. «Άρη Αθη-νών» κ. Κολιό, αποφασίστηκε λόγω της«πύρινης κόλασης» που επικρατούσενα παραµείνουµε σε ασφαλές σηµείοκοντά στο µέτωπο, µετά την θέση«Μετόχι» και µε το πρώτο φως αρχίσα-µε τις επιχειρήσεις. Κατά την επιστρο-φή µας τις πρώτες απογευµατινές ώρεςτης 29ης βρεθήκαµε µαυρισµένοι,κουρασµένοι και πικραµένοι από τηνκαταστροφή, αλλά συνάµα και περήφα-νοι για το αποτελεσµατικό έργο πουεπιτελέσαµε. Στην επιχείρηση συµµε-τείχαν οί SV1EM (τοπικός συντονι-στής), SW1IZX (τηλεπικ σύνδεσµος),

SV1EBA, SV1HER (Θαλ. Επιχ.ΓΓΠΠ), SV1GFH (τοπικό τηλ. κέντρο)και SV1BDS (παρατηρητής)Η καταστροφή όµως δεν περιοριζότανµόνο στην Αττική, την ίδια µέρακαίγονταν η Αγυιά και το Πήλιο, τοπανέµορφο βουνό των Κενταύρων.Κατά την µεγάλη φωτιά στην ευρύτερηπεριοχή της Αγυιάς κινητοποιήθηκαν οιΟ.Ε.Α. Λάρισας µετά από αίτηµα τηςΠολιτικής Προστασίας Λάρισας γιααποκατάσταση των επικοινωνιώνµεταξύ των οµάδων πυρόσβεσης  καιεναέριων µέσων. Στο τόπο της κατα-στροφής έγινε εγκατάσταση τοπικούτηλεπικοινωνιακού κέντρου, µε σταθ-µούς βάσης  VHF-UHF, και link VHF-UHF, καθώς και διασπορά παρατηρη-τών στα σηµεία κάλυψης. Παράλληλαενεργοποιήθηκε  το τηλεπικοινωνιακόκέντρο στη Νοµαρχία Λάρισας, µεαποτέλεσµα να υπάρχει άµεσος  καιουσιαστικός συντονισµός όλων τωνµέσων µε έγκαιρη ενηµέρωση  και υπό-δειξη των εστιών αναζωπύρωσης.Συµµετείχαν:  SV4IKL, SV9ANH,SV4IKE, SV4CDA, SV6EXB,SV4FHJ, SV6GIG, SV4FHQ,SV4ILM, SV4KZL, SW4MVU,SW4MVG, SW4MVH, SV0GU,SW4KZG, SW4LQC.     Στις 30/6/07 λόγω των συνεχών ανα-ζωπυρώσεων συµµετείχαµε σε δύοπεζοπόρα τµήµατα του ∆ικτύου, από 20εθελοντές το καθένα, που επιχείρησανόλο το βράδυ από τις 19:20 έως τις08:15 το πρωί σε δύο αποµακρυσµέναµεταξύ τους µέτωπα, στις θέσεις«Κυρά» και «Κεραµίδι», πετυχαίνον-τας τον πλήρη έλεγχο σε δύο βαριέςαναζωπυρώσεις της πυρκαγιάς. Στηνεπιχείρηση συµµετείχαν οι: SV1EM(συντ. ∆ΙΚΤΥΟΥ), SV0KD (V-U link),SV1IYA (τηλ. σύνδεσµος), SW1JRA(T.T.Kέντρο) και SW1IZX (παρατηρ.)Η κόπωση των εθελοντών µας είχε
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αρχίσει να γίνεται εµφανής. Η φωτιάτης Πάρνηθας όµως δεν έλεγε να σβή-σει. Στις 6/7/07 λόγω της εκτεταµένηςυπόγειας φωτιάς ξεσπάει µεγάλη ανα-ζωπύρωση στην περιοχή «Μόλα». Στοτµήµα του ∆ικτύου που συγκροτήθηκεµετά από αίτηµα της Π.Υ. η Ο.Ε.Α.Αττικής συµµετέχει και καλύπτει τηλε-πικοινωνιακά ολόκληρη την ολονύκτιαεπιχείρηση και όχι µόνο (κάποιοι πήρανακόµα και επινώτιο πυροσβεστήρα).Στην επιχείρηση συµµετείχαν οι:SV1EM (T.Συντ.), SV1EBA(Τ.Τ.Κέντρο), SV1GFH, SV1HER,SW1IZX (τηλ. σύνδεσµοι), SV1AMY(παρατηρ.) Η πύρινη λαίλαπα δεν έλεγε να σταµα-τήσει. Η πρώτη φωτιά του Υµηττού(16/7/07) µας βρίσκει σε άσκηµη στιγ-µή, ο SV1HER ήταν λίγο πρίν µπεί στοπλοίο για την Dxpedition στηνΑστακίδα, ο SV1GFH σε επαγγελµα-τικό ταξίδι στη Χίο και ο SV1EM σεεκπαιδευτική συνάντηση στη Κρήτη µετην ΟΕΑ Χανίων. Αµέσως στήνεταιαπό τους SW1IZX και SW1JRA ΤοπικόΤηλεπικοινωνιακό Κέντρο στην Καισα-ριανή και ταυτόχρονα link µε την βοήθ-εια συναδέλφων από τα Χανιά(SV9AUC κλπ), ώστε να δοθούν άµεσαοι απαραίτητες κατευθύνσεις και ναγίνουν όλες οι υποστηρικτικές ενέργει-ες και η κινητοποίηση του ∆ικτύου,έστω και από µακριά. Ο SV1GFH µεπολύ προσπάθεια καταφέρνει να αλλά-ξει το πρωινό αεροπορικό εισιτήριο τηςεποµένης µε ένα της ίδιας ηµέρας γιανα επιστρέψει το απόγευµα. Οι άλλοιεθελοντές του ∆ικτύου δίνουν κι’ αυτοίµε επιτυχία την µάχη, µε αποτέλεσµανα περιοριστεί το κακό και να γλιτώσειο κύριος όγκος του Υµηττού απ’ τηνκαταστροφή.Το πανηγύρι συνεχίζεται µε µικρέςαλλά και τεράστιες φωτιές, όπως τουΑιγίου, του Γράµµου και άλλων «ωνούκ έστι αριθµός» βέβαια χωρίς τέλος,ο Αύγουστος κυριότερος µήνας τωνδιακοπών, κάνει όλους εµάς που έχο-υµε µείνει πίσω να ανατριχιάζουµε.16/8/07 και ό,τι είχε µείνει άκαυτο στηνότια & δυτική πλευρά της Πεντέλης,καίγεται µε τροµερή ταχύτητα, κάνον-τας ακόµα και σπίτια να κινδυνεύουν.Οι οργανώσεις του ∆ικτύου µαζί και ηΟ.Ε.Α. προσπαθούν να κινητοποιήσουνκαι την τελευταία ικµάδα των δυνά-µεών τους. Ένα υδροφόρο καιπεζοπόρο τµήµα 15 ατόµων συµµε-τέχουν στην ολονύκτια προσπάθειακατάσβεσης του βουνού, ενώ παράλ-ληλα άλλοι επιτηρούν τον τελευταίο

πνεύµονα της Αττικής που έχει απο-µείνει, τον Υµηττό. Συµµετέχουν οιSV1EM (Τ.Σ.), SV1HER (Τηλεπ.Σύνδεσµος).Η ανησυχία µας για τις περιοχέςυψηλού κινδύνου (διεκδικούµενα«φιλέτα») συνεχώς εντείνεται από πολ-λαπλές απόπειρες εµπρησµών στην

περιοχή του ∆ήµου Παπάγου καιδυστυχώς επαληθεύονται στο έπακρο,όταν στις 25/8/07 στις 12:05 µε ισχυρόάνεµο 6 µποφόρ ξεσπάει ταυτόχρονασε τρία σηµεία πυρκαγιά στο δάσοςµεταξύ Αττικής οδού και ∆ήµου Παπά-γου. Με κυριολεκτικά υπεράνθρωπεςπροσπάθειες οι εθελοντές του ∆ικτύουκαταφέρνουν µαζί µε την Πυροσβεστι-κή να κόψουν την φωτιά την κρίσιµηστιγµή που αυτή περνούσε την Αττικήοδό και επεκτεινόταν στο βουνό. Απει-λήθηκαν σπίτια και κάηκε ένα διαµέρι-σµα. Αν και η πλειονότητα των µελώνβρίσκεται σε διακοπές, η απειλή τηςεξαφάνισης και του τελευταίου πνεύµο-να πρασίνου της Αθήνας ενεργοποίησετο φιλότιµο του Έλληνα. ∆ιακόσιοιπενήντα περίπου πολίτες-εθελοντές,από όλα τα κοινωνικά στρώµατα, εργά-τες, φοιτητές, καθηγητές πανεπι-στηµίου, πρόσκοποι, γιατροί, άνδρεςκαι γυναίκες, επάνδρωσαν τα πεζοπόρατµήµατα που συγκροτήθηκαν και µετην καθοδήγηση έµπειρων εθελοντώνέσβησαν τελειωτικά την φωτιά, πουέκαψε 910 στρέµµατα δάσους. Συµµε-τείχαν οι SV1GZH, SV1IYA,SW1JRA, SV1EM.Τις ίδιες µέρες µια τεραστίων διαστά-σεων πυρκαγιά καταστρέφει κυριολεκ-τικά στο πέρασµά της την Ηλεία, τηνΑρκαδία, την Μεσσηνία κ.α. Η αναφο-ρά του Τ.Π.Σ της ΟΕΑ  ΜεσσηνίαςSV3BUC δίνει ένα µικρό µέτρο τηςκαταστροφής. Η ΟΕΑ  Μεσσηνίας επιχείρησε σε όλεςτις περιπτώσεις που ζητήθηκε η συνδρ-οµή της.● Στην περιοχή Άγιος Νικήτας Ταΰγε-του ξέσπασε φωτιά και κατευθυνόταν

προς της κορυφή του βουνού, πουβρίσκεται και ο επαναλήπτης R0 τηςΕΕΡ στο Ταΰγετο.Κατά την διάρκεια της ηµέρας επιχειρ-ούσαν δυο αεροπλάνα Petzetel καιένα Beriev µαζί µε επίγειες δυνάµειςκαι µε την συνδροµή την οµάδας ΟΕΑτης ΕΕΡ Μεσσηνίας.● Βράδυ και ώρα 23:00 η οµάδας ΟΕΑτης ΕΕΡ Μεσσηνίας µετέβη στη βουνο-κορφή της περιοχής ΝΕ∆ΟΥΣΑ Ταϋγέ-του για να µεταφέρει την εικόνα τηςπυρκαγιάς στο κέντρο επιχειρήσεωνΠυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαµά-τας. ● Από τον ∆ιοικητή ΠΥ Καλαµάταςζητήθηκε η συνδροµή της ΟΕΑ για τηναντικατάσταση όλου του κεραιοσυστή-µατος του πυροσβεστικού οχήµατοςτων Σερρών, που επιχειρούσε εκείνητην ώρα σε πυρόσβεση στο Ταΰγετο γιατην αποκατάσταση της επικοινωνίαςτου οχήµατος µε το κέντρο επιχειρή-σεων της Πυροσβεστικής ΥπηρεσίαςΚαλαµάτας. Μέλη της ΟΕΑ µετέβησανπλησίον του σηµείου της φωτιάς καιαφαίρεσαν τη κατεστραµµένη κάθοδοκαι κεραία και τοποθέτησαν δικό τουςεξοπλισµό (κάθοδο και κεραία) στοπυροσβεστικό όχηµα. Ο ∆ιοικητής ΠΥΚαλαµάτας από το κανάλι 11 της Π.Υ.δηµόσια ευχαρίστησε τα µέλη τωνΟΕΑ για την συνδροµή τους.● Μέλη της Ο.Ε.Α. Ιωαννίνων συµµε-τέχουν Ιούλιο και Αύγουστο 2007 µαζίµε άλλες Εθελ. Οµάδες των Ιωαννίνωναλλά και Υπηρεσίες στην πυροπρο-στασία των ∆ασών της πόλης τους,ενταγµένοι στο σχεδιασµό της Π.Π. καιτου Σ.Ν.Ο. της Ν.Α.Ιωαννίνων.● Οι Ο.Ε.Α. Αχαΐας συµµετέχουν στηνδασοπροστασία του περιαστικού δά-σους των Πατρών σε συνεργασία µετην Νοµαρχία Αχαΐας.● 8/9/07 Τρεις συνάδελφοι ραδιοερασι-τέχνες βοηθούν την Εθελοντική οµάδα«Κένταυρος» σε αποστολή βοήθειαςτων πυρόπληκτων στην Ηλεία,παρέχοντας τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.
Κάπως έτσι κλείνει το φετινό καλο-καίρι, αφήνοντας πίσω του τεράστιεςεκτάσεις καµένων δασών, καµένασπίτια και περιουσίες, αλλά το σπου-δαιότερο περίπου εβδοµήντα συνανθ-ρώπους µας νεκρούς. Να ευχηθούµε ναµην ξαναζήσουµε παρόµοιο καλοκαίρι;Ναι, αλλά η καταστροφή του παγκό-σµιου περιβάλλοντος δεν µας αφήνειπεριθώρια αισιοδοξίας, γιατί όπως λέειο λαός «όπως στρώνουµε θα κοιµηθ-ούµε». Γι’ αυτό, λοιπόν,

Κατά την επιστροφή µας τιςπρώτες απογευµατινές ώρεςτης 29ης βρεθήκαµε µαυρι-σµένοι, κουρασµένοι και πικρ-αµένοι από την καταστροφή,αλλά συνάµα και περήφανοιγια το αποτελεσµατικό έργοπου επιτελέσαµε... 


