ΔΡΑΣΗ
ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ > 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά ξέσπασε τις απογευματινές ώρες της 3ης Σεπτεμβρίου, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή
Ζωγράφου, στην Αθήνα, επί της οδού Λοχαγού Ξηρογιάννη
24. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβεστικοί υπάλληλοι
με επτά οχήματα από τον 4ο και 12ο Π.Σ. Αθηνών. Η φωτιά
αντιμετωπίστηκε έγκαιρα, ενώ δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες
ζωές, καθώς οι ένοικοι της πολυκατοικίας κατέφυγαν στην
ταράτσα του κτιρίου για να αποφύγουν τους καπνούς που
είχαν κατακλύσει τον χώρο.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ > 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Έκρηξη σημειώθηκε από άγνωστη αιτία, σε μονοκατοικία
στα Γιάννενα, το πρωί της Κυριακής 9 Σεπτεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ολυμπιάδος και Μοσχοπόλεως. Η έκρηξη είχε
ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της οικίας και τον εγκλωβισμό του ενοίκου, ενός άνδρα 65 ετών, ο οποίος βρισκόταν
εκείνη την ώρα στο εσωτερικό του σπιτιού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από τους 1ο και
2ο Πυροσβεστικούς Σταθμούς Ιωαννίνων και την 5η Ε.Μ.Α.Κ.
με έναν διασωστικό σκύλο. Ύστερα από έρευνα εντοπίστηκε
εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμμια ο ιδιοκτήτης, ο οποίος
ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων.

ΦΩΤΟ:
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

ΑΘΗΝΑ > 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο επί της οδού Βορέου, στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, την Ω/14:44 του Σαββάτου, 22 Σεπτεμβρίου. Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο ενός
γραφείου στον πρώτο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος
και εξελίχθηκε ταχύτατα, με συνέπεια να εγκλωβιστούν εντός
του κτιρίου δέκα άτομα. Στο σημείο έσπευσαν 21 πυροσβέστες με 14 οχήματα, από τους 1ο, 4ο, 10ο και 12ο Π.Σ. οι οποίοι
απεγκλώβισαν τους πολίτες, δύο εκ των οποίων είχαν καταφύγει στην ταράτσα και ανέμεναν βοήθεια. Η πυρκαγιά τέθηκε
εγκαίρως υπό μερικό έλεγχο και κατασβέσθηκε πλήρως στις
Ω/18:05.

33

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2018/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΡΑΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ > 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρους του Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης, στις 07:50 το πρωί, επί της Λεωφόρου
Κνωσού, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου. Η πυρκαγιά, κάθε άλλο παρά συνηθισμένη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί,
γιατί η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες, έμελε να δοθεί σε πυκνοκατοικημένη αστική ζώνη, πλησίον ενός από
τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Κρήτης, του Βενιζελείου, αλλά και ενός δημοτικού σχολείου, που λόγω της ημέρας, δε
λειτουργούσε. Ταυτόχρονα όμως, ο βαθμός δυσκολίας ανέβηκε κατακόρυφα, μόλις έγινε γνωστό ότι στα κτίρια του
Πανεπιστημίου, συστεγάζονται η διοίκηση και τα εργαστήρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το Κοινωνικό Φαρμακείο
του δήμου Ηρακλείου και κυρίως η φοιτητική στέγη, για την οποία σε πρώτο χρόνο, δεν υπήρχαν ακριβείς πληροφορίες για τον σαφή αριθμό των φοιτητών που διέμενε σε αυτήν. Όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Κρήτης, τέθηκαν σε γενική επιφυλακή, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 85
πυροσβεστικοί υπάλληλοι, με 28 οχήματα και τρία Ε/Π, καθώς και υδροφόρες της Περιφέρειας Ηρακλείου αλλά και ιδιωτών. Επίσης, στο συμβάν μετέβη και συντόνισε το έργο της κατάσβεσης, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγος ΠΣ
Κωνσταντίνος Γιόβας, ο Επιχειρησιακός Συντονιστής Πειραιά, Υποστράτηγος ΠΣ Στέφανος Κολοκούρης και μια ομάδα
πέντε ατόμων της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Από την πυρκαγιά, προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις,
όμως χάρη στην έγκαιρη και αποτελεσματική δράση των πυροσβεστών και όλων των εμπλεκομένων, το συμβάν έλαβε
τέλος χωρίς κανένα τραυματισμό ή απώλεια ζωής και με τις μικρότερες δυνατές υλικές καταστροφές.

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ_ΔΩΡΙΔΑ > 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Το απόγευμα της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου, η Υπηρεσία μας κλήθηκε
για τον εντοπισμό 19 πεζοπόρων, έπειτα από αποπροσανατολισμό και
εγκλωβισμό τους σε δύσβατη περιοχή, στο φαράγγι της Σεργούλας, του
δήμου Δωρίδας, του νομού Φωκίδας. Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση,
εντοπίστηκαν στις 02:00 το πρωί και μεταφέρθηκαν σώοι σε ασφαλές
σημείο. Επιχείρησαν συνολικά δώδεκα πυροσβεστικοί υπάλληλοι με τέσσερα οχήματα, από την Π.Υ. Ναυπάκτου και την 6η Ε.Μ.Α.Κ. ενώ το συμβάν συντόνιζε ο Διοικητής της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπύραρχος
Ιωάννης Πετρούτσος.
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δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΩΤΟ:EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ

ΟΛΥΜΠΟΣ > 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΗΛΕΙΑ > 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία
μας για τη διάσωση ενός ορειβάτη σερβικής υπηκοότητας, ο οποίος είχε τραυματιστεί και βρισκόταν καθηλωμένος στην κορυφή του Ολύμπου, στη θέση «Κακόσκαλα», σε υψόμετρο 2.900 μέτρων. Αμέσως κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με έξι οχήματα, από
τις Π.Υ. Λιτοχώρου, Π.Υ. Κατερίνης, την 8η και 2η Ε.Μ.Α.Κ.
Οι διασώστες εντόπισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν στο καταφύγιο «Γιώσος Αποστολίδης», όπου και
διανυκτέρευσαν, ενώ η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε το πρωί της επόμενης μέρας, με τη μεταφορά
του 35χρονου, P.I., υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες
χιονόπτωσης και χαμηλής ορατότητας, στη θέση «Γκορτσιά» (υψόμετρο 1.100 μέτρων), όπου και παρελήφθη
από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 28
Σεπτεμβρίου, σε αγροτοδασική έκταση, πλησίον του ο οικισμού
Λέτρινα, στη Σπιάτζα της Ηλείας, ενώ δόθηκε οδηγία για εκκένωση των πρώτων σπιτιών του οικισμού και όχι όλης της περιοχής, για προληπτικούς λόγους. Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση
της Π.Υ. Πύργου και των όμορων Υπηρεσιών, με αποτέλεσμα
η πυρκαγιά να οριοθετηθεί γρήγορα και ο οικισμός να σωθεί,
με μερικές υλικές απώλειες, σε δυο αποθήκες και μάντρες περίφραξης. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς,
εκδηλώθηκαν δύο νέες πυρκαγιές στις περιοχές Επιτάλιο και
Γούμερο, οι οποίες ελέγχθηκαν επίσης άμεσα, αν και επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, που δυσκόλευαν σε μεγάλο βαθμό το
έργο των πυροσβεστών. Επιχείρησαν συνολικά 35 πυροσβέστες με 17 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις πραγματοποίησαν
δύο αεροσκάφη Canadair και ένα ελικόπτερο.
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ΔΡΑΣΗ
ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ > 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΚΥΚΛΩΝΑΣ «ΞΕΝΟΦΩΝ» > 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής Επικράτειας, επλήγη
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν και
έπληξαν τη χώρα στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνολικά η Υπηρεσία μας δέχθηκε πάνω από 2.000 κλήσεις για μεταφορά
ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς και στις
νήσους Σπέτσες, Πόρο, Ύδρα και Κύθηρα δεχθήκαμε 520
κλήσεις για παροχή βοηθείας και συγκροτήθηκαν 40 συνεργεία με 80 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Στο νομό Κορινθίας,
στην ευρύτερη περιοχή των δήμων Κορινθίων, Βέλου-Βόχας,
Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Λουτρακίου-Περαχώρας δεχθήκαμε συνολικά 1060 κλήσεις για παροχή βοηθείας και 100 άτομα απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητα και
οικίες. Για την αντιμετώπιση των συμβάντων συγκροτήθηκαν
55 συνεργεία με 141 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Στο νομό
Αργολίδας, στο δήμο Άργους-Μυκηνών δεχθήκαμε 150 κλήσεις για παροχή βοηθείας και απεγκλωβίστηκαν 22 άτομα
από αυτοκίνητα και οικίες. Στο δήμο Ερμιονίδας στο Κρανίδι δεχθήκαμε 19 κλήσεις για κοπές δέντρων και αντλήσεις
υδάτων, ενώ για το δήμο Ναυπλίου η Υπηρεσία μας δέχθηκε
8 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Για την
αντιμετώπιση των συμβάντων συγκροτήθηκαν 28 συνεργεία
με 68 πυροσβεστικούς υπαλλήλους. Στο νομό Μεσσηνίας,
στο δήμο Καλαμάτας δεχθήκαμε 95 κλήσεις, κυρίως για
κοπές δέντρων, στο δήμο Πύλου-Νέστωρος δεχθήκαμε 12
κλήσεις, ενώ για τους Γαργαλιάνους και την Κυπαρισσία δεχθήκαμε επιπλέον 5 κλήσεις για παροχή βοηθείας. Στο νομό
Λακωνίας, στο δήμο Σπάρτης δεχθήκαμε 60 κλήσεις και στο
νομό Αρκαδίας, δεχθήκαμε 23 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων Στο νομό Φθιώτιδας, στο δήμο Αταλάντης δεχθήκαμε
67 κλήσεις για παροχές βοηθείας και στο νομό Βοιωτίας, 27
κλήσεις. Στο νομό Ευβοίας, στην ευρύτερη περιοχή του Προκόπιου-Μαντουδίου του δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, δεχθήκαμε
209 κλήσεις για παροχή βοηθείας και συγκροτήθηκαν 25 συνεργεία με 60 πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
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Επιχείρηση διάσωση μιας γυναίκας, το αυτοκίνητο
της οποίας εξετράπη και έπεσε σε γκρεμό, στο 4ο χλμ.
της Περιφερειακής Οδού Πεντέλης-Νέας Μάκρης, στην
περιοχή του Αγίου Πέτρου, το βράδυ της Τετάρτης 3
Οκτωβρίου, οργανώθηκε από την Π.Υ. Νέας Μάκρης,
τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, την 1η Ε.Μ.Α.Κ.
και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης έλαβαν
μέρος συνολικά 17 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με πέντε
οχήματα. Μετά τον απεγκλωβισμό της η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ > 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 18:15 της 10ης Οκτωβρίου, σε αποθήκες της καπνοβιομηχανίας «Μισσιριάν»,
στην τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνα, του νομού Καβάλας. Η περιοχή είχε καλυφθεί από πέπλο καπνού, που
δημιουργήθηκε από τα καπνά που καίγονταν. Στο έργο
της κατάσβεσης συμμετείχαν 40 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με 15 οχήματα, που κατάφεραν να μην επεκταθεί
η πυρκαγιά σε όμορες αποθήκες. Την ώρα που ξέσπασε
η πυρκαγιά δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στο χώρο των
αποθηκών.

δράση/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ > 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 02:25 το πρωί της 17ης
Οκτωβρίου, σε εργοστάσιο παραγωγής κεριών, στην τοπική κοινότητα Ήρας, του δήμου Άργους-Μυκηνών, το
οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 14 πυροσβεστικοί υπάλληλοι με
έξι οχήματα, από τις Π.Υ. Άργους, Ναυπλίου, Κορίνθου,
Τρίπολης. Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους.

ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ > 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Συναγερμός σήμανε στις 05:40 το πρωί στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του Νέου Μαρμαρά, όταν εκδηλώθηκε
πυρκαγιά, σε πευκοδάσος στη θέση «Καβουρότρυπες» στη
χερσόνησο της Σιθωνίας, πλησίον της Σάρτης. Οι ισχυροί
άνεμοι που έπνεαν, έφταναν κατά διαστήματα τα 7 μποφόρ
και δυσχέραιναν το έργο της πυρόσβεσης. Η επαρχιακή
οδός της Σιθωνίας, από τη διασταύρωση της Βουρβουρού
μέχρι και τη διασταύρωση της Συκιάς, παρέμεινε κλειστή,
ενώ στην περιοχή διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες. Το Πυροσβεστικό Σώμα εισηγήθηκε για προληπτικούς λόγους την απομάκρυνση των κατοίκων από τον
οικισμό Κάμπος. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το
απόγευμα της 29ης Οκτωβρίου. Την επιχείρηση συντόνισε
ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων, Αντιστράτηγος ΠΣ Κωνσταντίνος Γιόβας. Στην κατάσβεση επιχείρησαν συνολικά 148
πυροσβεστικοί υπάλληλοι, με 69 υδροφόρα οχήματα, 73
άτομα πεζοπόρο τμήμα, 35 πυροσβέστες με 29 βοηθητικά
οχήματα, από τις Περιφερειακές Πυροσβεστικές Διοικήσεις
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Α νατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Ηπείρου και από
αέρος επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη CANADAIR, δύο
ελικόπτερα μεσαίου τύπου και ένα συντονιστικό Ε/Π. Επίσης συνέδραμαν η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και
ο Δήμος Σιθωνίας με υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα
έργου, το ΓΕΕΘΑ, η ΕΛ.ΑΣ, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική
Ακτοφυλακή και το Ε.Κ.Α.Β.

ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ > ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το τελευταίο δίμηνο της αντιπυρικής περιόδου, το Κλιμάκιο Συντονισμού και Αεροδιακομιδών του Π.Σ. σε συνεργασία
με το Ε.Κ.Α.Β. κλήθηκε να συνδράμει στην άμεση μεταφορά
ασθενών και τραυματιών σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αεροδιακομιδές (H.E.M.S FLIGHTS) από Κασσάνδρα, Αγ.
Νικόλαο Χαλκιδικής και Άνω Πορρόια Σερρών και τον Οκτώβριο δύο αεροδιακομιδές, από Πολύγυρο και Πολύκαστρο
Κιλκίς, ενώ μεταξύ των ατόμων που μεταφέρθηκαν ήταν κι
ένα τρίχρονο αγοράκι.
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