
 
 
ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΔΑΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΠΤΡΟΒΕΗ ΒΑΡΗ 
 
 

29οΧΛΜ, Λ. Ακθνϊν-ουνίου (παράδρομοσ) 
Παλαιό Γιπεδο Ποδοςφαίρου, Παραλία Βάρκιηασ 
ΣΚ: 16672, ΒΑΡΗ 
Α.Φ.Μ.: 996682660  Δ.Ο.Τ.: Γλυφάδασ                                                                   ΒΑΡΗ, 15/06/2022 
Σ: 210 9655668  e: info@dasoprostasiavaris.gr                                                     Αρ.Πρωτ: 19/2022 
www.dasoprostasiavaris.gr 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
  Σο άββατο 04/06/2022 περί ϊρα 13:30, εκδθλϊκθκε πυρκαγιά ςε υπαίκρια ζκταςθ, πλθςίον 
τθσ οδοφ Ανκζων ςτθν Άνω Γλυφάδα κοντά ςε υποςτακμό του ΔΕΔΔΗΕ. Η πυρκαγιά λόγω των 
ιςχυρϊν ανζμων που επικρατοφςαν ςτθν περιοχι ζκαψε χαμθλι βλάςτθςθ και μζροσ φυςικοφ 
αναδαςωμζνου τμιματοσ Χαλεπιοφ Πεφκθσ προχωρϊντασ προσ τθν περιοχι Αιξωνι. 'Άμεςα το 
Π.. κινθτοποίθςε ζξι (6) οχιματα μεταξφ αυτϊν και το ΒΑΡΗ-1 με διμελζσ πλιρωμα.  
 
  Λόγω τθσ επικινδυνότθτασ του ςυμβάντοσ εντόσ 20 λεπτϊν ςτελεχϊκθκαν τα οχιματα με 
κωδικό κλιςθσ ΒΑΡΗ-2 και ΒΑΡΗ-3 με 4μελζσ πλθρϊμα ζκαςτο. Σο όχθμα ΒΑΡΗ-2 υπζςτθ 
βλάβθ κατά τθν μετάβαςθ του ςτο ςυμβάν και επζςτρεψε ςτο χϊρο του κλιμακίου. τθν ιδθ 
εξελιγμζνθ πυρκαγιά όπου με μεγάλθ ταχφτθτα εξαπλϊκθκε ςτο Πανόραμα Βοφλασ, μετζβθ το 
όχθμα ΒΑΡΗ-3 και οι εκελοντζσ του οχιματοσ ΒΑΡΗ-2 μετζβθςαν με ίδια μζςα (ΙΧ) προσ 
ενίςχυςθ των πυροςβεςτικϊν δυνάμεων.  Άμεςα ενθμερϊκθκαν όλοι οι εκελοντζσ τθσ ομάδασ 
να ςυγκεντρωκοφν ςτο κλιμάκιο ϊςτε να οργανωκοφν και να λάβουν ςαφείσ οδθγίεσ για το 
που πρζπει να μεταβοφν και τι αρμοδιότθτεσ πρζπει να αναλάβουν.  το χϊρο του κλιμακίου 
παρζμειναν εννζα (9) εκελοντζσ, οι οποίοι και ανζλαβαν το τθλεφωνικό κζντρο, τισ αςφρματεσ 
επικοινωνίεσ, τθν προϊκθςθ υλικϊν και πόςιμου νεροφ προσ υποςτιριξθ των εκελοντϊν που 
ενεργοφςαν, κακϊσ επίςθσ και τθν ςτελζχωςθ για τισ αλλαγζσ πλθρωμάτων των οχθμάτων.  
 
  Σισ απογευματινζσ ϊρεσ, τα οχιματα που ενεργοφςαν από τθν ομάδα μασ ζλαβαν εντολι να 
μεταβοφν προσ τθ τρατιωτικι χολι Ευελπίδων και ζπειτα ςτο Κτιμα Μαρτίδθ ϊςτε να μθν 
εξαπλωκεί θ πυρκαγιά προσ τον οικιςμό του Χερϊματοσ Βάρθσ. Πράγμα το οποίο και 
επετεφχκθ με αποτζλεςμα να μθν εξαπλωκεί περεταίρω και κινδυνεφςουν ανκρϊπινεσ ηωζσ 
και περιουςίεσ. Σισ βραδινζσ ϊρεσ όπου και οριοκετικθκε θ πυρκαγιά, το όχθμα ΒΑΡΗ-3 με 
πενταμελζσ πλιρωμα παρζμεινε ςτο Χζρωμα Βάρθσ, ενϊ το όχθμα ΒΑΡΗ-1 με τριμελζσ 
πλιρωμα παρζμεινε εν ενεργεία ςτο κλιμάκιο μασ. υνολικά από τθν ομάδα μασ ςυνζδραμαν 
εικοςιζνα (21) εκελοντζσ, ςτουσ οποίουσ και οφείλουμε ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ και μια 
υπόςχεςθ ότι εντόσ του μινα κα κάνουμε ότι περνά από χζρι μασ ϊςτε να βρεκοφν όλα τα 
απαραίτθτα μζςα ατομικισ προςταςίασ που τουσ καταςτράφθκαν ι δεν τουσ ζχουν ιδθ 
χορθγθκεί. 
 
  Η πυρκαγιά ζκαψε δυςτυχϊσ ζνα μεγάλο μζροσ του φυςικοφ πλοφτου του Τμθττοφ ςε μια 
τεράςτια ζκταςθ. το ςυμβάν κλικθκαν ενιςχφςεισ απ' όλθ τθν Ελλάδα, εναζριεσ και επίγειεσ 
δυνάμεισ του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, υδροφόρα οχιματα όμορων Διμων, κακϊσ και απ' τισ 
περιςςότερεσ εκελοντικζσ ομάδεσ του νόμου Αττικισ, τουσ οποίουσ ευχαριςτοφμε κερμά για 
τθν άμεςθ ςυνδρομι τουσ και άριςτθ ςυνεργαςία που είχαμε. Παρακάτω αναφζρονται οι 
Εκελοντικζσ Ομάδεσ. 
 
Κζντρο Προςταςίασ Δαςϊν & Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ Βφρωνα  
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φλλογοσ Εκελοντϊν Αφιδνϊν Δαςοπροςταςίασ 
Εκελοντικι Ομάδα Δαςοπροςταςίασ Πυρόςβεςθσ Ηλιοφπολθσ  
φλλογοσ Εκελοντϊν Πολιτικισ Προςταςίασ Αγίου τεφάνου 
φλλογοσ Εκελοντϊν Πολιτικισ Προςταςίασ Κρυονερίου 
Εκελοντικζσ Δυνάμεισ Δαςοπυρόςβεςθσ και Διάςωςθσ Ροδόπολθσ  
Εκελοντικι Ομάδα Δαςοπροςταςίασ και Πυρόςβεςθσ Διμου Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ 
Εκελοντικι Ομάδα Δαςοπροςταςίασ και Πυρόςβεςθσ Γλυφάδασ   
Εκελοντικι Δαςοπροςταςία Διμου Καιςαριανισ  
Εκελοντικι Ομάδα Δαςοπροςταςίασ Διμου Παπάγου - Χολαργοφ  
  
Ζθτοφμε ςυγνϊμθ προκαταβολικά για όςεσ ομάδεσ ξεχνάμε να αναφζρουμε.  
  
  Δεν μποροφμε όμωσ να παραλείψουμε να αναφερκοφμε ςτθν Ομοςπονδία Εκελοντικϊν 
Οργανϊςεων Δαςοπροςταςίασ Πυρόςβεςθσ, θ οποία από τα πρϊτα λεπτά τθσ ζναρξθσ τθσ 
πυρκαγιάσ είχε τθλεφωνικι επικοινωνία μαηί μασ, με ςκοπό τθν άμεςθ ςυνδρομι μασ με 
υδροφόρα οχιματα από τισ ενταγμζνεσ Εκελοντικζσ Ομάδεσ. Αξιοςθμείωτθ είναι δε, θ 
μετάβαςθ Δ τφπου οχθμάτων από το Κρυονζρι, τισ Αφίδνεσ, τον Άγιο τζφανο και τθ Ροδόπολθ. 
Είμαςτε ευγνϊμονεσ για τθν ςυνεργαςία. 
  
  Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε από καρδιάσ, τουσ κατοίκουσ του Χερϊματοσ Βάρθσ και του 
Πανοράματοσ Βοφλασ, που από τθν πρϊτθ ςτιγμι βρζκθκαν ςτο πλευρό μασ και από το 
υςτζρθμα τουσ μασ πρόςφεραν φαγθτά, νερά, αναψυκτικά μζχρι και παγωτά, κακϊσ επίςθσ το 
Κτιμα Μαρτίδθ για τθν ςυνειςφορά ςε φαγθτά, γλυκά και αναψυκτικά, το τοπικό κατάςτθμα 
@Burgerman που παρζδωςε ςυνολικά 10 μερίδεσ φαγθτό αφιλοκερδϊσ ςτουσ εκελοντζσ μασ 
τθν επόμενθ μζρα τθσ πυρκαγιάσ που ενεργοφςαν και τον Διμο Βάρθσ Βοφλασ Βουλιαγμζνθσ 
για τθν παροχι γευμάτων. 
  
  Σζλοσ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε τα πλθρϊματα των οχθμάτων του Πυροςβεςτικοφ 
ϊματοσ και ιδιαιτζρωσ του οικείου πυροςβεςτικοφ ςτακμοφ 8ου Π..Α. για τθν άριςτθ 
ςυνεργαςία, κακϊσ επίςθσ τθν πολιτικι προςταςία του Διμου και τον ΠΑΤ. 
 
 

Για τθν Πενταμελι Επιτροπι 
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