Σεπτέµβριος
Στη φωτιά που ξέσπασε στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι που προκλήθηκε πιθανότατα
από εµπρησµό, βάσει των πληροφοριών του Διοικητή του 9ου Πυροσβεστικού
Σώµατος, συµµετείχε ο Σ.Π.Α.Π την 1η Σεπτεµβρίου 2011. Η φωτιά έσβησε άµεσα
περιορίζοντας τις καταστροφές σε 2 στρέµµατα καµένης χορτολιβαδικής και
πευκόφυτης έκτασης. Δυο µέρες αργότερα από τη φωτιά που ξέσπασε στον Κάλαµο
σε έκταση µε αραιή βλάστηση, ελαιόδεντρα και πεύκα και κατέκαψε 15 στρέµµατα
γης, απειλήθηκαν κατοικίες, ενώ χρειάστηκαν οκτώ ώρες για την πλήρη κατάσβεσή
της. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου µικρότερης έκτασης φωτιάς, µε κατά µέσο όρο
3,5-4 στέµµατα καµένης γης, εκδηλώθηκαν στην Αρτέµιδα, στο Πικέρµι σε εκτάσεις
µε ξερά χόρτα και αµπέλια, στο Μαραθώνα σε ξερά χόρτα, ελιές και σκουπίδια, στον
Άγιο Στέφανο σε έκταση µε πεύκα και χαµηλή βλάστηση, αλλά και στο Άλσος
Γαλατσίου σε σηµείο µε χαµηλή βλάστηση. Μεγάλης επικινδυνότητας ήταν η πυρκαγιά
που ξέσπασε τα ξηµερώµατα στις 18 Σεπτεµβρίου στην περιοχή Νταού Πεντέλης σε
ξερά χόρτα και πεύκα µέσα σε ρεµατιά, η οποία όµως χάρη στις πολύωρες
προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάµεων, εθελοντών και προσωπικού του Σ.Π.Α.Π,
κόντρα στη δυνατή ένταση του ανέµου, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε
κατακαίγοντας 6 στρέµµατα γης. Περισσότερα από 90 στρέµµατα έκτασης µε αγριελιές
και µικρά πεύκα κατέκαψε η φωτιά που ξέσπασε στη χωµατερή του Κορωπίου. Από
την πρώτη στιγµή έσπευσαν στο σηµείο 300 άνδρες περιορίζοντας τη φωτιά και
κατορθώνοντας χωρίς περαιτέρω δυσάρεστες συνέπειες να τη σβήσουν τελικά. Στις 27
Σεπτεµβρίου 20 στρέµµατα κάηκαν, επίσης, στην περιοχή της Κερατέας, ύστερα από
φωτιά που ξέσπασε σε σηµείο µε χαµηλή βλάστηση, ενώ µικρότερες ήταν οι συνέπειες
της φωτιάς που σηµειώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου στην Ανατολή Νέας Μάκρης µε
απολογισµό 10 στρέµµατα καµένης έκτασης.
Σε δεκάδες µικρά συµβάντα φωτιάς που εκδηλώθηκαν άλλοτε σε ξερά χόρτα και
άλλοτε σε κάδους, αλλά και σε οχήµατα και οικίες επενέβη ο Σ.Π.Α.Π το µήνα
Σεπτέµβριο µε κυριότερη την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλειµµένη οικία στο
Μαρούσι στις 15 Σεπτεµβρίου καταστρέφοντάς την ολοσχερώς, ενώ σηµειώθηκαν και
εκρήξεις από φιάλες υγραερίου που υπήρχαν εντός της οικίας. Επίσης, ο Σ.Π.Α.Π
συνέδραµε τις δυνάµεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε δύο τροχαία περιστατικά
στην Αγία Παρασκευή και στην Άνοιξη, ενώ στις 19 Σεπτεµβρίου στην Κηφισιά σε υπό
ανέγερση οικοδοµή ο Σ.Π.Α.Π βοήθησε στον απεγκλωβισµό πέντε ατόµων που
εργάζονταν στο εργοτάξιο και καταπλακώθηκαν όταν κατά τη ρίψη µπετόν για την
ανέγερση του 2ου ορόφου, κατέρρευσε ο ξυλότυπος της οροφής. Παροχή βοήθειας
προσέφεραν οι άνδρες του Σ.Π.Α.Π στις 29 Σεπτεµβρίου σε ορειβάτη ο οποίος
ανεσύρθη από χαράδρα έπειτα από πτώση στην περιοχή της Πεντέλης και
µεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκοµείο.

