
Οκτώβριος 
 
Σε περισσότερες από πέντε φωτιές µεγάλης έντασης χρειάστηκε να συνδράµει ο 
Σ.Π.Α.Π κατά το µήνα Οκτώβριο 2011.  
 
Συγκεκριµένα, την 1η Οκτωβρίου στο Διόνυσο ξέσπασε φωτιά σε πεύκα και ξερά 
χόρτα σε περιοχή του Δήµου Διονύσου και χρειάστηκε να επέµβουν 50 άνδρες 
και τρεισήµισι ώρες για να σβηστεί. Στις 5 Οκτωβρίου στο Μαραθώνα φωτιά που 
εκδηλώθηκε σε καλαµιές πήρε γρήγορα διαστάσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 5 
το απόγευµα άνδρες της Πυροσβεστικής, εθελοντές και εργαζόµενοι του Σ.Π.Α.Π 
επιχειρούσαν για να σβήσουν τις φλόγες που κατέστρεψαν έκταση 30 
στρεµµάτων. Την επόµενη µέρα φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Βαρνάβα που λόγω 
των δυνατών ανέµων εξαπλώθηκε γρήγορα κατακαίγοντας εκτάσεις 100 
στρεµµάτων ήδη καµένης περιοχής, αλλά και παρθένου πευκοδάσους. Στις 8 
Οκτωβρίου στις 4:30 το απόγευµα φωτιά µεγάλης επικινδυνότητας λόγω των 
υψηλών ανέµων ξέσπασε στην περιοχή του Κουβαρά, σε περιοχή εκτός των 
διοικητικών ορίων ευθύνης του Σ.Π.Α.Π, σε χόρτα και δέντρα σε χαράδρα. Τρεις 
πυροσβέστες τραυµατίστηκαν, ενώ από τις φλόγες καταστράφηκε και ένα 
πυροσβεστικό όχηµα. Η φωτιά έσβησε στις 9:30 το βράδυ έχοντας κάνει στάχτη 
80 στρέµµατα γης. Την ίδια ηµέρα το βράδυ στη Βαρυµπόµπη 100 άνδρες 
επενέβησαν στην κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και πεύκα 
κατακαίγοντας 20 στρέµµατα γης. Μικρότερες σε απώλειες καµένης γης ήταν οι 
φωτιές στο Καπανδρίτι στις 19 Οκτωβρίου σε δασική έκταση, αλλά και στο 
Πικέρµι στις 27 Οκτωβρίου σε ξερά χόρτα και σε περιοχή µε χαµηλή βλάστηση. 
 
Μικρές εστίες φωτιάς που προκλήθηκαν ως επί το πλείστον στους Δήµους 
Πεντέλης, Διονύσου και Παλλήνης, είτε από καύση ξερών χόρτων είτε από 
φωτιές που ξέσπασαν σε δασική έκταση χωρίς ωστόσο, να λάβουν διαστάσεις, 
διαχειρίστηκε ο Σ.Π.Α.Π αποτρέποντας άµεσα τις απρόσµενες συνέπειες. Δεν 
έλειψαν και τα περιστατικά φωτιάς σε οικία, σε αποθήκη και σε όχηµα που 
χρειάστηκε η άµεση επέµβαση του Συνδέσµου για την κατάσβεσή τους. 
 
Στις δραστηριότητες του Σ.Π.Α.Π ήταν και η παροχή βοήθειας σε τροχαία 
περιστατικά όπου παρασχέθηκε βοήθεια στην επιχείρηση απεγκλωβισµού των 
επιβατών, όπως την κοπή και αποµάκρυνση δέντρων από το οδόστρωµα, ενώ 
βοήθησε στη µεταφορά και απελευθέρωση άγριων οδικών πτηνών µετά τη 
σύλληψη λαθροθήρα από τη Θηροφυλακή και την κατάσχεση των πτηνών. 
 
 
 


