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δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ: Πρωϊνός Τύπος

ΜΑΡΟΥΣΙ > 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε
διαμέρισμα τρίτου ορόφου, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου
19, στο Μαρούσι, όπου έμεναν τρεις ενήλικες και τρία παιδιά κινεζικής καταγωγής, οι οποίοι όμως πρόλαβαν και βγήκαν σώοι πριν από την άφιξη της πυροσβεστικής εξόδου.
Ωστόσο, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει
γερανοφόρο όχημα για να κατεβάσει από το δώμα, στον 5ο
όροφο, μια ηλικιωμένη που είχε εγκλωβιστεί και κινδύνευε
κυρίως από τον πυκνό καπνό. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο
από 18 πυροσβεστικούς υπαλλήλους του 9ου και του 6ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, που έσπευσαν στο σημείο
με έξι οχήματα, αλλά το διαμέρισμα υπέστη σοβαρές ζημιές.

ΣΕΡΡΕΣ > 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ > 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 66ο χλμ. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, της Εγνατίας Οδού, αργά το βράδυ της
12ης Ιουλίου, έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. φορτηγού οχήματος και Ι.Χ. βυτιοφόρου. Η πυροσβεστική έξοδος της Π.Υ.
Ηγουμενίτσας με τη χρήση διασωστικής σειράς, απεγκλώβισε τραυματισμένο τον οδηγό του Ι.Χ. φορτηγού. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες
και πέντε οχήματα.

Περί ώρα 06:00, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για παροχή βοηθείας σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε, όταν
ανατράπηκε υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Δράμας στο
135ο χλμ. της επαρχιακής οδού Δράμας-Θεσσαλονίκης,
στο ύψος του χωριού Συμβολή, του Δήμου Αμφίπολης, του
Νομού Σερρών. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με έξι πυροσβεστικά οχήματα, από την Π.Υ. Σερρών και το Π.Κ. Ροδολίβους. Στο λεωφορείο επέβαιναν ο
οδηγός και 13 επιβάτες, οι οποίοι ελαφρά τραυματισμένοι
μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Δράμας.

ΦΩΤΟ: Eurokinissi Γιώργος Κονταρίνης

ΦΩΤΟ: Εθελ. Πυροσβέστης Μύρων Μουρατίδης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
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ΑΧΑΡΝΑΙ > 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 11:33 το πρωί, στις 20 Ιουλίου σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο με παλέτες, επί της
οδού Μονοματίου 12, στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Από την
πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στα προϊόντα της αποθήκης, καθώς και σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά
20 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με οκτώ οχήματα, από τον
6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και από τους όμορους
Σταθμούς, ενώ από αέρος επιχείρησε ρίψεις νερού ένα
ελικόπτερο Sikorsky S-64. Την επόμενη ημέρα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε παρακείμενο βιομηχανικό κτίριο χρωμάτων και διαλυτών, επί της οδού Μονοματίου 15. H Υπηρεσία
μας ειδοποιήθηκε στις 07:15 το πρωί και στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 11
οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές
ζημιές στον εξοπλισμό και στα προϊόντα του κτιρίου.

ΚΕΡΚΥΡΑ > 20 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ, στις 20 Ιουλίου, σε
οικία στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Παρά την δυσκολία
πρόσβασης, λόγω της ρυμοτομικής διαρρύθμισης στους
στενούς δρόμους της πόλης, στο σημείο έσπευσαν δύο
οχήματα και πέντε πυροσβεστικοί υπάλληλοι του 1ου Π.Σ.
Κέρκυρας, οι οποίοι κατάφεραν άμεσα να ελέγξουν την
πυρκαγιά, χωρίς να εξαπλωθεί στις παρακείμενες οικίες
και χωρίς να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές.
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ΦΩΤΟ: Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ > 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΝΙΑ > 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 03:51 το πρωί, σε κηροποιείο, επί
της οδού Πλαταιών στο Μεταξουργείο, του δήμου Αθηναίων.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στον
εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις και στα προϊόντα της επιχείρησης
καθώς και σε τέσσερα παρακείμενα σταθμευμένα οχήματα. Στο
έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 30 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με 11 οχήματα, από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και τους όμορους Σταθμούς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 21:09 το βράδυ, σε κτίριο
του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, επί της οδού Στρατηγού
Τζανακάκη, όπου στεγαζόταν το Πολεμικό Μουσείο Χανίων. Από την πυρκαγιά προκληθήκαν εκτενείς υλικές
ζημιές στο κτίριο. Το εξωτερικό μέρος του κτιρίου έχει
υποστεί ζημιές, αλλά παραμένει όρθιο, ενώ ολοσχερώς
καταστράφηκαν η οροφή και όλοι οι εσωτερικοί χώροι,
που ήταν κυρίως ξύλινες κατασκευές. «Χάθηκε ένα σπάνιο μνημείο αρχιτεκτονικής και μεγάλης αξίας για την
πόλη», δήλωσε ο δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας
που βρέθηκε στο σημείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στο
κτίριο δεν υπήρχε μουσειακό υλικό, αλλά πιθανώς μόνο
κάποια αρχεία. Στην ολονύχτια μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 13 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε οχήματα,
οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά ώστε να
μην επεκταθεί στον γειτονικό Δημοτικό Κήπο της πόλης,
το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς και σε στρατιωτικές
κατοικίες που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση.

ΦΩΤΟ: Eurokinissi Λευτέρης Πούλιος

ΣΚΟΠΕΛΟΣ > 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
Έπειτα από ολονύχτιες προσπάθειες, τέθηκε υπό έλεγχο η
πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα στη θέση «Τρία Πευκάκια» στην περιοχή Αμάραντος στη Σκόπελο, χωρίς να λάβει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αλλά και να απειλήσει μεγάλο μέρος
από τα πευκοδάση του νησιού. Η φωτιά είχε δύο μεγάλα μέτωπα
και κατευθυνόταν προς τον Αγνώντα, καίγοντας πευκοδάση
και απειλώντας να επεκταθεί προς το εσωτερικό του νησιού. Η
άμεση κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης και
η επιχείρηση με επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, έφεραν αποτελέσματα και αποσοβήθηκε ο κίνδυνος της
ολοκληρωτικής καταστροφής. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οχτώ
πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα και μια ομάδα
πεζοπόρο τμήμα, ενώ οι δυνάμεις ενισχύθηκαν από τις όμορες
Υπηρεσίες. Συνολικά επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 10 οχήματα
και 21 άτομα πεζοπόρο τμήμα.
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ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ Βασίλης Ψωμάς

ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ > 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 15:35μ.μ. σε βιοτεχνικό
χώρο επεξεργασίας χάρτου, στη συμβολή των οδών Παναγή Τσαλδάρη και Δημοκρατίας στο Κιάτο, του δήμου
Βέλου-Βόχας, στο νομό Κορινθίας. Από την πυρκαγιά
προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε εξοπλισμό και σε
προϊόντα της επιχείρησης, ενώ στο έργο της κατάσβεσης
συμμετείχαν 25 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 10 οχήματα.

ΚΙΝΕΤΑ-ΜΕΓΑΡΑ-ΓΑΛΗΝΗ > 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΙ-ΡΑΦΗΝΑ > 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μεγάλης έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο πευκοδάσος της περιοχής «Αέρας», τις μεσημεριανές ώρες της Δευτέρας 23 Ιουλίου, στα Γεράνεια Όρη. Στην ευρύτερη περιοχή
έπνεαν ενισχυμένοι δυτικοί-βορειοδυτικοί, άνεμοι με ριπές
έντασης επτά μποφόρ, οι οποίοι συνετέλεσαν στην εξάπλωση
της πυρκαγιάς. Μέσα σε αντίξοες συνθήκες, με τους ισχυρούς
και συνεχώς μεταβαλλόμενους ως προς τη φορά ανέμους, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία έδινε προτεραιότητα στις κατοικημένες περιοχές και στην προστασία των κατοίκων, ζητώντας να
απομακρυνθούν από την περιοχή, με εκκένωση των οικισμών
Πανόραμα 1 και 2, Γαλήνη και Μαρούλα. Οι φλόγες οδήγησαν
σε κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, από το 37ο
μέχρι το 57o χλμ. Αρχικά κινητοποιήθηκαν 15 οχήματα με 35
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ άμεσα οι δυνάμεις ενισχύθηκαν από όμορες Πυροσβεστικές Διοικήσεις. Συνολικά επιχείρησαν 50 οχήματα με
110 πυροσβέστες, 40 άτομα πεζοπόρο τμήμα, τέσσερα Α/Φη
Canadair CL-415, ένα Α/Φος Canadair CL-215, δύο Ε/Π CH-47
Chinook, τρία Ε/Π Sikorsky S-64 και δύο Ε/Π Super Puma του
Π.Σ. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν οι
ένοπλες δυνάμεις με τρεις γαιοπροωθητήρες και ένα Α/Φος
C-27 για τη μεταφορά 30 πυροσβεστών (πεζοπόρο τμήμα)
από τη Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Αττικής με έξι υδροφόρες
και δύο ερπυστριοφόρα οχήματα, ο δήμος Μεγαρέων με επτά
υδροφόρες και δύο ερπυστριοφόρα οχήματα, ο δήμος Λουτρακίου με τέσσερις υδροφόρες, τρία εθελοντικά πυροσβεστικά
οχήματα και δύο φορτωτές και ο δήμος Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης με ένα εθελοντικό πυροσβεστικό όχημα.

Στις 23 Ιουλίου η χώρα μας έζησε την πιο φονική
και καταστροφική δασική πυρκαγιά στην ιστορία της,
που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και συντάραξε τη χώρα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες
απογευματινές ώρες, στην περιοχή Καλλιτεχνούπολη
του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Αττικής, έφτασε μέσα
σε λίγη ώρα στο Μάτι. Στην κατάσβεση έλαβαν μέρος
196 πυροσβέστες με 96 οχήματα, 90 άτομα πεζοπόρο,
12 εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα με 25 εθελοντές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχείρησαν οι
πυροσβέστες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με ιδιαίτερα
υψηλό πυροθερμικό φορτίο και ισχυρούς ανέμους, οι
οποίοι δυσχέραιναν το επιχειρησιακό έργο. Οι έρευνες
για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίστηκαν τις
επόμενες ημέρες από περιπολίες πεζοπόρων τμημάτων,
μέσα κλίμα πένθους και βαρύτατης θλίψης. Από αέρος
επιχείρησαν έξι Α/ΦΗ Canadair και τέσσερα ε/Π, ενώ
ως βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προσήλθαν δύο αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης από την Ιταλία και την Ισπανία και ένα
αεροσκάφος από τη Ρουμανία, καθώς επίσης και αποστολή 65 ατόμων από την Κύπρο. Συμμετείχαν επίσης
οι Ένοπλες Δυνάμεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντικές οργανώσεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό
Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, ενώ πολύτιμη βοήθεια
και συμπαράσταση προσέφεραν τις επόμενες ημέρες
ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πολίτες, ιδιώτες-εθελοντές, εταιρείες και άλλοι φορείς.
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ΟΛΥΜΠΟΣ > 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
Για τη διάσωση δύο ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί
σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Στεφάνι Ολύμπου, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας στις 24 Ιουλίου. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα διάσωσης αποτελούμενη από 30 πυροσβεστικούς υπαλλήλους με οχτώ οχήματα από την Π.Υ.
Ελασσόνας, την Π.Υ. Κατερίνης και από τις 2η, 4η, 5η και 8η
Ε.Μ.Α.Κ. με τη συνδρομή των οποίων, διασώθηκε και μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης», ο Ζ.Δ. 52 ετών, ενώ οι προσπάθειες προσέγγισης
του δεύτερου ορειβάτη, Κ.Α. 42 ετών συνεχίστηκαν και
ολοκληρώθηκαν το επόμενο βράδυ με την ανάσυρση του,
χωρίς σημάδια ζωής.

ΑΘΗΝΑ > 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Έντονες βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν στις περιοχές
Κηφισιάς, Βριλησσίων, Μελισσίων και Αμαρουσίου του νομού Αττικής, κατά τις μεσημεριανές ώρες της 26ης Ιουλίου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
δέχθηκε 297 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια,
κυρίως κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώς και για παροχή
βοήθειας. Άμεσα συγκροτήθηκαν 35 συνεργεία με 105 πυροσβέστες και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 85 αντλήσεις
και τέσσερις μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

ΦΩΤΟ: Eurokinissi Βασίλης Ρεμπάνης

ΗΛΕΙΑ > 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Αυγούστου, από πυρκαγιές που ξέσπασαν, με διαφορά λίγων
ωρών, στην περιοχή της Αμαλιάδας. Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση με πεύκα, στη Δαφνιώτισσα Αμαλιάδας
και η δεύτερη ανάμεσα στις κοινότητες Γεράκι και Ανάληψη. Προληπτικά δόθηκε εντολή εκκένωσης του χωριού Δαφνιώτισσα,
προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος για τις ευπαθείς κυρίως ομάδες, ηλικιωμένους και παιδιά. Η φωτιά έφτασε έξω από τα
πρώτα σπίτια του χωριού, όμως με τις διαρκείς ενισχύσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων από όμορες περιοχές, κατάφεραν
να αναχαιτίσουν την πορεία της πυρκαγιάς προς το χωριό. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε έγκαιρα και το πύρινο μέτωπο εμφάνισε
καλύτερη εικόνα. Στο σημείο συνολικά επιχείρησαν 76 πυροσβεστικοί υπάλληλοι, 33 άτομα πεζοπόρο τμήμα, 38 οχήματα, δύο
οχήματα Ο.ΤΑ και πέντε μηχανήματα έργου, ενώ ρίψεις νερού από αέρος επιχείρησαν τρία ελικόπτερα, τύπου Super Puma,
Erickson και Chinook και τρία αεροσκάφη τύπου Canadair.

ΑΘΗΝΑ > 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ > 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ > 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε βιοτεχνική μονάδα ζωοτροφών, στην περιοχή Σπαθοβούνι,
στον Κουταλά Κορινθίας. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν
εκτενείς υλικές ζημιές στο εργοστάσιο, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 11 οχήματα, εθελοντικές ομάδες και υδροφόρες
του Δήμου Κορινθίων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 20ο χλμ. Ε.Ο. Καρπενησίου-Προυσού, έπειτα από εκτροπή και πτώση επιβατηγού αυτοκινήτου σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων. Στο
σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με οχτώ πυροσβεστικούς
υπαλλήλους από την Π.Υ. Καρπενησίου, οι οποίοι απεγκλώβισαν ελαφρά τραυματισμένα δύο άτομα, τον Κ.Γ. 73
ετών και την Κ.Π. 70 ετών.
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 07:40 το πρωί,
σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού
Πραξιτέλους 13, στο κέντρο της Αθήνας. Στο
σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις
από τον 1ο Π.Σ. Αθηνών και η πυρκαγιά τέθηκε
γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για τα γειτονικά κτίρια. Στην επιχείρηση
κατάσβεσης έλαβαν μέρος συνολικά 15 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με έξι οχήματα.

ΦΩΤΟ: Eurokinissi Γιάννης Σπυρούνης
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ATYXHMATA
ΦΥΣΙΚΕΣ

Τ Α Ϊ Λ Α Ν Δ Η > 1 Ι Ο ΥΛ Ι Ο Υ
Ζωντανά βρέθηκαν μετά από εννέα ημέρες τα δώδεκα αγόρια με τον προπονητή τους, που είχαν παγιδευτεί
στις 23 Ιουνίου μέσα σε πλημμυρισμένο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη. Τα δώδεκα παιδιά, ηλικίας από 11 έως 16 ετών, μέλη
ομάδας ποδοσφαίρου, μαζί με τον 25χρονο προπονητή
τους, είχαν εγκλωβιστεί στο σύμπλεγμα των σπηλιών Θαμ
Λουάνγκ, στην επαρχία Τσιάνγκ Ράι. Η υπόθεση των 12 παγιδευμένων αγοριών και του προπονητή τους ταξίδεψε σε
ολόκληρο τον κόσμο προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
Η επιχείρηση διάσωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω της
λάσπης, του νερού και της σφοδρής βροχής που συνεχιζόταν. Οι διασώστες, 18 δύτες, πέντε Ταϊλανδοί και 13 ξένοι,
όπως και πέντε μέλη των ειδικών δυνάμεων του Πολεμικού
Ναυτικού της Ταϊλάνδης, προσπαθούσαν να ανοίξουν έναν
στενό διάδρομο για να περάσουν δύτες μέσα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο. Αφότου παρείχαν στα παιδιά τροφή, πλούσια σε πρωτεΐνη,
σε υγρή μορφή, οι διασώστες ξεκίνησαν να λύσουν τον «γρίφο» του απεγκλωβισμού, αναζητώντας λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα. Λίγες ώρες πριν η
τραγική είδηση του θανάτου ενός Ταϊλανδού διασώστη που επιχειρούσε να
εφοδιάσει τα παγιδευμένα παιδιά με οξυγόνο, κατέβαλε τόσο τους παγιδευμένους όσο και τους εθελοντές που έπαιρναν μέρος σε αυτή την γιγαντιαία
διάσωση. Το σπήλαιο αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ταϊλάνδη, με ένα
δίκτυο δέκα και πλέον χιλιομέτρων. Για τον απεγκλωβισμό των 12 αγοριών και
του προπονητή εξετάστηκαν διάφορες λύσεις. Από την έξοδο με κατάδυση,
μέχρι τη δημιουργία τεχνητής εξόδου ή ακόμη και την παραμονή τους στο
σημείο μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά. Η λύση που προτάθηκε ήταν τελικά
η όσο το δυνατόν συντομότερη έξοδος των παιδιών από το σπήλαιο. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια άντλησης του νερού συνεχιζόταν κανονικά. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε την Κυριακή 8 Ιουλίου. Κάθε αγόρι έπρεπε να
φορέσει μάσκα και στολή κατάδυσης, ειδικά παπούτσια και κράνος. Μπροστά
και πίσω από κάθε παιδί βρίσκονταν δύο έμπειροι δύτες, με τον μπροστινό να
μεταφέρει τη φιάλη οξυγόνου του παιδιού, πέραν της δικής του. Οι δύτες καθοδηγούσαν τα παιδιά με τη βοήθεια ενός περασμένου σκοινιού για ολόκληρη
ΤΑΪΛΑΝΔΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ > 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο ΕΓ/ΟΓ πλοίο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» της ΑΝΕΚ LINES,
ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, οχτώ ναυτικά μίλια ανοιχτά των νήσων Ύδρας και Αγ. Γεωργίου. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από
το λιμάνι του Πειραιά για τα Χανιά, στις 22:00 το βράδυ της Τρίτης 28 Αυγούστου, μεταφέροντας 875 επιβάτες και 140μελές
πλήρωμα αλλά, από αδιευκρίνιστη αιτία, ξέσπασε φωτιά στο τρίτο γκαράζ. Για τον ασφαλή κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του
Πειραιά, άμεσα κινητοποιήθηκαν τα πυροσβεστικά πλοιάρια «ΠΟΥΛΙΟΣ» και «ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ», μαζί με μια ομάδα, έξι διασωστών, από την 1η Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και έντεκα πλοιάρια του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το πλοίο κατέπλευσε
στον Πειραιά στις 04:00 τα ξημερώματα και έδεσε στην ακτή Ξαβερίου. Σε πλήρη ετοιμότητα ανέμεναν 30 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι με δέκα οχήματα, δύο ομάδες 18 διασωστών, από την 1η Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και επτά ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Με την
άφιξη του πλοίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέδραμαν στην ασφαλή αποβίβαση των 875 επιβατών, διαδικασία η οποία
ολοκληρώθηκε περίπου στις 07:00 το πρωί. Η πρόσβαση στο γκαράζ δεν ήταν εύκολη, εξαιτίας της πυκνής τοποθέτησης και
διάταξης των φορτηγών και των οχημάτων, πολλά από τα οποία υπέστησαν ζημιές. Εστίες καπνού και ποσότητα νερού από
τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης, δυσχέραναν το έργο της κατάσβεσης, το οποίο ολοκληρώθηκε έπειτα από τρία 24ωρα
συνεχών επιχειρήσεων προσβολής των εστιών πυρκαγιάς, ενώ η ποσότητα νερού που έπεσε μέσα στο πλοίο του έδωσε μικρή
κλίση. Προς αποφυγή τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης τοποθετήθηκε, προληπτικά, πλωτό φράγμα πέριξ του πλοίου.

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ > ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κατά το θερινό δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και στο απόγειο της τουριστικής κίνησης,
το Κλιμάκιο Συντονισμού και Αεροδιακομιδών της Υ.Ε.Μ.Π.Σ.
κλήθηκε να συνδράμει σε πολλές περιπτώσεις λουόμενων και
παραθεριστών, οι οποίοι λόγω τραυματισμού, έχρηζαν άμεσης
και επείγουσας μεταφοράς σε νοσοκομεία. Σε συνεργασία του
Π.Σ. με το Ε.Κ.Α.Β. πραγματοποιήθηκαν συνολικά 13 H.E.M.S.
FLIGHTS (Helicopter Emergency Medical Service)-αεροδιακομιδές από Κασσάνδρα, Πολύγυρο, Σιθωνία. Αγ. Νικόλαο και
Πευκοχώρι Χαλκιδικής και από Κιλκίς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και
τρία παιδιά.
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