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ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Σ > 08 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες σε αγροτική αποθήκη κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων στο χωριό Ξυλοκέριζα του Ν. Κορινθίας. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα 12 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα από την Π.Υ.
Κορίνθου, οι οποίοι και προχώρησαν σε επιχείρηση
κατάσβεσης, αποτρέποντας την εξάπλωσή της τόσο
στην ύπαιθρο, όσο και σε παρακείμενα παραπήγματα. Από την πυρκαγιά η αποθήκη ζωοτροφών κάηκε ολοσχερώς, ενώ στην κατάσβεση συνέδραμε
και ένα όχημα εκσκαφής της περιοχής, το οποίο
κατεδάφισε μέρος της εξωτερικής τοιχοποιίας της
αποθήκης και απομάκρυνε δεμάτια άχυρου.

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η > 27 ΜΑΡΤΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη
ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η
οποία έσπευσε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις 31 πυροσβεστικών υπάλληλων και 15 οχημάτων. Κατά τη διάρκεια
της επιχείρησης κατάσβεσης, εντοπίστηκαν δυο ηλικιωμένα άτομα εντός του διαμερίσματος, τα οποία ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από
το Ε.Κ.Α.Β. Με την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων,
απομακρύνθηκαν σε ασφαλή σημεία οι ένοικοι της πολυκατοικίας από υποκείμενους ορόφους, ενώ από την
πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές και εκτενείς υλικές ζημιές στο διαμέρισμα.

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α > 06 ΜΑΡΤΙΟΥ
Αναστάτωση προκλήθηκε στο χωριό Μάνεσι
Ναυπλίου του Ν. Αργολίδας όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο αγροτικής διπλοκατοικίας,
στον υπόγειο χώρο της οποίας υπήρχε αποθήκη με
γεωργικά προϊόντα. Η πυρκαγιά αφού κατέκαψε
το εσωτερικό της οικίας, επεκτάθηκε σε παρακείμενα γεωργικά μηχανήματα και οχήματα που ήταν
σταθμευμένα σε προαύλιο χώρο, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έσπευσαν συνολικά δέκα πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με έξι οχήματα από τις Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες Ναυπλίου και Άργους, οι οποίοι απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς, καθώς οι άνεμοι
που έπνεαν στην περιοχή ήταν ισχυροί, ενώ πέρα
των σοβαρών υλικών ζημιών, δεν αναφέρθηκαν
πληροφορίες για τραυματίες.
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Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α > 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τραγικό ήταν το αποτέλεσμα στην επιχείρηση αναζήτησης στον Ληθαίο Ποταμό στα Τρίκαλα, μιας ηλικιωμένης
γυναίκας η οποία αγνοούνταν από το απόγευμα της Τετάρτης. Μετά από συντονισμένες ενέργειες ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων της Π.Υ. Τρικάλων, της 8ης Ε.Μ.Α.Κ. Λάρισας, δυτών από τη Θεσσαλονίκη και τη συνδρομή
αστυνομικών δυνάμεων της περιοχής, εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα, η οποία ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία.
Με εντολή του Δήμου Τρικκαίων, και προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενδελεχής σάρωση κατά μήκος της κοίτης
του ποταμού, έκλεισαν τα υδατοφράγματα για να διευκολυνθεί το έργο της επιχείρησης.

45

Μάρτιος - Απρίλιος 2020/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΔΡΑΣΗ
Α Γ Ρ Α Φ Α > 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες απογευματινές ώρες κοντά σε δασική έκταση,
στο χωριό Τροβάτο στα Άγραφα Ευρυτανίας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εναέρια
μέσα, ένα Ε/Π και ένα Α/Φος, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις από τις Π.Υ. Καρπενησίου και Π.Υ. Καρδίτσας, καθώς και μια
ομάδα πεζοπόρου τμήματος προκειμένου
να ανακόψουν και να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Η πυρκαγιά τέθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα υπό έλεγχο, παρά
τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην
περιοχή. Στο σημείο παρέμειναν ισχυρές
δυνάμεις της πυροσβεστικής και μετά το
πέρας της κατάσβεσης για έλεγχο τυχόν
αναζωπυρώσεων.

ΖΩΓΡΑΦΙΈΣ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΎΛΟΥ, ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΊΣΚΕΨΉ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ
ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΑΕΡΟΛΙΜΈΝΑ ΑΘΗΝΏΝ

Η Λ Ε Ι Α > 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ολοσχερώς καταστράφηκε συνοικιακό ισόγειο πολυκατάστημα στη Βάρδα Ηλείας, όταν
εκδηλώθηκε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά
τις 8 το πρωί, επεκτάθηκε σε υπερκείμενους
ορόφους πολυκατοικίας, καθώς και σε παρακείμενο μετασχηματιστή της Δ.Ε.Η., προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε όλο το οικοδομικό
τετράγωνο. Αν και η επέμβαση της Π.Υ. Λεχαινών με 14 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και επτά
οχήματα ήταν άμεση, η φωτιά έλαβε γρήγορα
μεγάλες διαστάσεις, εξαιτίας των εύφλεκτων
υλικών και του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου
που αναπτύχθηκε. Παρά τις εκτεταμένες υλικές
ζημιές, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αφού
προσωπικό, πελάτες του καταστήματος εμπορίας και ένοικοι διαμερισμάτων απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το πυροσβεστικό προσωπικό
και κρατήθηκαν σε ασφαλή σημεία.

Α Θ Η Ν Α > 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου
στον 9ο Π.Σ. Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μεζονέτα
5ου-6ου ορόφου, στην οποία διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, στην περιοχή Άνω Πατησίων Αττικής. Η κινητοποίηση
των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο ήταν άμεση και
ισχυρή, με την άφιξη 28 πυροσβεστικών υπαλλήλων και επτά
πυροσβεστικών οχημάτων, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού, διάσωσης και κατάσβεσης πυρκαγιάς.
Οι ηλικιωμένοι ένοικοι του διαμερίσματος απομακρύνθηκαν
με ασφάλεια εκτός κτιρίου και με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.
διακομίσθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, προκειμένου
να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

ΖΩΓΡΑΦΙΆ ΠΑΙΔΙΏΝ ΑΦΙΕΡΩΜΈΝΗ ΣΤΗΝ Π.Υ. ΜΕΓΆΡΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

παρουσίαση/υπηρεσία/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΡΟΔΑΝΘΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

47

Μάρτιος - Απρίλιος 2020/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

