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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Οκτώβρης σημάνει την λήξη της αντιπυρικής περιόδου.
Η χώρα μας δοκιμάστηκε ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, μετρώντας ακόμη τις
πληγές της. Κοινός παρονομαστής όλων των πυρκαγιών που ξέσπασαν και αποτέφρωσαν
τεράστιες εκτάσεις της Ελλάδας μας, ήταν οι ακραίες και πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες,
καθώς ήρθαμε αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες, δυνατούς ανέμους και συνεχόμενη
ξηρασία.
Η φετινή αντιπυρική περίοδος υπήρξε εξοντωτική και επικίνδυνη, τέντωσε τα όρια του
κρατικού μηχανισμού αλλά και όλων εκείνων που βίωσαν με αγωνία τις εξελίξεις. Μόνιμοι,
εποχικοί και εθελοντές πυροσβέστες καθώς και πολίτες, δοκιμάστηκαν σε επικίνδυνες
συνθήκες, δίνοντας ψυχή και σώμα στο πύρινο μέτωπο.
Η Ομάδα μας έδωσε το παρόν σε πλήθος συμβάντων, ανάμεσα και σε μεγάλες πυρκαγιές
της Αττικής όπως στα Βίλια, τα Μέγαρα, την Ανάβυσσο και την Αγία Μαρίνα.
Προσπαθήσαμε να φτάσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας, έχοντας πρώτη και
μοναδική σκέψη, τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού πλούτου. Επιπλέον,
αξίζει να αναφερθούμε στον Υμηττό, το στολίδι μας, που κατάφερε να βγει αλώβητος, ενώ
δοκιμάστηκε με τις ίδιες επώδυνες και σπάνιες συνθήκες.
Τέλος, ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές της ομάδας μας για την
υπερπροσπάθειά τους, τον επαγγελματισμό που επέδειξαν και την αφοσίωσή τους στο
πνεύμα του εθελοντισμού. Φυσικά, ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσους
συνεργάστηκαν μαζί μας, τις εθελοντικές ομάδες, το Πυροσβεστικό Σώμα και τον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε τις ευχαριστίες
μας στους συμπολίτες μας που προσέφεραν απλόχερα την βοήθεια τους με χορηγίες ώστε
να μπορούμε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερο ζήλο και προσήλωση το έργο μας.
Οι υποχρεώσεις μας, το καθήκον μας και η αποστολή μας δεν σταματάει εδώ. Η εθελοντική
Ομάδα θα συνεχίσει να λειτούργει σε δύσκολες μέρες, με έκτακτα καιρικά φαινόμενα και

όποτε άλλοτε μας ζητηθεί η συνδρομή μας από το Πυροσβεστικό Σώμα και την Πολιτική
Προστασία. Θα είμαστε δίπλα σε όλους όσους μας χρειαστούν, σε κάθε έκτακτη ανάγκη,
γιατί ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών απομακρύνετε αλλά αυτός των υπολοίπων
φυσικών φαινομένων παραμένει.
Μέσα από τις στάχτες θα φυτρώσει η ελπίδα, όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε ξανά.
Ευχόμαστε καλό χειμώνα με υγεία σε όλους.

Με εκτίμηση,
Για την Διοικούσα Επιτροπή
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