ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από την ανάρτηση της ανακοίνωσης του ΣΟΙΠ για τη συνεργασία με τον ΣΕΑΔ
(Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Αφιδνών) υπήρξαν κάποιες «απορίες» και σχόλια
μερικών κατοίκων της περιοχής μας, που πιστεύουμε ότι κινούνται σε πνεύμα φιλικό και όχι,
απαραίτητα, εχθρικό ή αρνητικό.
Με αφορμή, λοιπόν, τα παραπάνω, μάς παρέχεται μια πρώτης τάξης ευκαιρία να
τοποθετηθούμε επί συγκεκριμένων θεμάτων, των οποίων οι κάτοικοι γνωρίζουν μόνο την
επιφάνεια ή τη μία πλευρά των πραγμάτων και όχι ολόκληρη την πραγματικότητα.
Αρχικά θα θέλαμε να επισημάνουμε πως τα αναφερόμενα σχόλια τα θεωρούμε ιδιαιτέρως
θετικά διότι ενισχύεται και επιβεβαιώνεται η ανάγκη ύπαρξης του Πυροφυλακείου και
δικαιώνονται το όραμα και η προσπάθεια του ΔΣ ΣΟΙΠ για την υλοποίησή του. Ως σύλλογος
μη επιδοτούμενος κατάφερε να συγκεντρώσει από τις λιγοστές συνδρομές των μελών αλλά
και με έκτακτες χορηγίες οικοπεδούχων‐και τιμάμε για την ευγενική τους υποστήριξη‐το
απαιτούμενο ποσό κατασκευής του, όταν άλλα επιδοτούμενα σωματεία και συνεταιρισμοί
δεν το έθεσαν καν στα σχέδιά τους.
Όταν πέρυσι κατασκευάστηκε το «Πυροφυλάκειο ΣΟΙΠ», υπήρξε συνάντηση των ΔΣ ΣΟΙΠ και
ΜΑΚΙΠ. Σε αυτήν τη συνάντηση μάς ζητήθηκε να ενταχθεί το Πυροφυλάκειο στον
επιχειρησιακό συντονισμό της ΜΑΚΙΠ για τις βραδινές βάρδιες.
Σε απάντηση του αιτήματός τους, και ενώ το Πυροφυλάκειο ήταν ήδη επανδρωμένο, με
πλήρη ημερήσια και απογευματινή κάλυψη βαρδιών με συντονισμό του ΣΟΙΠ, αποστείλαμε
ένα κείμενο συνεργασίας, το οποίο, περιληπτικά, ανέφερε τις υποχρεώσεις της ΜΑΚΙΠ προς
το ΣΟΙΠ για την ορθή χρήση του.
Το κείμενο αυτό δεν απαντήθηκε και δεν υπογράφηκε ποτέ από τη ΜΑΚΙΠ, αλλά σαν
επιστέγασμα του «καλού πνεύματος φιλίας και συνεργασίας» που ήθελε να εγκαθιδρύσει η
ΜΑΚΙΠ με το ΣΟΙΠ, ακολούθησε, τον Αύγουστο του 2017, μια σιβυλλική ανακοίνωση του τότε
και νυν υπευθύνου‐ συντονιστή της ΜΑΚΙΠ, κ. Κουρή, ο οποίος, κατά τα άλλα, θα είχε την
επίβλεψη του χώρου αλλά και το συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση συνεργασίας, η
οποία κατά λέξη έλεγε τα εξής:
«Η νυχτερινή περίπολος της ΜΑΚΙΠ κατά την 02:30 της 15/8 εντόπισε μέσα στο
πυροφυλάκιο του ΣΟΙΠ, που την νύχτα είναι κλειστό δεδομένου ότι λειτουργεί
απογευματινές ώρες, παρέα νεαρών ατόμων που διασκέδαζαν. Έγινε παραβίαση ή
συνέβη κάτι άλλο?»

Για την ανωτέρω ανάρτηση (προσωπική ανάρτηση στο Facebook)εντόνως
διαμαρτυρηθήκαμε και ζητήσαμε εξηγήσεις για το νόημά και τον τρόπο δημοσίευσής της,το
οποίο μας προσέβαλε, καθότι άφηνε υπονοούμενα για τη μη ορθή χρήση του χώρου. Η
ανωτέρω δήλωση ήταν ψευδής, και ουδείς ποτέ, πόσο μάλλον ο κ. Κουρής, δεν την
ανακάλεσε μέχρι και σήμερα.
Σημειωτέον, ότι κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο 2018, που έχει ήδη ξεκινήσει από τις 15
Μαΐου, δεν υπήρξε καμία επαφή ή εκδήλωση ενδιαφέροντος ή επικοινωνία από ΜΑΚΙΠ για
την όποια τυχόν πρόθεση στελέχωσης ή επάνδρωσης του "Πυροφυλακείου ΣΟΙΠ" μέχρι και
τα μέσα Ιουλίου, σε γραπτό ή προφορικό επίπεδο.
Αντίθετα, από τις αρχές Ιουνίου, ήδη, είχε εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον από τον ΣΕΑΔ, για
την πλήρηεπάνδρωση και στελέχωση του "Πυροφυλακείου ΣΟΙΠ". Η πρόταση τους κρίθηκε
ιδιαίτερα θετική και καταλήξαμε σε συμφωνία μαζί τους στις 16 Ιουλίου. Να θυμίσουμε, γιατί
μάλλον κάποιοι το ξεχνούν εσκεμμένα, ότι ο ΣΕΑΔ είναι η ομάδα δασοπροστασίας Αφιδνών
(υπό την αιγίδα του Δήμου Ωρωπού), μέρος της οποίας είναι και η Ιπποκράτειος Πολιτεία,
τόσο σε διοικητικό όσο και γεωφυσικό επίπεδο. Αρκετοί δε κάτοικοι που ζουν στην
Ιπποκράτειο πολιτεία συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτή.
Γιατί όμως να ενοχλεί μια τέτοια συνεργασία; Δεν ωφελεί την περιοχή μας η ενίσχυση της
πυρασφάλειας; Ποιος ισχυρίζεται πως ο ΣΟΙΠ αποκλείει την είσοδο και συν‐παραμονή στο
Πυροφυλάκειο σε εθελοντές πυροφύλαξης κατοίκους της Ιπποκρατείου και μη, ώστε να
προστατευτούν από το «κρύο»; αλλά και τι νόημα έχει και η διπλοβάρδια. Γιατί άραγε η
ΜΑΚΙΠ δεν κατάφερε να έρθει σε συμφωνία συνεργασίας με τον ΣΕΑΔ για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη φύλαξη της περιοχής μας; Για την αποτελεσματικότερη φύλαξη δεν
γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες;
Τέλος, στο Πυροφυλάκειο έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες υποδομές για την
εγκατάσταση κάμερας υψηλής ευκρίνειας – χαμηλού φωτισμού(HDcamera –
StarLightVision), και αυτήν την περίοδο γίνονται οι τελικές δοκιμές, με σκοπό να υπάρχει
επαρκέστερος έλεγχος της περιοχής μας από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, αλλά και κατά τη
διάρκεια του χειμώνα. Θα μπορούν, δε, να την παρακολουθούν η Πυροσβεστική και όλοι οι
ενδιαφερόμενοι. Για να επιτευχθεί το παραπάνω ζητήθηκε η συνδρομή του Δήμου Ωρωπού
για την ηλεκτροδότηση του Πυροφυλακείου (που έτσι και αλλιώς του ανήκει).
Συνεπώς, ευχαριστούμε για τις «απορίες» και τα «καλοπροαίρετα» σχόλια, κυρίως αυτών
που δεν προσέφεραν ούτε ένα ευρώ (1) από τα χρήματά τους, αλλά ευτυχώς που θυμούνται
πως είναι τα χρήματα των άλλων, για την ανέγερση του Πυροφυλακείου, και να
υπενθυμίσουμε ότι όταν η μνήμη είναι σε εγρήγορση, τότε είναι ο καλύτερος οδηγός μας για
τη μελλοντική πορεία του Συλλόγου αλλά και της περιοχής μας.
Με τιμή
ΔΣ ΣΟΙΠ.

