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15 Αυγούστου 2017,
ηµέρα γιορτής για την Ορθοδοξίααλλά ταυτόχρονα και λύπης γιατις µεγάλες φωτιές που καίνε τηχώρα. Η καταστροφή µεγάλη, τοΚαπανδρίτι στην Αθήνα καίγεται,ήδη από τις 14/8 έχουµε πάρει τοµήνυµα και είµαστε σε συνεννόη-ση µε την Πολιτική Προστασίακαι µε άλλους φορείς για τηνενεργοποίησή µας. Μέρες δύσκο-λες - ο κόσµος λείπει σε διακοπέςκαι εµάς µας βρίσκει 14/8 να γυρ-νάµε από την µεγάλη δράση τωνΠροσκόπων στην Πελοπόννησοκαι την συνεργασία που είχαµεµαζί τους για τις επικοινωνίες. 

Ο “καυτός” ∆εκαπενταύγουστοςτων ΟΕΑ στο Καπανδρίτι Αττικής

Γράφει ο Χρήστος Κουγιουµτζόγλου SV1IYA
Έφορος Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών

Οι ραδιοερασιτέχνες προσφέρουν και πάλι τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο
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Η συνεργασία αυτή τελικάσυνεχίστηκε και στη φωτιά στοΚαπανδρίτι. Στα γραφεία της κοι-νότητας στήθηκε ένα κέντρο επι-χειρήσεως, αποθήκευσης καιπαραγωγής σάντουιτς  και άλλωντροφίµων. Ταυτόχρονα βάλαµεασυρµάτους και στα δύο αυτοκί-νητα που είχαµε στην διάθεσηµας, το βαν του Σώµατος Ελλή-νων Προσκόπων και το αυτοκί-νητο της Πολιτικής Προστασίαςτης Περιφέρειας Αττικής.Έπειτα, σε συνεννόηση καισυνεργασία µε την Πυροσβεστικήκαι την Πολιτική Προστασία, παίρ-ναµε οδηγίες και τις µεταφέραµεστους συναδέλφους που βρίσκον-ταν στα αυτοκίνητα µαζί µε τα ενή-λικα στελέχη των Προσκόπων καιτα µέλη της Π.Π.Π. Αττικής καιόπου υπήρχαν Πυροσβεστικές ήεθελοντικές δυνάµεις στην ευρύ-τερη περιοχή του Καπανδριτίου,τους τροφοδοτούσαµε µε παγω-µένο νερό και τρόφιµα.
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Οι καταστροφικές φλόγες επελαύνουν...



13

οεα εερ

Η φωτιά ευτυχώς από το από-γευµα της επόµενης µέρας τέθηκεσε πλήρη έλεγχο και έτσι οιάνθρωποι που βρίσκονταν εκείπάνω από 48 ώρες άρχισαν ναπαίρνουν ανάσες και δυνάµεις καικαταφέρανε να την σβήσουν. Να ευχαριστήσουµε για τηνάψογη συνεργασία το ΣώµαΕλλήνων Προσκόπων και τους

υπεύθυνους συντονισµού, ∆ηµή-τρη Μανίκη - Κώστα Νούση -Γιάννη Στόκα, την ΠυροσβεστικήΥπηρεσία και την Πολιτική Προ-στασία της Περιφέρειας Αττικήςµε την αρµόδια υπεύθυνη Ασπα-σία Καραµάνου. Και να ευχαριστήσουµε και τονSV1EIG Νίκο µε τον γιό τουόπου έφτασαν µέχρι το Καπαν-

δρίτι φέρνοντάς µας νερά για νατα µοιράσουµε στους Πυροσβέ-στες και σε όσους είχαν ανάγκη.Οι συνάδελφοι που βρέθηκανστο Καπανδρίτι ήταν οι εξής:SV1LHM Γιάννης, SV1QVWΤάσος, SY1CHJ Αθηνά, SV1IYAΧρήστος, SV1HER Σωτήρης.Ευχόµαστε το µεγαλείο της φύσηςνα ανθίσει ξανά!!! ◘


