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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ
ΦΩΤΟ: ΠΥΡΜΟΣ ΔΟΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΩΤΟ: ΠΥΡΜΟΣ ΔΟΥΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α > 0 2 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε δύσβατο
σημείο της χαράδρας του Χελμού ανάμεσα από το Χαλίκι Κλειτορίας και τα Ζαρέλια, κοντά στο Πλανητέρο του Ν.
Αχαΐας. Πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 12 υπαλλήλους και τέσσερα οχήματα της Π.Υ. Καλαβρύτων
έσπευσαν άμεσα στο σημείο, με επικεφαλής της επιχείρησης τον Διοικητή της Π.Υ. Καλαβρύτων, Αντιπύραρχο Βασίλειο Μαρτζάκλη, ενώ ειδοποιήθηκε και μία τετραμελής ορειβατική ομάδα της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. Πατρών. Την αποστολή
διάσωσης συνέδραμαν και δύο αγροτικοί ιατροί από το Κέντρο Υγείας Κλειτορίας, με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στην άτυχη γυναίκα, μέλος περιπατητικής ομάδας, η οποία είχε
υποστεί κάταγμα στο πόδι. Η 58χρονη Φ.Μ. μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη
από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Σ > 0 5 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Σε απόσταση αναπνοής και περιμετρικά από τον Προαστιακό Σιδηροδρομικό Σταθμό στην Κόρινθο, εκδηλώθηκε
πυρκαγιά το μεσημέρι της Κυριακής, κινητοποιώντας άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες από 10
πυροσβεστικούς υπαλλήλους και πέντε οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και η εθελοντική ομάδα
Γαλατακίου καθώς και ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. από το Α.Τ. Κορίνθου και Α.Τ. Νεμέας, για την ασφάλεια διερχόμενων οδηγών και πολιτών καθώς το σημείο ήταν πολυσύχναστο.
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ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Α Θ Η Ν Α > 07 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7 Ιουλίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ευτυχίας, στο κέντρο της Αθήνας, με τον 2ο Π.Σ. Αθηνών να κινητοποιείται άμεσα με 12 πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τέσσερα οχήματα. Κατά
τη διάρκειά κατάσβεσης και ενώ διαπιστώθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις πως δεν υπήρχαν εγκλωβισμένα
άτομα, παρόλα αυτά διασώθηκε ένα σκυλάκι το οποίο βρισκόταν στο σημείο και παραδόθηκε σε διασώστη του
Ε.Κ.Α.Β. που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.
ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

Β Α Ρ Η > 1 0 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε
στην περιοχή της Βάρης σε χαμηλή πυκνή βλάστηση.
Εξαιτίας των ευνοϊκών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή,
ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο αποτελούμενες από πέντε οχήματα και 15 πυροσβεστικούς υπαλλήλους του 8ου Π.Σ. Αθηνών, ενισχυμένες
από επιπλέον πέντε οχήματα και τα πληρώματά τους, από
τους 7ο και 12ο Π.Σ. Αθηνών και Π.Υ. Κορωπίου, έχοντας
την εναέρια συνδρομή ενός Ε/Π. Λόγω του έντονου καπνού αλλά και της ιδιαίτερης δόμησης του αστικού ιστού
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της περιοχής, ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων εισηγήθηκε την εκκένωση των παιδικών χωριών
SOS Βάρης, την οποία και υλοποίησε άμεσα ο Δήμαρχος
του Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Γ. Κωνσταντέλος, με παράλληλη εκκένωση του γηροκομείου της περιοχής. Το μέτωπο της πυρκαγιάς τέθηκε γρήγορα υπό
έλεγχο χάρη στις συντονισμένες ενέργειες των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επιπλέον και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα με τα
αντίστοιχα πληρώματά τους, από εθελοντικές οργανώσεις
και από το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, καθώς και όμορων Δήμων.

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ > 2 2 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τις μεσημβρινές ώρες,
μετά από έκρηξη από άγνωστη αιτία, σε ισόγειο χώρο
υπό κατασκευή καφετέριας, στη συμβολή των οδών
Μαυρομιχάλη και Παλαμηδίου στον Πειραιά. Έξι οχήματα με 14 πυροσβεστικούς υπαλλήλους έσπευσαν
στο σημείο προκειμένου να επιχειρήσουν κατάσβεση
και απεγκλωβισμό δύο νεαρών ατόμων που βρίσκονταν σε υπερκείμενο εσωτερικό δώμα εντός του χώρου. Η επιχείρηση υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ
σοβαρά τραυματισμένα ανασύρθηκαν τα δύο άτομα
και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο
Νοσοκομείο.

Λ Ο Υ Τ Ρ Α Κ Ι > 1 0 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα Λουτρακίου Κορινθίας, στην επιχείρηση
κατάσβεσης της οποίας κινητοποιήθηκαν άμεσα 46 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 17 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ τις επίγειες δυνάμεις συνέδραμαν εναερίως δύο Α/φη και δύο Ε/Π. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες
και τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή,
η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές
δυνάμεις, οι οποίες και παρέμειναν στην περιοχή για
προληπτικούς λόγους και τον ενδεχόμενο κίνδυνο αναζωπύρωσης.

Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η > 2 2 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Ω:01:49π.μ. σε ξύλινη
λυόμενη κατασκευή, εντός των εγκαταστάσεων εταιρείας εμπορίας ξυλείας, με την επωνυμία «Αφοι Γκιάτα»,
πλησίον της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο
ύψος του Κορινού Πιερίας. Παρά την έγκαιρη άφιξη και
επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που αποτελούνταν από 14 υπαλλήλους και πέντε οχήματα, λόγω
των εύφλεκτων υλικών κατασκευής του, το λυόμενο καταστράφηκε ολοσχερώς, χωρίς όμως να αναφερθούν
τραυματισμοί ατόμων, ενώ με τη συντονισμένη επιχείρηση κατάσβεσης απετράπη ο κίνδυνος επέκτασης της
πυρκαγιάς σε παρακείμενα σημεία της επιχείρησης.

ΦΩΤΟ: ΔΙΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI_ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

ΦΩΤΟ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

ΦΩΤΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κ Ε Χ Ρ Ι Ε Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Υ > 0 9 & 2 2 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Με δυο μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ισχυρούς
ανέμους να πνέουν στην περιοχή, ήρθαν αντιμέτωπες οι πυροσβεστικές δυνάμεις τον μήνα Ιούλιο στον
ορεινό όγκο των Κεχριών του Ν. Κορίνθου. Στις 09/07
κινητοποιήθηκαν συνολικά από τις επίγειες δυνάμεις 79
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή τεσσάρων
οχημάτων Ο.Τ.Α. και τριών βυτιοφόρων, ενώ από αέρος
επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα,
Παρόλο που η πυρκαγιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, πραγματοποιήθηκε προληπτική εκκένωση μιας
στρατιωτικής και μιας παιδικής κατασκήνωσης της περιοχής, όπου τα παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην κοινότητα Ξυλοκέριζα. Στις
22/07 η εκδηλωθείσα πυρκαγιά, μεγαλύτερη σε ένταση
και σε έκταση ενεργού μετώπου, οδήγησε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκο Χαρδαλιά, να δώσει εντολή στη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π.
να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό δορυφορικής παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Copernicus»,
με σκοπό τη χαρτογράφηση και παραγωγή δεδομένων
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ΦΩΤΟ: ΠΥΡΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΧΧΙΛΕΑΣ

προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονταν στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Η περιοχή της
Ανατολικής Κορινθίας κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και μετά από εισήγηση του επικεφαλής
των πυροσβεστικών δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε από
τις τοπικές αρχές προληπτική απομάκρυνση παιδιών
της κατασκήνωσης στο Σοφικό, καθώς και πολιτών από
έξι κοινότητες. Στη μάχη με τις πολλές και διάσπαρτες
εστίες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, επιχείρησαν
για τρεις συνεχόμενες ημέρες συνολικά 485 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, 84 οχήματα, 15 ομάδες πεζοπόρων
τμημάτων, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε., οκτώ ελικόπτερα και οκτώ αεροσκάφη. Για τον συντονισμό από αέρος επιχείρησαν
ένα Ε/Π του Π.Σ. και ένα Ε/Π της ΕΛ.ΑΣ., ενώ συνδρομή
παρείχαν, δύο Ε/Π του Ελληνικού Στρατού, εθελοντές
πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα
έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, βρέθηκε
από την πρώτη ημέρα στο σημείο, συντονίζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν απέναντι στην
πύρινη λαίλαπα.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI_ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Ο Η Λ Ε Ι Α Σ > 2 4 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Γραμματικού
του Πύργου Ηλείας, κατακαίοντας δασικές εκτάσεις στην
ευρύτερη περιοχή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αυξανόμενες σταδιακά επιχείρησαν να οριοθετήσουν το
μεγάλο μέτωπο που περιελάμβανε τα χωριά Χελιδόνι,
Πουρνάρι και Ζαχαραίικα Αντρωνίου του Δήμου Αρχαίας
Ολυμπίας. Συνολικά 120 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 45
οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συνεπικουρούμενοι από εναέριες δυνάμεις έξι ελικοπτέρων
και τεσσάρων αεροσκαφών, ήρθαν αντιμέτωποι με τους
ισχυρούς ανέμους που έπνεαν και τη γεωμορφολογική
δυσβατότητα, κατορθώνοντας να περιορίσουν σημαντικά
και σε σύντομο χρονικό διάστημα το πύρινο μέτωπο, χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στη μεγάλη
επιχείρηση της Πυροσβεστικής, έδωσε από τις πρώτες
ώρες το «παρών» ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου. Καθοριστικά συνέδραμαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων τέσσερις
υδροφόρες, πέντε βυτιοφόρα καθώς και τέσσερα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μικτό κλιμάκιο της
υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πάτρας και του Διεύθυνσης
Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μετέβησαν στην περιοχή με σκοπό να
εντοπιστούν οι δράστες πιθανών εμπρησμών.

ΦΩΤΟ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΨΑΣ

Β Α Ρ Υ Μ Π Ο Μ Π Η > 3 0 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ανδρών, ηλικίας 47, 48
και 58 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε τεχνητή υπόγεια στοά
βάθους 10 μέτρων, στην περιοχή «Φλόγα» στο δάσος της Βαρυμπόμπης, πλησίον του φρεατίου του Αδριάνειου Υδραγωγείου,
κλήθηκαν να συμμετάσχουν 13 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα, από τον 6ο Π.Σ. Αθηνών, τα ξημερώματα της Πέμπτης. Δυστυχώς οι τρεις αγνοούμενοι άνδρες, εξαιτίας των αναθυμιάσεων από τη χρήση γεννήτριας, ανασύρθηκαν από τη στοά
χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από το Ε.Κ.Α.Β.
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ΦΩΤΟ: ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Α Χ Α Ρ Ν Ε Σ > 0 1 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης πραγματοποίησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από τον 6ο Π.Σ. Αθηνών,
όταν Ι.Χ. επιβατηγό όχημα εξετράπη της πορείας του, επί της οδού Πάρνηθος στις Αχαρνές και κατέπεσε στην
κοίτη παρακείμενου ρέματος, βάθους 6 μέτρων. Οκτώ πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα που έφθασαν στο
σημείο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διασωστικά εργαλεία (κάλους διάσωσης, σανίδες ακινητοποίησης, καλάθι διάσωσης), κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο τραυματισμένους επιβαίνοντες (μητέρα και ανήλικο υιό) και να
τους παραδώσουν με ασφάλεια στο Ε.Κ.Α.Β. προκειμένου να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο
της υγείας τους.

Μ Ε Ν Ι Δ Ι > 0 7 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. όχημα
υγραεριοκίνησης, κατά τη διάρκεια εκκίνησης λειτουργίας του κινητήρα του, επί της οδού Κύπρου 70 στο Μενίδι.
Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δύο οχήματα με οκτώ πυροσβεστικούς υπαλλήλους από τον 6ο Π.Σ. Αθηνών. Παρά την
έγκαιρη επέμβαση στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής εξόδου, το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές
ζημιές, ενώ ο οδηγός απομακρύνθηκε ασφαλής.
ΦΩΤΟ: ΥΠΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ > 0 3 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Την κινητοποίηση της Π.Υ. Σερρών ενεργοποίησε το ατύχημα που συνέβη στο χωριό Πρώτη Σερρών, όταν ο χειριστής ενός μονοκινητήριου εκπαιδευτικού αεροσκάφους Cesnna, έχασε τον έλεγχο και κατέπεσε σε στέγη κτιρίου,
εντός του οικισμού. Ο νεαρός πιλότος και σπουδαστής της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας της Αλεξανδρούπολης,
εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση σε χαμηλό ύψος, όταν το φτερό του αεροσκάφους, προσέκρουσε σε ψηλό δέντρο
με αποτέλεσμα την πτώση του. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβεστικού υπάλληλοι με πέντε οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, σε ρίψη αφρού λόγω διαρροής καυσίμου καθώς και στην εκκένωση των
κατοικιών που γειτνίαζαν με το σημείο πρόσκρουσης του αεροσκάφους. Ο χειριστής του Cessna μεταφέρθηκε με
ελαφρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

28
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μ Α Ζ Ι Κ Λ Ε Ι Τ Ο Ρ Ι Α Σ > 1 2 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Μια άρτια οργανωμένη επιχείρηση εντοπισμού και
διάσωσης πραγματοποιήθηκε από την Π.Υ. Καλαβρύτων
για τη διάσωση του Σ.Δ. 17χρονου περιπατητή στο Μάζι
Κλειτορίας του Ν. Αχαΐας, ο οποίος μετά από τρεις ώρες
πεζοπορίας, έχασε τον προσανατολισμό του. Κατόπιν
κλήσης του στον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» πραγματοποιήθηκε γεωεντοπισμός του στίγματος κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Π.Υ. Καλαβρύτων,
αποτελούμενες από εννέα πυροσβεστικούς υπαλλήλους
με δύο οχήματα, καθώς και την ενεργοποίηση μιας ομά-

δας πεζοπόρου της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. που δεν χρειάστηκε
όμως να επέμβει. Με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. ενός κτηνοτρόφου της περιοχής και δύο συναδέλφων της Π.Υ.
Καλαβρύτων που πρόσφεραν τη βοήθειά τους αν και
ήταν εκτός υπηρεσίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ολονύχτια επιχείρηση σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή και σε
υψόμετρο 1600 μέτρων. Ο νεαρός βρέθηκε από τους
διασώστες καλά στην υγεία του, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης παρέστη και ο Περιφερειάρχης Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδος, Αρχιπύραρχος Νικόλαος
Ρουμελιώτης.
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πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ: Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

ΦΩΤΟ: Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

ΦΩΤΟ: Υ.Ε.Μ.Π.Σ.

Ε Υ Β Ο Ι Α > 0 9 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Σε επιφυλακή τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός, αξιοποιώντας όλα τα συμβατικά επιχειρησιακά μέσα, όταν
καταστροφικές πλημμύρες με τραγικό απολογισμό επτά
θύματα, έπληξαν την κεντρική Εύβοια. Η σφοδρή κακοκαιρία, εκτός από ανθρώπινες απώλειες, προκάλεσε σοβαρά
προβλήματα στους οικισμούς Ψαχνά, Βασιλικά, Πολιτικά,
Σταυρό, Κοντοδεσπότι, Λευκαντί, Μαυρόπουλο και Μπούρτζτι, αφού οι έντονες βροχοπτώσεις εγκλώβισαν δεκάδες
κατοίκους των πληγέντων περιοχών μέσα στις πλημμυρισμένες και γεμάτες λάσπη και φερτά υλικά οικίες τους. Ο
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς που μετέβη άμεσα στην περιοχή,
συγκάλεσε εκτάκτως σύσκεψη των τοπικών παραγόντων
προκειμένου να συντονιστούν με το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και των διασωστικών συνεργείων. Η
φονική καταιγίδα που διατήρησε την ισχύ της για περισσότερες από πέντε ώρες, καταγράφηκε από ευρωπαϊκό
μετεωρολογικό δορυφόρο, ενώ μετά από εξειδικευμένη
αλγοριθμική επεξεργασία έδειξε ότι τα ύψη των νεφών
της καταιγίδας, ξεπέρασαν τα 12 χιλιόμετρα και οι κορυφές τους είχαν θερμοκρασίες χαμηλότερες των -45ο C.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία δέχθηκε περισσότερες από 437 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, επιχείρησε σε
παροχές βοηθείας με 72 πυροσβεστικούς υπαλλήλους,
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πεζοπόρο τμήμα με ειδικό εξοπλισμό, 26 πυροσβεστικά
οχήματα, ειδικά οχήματα, τρεις διασωστικές λέμβους από
τις 1η, 7η και 8η Ε.Μ.Α.Κ. Τα σωστικά συνεργεία πραγματοποίησαν περισσότερες από 54 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και χερσαίες απομακρύνσεις ατόμων από τις οικίες
τους σε ασφαλή σημεία με επίγεια μέσα και σωστικές λέμβους, ενώ 28 εναέριες διασώσεις έγιναν με το ελικόπτερο
Super Puma του Πυροσβεστικού Σώματος και 15 εναέριες
διασώσεις με δύο ελικόπτερα έρευνας-διάσωσης από το
Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Παράλληλα συντόνιζαν από αέρος ένα Ε/Π BK 117 C1 της
Υ.Ε.Μ.Π.Σ. και ένα Ε/Π BO 105 της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με
τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφηκαν 300 χιλιοστά βροχής
κατά τη διάρκεια του συστήματος της κακοκαιρίας, ενώ
η έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή Ψαχνών-Στενής-Νέας Αρτάκης προκάλεσε διακοπές
ρεύματος και εκτεταμένα προβλήματα, τόσο στα δίκτυα
επικοινωνίας όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στις
υποδομές. Οι αφαιρέσεις αντικειμένων, και οι αντλήσεις
από κατοικίες και επιχειρήσεις, συνεχίστηκαν αδιάκοπα
από τα σωστικά συνεργεία και τα επόμενα 24ωρα μετά τη
λήξη του φαινομένου, οπότε το πρώτο φως της ημέρας
αποτύπωσε τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που άφησε
πίσω της η δύναμη της φύσης.

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Κ Α Λ Α Β Ρ Υ Τ Α > 1 3 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Επιχείρηση για τη διάσωση ενός εριφίου οργανώθηκε από τις πυροσβεστικές
δυνάμεις της Π.Υ. Καλαβρύτων, όταν αυτό
εγκλωβίστηκε σε δύσβατο ορεινό όγκο στο
Καρούσι Καλαβρύτων. Για τον απεγκλωβισμό του μετέβησαν στο σημείο τέσσερις
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με δύο οχήματα
και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το χαριτωμένο κατσικάκι και να το περιθάλψουν με
φροντίδα.

Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η > 1 5 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Τις πρώτες πρωινές ώρες ανήμερα της Παναγίας,
συναγερμός σήμανε στον 6ο Π.Σ. Αθηνών, καθώς εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας
και ανακύκλωσης πλαστικών, στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων «ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ» του Δήμου Μεταμόρφωσης του Ν. Αττικής. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές
πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούμενες συνολικά από
20 οχήματα και 60 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που
έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ερχόμενοι αντιμέτωποι με
το υψηλό πυροθερμικό φορτίο των καιόμενων υλικών,
ενώ από αέρος και μέχρι τη δύση του ήλιου, επιχειρούσαν δύο Ε/Π Sikorsky S64. Στο έργο της κατάσβεσης

συνέδραμαν έξι υδροφόρα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παρά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, εξαιτίας της πολύωρης καύσης των πολυμερών
συνθετικών στερεών υλικών, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της έκλυσης ιδιαίτερα τοξικού νέφους, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω του «112»
έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για
την καλύτερη προστασία της υγείας τους, ενώ για τον
ίδιο λόγο οδηγίες εξέδωσε και η Περιφέρεια Αττικής
προς τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται
εκεί, για την αποφυγή της έκθεσής τους στη ροή και
στα ρεύματα του καπνού και των αναθυμιάσεων.
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Ο Ι Ν Ο ΦΥ ΤΑ >
2 1 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποθήκη βιομηχανίας λιπασμάτων ανάμεσα στην Τανάγρα και στην Άλμα Βοιωτίας. Εξαιτίας των
εύφλεκτων υλικών και των υψηλών θερμοκρασιών προκλήθηκε κατάρρευση της
μεταλλικής στέγης και εκτεταμένες ζημιές
στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης,
αλλά αποσοβήθηκε ο κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε παρακείμενη δασική
έκταση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 22 πυροσβεστικοί υπάλληλοι και 11 οχήματα.

πυροσβεστικό μέτωπο/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΦΩΤΟ: EUROKΙNISSI_ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI_ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΟ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΟΣ (ΙΔΙΩΤΗΣ)

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Σ > 2 4 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Πυρκαγιά ξέσπασε σε ελαιόδεντρα
και χαμηλή βλάστηση κατά τις μεσημβρινές ώρες, πλησίον του κοιμητηρίου της
Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δήμου Διονύσου. Στο σημείο κινητοποιήθηκε
άμεσα ο 9ος Π.Σ. Αθηνών, ενώ στο έργο
της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 23
πυροσβεστικοί υπάλληλοι και οκτώ οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα 12 ατόμων, με
τη συνδρομή 34 εθελοντών και υδροφόρων Ο.Τ.Α, ενώ από αέρος επιχειρούσαν
δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Χάρη
στην έγκαιρη επέμβαση όλων των εμπλεκομένων φορέων, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε, ούτε απείλησε παρακείμενους οικισμούς, ενώ τέθηκε σύντομα υπό πλήρη
έλεγχο χωρίς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
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ΦΩΤΟ: EUROKINISSI_ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΗ >
2 2 ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
Σε ολονύχτια επιφυλακή βρέθηκαν οι κάτοικοι της
περιοχής Λαγκαδά στην Ανατολική Μάνη, όταν κλήθηκαν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσω του «112», λόγω της
μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί από το
μεσημέρι του Σαββάτου στη Λακωνική περιοχή μεταξύ
Αρεόπολης και Γυθείου. Η μεγάλη περίμετρος της πυρκαγιάς απείλησε κατοικημένες περιοχές και για προληπτικούς λόγους ο επικεφαλής των πυροσβεστικών
δυνάμεων εισηγήθηκε την οργανωμένη απομάκρυνση
των πολιτών από τις Κοινότητες Βάμος, Γέρμας, Δροσποπηγής, Χωσιαρίου, Βαχού, Νεοχωρίου, Καρυουπόλεως,
Σκαμνακίου και Καρβελά. Με την ισχύ του ανέμου να
ξεπερνά τα 5-6 μποφόρ στην περιοχή, από την πρώτη
στιγμή έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές, εθελοντικές,
αστυνομικές αλλά και στρατιωτικές δυνάμεις, προσπαθώντας να περιορίσουν την επέκταση του πύρινου μετώπου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 210 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, εκ των οποίων οι
69 σε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 51 πυροσβεστικά
οχήματα, δύο οχήματα Ο.Τ.Α., τρία βυτιοφόρα, ενώ από
αέρος συνέδραμαν με ρίψεις από το πρώτο φως της
ημέρας μέχρι και τη δύση του ηλίου, εννέα ελικόπτερα,
πέντε αεροσκάφη τύπου CANADAIR και δύο τύπου PZL,
ενώ στην προσπάθειά τους να συγκρατήσουν την πύρινη
λαίλαπα, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Παράλληλα,
με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Δι-

αχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε
για άλλη μια φορά την Υπηρεσία Copernicus/Emergency
Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και
δεδομένων της περιοχής, προς υποβοήθηση του έργου
όλων των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της
πυρκαγιάς. Επιπλέον, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου ΠΣ Στέφανου Κολοκούρη, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), μετέβη άμεσα στην περιοχή
προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες εκδήλωσης
της πυρκαγιάς στην Ανατολική Μάνη. Τον επιχειρησιακό
συντονισμό του συνόλου των επίγειων και εναερίων δυνάμεων είχε ο ίδιος ο κ. Αρχηγός ο οποίος είχε συνεχή
παρουσία στην περιοχή από την έναρξη του συμβάντος.
Τις πληγείσες περιοχές επισκέφτηκαν οι Υπουργοί
Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαυρουδής Βορίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και οι Δήμαρχοι των γειτονικών περιοχών, οι οποίοι συνεχάρησαν
τον κ. Αρχηγό για τον άψογο επιχειρησιακό συντονισμό
και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του στην
προστασία των κατοίκων των περιοχών, παρά την πρόκληση εκτεταμένων ζημιών σε αγροτοδασικές εκτάσεις
και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
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