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Τα πυροσβεστικά οχήµατα τηςΕ.∆.∆.Κ. σε συνεργασία µε την πυρο-σβεστική υπηρεσία ενήργησαν απ' ταπρώτα λεπτά της φωτιάς. Η µεγάληκλίση του εδάφους, σε συνδυασµό µετους ισχυρούς ανέµους που έπνεανστην περιοχή, έδωσαν ταχύτητα στηνφωτιά, η οποία µέσα στα πρώτα 30λεπτά είχε φτάσει στη κορφή βόρειατου ΟΤΕ.
Απ' την πρώτηστιγµή της ενηµέ-ρωσης, ξεκίνησεαπ' το πυροφυλά-κιο κινητοποίησητων µελών. Παράλ-ληλα, είχε κινητο-ποιηθεί ο ∆ηµοτι-κός µηχανισµός,συγκεντρώνονταςµηχανήµατα, υδρο-φόρες κι εργαλείατα οποία έθεσε στην διάθεση των εθε-λοντών.
Για τον καλύτερο συντονισµό τωνδυνάµεων, όλες οι υδροφόρες των∆ήµων καθώς και οι µισθωµένες τηςΝοµαρχίας στελεχώθηκαν µε τηλεπι-κοινωνιακούς συνδέσµους, εθελοντέςτης Ε∆∆Κ και των Οµάδων ΈκτακτηςΑνάγκης της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοε-

ρασιτεχνών. Με τον τρόπο αυτό, απο-φεύχθηκε ο συνωστισµός στους στε-νούς δασικούς δρόµους κι αξιοποιήθη-κε µε τον καλύτερο τρόπο το πολύτιµογια την αντιµετώπιση της πυρκαγιάςνερό.
Η καίρια και έγκαιρη επέµβαση τωνεναέριων µέσων περιόρισε την επέκτα-ση της φωτιάςνοτιοδυτικά, προςΠαπάγου - Χολαργό- Καισαριανή κιέδωσε την ευκαιρίαστις επίγειες δυνά-µεις να επιχειρή-σουν.Τη στιγµή εκείνηήταν έτοιµο στονΟΤΕ το πρώτοπεζοπόρο τηςΕ∆∆Κ που ξεκίνησεάµεσα το έργο σεεξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, καθώς οκαπνός ήταν ακόµα πολύ έντονος καιτο έδαφος φλεγόµενο.
Στην συνέχεια, καθώς η φωτιά άρχισενα περιορίζεται, συγκεντρώθηκαν καιεπιχείρησαν καµένο - άκαυτο δυο πεζο-πόρο τµήµατα της Καισαριανής, έναµικτό του Βύρωνα - Ηλιούπολης καιτέσσερα της Οµάδας Αντιµετώπισης

Πυρκαγιά στα ΓλυκάΝερά - Κορακοβούνι
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Μεγάλη η συµµετοχή της
Εθελοντικής ∆ασοπροστα-
σίας ∆. Καισαριανής στην

επιχείρηση κατάσβεσης
της µεγάλης δασικής πυρ-
καγιάς, που ξέσπασε στα
Γλυκά-Νερά το µεσηµέρι

της 25ης Ιουνίου 2008.
Η φωτιά ξεκίνησε απ' το
τέρµα της οδού Μπουµ-

πουλίνας του ∆ήµου Γλυ-
κών - Νερών και έκαψε

µέχρι την κορυφή του
Κορακοβουνίου. Σταµάτη-

σε αφού είχε αρχίσει να
περνά και στη δυτική

πλευρά του βουνού.

Η συνολική δύνα-
µη των εθελοντι-
κών πεζοπόρων

τµηµάτων ανήλθε
στα 200 άτοµα...

Σηµαντική η προσφορά των εθελοντώνστο έργο της κατάσβεσης

Γράφει ο Αντώνης ΝοµικόςΑνατύπωση από την εφηµερίδα“Ενηµέρωση”, φύλλο Ιουλίου 2008
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Φυσικών Καταστροφών των προσκό-πων. Η συνολική δύναµη των εθελοντι-κών πεζοπόρων τµηµάτων ανήλθε στα200 άτοµα, τα οποία έκαναν συνολικάέργο από τις 3 το απόγευµα έως και τις2:30 τα ξηµερώµατα.
Συνολικά επιχείρησαν 7 εθελοντικάπυροσβεστικά Α' προσβολής από τηνΚαισαριανή (3), Βύρωνα (3) & Ηλιού-πολη. Το βάπτισµα του πυρός είχε καιτο νέο 7τονο πυροσβεστικό Magirus,δωρεά της Ένωσης ΕλληνογερµανικώνΕταιρειών, το οποίο αντικατέστησε τιςτελευταίες 6 ώρες τα οχήµατα της Π.Υ.

στην εγκατάσταση πυρόσβεσης στονΟΤΕ.
Στην επιτυχία της επιχείρησης, συνέβα-λε καθοριστικά η αλληλεγγύη τωνΟµάδων του ∆ικτύου ΕθελοντικώνΟργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,στο οποίο συµµετέχει η ∆ασοπροστα-σία Καισαριανής.
Εθελοντές των ΟΕΑ/ΕΕΡ κάλυψαν ταόποια τηλεπικοινωνιακά κενά υπήρχανµε την πίσω πλευρά, η Οµάδα Αντιµε-τώπισης Καταστροφών της Αττικήςλέσχης 4x4 ανέλαβαν τις µεταφορές

εξοπλισµού κι εθελοντών µε 11 τζίπ4x4, ενώ µέλη της Εθελοντικής Υπηρε-σίας ∆ασοπροστασίας - ΠυρόσβεσηςΗλιούπολης, της Σπηλαιολογικής Οµο-σπονδίας και πρόσκοποι της ΟΑΦΚµετείχαν στα πεζοπόρα.
Ο απολογισµός της ηµέρας, 850στρέµµατα πυκνού πευκοδάσους, µιαπεριοχή που φαίνεται να έχει γίνειφέτος στόχος της «ανάπτυξης».
Ο πόλεµος καi για φέτος έχει ήδηξεκινήσει!!!

Τα µαυρισµένα αποκαΐδια όλο καισυχνότερα “κοσµούν” τις πλαγιέςτων ελληνικών βουνών...

Οι κατάφυτες πλαγιές πουαπειλήθηκαν από τη φωτιά.

Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα ρίχνον-ται στη µάχη της κατάσβεσης.
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