ΔΡΑΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ > 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της 4ης
Νοεμβρίου στην Παραλιακή οδό της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών, κοντά στο Αρχαίο Λιμάνι Κορίνθου, όταν ο οδηγός
έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, προσέκρουσε σε
ηλεκτρικό στύλο και ανετράπη καταλήγοντας στην παραλία. Άμεσα επενέβησαν τέσσερις πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα από την Π.Υ. Κορίνθου και απεγκλώβισαν τον B.J. 39 ετών, αλβανικής υπηκοότητας.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ
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δράση/πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΞΑΝΘΗ > 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην
περιοχή του Πετεινού Ξάνθης, όταν ένα
άλογο έπεσε μέσα σε φρεάτιο. Μόλις έγινε
αντιληπτό, ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Ξάνθης και άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τη διάσωση του αλόγου με τη
συνδρομή της 4ης Ε.Μ.Α.Κ από την Κομοτηνή, σε συνεργασία με τον δήμο Αβδήρων
και κτηνιάτρων. Το άτυχο άλογο δέθηκε και
λίγο αργότερα απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στην επιφάνεια δίχως ευτυχώς να
τραυματιστεί.

ΚΕΡΚΥΡΑ > 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Μετά από μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε το μεσημέρι
της επόμενης ημέρας, εντοπίστηκε τραυματισμένος ο Ρ.Ν. 40 ετών,
σε απόκρημνη χαράδρα στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας.
Παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο νησί,
οκτώ πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας, την 5η Ε.Μ.Α.Κ. και με τη συνδρομή της
ΕΛ.ΑΣ., της Ε.Μ.Ε.Δ. Κέρκυρας, της Ε.Ε.Ε.Δ. Κέρκυρας και της Ε.Ο.Δ.
Κέρκυρας, κατάφεραν με την χρήση ορειβατικού εξοπλισμού και
τεχνικής ραπέλ σε ορθοπλαγιά λόγω αρνητικής κλίσης, να τον απεγκλωβίσουν από την χαράδρα και να τον μεταφέρουν σε ασφαλές
σημείο, όπου παρελήφθη από το Ε.Κ.Α.Β.

ΣΠΑΡΤΗ > 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Περί Ω/20:30 της 13ης Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάσωση και η μεταφορά του περιπατητή, B.Y.
ετών 36, ουκρανικής υπηκοότητας, έπειτα από πτώση του σε απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο 1.650μ. στη θέση
«Βάρδα Βρύση» Ταϋγέτου. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε στις 10:40 το πρωί, με άμεση κινητοποίηση τεσσάρων
οχήματα με δώδεκα πυροσβεστικούς υπαλλήλους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία Καλαμάτας, καθώς και με πέντε υπαλλήλους από την διασωστική-ορειβατική ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Η
έντονη βροχόπτωση και η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας δυσκόλεψαν το έργο των
διασωστικών ομάδων. Το έργο της Υπηρεσίας συνέδραμαν μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παραρτήματος
Λακωνίας και του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης. Ο τραυματισμένος περιπατητής μεταφέρθηκε με φορείο, έπειτα
από κατάβαση διάρκειας πέντε ωρών και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. Την επιχείρηση συντόνισε ο
Διοικητής της Π.Υ. Σπάρτης Πύραρχος Γεώργιος Καρακίτσος.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ > 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 14
Νοεμβρίου, σε πέντε ελλιμενισμένα σκάφη αναψυχής, στην Γ΄
Μαρίνα Γλυφάδας και άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις από τον 3ο και 1ο Π.Σ. Πειραιά, το Πυροσβεστικό Πλοιάριο «Καραβασίλης» τον 8ο, 7ο και 4ο Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθηνών, ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες
του δήμου, εθελοντές πυροσβέστες με εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα καθώς και η ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή και το Ε.Κ.Α.Β. Η κατάσβεση πραγματοποιήθηκε
με τη χρήση νερού και αφρού και συνολικά στην επιχείρηση
συμμετείχαν 20 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 7 οχήματα. Στα
σκάφη δεν υπήρχαν επιβαίνοντες.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΓΗΡΥΟΝΗΣ» > 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασε ολόκληρη τη χώρα από τις απογευματινές ώρες της 24ης Νοεμβρίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους
συνοδεύονταν από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νότιους
ανέμους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας κλήθηκαν να επέμβουν όταν ένα μικρό
ιστιοφόρο ανετράπη στην ανατολική προβλήτα του Αντιρρίου
λόγω του πολύ έντονου κυματισμού. Σύμφωνα με το κέντρο
επιχειρήσεων του Λ.Σ. έγινε αναφορά για δύο άτομα αγνοούμενα, επιβαίνοντες σε αυτό και ζητήθηκε συνδρομή από το
Πυροσβεστικό Σώμα με ένα πυροσβεστικό πλοιάριο από τον
2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λιμένος Πατρών.
Επίσης, στις 25 Νοεμβρίου, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο
Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε για την
περιοχή της Κινέτας 47 κλήσεις, εκ των οποίων οι 13 αφορούσαν άντληση υδάτων, οι 27 απομακρύνσεις ατόμων και οι
επτά κοπές δέντρων. Λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών
υλικών στη Δυτική Αττική, στο ύψος της Κινέτας διακόπηκε η
κυκλοφορία των οχημάτων στην Νέα Οδό Αθηνών Κορίνθου
(Ολυμπία Οδό), από το σταθμό των διοδίων Ελευσίνας έως τον
σταθμό Καλαμακίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς
και η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό. Μηχανήματα έργου
της Περιφέρειας, του ΟΤΑ σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό
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ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ

ΚΥΨΕΛΗ > 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της
15ης Νοεμβρίου σε υπόγειο διαμέρισμα διώροφης οικίας, στην περιοχή της Κυψέλης, στη διασταύρωση των οδών Κρόνου και Ερασμίας, κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης. Στο σημείο
μετέβησαν άμεσα 16 πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με 8 οχήματα και κατάφεραν να ελέγξουν την
πυρκαγιά να σβήσει την πυρκαγιά, ενώ απομάκρυναν τρία άτομα που έφεραν ελαφρά εγκαύματα από το φλεγόμενο διαμέρισμα.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/MOTION
TEAM-ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

δράση/πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Σώμα, πραγματοποίησαν ενέργειες για την αποκατάσταση
της κυκλοφορίας, ενώ η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ εξέφρασε με ευχαριστήρια επιστολή την ευγνωμοσύνη της για την άριστη
συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, στο δύσκολο έργο
καθαρισμού του αυτοκινητοδρόμου μετά από το συμβάν
της πλημμύρας στην Κινέτα και τους Αγίους Θεοδώρους.
Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε το νησί της Ρόδου, κυρίως
στις περιοχές της Ιαλυσού, της Κρεμαστής και στην πόλη
της Ρόδου, τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας 25 Νοεμβρίου και η Υπηρεσία μας δέχτηκε 190 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ πραγματοποιήθηκαν
επτά απομακρύνσεις ατόμων από πλημμυρισμένα κτίρια και
έξι διασώσεις. Στην περιοχή της Ιερισσού και της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής, η Υπηρεσία μας δέχτηκε 25 κλήσεις και
πραγματοποίησε 14 αντλήσεις, πέντε κοπές δέντρων και μία
μεταφορά ατόμου από ποιμνιοστάσιο σε ασφαλές σημείο.
Στην περιοχή του Λιμένα Θάσου και στις περιοχές Παναγία και Γλυκάδι, η Υπηρεσία μας δέχτηκε δέκα κλήσεις
για παροχή βοηθείας, ενώ πραγματοποίησε και μεταφορά
τεσσάρων ατόμων σε ασφαλές σημείο από ισόγεια κατοικία
στην περιοχή του Λιμένα.

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΘΗΝΑ > 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις Ω/11:53 της 5ης Δεκεμβρίου, στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Hoteling LTD», στη
Λεωφόρο Ανδρέα Συγγρού 123. Στο έργο της κατάσβεσης
έλαβαν μέρος 35 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 14 οχήματα,
ενώ από τους χώρους του ξενοδοχείου απεγκλωβίστηκαν
20 άτομα, εκ των οποίων τρία ελαφρά τραυματισμένα και
μεταφέρθηκαν σε ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στους χώρους
και τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ > 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων την Ω/13:10μ.μ. σε διαμέρισμα 3ου ορόφου τετραώροφης πολυκατοικίας, επί της οδού Έλλης 1 στην
Αλεξανδρούπολη. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 19 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με έξι οχήματα της Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, έγινε εκκένωση του πολυώροφου κτιρίου
από 14 ενοίκους, μεταξύ των οποίων μικρά παιδιά και
ηλικιωμένοι, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε διάδρομο του 4ου
ορόφου άνδρας 60 ετών ο οποίος απεγκλωβίστηκε
από τους Πυροσβέστες και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γ.Π.Ν.Α. με
σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Μετά το πέρας της
κατάσβεσης, στο καιόμενο διαμέρισμα εντοπίσθηκε
απανθρακωμένος ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ηλικίας 70 ετών, ο οποίος αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Η πυρκαγιά περιορίσθηκε στο διαμέρισμα χωρίς
να επεκταθεί στους παρακείμενους ορόφους.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ
ΛΑΜΙΑ > 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τραγικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της
Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου, στον δρόμο Λαμίας-Αμφίκλειας
κοντά στο Παλαιοχώρι του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, όταν
ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με
αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο και να τυλιχτεί στις φλόγες. Τα
δυο άτομα βρέθηκαν τραυματισμένα εκτός του αυτοκινήτου,
ενώ το τρίτο έχασε τη ζωή του. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. και επενέβησαν δέκα πυροσβεστικοί υπάλληλοι από το Π.Κ. Αμφίκλειας, με τέσσερα οχήματα.

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ_31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ένα ακόμη τραγικό τροχαίο ατύχημα αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι του 9ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, τα ξημερώματα της 31ης Δεκεμβρίου, όταν κλήθηκαν να επέμβουν
στη διασταύρωση των Λεωφόρων Κύμης και Κασταμονής,
στη Νέα Ιωνία, έπειτα από σύγκρουση δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, το ένα εκ των οποίων τυλίχτηκε στις φλόγες. Στο συμβάν
επενέβησαν 10 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, με τρία οχήματα, η
ΕΛ.ΑΣ και το Ε.Κ.Α.Β. Έπειτα από ταυτοποίηση των στοιχείων
του απανθρακωμένου ατόμου που ανασύρθηκε από το όχημα,
αποδείχτηκε ότι θύμα ήταν η 25χρονη Δόκιμη Αστυφύλακας
Π.Α.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ > 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 29 Δεκεμβρίου στον δεύτερο όροφο του πολυκαταστήματος
«ΔΑΝΑΟΣ», στη συμβολή των Λεωφόρων Μεσογείων και
Περικλέους, στον Χολαργό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό και ενισχύθηκαν από άλλους σταθμούς, ενώ συνολικά επιχείρησαν 30
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δέκα οχήματα. Η πυρκαγιά
τέθηκε υπό μερικό έλεγχο στις 19:15, δεν επεκτάθηκε στο
υπόλοιπο κτίριο, ωστόσο οι ζημιές ήταν εκτεταμένες.

ΦΩΤΟ: ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ ΜΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ > ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το τελευταίο δίμηνο του έτους, πραγματοποιήθηκαν
πέντε πτήσεις αεροδιακομιδής, με τα Ελικόπτερα Super
Puma και BK της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. Την 1η Νοεμβρίου μεταφέρθηκε
από την Αλόννησο στον Βόλο ένας ηλικιωμένος άνδρας
83 ετών, στις 24 Νοεμβρίου ένας 69χρονος άνδρας από
Άνδρο για Αθήνα, στις 22 Δεκεμβρίου ένας άνδρας 78
ετών από «Ανδρο για Αθήνα και στις 23 Δεκεμβρίου ένας
84χρονος από Σίφνο για Σύρο και ένας 62χρονος από
Τήνο για Σύρο.

36
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

