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◙ δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ η τ ε ς

Από το πρωί της Κυριακής,17/2/2008 οι Ο.Ε.Α. είχαν τεθείσε επιφυλακή, µετά από σχετι-κή επικοινωνία µε την Νοµαρχία Αθή-νας. Με την επιδείνωση της χιονόπτω-σης, ξεκίνησαν κι οι επιχειρήσεις. Αρχικά εγκαταστάθηκε τηλεπικοινω-νιακό κέντρο επιχειρήσεων (SV1EM)σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο Ε.Ο.Π.Π.,εθελοντές άρχισαν περιπολίες για τονέλεγχο της βατότητας του οδικούδικτύου (SW1MMO), δίνοντας συνε-χείς αναφορές γι’ αυτό στην Νοµαρχία,την Τροχαία, το ∆ήµο Καισαριανής καιτην Ανώτερη Στρατιωτική ∆ιοίκηση,αδιάλειπτα µέχρι και τις πρώτες ώρεςτης 18ης του µηνός.Με την ένταση της χιονόπτωσης από τοαπόγευµα της 17ης, µετά από πληροφο-ρία για παγιδευµένα οχήµατα στηνέξοδο προς Κάντζα της Αττικής οδού,οι εθελοντές µας βοήθησαν στον απεγ-κλωβισµό, κάνοντας ρυµουλκήσεις 14

οχηµάτων. Κατά την επιστροφή τουςέδωσαν βοήθεια για να ανοίξει ο κόµ-βος του Σταυρού, ρεύµα προς Αθήνα,σε άλλα 12 αυτοκίνητα.

Παρόµοιες επιχειρήσεις εξελίσσονταναπό άλλους εθελοντές σε ακινητοποι-ηµένα οχήµατα επί της οδού ∆ηµήτρηΚαραµολέγκου έως αργά.Από τις 9 το πρωί της ∆ευτέρας, οιΟµάδες Έκτακτης Ανάγκης της Ένω-σης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, ειδο-ποιηµένες από το Ε.Κ.Α.Β., κινητοποι-ήθηκαν για µεταφορές ασθενών σενοσοκοµεία.

Και σ’ αυτή την επιχείρηση ανταποκρί-θηκαν η Εθελοντική ∆ασοπροστασία ∆.Καισαριανής και η Οµάδα Αντιµετώπι-σης Καταστροφών της Αττικής Λέσχης4x4. Αφού εγκαταστάθηκαν τηλεπικοι-νωνιακοί σύνδεσµοι στο ΕΚΑΒ(SW1IZX) και στη Νοµαρχία(SV1AMY), οχήµατα 4 x 4 (SV1FYZ,SV1GRB, κλπ.) µε µικτά πληρώµαταδιεξήγαγαν δέκα διακοµιδές νεφροπα-θών σε κέντρα αιµοκάθαρσης και τρειςδιακοµιδές τραυµατιών σε νοσοκοµεία,σε ολόκληρη την Αττική, από την Και-σαριανή και την Αµφιάλη, µέχρι τηΓαλάζια Ακτή στα Καλύβια.Σ’όλη τη διάρκεια του διηµέρου κοινόςπαρονοµαστής ήταν η πολύ καλήσυνεργασία των Εθελοντικών Οµάδωντου ∆ικτύου στην κοινή προσπάθειαµετριασµού των επιπτώσεων της δυνα-τής χιονόπτωσης, για τους κατοίκουςτης περιοχής, µε τα περιορισµένα µέσαπου διαθέταµε.

Οι O.E.A. επιχειρούνστο διήµερο του χιονιά
Γράφει ο Σάκης Εξαρχόπουλος, SV1EMΈφορος ΕΚΕΑν

Ήταν το θέµα της συνάντησης που πραγµατο-ποιήθηκε, µε πρωτοβουλία της Περ. ∆ιοίκη-σης Π.Υ. Αττικής, το Σάββατο 29/3/08, στοΣυντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Π.Σ(Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. - 199) Στο προεδρείο της εκδήλωσηςσυµµετείχαν ο Υπαρχηγός Π.Σ. κ. Σ. Στεφανίδης, οΕπιθεωρητής Ν. Ελλάδος κ. Π. ∆ηµητρίου, ο Αττι-κάρχης Π.Υ. κ. Α. Γεροκώστας και ο ∆ιευθυντής τουΣ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ. Στην ηµερίδα κλήθηκαν και συµµετείχαν οι Οµάδες Έκτα-κτης Ανάγκης (Ο.Ε.Α.) της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοερασι-τεχνών, οι οργανώσεις του ∆ΙΚΤΥΟΥ Εθελοντικών Οµά-δων Πολιτικής Προστασίας καθώς και όλες οι αναγνωρι-σµένες από την Γ.Γ.Π.Π. και την Π.Υ. Οµάδες της Αττικής.

Από πλευράς των οµιλητών του Π.Σ. τονίσθηκε η ανάγκητης ακόµη πιο ενεργής συνδροµής της Πυροσβεστικήςαπό τους εθελοντές των αναγνωρισµένων Ε.Ο. ΠολιτικήςΠροστασίας στον τοµέα της προστασίας του δασικούπεριβάλλοντος της χώρας µας, ώστε να περιοριστούν όσοτο δυνατόν οι καταστροφές.Εκ µέρους των Ο.Ε.Α. ο έφορος της Ε.Κ.Ε.Αν. Θαν. Εξαρ-χόπουλος (SV1EM) ανέπτυξε τον ρόλο και την προσφοράτων Ρ/Ε (αποκατάσταση τηλεπικοινωνιών και συντονι-σµός Εθ. Οµάδων) στις µεγάλες δασικές πυρκαγιές, ενώπαράλληλα στο κοµµάτι πρόληψη ανάγγειλε την πύκνωσητων βαρδιών επιτήρησης, ιδιαίτερα στον Υµηττό για τηνΑττική, από πλευράς εθελοντών της Ο.Ε.Α. Τέλος, ζήτησετην ακόµη πιο στενή συνεργασία µε το Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.

Την ολοκληρωµένη δραστηριότητα και τη συνεχή ετοιµότητα τωνΟµάδων Έκτακτης Ανάγκης σε επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας,όχι µόνο στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, απέδειξαν οι εθελοντές,επιχειρώντας δύο συνεχόµενα εικοσιτετράωρα µε στόχο τη βοήθειαστο συνάνθρωπο κατά τη θεοµηνία που έπληξε τη χώρα µας. 

...κοινός παρονοµαστήςήταν η πολύ καλήσυνεργασία τωνΕθελοντικών Οµάδωντου ∆ικτύου...
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