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ξαιρετικά επιτυχημένη κρίθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας, με την ομάδα
(module) GR/MUSAR2/THESS, στην
άσκηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας, που έλαβε χώρα
από 12 έως 15 Ιουνίου, στην πόλη Μοντάνα της Βουλγαρίας. Η ομάδα στελεχώθηκε ως προς το
επιχειρησιακό σκέλος, από πυροσβεστικούς υπαλλήλους
της 2ης Ε.Μ.Α.Κ. συμπεριλαμβανομένης και της Κυνοφιλικής Ομάδας Έρευνας-Διάσωσης με δύο σκύλους-διασώστες, καθώς και με γιατρό του Π.Σ. και πολιτικό μηχανικό
από το Α.Π.Σ. Για τη διοικητική υποστήριξη αξιοποιήθηκαν
επιπλέον, πυροσβεστικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, του Πυροσβεστικού Συνεργείου Θεσσαλονίκης, του γραφείου Συντονιστή Επιχειρήσεων με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, καθώς και συνάδελφοι από την 1η Ε.Μ.Α.Κ.
Στην αποστολή συμμετείχε επίσης και το Ε.Κ.Α.Β. με τρεις
υπαλλήλους και μία κινητή μονάδα (ασθενοφόρο) για την
ιατροφαρμακευτική υποστήριξη της ομάδας. Το σύνολο
των μελών της ελληνικής αποστολής ήταν 45 άτομα.
Στόχος της αποστολής ήταν η «έρευνα και διάσωση
εγκλωβισμένων-τραυματισμένων ατόμων σε αστικό περιβάλλον, συνεπεία σεισμού». Το σενάριο της άσκησης
προέβλεπε την κλήση διεθνούς βοήθειας μετά από δύο
διαδοχικές σεισμικές δονήσεις (6,7R και 7,2R αντίστοιχα)
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στη Μοντάνα της βορειοδυτικής Βουλγαρίας, οι οποίες άφησαν πίσω τους
εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και τραυματίες, καθώς και
εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές της περιοχής. Οι χώρες που
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για βοήθεια ήταν η Ελλάδα, η Ρουμανία και
η Μολδαβία, στέλνοντας ομάδες έρευνας και διάσωσης (USAR) καθώς
και μία ομάδα ΧΒΡΠ από τη Ρουμανία. Επίσης το σενάριο της άσκησης
περιελάμβανε την εικονική συμμετοχή εκπροσώπων δυνάμεων άλλων χωρών όπως: Βουλγαρίας, Ιταλίας, Μ. Βρετανίας, Ρωσίας και Τσεχίας. Στις 12
Ιουνίου έγινε η μετάβαση στην πληγείσα περιοχή, όπου στήθηκε το κέντρο
υποδοχής της διεθνούς βοήθειας, και ξεκίνησε αμέσως η εγκατάσταση των
καταυλισμών στη Βάση Επιχειρήσεων (Base of Operations-BoO).
Η διάρκεια της άσκησης ήταν 72 ώρες και τα συνεργεία διαδέχονταν το
ένα το άλλο, μετά από 12ωρη εργασία στο πεδίο (σύνολο 4 βάρδιες, 2 για
κάθε συνεργείο). Η ελληνική ομάδα διέθετε δύο δωδεκαμελείς υποομάδες
έρευνας-διάσωσης, οι οποίες εναλλάσσονταν στο πεδίο, αναλαμβάνοντας
καθήκοντα αμέσως μετά την εγκατάσταση του καταυλισμού. Είχε επάρκεια
σε τρόφιμα, νερό, ενέργεια και εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας την πλήρη αυτάρκειά της. Οι ελληνικές υποομάδες ενεπλάκησαν σε δύσκολα σενάρια
αναζήτησης και ανάσυρσης εγκλωβισμένων ατόμων όπως: έρευνα-διάσωση σε κατεστραμμένο χημικό εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας
σε συνεργασία με την Ρουμανική ομάδα ΧΒΡΠ, διάσωση ατόμου από πηγάδι, απεγκλωβισμός ατόμων από αυτοκίνητα συνεπεία κατάρρευσης εντός
σήραγγας, υποστήλωση-σταθεροποίηση ρηγματωμένης σήραγγας σε συνεργασία με την Μολδαβική ομάδα, έρευνα-διάσωση σε κατεστραμμένο
κτίριο κατοικιών και ξενοδοχείο καθώς και σε γκρεμισμένο πολυώροφο
σταθμό αυτοκινήτων. Ο απολογισμός της αποστολής ήταν η διάσωση 12
ζωντανών θυμάτων και η ανάσυρση δύο νεκρών, ενώ υπήρξε συνεργασία
και με τις άλλες διασωστικές αποστολές και από κοινού δράσεις, δοκιμάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη διαλειτουργικότητα αλλά και τη συμβατότητα
διαδικασιών και εξοπλισμού των αποστολών. Τα ελληνικά συνεργεία διακρίθηκαν για τη δεξιοτεχνία, τις γνώσεις και το σθένος τους, αποσπώντας
εγκωμιαστικά σχόλια από τους αξιολογητές, τους παρατηρητές και τους εκπαιδευτές της άσκησης, αλλά και από τις ομάδες των άλλων χωρών. Αξίζει
να σημειωθεί πως όλες οι χώρες διέθεταν εμπειρία σε ανάλογες ασκήσεις,
ενώ η Ρουμανία, η οποία είναι πιστοποιημένη κατά INSARAG (International

Search and Rescue Advisory Group),
στην εν λόγω άσκηση επαναπιστοποιήθηκε. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον υψηλού επαγγελματισμού, η χώρα μας φάνηκε αντάξια των περιστάσεων, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για το
μέλλον. Σημαντικό έργο επιτελέστηκε
και στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ομάδας, καθώς υπήρχε διαρκής ροή και
διαχείριση πληροφοριών, ψηφιακή
απεικόνιση των πεδίων επιχειρήσεων
και επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσεων
με τους επικεφαλής των συνεργείων
πεδίου.
Για την καλύτερη προσομοίωση στις
συνθήκες χάους που προκαλούνται
σε μία χώρα που έχει χτυπηθεί από
ισχυρό σεισμό, η άσκηση προέβλεπε
επίσης σενάρια κοινωνικής αναταραχής και αυξημένης εγκληματικότητας.
Συγκεκριμένα, τόσο τα συνεργεία
έρευνας-διάσωσης στο πεδίο, όσο και
η βάση των επιχειρήσεων υφίσταντο
απρόσμενες «απειλές» από «κακοποιούς», οι οποίοι ζητούσαν χρήματα ή
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είχαν επιθετική συμπεριφορά, καθώς οι αρχές ασφαλείας της χώρας
τους είχαν υποβαθμιστεί. Επιπλέον, έλαβε χώρα εικονική απόδραση
ποινικών κρατουμένων, οι οποίοι ενέτειναν το κλίμα ανασφάλειας
στην αποστολή, ενώ εξελίχθηκε και έτερο σενάριο συγκέντρωσης
ομάδων πολιτών διαμαρτυρομένων για τις ελλείψεις σε πόσιμο νερό
και είδη διατροφής, καθώς και για το πρόβλημα στέγασης που είχε
δημιουργήσει ο σεισμός. Σημαντική παράμετρος της άσκησης ήταν
ότι τα θύματα και τα εγκλωβισμένα άτομα στα χαλάσματα των κτιρίων
ήταν ηθοποιοί, οι οποίοι δημιουργούσαν μια κατάσταση πραγματικού
απεγκλωβισμού, καθώς ο χειρισμός τους εκ μέρους των διασωστών,
όφειλε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός. Όλα τα παραπάνω συνεργούσαν στην αύξηση του βαθμού δυσκολίας και στη δημιουργία πραγματικών συνθηκών ενός σεισμού και των συνεπειών του. Καθ΄όλη τη
διάρκεια της άσκησης στη Βουλγαρία επικρατούσαν ιδιαίτερα υψηλές
θερμοκρασίες, κάνοντας ιδιαίτερα δύσκολη την εργασία στο πεδίο,
ενώ η θερμοκρασία εντός των σκηνών στις εγκαταστάσεις του Camp
ήταν αφόρητη, δυσχεραίνοντας την ξεκούραση των συνεργείων.
Θετική ήταν η εντύπωση που δημιουργήθηκε από την αντιμετώπιση
του μη προγραμματισμένου σεναρίου, εικονικού τραυματισμού μέλους της ελληνικής αποστολής, κατά τη διάρκεια εργασίας σε επιχείρηση έρευνας-διάσωσης. Έτσι δοκιμάστηκε η εφαρμογή του ιατρικού πρωτοκόλλου και η εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών για
τον τραυματισμένο έλληνα διασώστη (ενημέρωση Α.Π.Σ., ελληνικής
πρεσβείας, μεταφορά σε νοσοκομείο, επιστροφή στην Ελλάδα κτλ.).
Μετά το πέρας της άσκησης ακολούθησε το δείπνο της λήξης και
την επόμενη μέρα έλαβε χώρα η τελετή για τον απολογισμό της
άσκησης, με ομιλίες των Αρχηγών των ομάδων. Ως κατακλείδα, το
όλο εγχείρημα λειτούργησε ευεργετικά για το Πυροσβεστικό Σώμα
και το Ε.Κ.Α.Β. καθώς βελτίωσε σημαντικά το οργανωτικό τους επίπεδο, εξοικείωσε νέους υπαλλήλους με το αντικείμενο της αστικής
έρευνας-διάσωσης, αλλά κυρίως εξύψωσε και ανατροφοδότησε το
ηθικό και το φρόνημα των Ελλήνων διασωστών, καθώς οι επιδόσεις
τους κρίθηκαν παραπάνω από ικανοποιητικές. Στα θετικά σημεία της
άσκησης επίσης, εντάσσονται η απόκτηση εμπειρίας αναφορικά με
τις διαδικασίες του ευρωπαϊκού μηχανισμού, η από κοινού δράση με
άλλες διασωστικές ομάδες, η εξοικείωση του προσωπικού με την
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αγγλική γλώσσα, αλλά και η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, εργαζόμενοι σε συνθήκες πίεσης και περιορισμένου
χώρου και χρόνου. Η συμμετοχή, η προετοιμασία και οι αποκομισθείσες εμπειρίες, αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία, προκειμένου
άμεσα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες πιστοποίησης της ομάδας GR/MUSAR2/THESS
κατά INSARAG, ενισχύοντας τη θέση της στην
εθελοντική δεξαμενή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Θέληση όλων των
μελών της αποστολής είναι η συνέχιση αυτής
της προσπάθειας, ώστε η Ελλάδα να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της διεθνούς βοήθειας σε πληγείσες χώρες.

