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Μαίνεται η φωτιά στην Πάρνηθα. Εκκενώθηκε το καζίνο Μοντ Παρνές 
 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007. – Μάχη συνεχίζει να δίνεται για τη σωτηρία της Πάρνηθας, 
του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου στην Αττική. Ανάμεσα στα χιλιάδες στρέμματα 
του Εθνικού Δρυμού που κάηκαν, απειλήθηκε και το καζίνο Μοντ Παρνές.  

Το προσωπικό ασφαλείας του καζίνο εντόπισε άμεσα τη πυρκαγιά και εκκένωσε τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις συντονίζοντας ταυτόχρονα την ασφαλή μεταφορά των 
σταθμευμένων οχημάτων των επισκεπτών.  

Το κτίριο εκκενώθηκε με επιτυχία σε λιγότερο από 1 ώρα ενώ το τελεφερίκ συνέχισε 
τη λειτουργία του για την έγκαιρη μεταφορά των επισκεπτών του καζίνο, των 
περιπατητών στην περιοχή καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης. 
Προτεραιότητα δόθηκε στα παιδιά της κατασκήνωσης του Μπάφι τα οποία επίσης 
μεταφέρθηκαν με το τελεφερίκ.  

Αν και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Mont Parnes απειλήθηκαν από την πυρκαγιά, 
δεν σημειώθηκαν ζημιές και η κατάσταση έχει τώρα τεθεί υπό έλεγχο. Δυστυχώς η 
μεγάλη απώλεια για όλους μας είναι τα χιλιάδες στρέμματα του Εθνικού Δρυμού 
που αποτεφρώθηκαν.  

Η Πυροσβεστική κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες δημιουργώντας ζώνη 
κατάσβεσης μπροστά από το κτίριο, ενώ εθελοντές φίλοι της Πάρνηθας και αρκετοί 
υπάλληλοι της επιχείρησης, με αντλίες που τραβούσαν νερό από τις δεξαμενές του 
Μοντ Παρνές, κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις φλόγες από την πλευρά του 
λεκανοπεδίου της Αθήνας.  

Η παρατεταμένη διακοπή ρεύματος –η οποία ακόμα συνεχίζεται- αντιμετωπίζεται 
με τη χρήση γεννητριών και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν 
γρηγορότερη επαναλειτουργία του καζίνο. Οι άνθρωποι του Mont Parnes και η 
Πυροσβεστική συνεχίζουν να είναι σε επιφυλακή για την προστασία του Δρυμού.  

Η διοίκηση του Mont Parnes είναι σε επικοινωνία με το Δασαρχείο της περιοχής 
ώστε να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και με τον καλύτερο τρόπο το 
μοναδικό δάσος της Πάρνηθας, προσφέροντας η ίδια ό,τι χρειαστεί. Τέλος, η 
εταιρία επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους όσοι αψηφώντας τον κίνδυνο συνέβαλαν 
στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.  


