Πυροσβεστικό μέτωπο
Όλυμπος  6 Ιανουαρίου

Το Σάββατο 6 Ιανουαρίου, στις 10:45π.μ., η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για τη διάσωση της ορειβάτη Ε.Τ.D. 35 ετών, υπηκόου της Π.Γ.Δ.Μ., ύστερα από πτώση της σε δύσβατο σημείο,
στη θέση Λούκι Στεφανιού στον Όλυμπο σε υψόμετρο 2700μ.
Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα διάσωσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την 2η Ε.Μ.Α.Κ. με 11 πυροσβεστικούς υπαλλήλους,

καθώς και με τη συμμετοχή εθελοντών ορειβατών και της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Μετά από πολύωρη επιχείρηση, η τραυματισμένη ορειβάτης
μεταφέρθηκε στο καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης», όπου
και παρελήφθη, κατά τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, από
ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και διακομίστηκε στο
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μαρίνα Αλίμου  7 Ιανουαρίου
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της
Κυριακής 7 Ιανουαρίου, στο τουριστικό-επιβατηγό σκάφος «ΜΑΥΑΜΑ», το
οποίο βρισκόταν πρυμνοδετημένο και
χωρίς επιβάτες, στην προβλήτα 7, της
μαρίνας Αλίμου. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Α Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού και
άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη
της Λιμενικής Αρχής και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
με δέκα πυροσβεστικούς υπαλλήλους,
που ξεκίνησαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Το «MAYAMA»
ρυμουλκήθηκε για λόγους ασφαλείας
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EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της μαρίνας
Αλίμου, όπου παρά τις προσπάθειες πυρόσβεσης, που συνεχίστηκαν από το πλωτό σκάφος «ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ», του Πυρο-

σβεστικού Σώματος, τελικά μισοβυθίστηκε. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ούτε παρατηρήθηκε
θαλάσσια ρύπανση.

Αθήνα  7 Ιανουαρίου
EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιανουαρίου, σε διαμέρισμα 3ου ορόφου, απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην περιοχή των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο ποδοσφαιρικός αγώνας
των ομάδων Παναθηναϊκός-Πλατανιάς. Στο εσωτερικό του δώματος δεν υπήρχαν ένοικοι. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχείρησαν εννέα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τρία οχήματα, από τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Καλλιθέα  13 Ιανουαρίου
Στις 05:38π.μ του Σαββάτου, στις 13 Ιανουαρίου, ο 5ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε στέγη πρόνοιας ηλικιωμένων, επί της οδού Αγ. Αποστόλων, στην Καλλιθέα Αττικής. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. η Μ.Π. 55 ετών και η Ε.Β. 68
ετών. Στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός
τους. Για προληπτικούς λόγους, οι υπόλοιποι δέκα τρόφιμοι παρελήφθησαν από το Ε.Κ.Α.Β. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 24 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ οχήματα.

Βόλβη  14 Ιανουαρίου
Πολυήμερη ήταν η επιχείρηση αναζήτησης των δύο
αγνοούμενων ατόμων στη λίμνη Βόλβη, του Νομού
Θεσσαλονίκης, η βάρκα των οποίων ανετράπη στις 14
Ιανουαρίου. Η σορός του άτυχου ψαρά, Η.Κ. 70 ετών,
εντοπίστηκε και ανασύρθηκε στις 15 Ιανουαρίου, ενώ
του άλλου ατόμου, Ν.Σ. 40 ετών, δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί. Το Πυροσβεστικό Σώμα συμμετείχε στις έρευνες με 16 πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με
έξι οχήματα και μια διασωστική λέμβο, από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρού, την 1η και την 2η Ε.Μ.Α.Κ.
Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό τους συμμετείχε και
το μη στελεχωμένο αεροσκάφος του Πυροσβεστικού
Σώματος (drone) τύπου EOS mini UAV SYSTEM, καθώς
και ομάδα ατόμων της Ελληνικής ομάδας Διάσωσης.
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Θεσσαλονίκη  21 Ιανουαρίου

Στις φλόγες παραδόθηκε λίγο μετά την Ω/15:15μμ. στις 21
Ιανουαρίου, το διώροφο διατηρητέο κτίριο, επί της Λεωφόρου Στρατού 19 και Σαρανταπόρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το κτίριο που στέγαζε τα τελευταία χρόνια-από τον Μάιο του
2008-την κατάληψη Libertatia, πυρπολήθηκε από αγνώστους

κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία. Στο
έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 24 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ οχήματα, όμως παρά την άμεση επέμβαση της
πυροσβεστικής, καταστράφηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες, στο κτίριο εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν συγκεντρωμένοι άνθρωποι.

Νίκαια  31 Ιανουαρίου

EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

EUROKINISSI/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης,
31 Ιανουαρίου, στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς
Μητρόπολης Νίκαιας, επί της οδού Πέτρου Ράλλη.
Στην κατάσβεσή της συμμετείχαν 20 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ οχήματα, από τον 1ο και 3ο
Π.Σ. Πειραιά, με ενίσχυση από Σταθμούς της Αθήνας, ενώ σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν ο Σ.Ε.
83 ετών και η Κ.Π. 71 ετών. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο.

Θεσσαλονίκη  3 Φεβρουαρίου

Λίγο πριν το μεσημέρι στις 3 Φεβρουαρίου, προσήλθε στον 2ο
Π.Σ. Θεσσαλονίκης, ένοικος καταστήματος ένδυσης-υπόδησης,
που βρίσκεται έναντι του Σταθμού, στην οδό Μοναστηρίου 161
και κάλεσε σε βοήθεια, για πυρκαγιά στο πατάρι του καταστήματος. Άμεσα επενέβησαν στον κατακλυσμένο από καπνούς
χώρο, τρία οχήματα με δώδεκα πυροσβεστικούς υπαλλήλους

και απομάκρυναν ένα νεαρό άτομο με κινητικά προβλήματα,
το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Η δυσκολία πρόσβασης στον καιόμενο χώρο, που
ήταν γεμάτος με μεγάλες ποσότητες υλικών, δυσχέρανε την
επέμβαση, αλλά χάρη στην άμεση και συντονισμένη επιχείρηση αποφεύχθηκαν ακόμη και τραυματισμοί.

Θεσσαλονίκη  11 Φεβρουαρίου
Στην κορυφή του Λευκού Πύργου ανέβηκε ο συνάδελφος Π.Π.Υ. Μόκος
Δημήτρης, το πρωινό της 11ης Φεβρουαρίου, όταν το περιπολικό 1-20 του 1ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, κλήθηκε να επέμβει για την απεμπλοκή της ελληνικής σημαίας από τον
ιστό της, λόγω των ισχυρών ανέμων
κατά το προηγούμενο βράδυ. Η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία και ανέδειξε για μια ακόμη φορά το «εύψυχον»
των πυροσβεστικών υπαλλήλων! Η
υπηρεσία μας κλήθηκε μετά από αίτημα του Στρατού, το οποίο έλαβε έγκριση
από τον Διοικητή του σταθμού, Αντιπύραρχο Αθανάσιο Παπαθανασίου.
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Κομοτηνή  26 Φεβρουαρίου
Στο κατάλευκο από χιόνι δάσος της Νυμφαίας,
κλήθηκε να επέμβει το απόγευμα της Δευτέρας
26 Φεβρουαρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κομοτηνής. Όχι για κάποιο ατύχημα ή για απεγκλωβισμό ανθρώπου, αλλά για…κατάσβεση
πυρκαγιάς! Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε κολώνα
μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και δεν άργησε
να δημιουργήσει μια μικρή εστία στη χιονισμένη
μεν, αλλά δασώδη περιοχή.
Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της Π.Υ. Κομοτηνής, με δύο πυροσβεστικούς υπαλλήλους, που
αντιμετώπισαν άμεσα το συμβάν.

Αχαρναί  27 Φεβρουαρίου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι της 27ης Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων «Divine Hall», στη λεωφόρο Πάρνηθας στις Αχαρνές και άμεσα επιχείρησαν 16
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα, από τον 6ο
Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Η πυρκαγιά που ξεκίνησε
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από τον ηλεκτρικό πίνακα, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ
οι συνάδελφοι του 6ου Π.Σ. έλαβαν τα συγχαρητήρια από
τους ιδιοκτήτες και τους γείτονες, για την γρήγορη και αποτελεσματική τους επέμβαση, που αποσόβησε το ενδεχόμενο της ολοσχερούς καταστροφής.

