ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Α Λ Β Α Ν Ί Α > 2 6 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ί ΟΥ
Άμεση ήταν η ανταπόκριση της χώρας μας, σε
αίτημα της κυβέρνησης της Αλβανίας μέσω του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για την αποστολή βοήθειας προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τον ισχυρό σεισμό
μεγέθους 6,4 R που έπληξε τη γειτονική στις
03:54 τοπική ώρα (04:54 ώρα Ελλάδας), με το
επίκεντρό του να εντοπίζεται σε περιοχή 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Δυρραχίου και 35 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων, στις 26 Νοεμβρίου.
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ΜΑΤΙΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη και σε άμεση συνεννόηση με τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αναχώρησαν δύο ομάδες έρευνας και
διάσωσης από την 1η Ε.Μ.Α.Κ. (Ελευσίνα) αποτελούμενη από 27 άτομα με δύο διασωστικούς
σκύλους και από την 5η Ε.Μ.Α.Κ. (Ιωάννινα) με
15 άτομα. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος
από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, επισκέφθηκε τα στελέχη
της Ειδικής Μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας πριν από την αναχώρησή τους, ευχόμενος
καλή δύναμη στην αποστολή τους και ο Γενικός
Γραμματέας απέστειλε επιστολή συμπαράστασης προς τον ομόλογό του, εκφράζοντας την
πρόθεση της χώρας μας να παρέχει επιπλέον
βοήθεια με κάθε τρόπο ανταποκρινόμενη στις
ανάγκες των Αλβανικών Αρχών. Επίσης, μετά
από συνεννόηση του κ. Χαρδαλιά με τον Γενικό
Γραμματέα Υποδομών, Γεώργιο Καραγιάννη
αναχώρησε ειδική ομάδα της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών και
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας, αποτελούμενη από 16 άτομα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις
πληγείσες περιοχές.
Η Ελληνική Αποστολή της 1ης Ε.Μ.Α.Κ., από τις
απογευματινές ώρες της 26ης Νοεμβρίου επιχείρησε στην πόλη Thumane (Θουμάνε) περίπου 15χλμ. βορειοδυτικά της πόλης των Τιράνων
και απεγκλώβισε ζωντανή μια γυναίκα 45 ετών,
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καθώς και μια γυναίκα και έναν άνδρα χωρίς τις
αισθήσεις τους, ενώ η ομάδα της 5ης Ε.Μ.Α.Κ.
επιχείρησε στο Δυρράχιο και απεγκλώβισε ζωντανό έναν άνδρα 24 ετών. Τις επόμενες ημέρες οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν
και Ελληνική αποστολή απεγκλώβισε συνολικά
δύο άτομα ζωντανά, ενώ ανέσυρε νεκρά επτά
άτομα. Η αποστολή επέστρεψε το βράδυ της
29ης Νοεμβρίου. Ο Αρχηγός, Αντιστράτηγος ΠΣ
Βασίλειος Ματθαιόπουλος, συνεχάρη τους πυροσβέστες για τον ζήλο που επέδειξαν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Αλβανία,
εκθέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους
τη ζωή. Τόνισε ότι η επιχειρησιακή δράση τόσο
της 1ης όσο και της 5ης Ε.Μ.Α.Κ. αναδεικνύει
για μια ακόμη φορά τον επαγγελματισμό που
διακρίνει τους Έλληνες πυροσβέστες και αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που σημειώθηκε
στη χώρα από το 1979, ενώ οι μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν ήταν πάνω από 600.
Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή
τους ανήλθε στους 50, ολόκληρες οικογένειες
ξεκληρίστηκαν, περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να παραμένουν στο ύπαιθρο,
αφού τα σπίτια τους είτε έχουν καταστραφεί
ολοσχερώς, είτε έχουν υποστεί πολύ σοβαρές
βλάβες και κρίθηκαν ακατοίκητα. Εκτός από την
Ελλάδα, βοήθεια απέστειλαν η Ιταλία, η Ρουμανία και άλλα Βαλκανικά Κράτη. Δύο κινητά
μαγειρεία του ελληνικού στρατού με εξαμελές
προσωπικό συνέβαλαν στην σίτιση των πληγέντων, ετοιμάζοντας 300 μερίδες φαγητού ανά
γεύμα. Κλιμάκιο γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών μετέφερε φάρμακα και υγειονομικό
υλικό και συνέδραμε στις προσπάθειες για την
υγειονομική κάλυψη των τραυματιών.

39

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

