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Οι

παρατεταμένες συνθήκες,
σε ένταση και διάρκεια,
καύσωνα σε συνδυασμό με
τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας που επικράτησαν στη
χώρα μας κατά τον μήνα
Αύγουστο, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 46 βαθμούς Κελσίου σε περισσότερες από 143 περιοχές, οδήγησαν μοιραία στην
αύξηση της ευφλεκτότητας της διαθέσιμης νεκρής καύσιμης ύλης, στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας, καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνες τις συνθήκες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η χώρα μας βρέθηκε σε πύρινο κλοιό,
καθώς από τη μια πλευρά η φύση έδειξε το πιο σκληρό
πρόσωπό της, ως αποτέλεσμα της ριζικής μεταβολής
των παγκόσμιων κλιματολογικών συνθηκών και από
την άλλη δεν έλειψαν οι εγκληματικές εμπρηστικές ανθρώπινες παρεμβάσεις. Αμέτρητα ήταν τα μέτωπα που
εξελίχθηκαν προκαλώντας ανυπολόγιστη οικολογική
καταστροφή, κατακαίγοντας δάση, καταστρέφοντας
σπίτια, επιχειρήσεις, περιουσίες, καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, ποιμνιοστάσια, αγροικίες, αλλά
και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεγαλύτερο

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
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πλήγμα δέχθηκαν οι νομοί της Εύβοιας, της Ηλείας και
της Αττικής, αλλά εξίσου επιζήμια ήταν η εξέλιξη και
των άλλων μετώπων. Με κυρίαρχο μέλημα τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, το Πυροσβεστικό Σώμα,
τέθηκε σε κατάσταση Γενικής Επιφυλακής με καθολική
ανάκληση και αναστολή αδειών του προσωπικού της
και έδωσε ολονύχτιες, τιτάνιες μάχες με τον χρόνο,
τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες,
κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και ειδικές συνθήκες
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βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Οι καταστροφικές πυρκαγιές άφησαν πίσω
τους περισσότερα από 1.000.000 στρέμματα καμένης
γης. Σύμφωνα με διάγγελμα του Πρωθυπουργού, κάθε
έκταση που κάηκε κηρύσσεται αναδασωτέα με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου. Τέλος, είναι σημαντικό να
επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με έκθεση των ειδικών του
Ο.Η.Ε. και στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα γύρω από
τη Μεσόγειο, απ' ό,τι σε παγκόσμιο επίπεδο, χαρακτηρίζοντας την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ως «θερμό
σημείο» της κλιματικής αλλαγής, όπου οι καύσωνες και
η ξηρασία θα επανέρχονται όλο και συχνότερα και θα
έχουν όλο και μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση!

κλιματικής απορρύθμισης σε Αχαΐα, Ρόδο, Σάμο, Φθιώτιδα, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία,
Έβρο, Αττική, Εύβοια και Ηλεία, με αλλεπάλληλες αναζωπυρώσεις να σημειώνονται στις πληγείσες περιοχές,
και τις δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς προκειμένου
να τεθούν σε ύφεση τα ενεργά μέτωπα και να περιοριστεί η καταστροφική επέλαση της πύρινης λαίλαπας. Η
διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων και ο κατακερματισμός τους ήταν αναπόφευκτος λόγω των πολλαπλών
πύρινων μετώπων που εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια
του πολυήμερου φονικού καύσωνα, που κάποιες ημέρες
μάλιστα ξεπέρασαν τα 100 ενεργά μέτωπα. Άνδρες και
γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος με αυταπάρνηση
και ομοψυχία, απέναντι σε πρωτοφανή θερμικά φορτία,
έδωσαν υπεράνθρωπες μάχες στην προσπάθειά τους να
ελέγξουν και να κατασβήσουν τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα κυρίως μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Στη μάχη
ρίχτηκαν περιοδικά το σύνολο των εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης, επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρα τμήματα,
εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. και συναρμόδιων φορέων δασοπυρόσβεσης,
ενώ με εισήγηση των επικεφαλής των πυροσβεστικών
δυνάμεων, πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις
οικισμών, όπου κρίθηκε αναγκαίο για την ασφάλεια των
κατοίκων. Ενεργό συνδρομή στο πεδίο επιχειρησιακής
αντιμετώπισης, διαχείρισης και πρόληψης των πυρκαγιών παρείχαν και οι Ένοπλες Δυνάμεις, με αύξηση της
επιτήρησης επίγειων και εναερίων περιπολιών, με χρήση
ΣμηΕΑ (drones), καθώς και διάθεση οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο Ευρω-
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παϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (RescEU), ο
οποίος παρείχε άμεση υποστήριξη σε εναέρια και επίγεια
αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Με αίτημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ρωσία ενίσχυσε τον
ελληνικό εναέριο στόλο με τέσσερα πτητικά μέσα, δύο
αεροσκάφη τύπου ILYUSHIN II-76 τα οποία έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 44 τόνων νερού και δύο
ελικόπτερα Mil Mi-8 τα αποκαλούμενα και ως ιπτάμενα
τάνκερ, χωρητικότητας 17 τόνων νερού. Ο Υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος
Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του σχεδίου
«ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων, που αφορά στο
Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και παρέ-

χει πεζοπόρα τμήματα και ελικόπτερα στις επιχειρήσεις
κατάσβεσης ανά την χώρα. Ειδικότερα από τις Ένοπλες
Δυνάμεις διατέθηκαν: 500 στελέχη στην Πολιτική Προστασία, 63 οχήματα πάσης φύσεως και 39 αεροσκάφη
και ελικόπτερα για πυρόσβεση και επιτήρηση, 100 στελέχη στη Βαρυμπόμπη και Λίμνη Εύβοιας, 4 ερπυστριοφόρα μηχανήματα στη Βαρυμπόμπη, 45 εποχούμενες
περίπολοι όλο το 24ωρο για πιθανές αναζωπυρώσεις
στην Αττική, 9 εποχούμενες περίπολοι για τη συνδρομή
εκκένωσης στην Αρχαία Ολυμπία, 50 στελέχη για την κατάσβεση της φωτιάς στην Αρχαία Ολυμπία καθώς και συντονιστικά κέντρα με επικεφαλής αξιωματικούς. Καθ’ όλη
τη διάρκεια των πυρκαγιών, το σύνολο των διατιθέμενων
εναερίων μέσων πλέον της μηχανικής καταπόνησής τους
εξαιτίας των αυξημένων πτητικών ωρών, αντιμετώπισαν
συνθήκες χαμηλής ορατότητας, ισχυρών αναταράξεων
και ρευμάτων, καθώς και του μικροκλίματος της εκάστοτε
πυρκαγιάς, γεγονός που όχι μόνο δυσχέραιναν αλλά και
καθιστούσαν αδύνατο το επιχειρησιακό τους έργο. Παράλληλα στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας και
ενημερώνοντας τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, πραγματοποιήθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Σ.
συλλήψεις ατόμων σε διάφορα σημεία της επικράτειας,
ως υπαίτιων πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση. Επιπλέον, τεράστιες ανάγκες δημιουργήθηκαν σε επίπεδο
στέγασης και σίτισης πυρόπληκτων ζώων, ενώ σημαντικές καταστροφές υπήρξαν και στις υποδομές παροχής
ενέργειας, αφού περισσότερα από 560 χιλιόμετρα καμένου δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης επηρέασαν την
ηλεκτροδότηση 17.000 νοικοκυριών κυρίως σε Αττική
και Βόρεια Εύβοια. Δεκάδες πολίτες διακομίστηκαν με
αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα σε νοσοκομειακές και πρωτοβάθμιες δομές της χώρας, δεν
έλειψαν επίσης οι τραυματίες και εγκαυματίες πυροσβέστες από το πεδίο των μαχών, ενώ τραγικό θάνατο βρήκε
ο 38χρονος Β. Φιλώρας, ο οποίος έτρεξε εθελοντικά να

ΑΧΑΪΑ > 31 Ιουλίου Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ζήριας, στην Αιγιάλεια και στους παραθαλάσσιους οικισμούς Λαμπίρι και Καμάρες. Δύο φορές
ενεργοποιήθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου οι πολίτες να λάβουν σαφείς οδηγίες για την
ασφαλή μετακίνησή τους, ενώ το εκτεταμένο μέτωπο και
η γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οδήγησε στην προληπτική εκκένωση αρκετών οικισμών, καθώς και μίας παιδικής κατασκήνωσης.
Σε ετοιμότητα τέθηκαν οι υγειονομικές δομές Πάτρας και
Αιγείου, ενώ η Εθνική Οδός παρέμεινε κλειστή. Στην περιοχή επιχείρησαν συνολικά δέκα εναέρια μέσα (4 Α/Φ,
4 Ε/Π, Beriev-200, 1 συντονιστικό), 294 πυροσβέστες με
77 οχήματα, επτά πεζοπόρα τμήματα, καθώς και το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων,
ενώ το έργο των δυνάμεων συντόνιζε ο Αρχηγός του
Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος
Κολοκούρης.
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ΕΥΒΟΙΑ > 03-11 Αυγούστου Με εντολή
του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου
Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, η δημοτική ενότητα Ελυμνίων του Δήμου Λίμνης- Μαντουδίου-Αγίας Άννας, κηρύχτηκε για
έξι μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την ευρύτερη περιοχή.
Κουρκουλοί, Σκεπαστή, Αμέλαντες,
Κεχριές, Δάφνη, Ροβιές, Μηλιές, Ψαροπούλι, Πευκί, Αβγαριά, Στροφυλιά,
Κοκκινομηλιά, Κρυονερίτης, Αχλάδι,
Κοτσικιάς, Αγία Άννα, Βασιλικά, Γούβες, Καστρί, Καματριάδες, Γαλατσάδες, Καστανιώτισσα, Γαλατσώνα, Γερακιού, Αγριοβότανο, Ελληνικά, κοντά
στο Αρτεμίσιο και το Ασμήνιο, ήταν κάποιοι από τους δεκάδες οικισμούς που
βρέθηκαν στο πέρασμα της πυρκαγιάς
και εκκενώθηκαν από τις Αρχές μετά
από εισήγηση της Γ.Γ.Π.Π. ενώ ο απολογισμός της περιβαλλοντικής καταΦΩΤΟ: ΥΠΑΡΧ/ΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
στροφής ήταν ανυπολόγιστος, καθώς
η φωτιά μαινόταν μέσα σε συμπαγές
ΦΘΙΩΤΙΔΑ > 02 Αυγούστου Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε παρθένο πευκοδάσος. Ανθρώπινο τείχος από έλληνες
στην κορυφογραμμή του όρους Όρθρυς, κοντά στο χω- πυροσβέστες, ξένες αποστολές, εθελοντές και πολίτες
ριό Λογγίτσι της Στυλίδας, αλλά και στην Μακρακώμη. σχηματίστηκε περιμετρικά των οικισμών προκειμένου να
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μαρα- ανακόψουν την ξέφρενη πορεία των πολλαπλών πύρινων
θώνια μάχη προκειμένου να αποτρέψουν τη διεύρυνση μετώπων και των αναζωπυρώσεων. Συνολικά επιχείρητου μετώπου της πυρκαγιάς προς τις περιοχές Ανάβρας σαν 892 πυροσβέστες με 50 ομάδες πεζοπόρων τμημάΜαγνησίας, Νεοχώρι Δομοκού και Νεράιδα Στυλίδας. Συ- των, 232 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων
νολικά επιχείρησαν περισσότερα από 25 οχήματα με 100
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, πέντε ομάδες πεζοπόρων
τμημάτων και περιοδικά έξι εναέρια μέσα (2 Canadair, 2
PZL και 2 Ε/Π). Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν επιχειρησιακά
από τις ΠυροσβεστικέςΥπηρεσίες Τρικάλων, Λάρισας,
Βόλου, Καρδίτσας και Λειβαδιάς.
ΜΕΣΣΗΝΙΑ > 02-04 Αυγούστου Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Βασιλίτσι του
Δήμου Πύλου-Νέστωρος, και Μέλπεια Μεσσηνίας όπου
για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων σε ασφαλές σημείο.
Συνολικά επιχείρησαν 66 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με
23 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ενώ περιοδικά επιχείρησαν εννέα εναέρια μέσα (3 Ε/Π και 6 Α/Φ),
συμπεριλαμβανομένων των Α/Φ της Κροατίας και της
Ισπανίας.
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που είχαν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα: 40 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Κύπρο, 100 πυροσβέστες από
την Ουκρανία, 112 πυροσβέστες και 23 οχήματα από την
Ρουμανία, 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και ένα ασθενοφόρο από τη Σερβία, 75 πυροσβέστες με 30 οχήματα
από την Σλοβακία, 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα από
Πολωνία, από Μολδαβία 25 πυροσβέστες με 4 οχήματα,
ενώ στην περιοχή βρέθηκε το κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Στο πεδίο της αεροπυρόσβεσης επιχείρησαν περιοδικά 21 Ε/Π συμπεριλαμβανομένων 2 Ε/Π
από την Ελβετία, 2 Ε/Π της Αεροπορίας Στρατού Αιγύπτου, 4 Ε/Π της Ελληνικής Αεροπορίας Στρατού, 2 Ε/Π
από τη Σερβία, 2 Ε/Π από Ελβετία, και 2 Ε/Π ως συντονιστικά καθώς και 8 Α/Φ συμπεριλαμβανομένων 3 Α/Φ
από τη Γαλλία και 2 Α/Φ από το Ισραήλ. Συνδρομή παρείχαν το Λιμενικό Σώμα το οποίο μετέφερε σε ασφαλή
σημεία περισσότερους από 1200 πολίτες, ο Ελληνικός
Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές πυροσβέστες
και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑΣ & ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
> 03-11 Αυγούστου. Στην Αρχαία Ολυμπία οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη απέναντι στους
ισχυρούς ανέμους και στις συνεχείς αναζωπυρώσεις
προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να το
κρατήσουν μακριά από τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο και τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας, αλλά και σε περιοχές του γειτονικού νομού
Αρκαδίας. Σε περισσότερους από 30 οικισμούς δόθηκε
εντολή για προληπτική εκκένωση, κατόπιν εισηγήσεως
του Π.Σ., μεταξύ των οποίων Γορτυνία, Ράχες, Νεοχώρι,
Λαμπέτι, Αμπελώνας, Άγιος Γεώργιος, Κολίρι, Ελαία,
Καλλιθέα, Βασιλάκι, Υψηλό, Άσπρα Σπίτια, Ξηρόκαμπος,
Αμπάρι, Κρυονέρι, Λάλα, Δούκα, Λάσδικα και Νεμούτα.
Οι χερσαίες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχυμένες από

Γάλλους και Γερμανούς πυροσβέστες, επιχείρησαν σε
δύσβατα κυρίως σημεία γύρω από τις περιοχές Φαναράκι, Καστράκι, Πυρρή, Λώτη, Λιοδώρα, Χρυσοχώρι και
Δάφνη του Δήμου Γορτυνίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εξάπλωσης του μετώπου στο όρος
Μαίναλο. Συνολικά επιχείρησαν 578 πυροσβέστες, με
30 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 181 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω
του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και
συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα από την
Τσεχία, 21 πυροσβέστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, από
τη Γαλλία 139 πυροσβέστες με 38 οχήματα και από τη
Γερμανία 57 πυροσβέστες με 18 οχήματα καθώς και
ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Στην περιοχή βρέθηκε το 2ο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 5 Ε/Π και 23 Α/Φ συμπεριλαμβανομένων
3 Α/Φ της Γαλλίας, 1 Α/Φ της Κροατίας και 1 Α/Φ της
Ισπανίας, καθώς και του Beriev-200. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. Τον συντονισμό των πυροσβεστικών
δυνάμεων είχε ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΣ
Στέφανος Κολοκούρης.

ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ > 04-10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Οι παρυφές της Πάρνηθας πααδόθηκαν στις φλόγες, πυρπολώντας αμέτρητα
στρέμματα δάσους, οικίες και επιχειρήσεις στις περιοχές
Βασιλικά, Δροσοπηγή, Καπανδρίτι, Αφίδνες, Ιποκκράτειο
Πολιτεία Πευκόφυτο, Σφενδάλη Μαλακάσας, Λίμνη Μαραθώνα, Καλέντζι, για τις οποίες εστάλησαν μηνύματα
εκκένωσης προς τους κατοίκους μέσω του 112, ενώ για
τις περιοχές Βαρνάβα, Κάλαμο, Μαρκόπουλο, Ωρωπό,
Μήλεσι ή Αγίους Αποστόλους, εστάλησαν οδηγίες αυτο-
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ΦΩΤΟ: ΕΘ. ΠΥΡΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

προστασίας και παραμονής σε ετοιμότητα. Η πυρκαγιά
εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Άνω Βαρυμπόμπη
και η περίμετρός της περιελάμβανε το ρέμα της Χελιδονούς, τους Θρακομακεδόνες, τις Αχαρνές, το Ολυμπιακό Χωριό, τις Αδάμες το Κρυονέρι, την Ιπποκράτειο
Πολιτεία, το Πευκόφυτο Αγίου Στεφάνου και τη Σταμάτα,
περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων. Η
Εθνική Οδός στο ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και στη
Μαλακάσα παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα με
πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, για λόγους ασφαλείας,
αλλά και εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών ορατότητας.
Αρκετές επιχειρήσεις-εργοστάσια στον παράδρομο της
Εθνικής Οδού, στο ύψος των διοδίων και στην περιοχή
του Αγίου Ανδρέα παραδόθηκαν στις φλόγες σημειώνοντας ισχυρότατες εκρήξεις και ενισχύοντας την ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Από την πυρκαγιά που πλησίασε
απειλητικά, κινδύνεψε και ο 6ος Π.Σ. Αθηνών στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά σώθηκε χάρη στο πείσμα και στην
αυταπάρνηση 14 πυροσβεστών (Δοκίμων Ανθυποπυργών, Πυροσβεστών, Εθελοντών και Εποχικών), που τον
υπερασπίστηκαν όταν οι φλόγες έφθασαν στο κατώφλι
του. Από την πύρινη λαίλαπα δε γλίτωσε ούτε το Πυροφυλάκειο Κατσιμιδίου, ούτε το Εποχικό Κλιμάκιο Δροσοπηγής στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Σε κοινή ενημέρωση υπό
τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων, ο Πύραρχος και Μετεωρολόγος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, αναφε-
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Γρεβενών, αλλά και χορτολιβαδική-δασική περιοχή στον
Πολύμυλο Κοζάνης, δοκιμάστηκαν από πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν. Συνολικά επιχείρησαν στην Χαλκιδική
57 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 2 ομάδες πεζοπόρων
τμημάτων, 20 οχήματα 1 Ε/Π και 1 Α/Φ, στα Γρεβενά 27
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 14 οχήματα και 2 Α/Φ και στην Κοζάνη 25 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων
και 10 οχήματα.

ρόμενος στην επικινδυνότητα των ημερών, δήλωσε ότι
η χώρα μας διανύει τον ισχυρότερο σε ένταση και διάρκεια καύσωνα των τελευταίων 30 ετών, ενώ υπογράμμισε
ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ομοιάζουν με εκείνες
που επικράτησαν στην περιοχή του Ματιού Αττικής, στις
23 Ιουλίου του 2018 και σε συνδυασμό με τον ισχυρό
καύσωνα που επικρατεί αποτελούν συνθήκες ιδιαίτερα
επικίνδυνες για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Συνολικά
επιχείρησαν 520 πυροσβεστικού υπάλληλοι με 150 οχήματα,40 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν
περιοδικά 6 Ε/Π συμπεριλαμβανομένου και 1 Ε/Π της Αε-

ροπορίας Στρατού, 1 Ε/Π για μεταφορά υδατοδεξαμενής,
1 Ε/Π της ΕΛ.ΑΣ. ως συντονιστικό καθώς και 7 Α/Φ, εκ
των οποίων 2 Α/Φ από τη Σουηδία. Συνδρομή παρείχαν
ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα, η ΕΛ.ΑΣ.,
εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. Στο σημείο εγκαταστάθηκε το
κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ επιπλέον
ενισχύσεις επίγειων και εναερίων δυνάμεων διατέθηκαν
μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας καθώς και μέσω διμερών συμβάσεων από Κύπρο,
Γαλλία, Σουηδία, Ρουμανία, Λιθουανία, Κροατία, Ελβετία,
Κατάρ, Κουβέιτ και Ισραήλ. Το έργο των πυροσβεστικών
δυνάμεων κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών συντόνισε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > 04 Αυγούστου Η
Τορώνη Σιθωνίας Χαλκιδικής, η Δημοτική Ενότητα Γαλλικού Κιλκίς, ο Δίλοφος του Δήμου Βοΐου, η Δεσκάτη

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ > 03-11 Αυγούστου Οι
Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση των οικισμών Καστανιά, Καρυούπολη, Μοναστηράκι, Αγίους Θεοδώρους,
Βράχο, Δεσύλλα, Παραπούγκι και Καρνάσι, λόγω της
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης,
η οποία λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών, πήρε
γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η πυρκαγιά κατέκαυσε
δασική έκταση στο βουνό Τετράζιο-Αγριλόβουνο με
πολλές εστίες και μεγάλο μέτωπο με ανοδική πορεία, σε
δύσβατη περιοχή. Συνολικά επιχείρησαν 88 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 25 οχήματα,
ενώ περιοδικά επιχείρησαν από αέρος 1 Ε/Π και 7 Α/Φ,
συμπεριλαμβανομένων των Α/Φ της Κύπρου, της Κροατίας και της Ισπανίας. Συνδρομή παρείχαν ο Ελληνικός
Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.
ΦΩΚΙΔΑ > 05 Αυγούστου Ανεξέλεγκτες διαστάσεις
πήρε η πυρκαγιά στον Δήμο Δωρίδας στη Φωκίδα με
σημείο έναρξης το χωριό Ελαία, προχωρώντας προς την
Καλλιθέα, Δαφνοχώρι, Τολοφώνα και το χωριό Άγιος
Σπυρίδωνας στον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δημιουργήθηκε ενιαίο μέτωπο προς τις
περιοχές Ερατεινή και Πάνορμο. Με μηνύματα μέσω του
112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι
κάτοικοι που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δωρίδας, εκκένωσαν για προληπτικούς λόγους τις
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οικίες τους και μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια των Αρχών
σε ασφαλή σημεία. Χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δημιούργησαν αντιπυρικές
ζώνες μέσα στη χαμηλή βλάστηση και τις ελιές συνδράμοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνολικά
επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων
τμημάτων, 8 οχήματα και 1 Ε/Π.
ΒΙΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ > 16-25 Αυγούστου Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, κατακαίγοντας παρθένο δάσος
στο όρος Πατέρα. Μάχες με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις
έδωσαν πολυάριθμες επίγειες και εναέριες δυνάμεις για
αρκετές μέρες στο εκτεταμένο πύρινο μέτωπο, ενώ αρκετές φορές ενεργοποιήθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112, προκειμένου οι πολίτες να προβούν σε οργανωμένη απομάκρυνση από τους οικισμούς Βενίζα, Άγιος
Γεώργιος, Παλαιοχώρι, Αγία Παρασκευή, Κρύο Πηγάδι,
Μικρό και Μέγα Βαθυχώρι, και Βίλια. Για την οριοθέτηση
και κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνολικά επιχείρησαν 461
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πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων εννέα ομάδων
πεζοπόρων τμημάτων και του ΜΕΤΠΕ, 166 οχήματα και
143 πυροσβέστες με 46 οχήματα από την Πολωνία. Στην
περιοχή ενεργοποιήθηκε ομάδα ΣμηΕΑ του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ για τη συνδρομή στο συντονισμό των
δυνάμεων διατέθηκε το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο
ΟΛΥΜΠΟΣ. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιηθήκαν
περιοδικά 9 Ε/Π και 8 Α/Φ.. Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο
«Δευκαλίων» με την διάθεση πέντε ομάδων πεζοπόρων
τμημάτων, ενώ συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις
πυροσβεστικές δυνάμεις συντόνιζε με φυσική παρουσία
στο επιχειρησιακό πεδίο, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού
Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης, ενώ
με διαταγή του, Ειδικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη στην πληγείσα
περιοχή προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης
της πυρκαγιάς.
Κατόπιν εντολής του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας

και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής
την Υπηρεσία Copernicus/Emergency
Management Service – Mapping της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη χαρτογράφηση της πληγεισών περιοχών
Ρόδου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανατολικής
Μάνης, Διαβολίτσι Μεσσηνίας, Φωκίδας,
Αττικής και Ευβοίας, προς υποβοήθηση
του έργου των φορέων που εμπλέκονται
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και στη διαχείριση των συνεπειών του
φαινομένου.
Μετά από ατελείωτες ώρες άνισης μάχης στον πόλεμο με τη φωτιά, αξίζει
σε όλους τους Μαχητές, Πυροσβέστες,
Εθελοντές, Στρατιώτες, Αστυνομικούς,

μέλη του Λιμενικού Σώματος και στους Απλούς Πολίτες, που κόντρα στις συνθήκες και τις δυνατότητες, δεν υποχώρησαν, αλλά
αψήφησαν τον κίνδυνο για να προστατεύσουν τους συμπολίτες
τους και το φυσικό περιβάλλον, τουλάχιστον ένα ειλικρινές «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», το οποίο κι αυτοί με τη σειρά τους ανταποδίδουν στον
κόσμο που με περισσή αγάπη και δικά τους έξοδα, στρατολογημένοι από τη συνείδησή τους μόνο, συγκέντρωσαν εθελοντικά
φάρμακα, φαγητό, νερό, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι άλλο ένιωθαν ότι θα μπορούσε να τους είναι χρήσιμο, και έγιναν κι αυτοί
ανεκτίμητοι σύμμαχοί τους την ώρα του «πολέμου» με τις φλόγες.
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