Η Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
και οι δράσεις της για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών
Ο σύλλογος
Η Καισαριανή βρίσκεται σ' ένα περιβάλλον προικισμένο από τη φύση. Από τη βόρεια
και ανατολική της πλευρά περιβάλλεται από ένα καταπράσινο πευκοδάσος. Ένα
πευκοδάσος που συνεχώς δέχεται πιέσεις... Παράλληλα η Καισαριανή έχει το
προνόμιο να διαθέτει μία από τις πιο δυναμικές ομάδες Εθελοντικής
Δασοπροστασίας. Ένα θεσμό που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 1985 και
συνεχίζεται με επιτυχία μέχρι και σήμερα.
Οι στόχοι
Ο κύριος στόχος της Εθελοντικής Δασοπροστασίας του Δήμου Καισαριανής είναι
αφ' ενός η περιφρούρηση του Δάσους του Υμηττού για τον έγκαιρο εντοπισμό &
αναγγελία πυρκαγιάς και αφ' ετέρου η γρήγορη προσβολή της, σε συνεργασία με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Περαιτέρω φροντίζει να οργανώνει δράσεις πρόληψης καθ’
όλη την διάρκεια του χρόνου.
Οι δράσεις πρόληψης
Στην αρχή κάθε αντιπυρικής περιόδου διοργανώνονται αποψιλώσεις παραπλεύρως
των δρόμων όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και σε σημεία όπου η παρουσία του κόσμου
είναι έντονη και ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια μεγάλος.

Όμως οι δράσεις της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Δ. Καισαριανής δεν σταματούν
με το πέρας της αντιπυρικής περιόδου. Με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου και
μέχρι την αρχή της νέας, η ομάδα φροντίζει και διοργανώνει καθαρισμούς του
δάσους σε σημεία τα οποία είναι βεβαρημένα από την παρουσία ογκώδους καύσιμης
ύλης (π.χ. άρρωστα πεσμένα δένδρα). Επίσης διοργανώνει αναδασώσεις σε
κατεστραμμένες από πυρκαγιά περιοχές στον Υμηττό.

Η επίτευξη του στόχου αυτού περνάει μέσα από την ευαισθητοποίηση και την ενεργό
συμμετοχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, από τη διαπαιδαγώγηση της
νεολαίας, αλλά και μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση των εθελοντών, ώστε να
μπορούν να εκτελούν την αποστολή τους με ασφάλεια.

Για να αποκτήσει κάποιος τον τιμητικό τίτλο του ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
χρειάζεται σαν μίνιμουμ να αφιερώσει μια τρίωρη βάρδια επιτήρησης την εβδομάδα
κατά τη αντιπυρική περίοδο. Η ομάδα έχει 146 ενεργά μέλη όλοι αμιγώς εθελοντές.
Στοιχεία επαφής
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο πυροφυλάκιο "ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ" που βρίσκεται στο δρόμο για το Μοναστήρι Καισαριανής.
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