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ethnos.gr: ‘Και τέταρτος νεκρός από τις πληµµύρες στην Αττική’ 

29 Οκτωβρίου 2015 

Στους τέσσερις ανήλθε ο αριθµός των νεκρών από τις πληµµύρες της περασµένης 

Πέµπτης στην Αττική, αφού σήµερα το απόγευµα βρέθηκε νεκρός στο ρέµα του 

Μενιδίου, ένας άντρας αγνώστων έως πριν από λίγο στοιχείων.  

 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64278183  

Η ανεύρεση του πτώµατος έγινε τυχαία από πολίτες που διαµένουν στην περιοχή, οι 

οποίοι, όπως ανέφεραν στην αστυνοµία, παρατήρησαν µέσα στις λάσπες έναν 

άνθρωπο πεσµένο µπρούµυτα. 

Σύµφωνα µε την πρώτη εξέταση που έκανε ιατροδικαστής, ο θάνατος του άντρα 

οφείλεται σε πνιγµό. 

Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώµα, το σηµείο στο οποίο βρέθηκε ο 

άντρας, βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αριστοτέλους και Αγίου 

Κωνσταντίνου, όπου την περασµένη Πέµµπτη,ηµέρα της µεγάλης πληµµύρας, είχε 

παρασυρθεί και είχε χάσει τη ζωή του από τα νερά, ένας 40χρονος. 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64278183         

 

 

 

in.gr: ‘Και τρίτος νεκρός από το πρόσφατο κύµα κακοκαιρίας’ 

27 Οκτωβρίου 2015 

Τη σορό ενός άνδρα ανέσυραν το πρωί της Τρίτης πυροσβέστες από την κοίτη του 

ρέµατος Χελιδονούς, στο ύψος της Κηφισιάς. Προηγήθηκε σήµερα ενηµέρωση της 

Αστυνοµίας από γυναίκα που ανέφερε ότι ο πρώην σύζυγός της είναι άφαντος εδώ 

και ηµέρες. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στο ρέµα και διακόσια µέτρα µακριά 

βρέθηκε και το πτώµα. Πιθανολογείται ότι πρόκειται για τον αγνοούµενο άντρα. 
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Από τις Αρχές εκτιµάται ότι πιθανόν το όχηµά του να παρασύρθηκε την περασµένη 

Πέµπτη από τα νερά της καταιγίδας που έπληξε την Αττική. 

Υπενθυµίζεται ότι θύµα της τελευταίας κακοκαιρίας έπεσε µια 43χρονη, που 

παρασύρθηκε µε το όχηµά της στο Καµατερό και τελικά εντοπίστηκε νεκρή το 

περασµένο Σάββατο στην Φρεαττύδα. 

Τη ζωή του έχασε και ένας 41χρονος άνδρας στην περιοχή του Καµατερού. 

Η κακοκαιρία που έπληξε την ηπειρωτική χώρα την Πέµπτη -ιδίως την ανατολική 

Αττική και τους νοµούς Ηλείας και Αχαΐας- είχε επίσης ως αποτέλεσµα να 

προκληθούν και τεράστιες υλικές ζηµιές.  

 
22/10/2015 

Γέφυρα έχει καταρρεύσει σε περιοχή της Ηλείας , Πέµπτη 22 Οκτωβρίου 2015. Σοβαρά προβλήµατα 

δηµιούργησε η σφοδρή βροχόπτωση που πέφτει από νωρίς σήµερα το πρωί. ΑΠΕ-ΜΠΕ/Patris News/STR  

Στη διάρκεια εκείνου του 24ώρου, η Πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή του 

Νοµού Αττικής δέχτηκε 3.500 κλήσεις, που αφορούσαν σε 1.125 αντλήσεις υδάτων 

και απεγκλωβισµούς ατόµων, καθώς και 55 κοπές δέντρων. 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500035359        

 

 

 

naftemporiki.gr: ‘Απολογισµός της κακοκαιρίας στην Αττική’ 

22 Οκτωβρίου 2015 

Ένας άνδρας περίπου 40-50 ετών µεταφέρθηκε σε κωµατώδη κατάσταση στο 

νοσοκοµείο «Αγία  Όλγα», µετά από την κακοκαιρία που έπληξε την Πέµπτη την 

Αττική στο Μενίδι.  Τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα στο οδόστρωµα επί της οδού 

Αριστοτέλους είχαν σαν συνέπεια τον εγκλωβισµό του άνδρα µε τη µητέρα του, 70 

ετών, στο αυτοκίνητό τους. Οι περαστικοί ακούγοντας τις φωνές της γυναίκας, τους 

ανέσυραν για να τους παραλάβει το ΕΚΑΒ και να τους µεταφέρει στα νοσοκοµεία 



meteo.gr – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 
3

«Αγία Όλγα» και «Γεννηµατάς», µε τον άνδρα να βρίσκεται σε κωµατώδη 

κατάσταση. 

 
Για την αντιµετώπιση όλων των συµβάντων, θα συνεχίσουν να επιχειρούν και κατά τη διάρκεια 

της νύχτας 140 συνεργεία µε 560 πυροσβέστες. 

 
http://www.naftemporiki.gr/story/1021035/enas-nekros-kai-mia-agnooumeni-apo-tis-

plimmures-stin-attiki 

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στο Μενίδι, καθώς 

εντοπίστηκε όχηµα που έχει παρασυρθεί από τα νερά, λόγω της σφοδρής 

κακοκαιρίας. Συνεργείο της ΕΜΑΚ προσπαθεί να προσεγγίσει στο σηµείο. 

Παράλληλα, αναποδογυρισµένο όχηµα εντοπίστηκε σε ρέµα στο Καµατερό. Στο 

σηµείο διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισµό του οδηγού. Η κακοκαιρία στην 

Αττική προκάλεσε έντονα προβλήµατα, µε την πυροσβεστική υπηρεσία να δέχεται 

835 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχή βοήθειας.  

Για την αντιµετώπιση όλων των συµβάντων, θα συνεχίσουν να επιχειρούν και κατά 

τη διάρκεια της νύχτας 140 συνεργεία µε 560 πυροσβέστες. 

Προβλήµατα σηµειώθηκαν κυρίως στο Καµατερό, το Ζεφύρι, το Μενίδι, τον δήµο 

Αχαρνών και τα Άνω Λιόσια. ∆ένδρα έκλεισαν ρέµατα, ενώ στην Σαλαµίνα 
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στάλθηκαν µηχανήµατα απάντλησης των υδάτων και σκαπτικά µηχανήµατα για την 

αποµάκρυνση του όγκου των φερτών από το βουνό. 

Μία γυναίκα και ένας µαθητής παρασύρθηκαν από τα νερά στην Πετρούπολη, ενώ 

ένας πυροσβέστης κινδύνεψε σοβαρά όταν εγκλωβίστηκε σε λασπώδη χείµαρρο που 

τον παρέσυρε στο Μενίδι. 

«Από την πρώτη στιγµή που εκδηλώθηκαν τα έντονα καιρικά φαινόµενα, η 

περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου ενεργοποίησε όλο το µηχανισµό της 

Περιφέρειας, έθεσε σε πλήρη ετοιµότητα και επιφυλακή τις αρµόδιες διευθύνσεις των 

υπηρεσιών της Περιφέρειας και ενηµερώνεται διαρκώς για την εξέλιξη της 

κατάστασης», τονίζεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας.  

Μηχανικοί της Περιφέρειας Αττικής µετέβησαν στα σηµεία όπου υπάρχει πρόβληµα. 

Επίσης, συνεργεία επιβλέπουν όλα τα φρεάτια και τα ρέµατα που άπτονται των 

αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας, για άµεση αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων, ενώ η 

συντήρηση και ο καθαρισµός τους έγιναν πρόσφατα.  

Στο σηµείο που σηµειώθηκε το περιστατικό µε την πτώση του τριώροφου οικήµατος 

στο ρέµα της Εσχατιάς, βρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης ∆υτικού Τοµέα Σπύρος 

Τζόκας, ο αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών Χρήστος Καραµάνος, η εντεταλµένη 

Περιφερειακή Σύµβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Ιωάννα 

Τσούπρα, ο εκτελεστικός γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής Κοσµάς 

Παπαχρυσοβέργης, και ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και 

Υποδοµών Κωνσταντίνος Φλώρος.  

Αναφορικά µε το ρέµα της Εσχατιάς η Περιφέρεια διευκρινίζει ότι η µελέτη για τα 

έργα διευθέτησης του ρέµατος, ανήκουν στην αρµοδιότητα του υπουργείου 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Σύµφωνα µε τη µελέτη του υπουργείου, στο 

συγκεκριµένο σηµείο θα κατασκευασθεί κιβωτοειδής αγωγός εσωτερικών 

διαστάσεων 6,0µ x 4,0µ, ο οποίος θα διέρχεται σε απόσταση 6 µέτρων περίπου από 

την υπόψη οικοδοµή. Ενδιάµεσα η κοίτη του ρέµατος θα παραµένει ανοιχτή, 

προφανώς για να ενσωµατωθεί σε µελλοντικά έργα ανάπλασης.  

Η Περιφέρεια Αττικής έχει την αρµοδιότητα της συντήρησης του ρέµατος, που 

σηµαίνει καθαρισµό του σε τακτά χρονικά διαστήµατα και την προσωρινή και 

τοπικού χαρακτήρα προστασία των πρανών. Ήδη είναι σε εξέλιξη η δηµοπράτηση 

έργου προϋπολογισµού 1,5 εκ. ευρώ για αποκατάσταση των πρανών σε διάφορα 

ρέµατα της Αττικής.  

Τέλος, η οριστική αντιµετώπιση του θέµατος στο ρέµα της Εσχατιάς, θα λυθεί µε την 

ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων διευθέτησης από το υπουργείο Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων. 

 http://www.naftemporiki.gr/story/1020993/apologismos-tis-kakokairias-stin-attiki       
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naftemporiki.gr: ‘Εκτεταµένες καταστροφές από την κακοκαιρία σε Ηλεία - 

Αχαΐα’ 

22 Οκτωβρίου 2015 

Αίτηµα για να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης οι δήµοι Ανδραβίδας-Κυλλήνης 

και ∆υτικής Αχαΐας έστειλε η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στη Γενική Γραµµατεία 

Πολιτικής Προστασίας και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου-∆υτικής 

Ελλάδας-Ιονίου, λόγω των εκτεταµένων καταστροφών από το κύµα κακοκαιρίας.  

Σύµφωνα µε τον πρώτο απολογισµό, εξαιτίας των συνεχών και έντονων καταιγίδων 

έχουν πληµµυρίσει µεγάλες εκτάσεις των δήµων Ανδραβίδας-Κυλλήνης και ∆υτικής 

Αχαΐας, προκαλώντας σοβαρές ζηµιές σε κατοικίες και καταστήµατα, καθώς και σε 

υποδοµές, όπως σε κεντρικούς αγωγούς ύδρευσης και στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού. 

Ακόµη, λόγω των πληµµυρών έχουν προκληθεί ζηµιές σε θερµοκήπια και σε 

καλλιέργειες, καθώς και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. 

 
http://www.naftemporiki.gr/story/1020832/ektetamenes-katastrofes-apo-tin-kakokairia-se-

ileia-axa%CE%90a  

Ειδικότερα, στο δήµο Ανδραβίδας-Κυλλήνης τα περισσότερα προβλήµατα 

προκλήθηκαν στις περιοχές Λεχαινών, Βάρδας, Κάστρου, Ανδραβίδας, Στρουσίου, 

Σταφιδοκάµπου, Αετοράχης, Κεπελέτου, Κουρτεσίου, Μανωλάδας, Νεάπολης, Νέας 

Μανωλάδας, Νησίου, Ξενιών, Κάτω Παναγιάς, Νεοχωρίου, Αγίου Χαραλάµπους, 

Αρετής, Μέλισσας, Μπορσίου και Μυρσίνης. Στο δήµο ∆υτικής Αχαΐας οι 

µεγαλύτερες ζηµιές έχουν καταγραφεί στις περιοχές Καγκάδι, Απιδεώνας, Άραξος, 

Μετόχι, Λάππα, Λακκόπετρα, Ματαράγκα, Μιχόι, Άγ. Νικόλαος Σπάτων, 

Βουπράσιο, Σαγέικα, Μποντέικα, Λιµνοχώρι, Καλαµάκι Αλισσός Φλόκα, Ζησιµέικα, 

Λουσικά, και Σπαλιαρέικα. Ακόµη, ζηµιές υπάρχουν στο αντλιοστάσιο της Κάτω 

Αχαΐας καθώς και στην βιοµηχανική περιοχή. O περιφερειάρχης Απόστολος 

Κατσιφάρας ανέφερε πως η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας, καθώς και οι 

τεχνικές υπηρεσίες είναι επί ποδός, ενώ ζήτησε από όλους να βρίσκονται σε 

επιφυλακή, καθώς όπως είπε «πρόκειται για µία πολύ δύσκολη ηµέρα». 

 http://www.naftemporiki.gr/story/1020832/ektetamenes-katastrofes-apo-tin-

kakokairia-se-ileia-axa%CE%90a        
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ethnos.gr: ‘Κατέρρευσε τριώροφη πολυκατοικία στο Καµατερό’ 

22 Οκτωβρίου 2015 

Τριώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε πριν από λίγο στο ρέµα της Εσχατιάς, στο ύψος 

της συµβολής µε Κωστή Παλαµά, στο Καµατερό. Στην περιοχή αποστάλθηκε άµεσα 

κλιµάκιο της Περιφέρειας Αττικής και µηχανήµατα, προκειµένου να αποµακρυνθούν 

τα φερτά υλικά, καθώς υπάρχουν φόβοι για ανάσχεση της ροής και πληµµυρικά 

φαινόµενα, ενόψει της αναµενόµενης κλιµάκωσης της κακοκαιρίας. 

Σηµειώνεται ότι το κτίριο είχε εκκενωθεί από πέρσι, µε ενέργειες της Περιφέρειας 

Αττικής που είχε διαβλέψει τον υψηλό κίνδυνο για µια τέτοια εξέλιξη. Η Περιφέρεια 

Αττικής είχε προβεί σε παρεµβάσεις υποστήριξης του κτιρίου, αλλά όπως 

αποδείχθηκε εις µάτην. Η τριώροφη οικοδοµή είχε νοµιµοποιηθεί. 

Κατά τα άλλα, η Αττική βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε κλοιό κακοκαιρίας µε 

αποτέλεσµα την πρόκληση µικροπροβληµάτων στην οµαλή ροή της πρωινής κίνησης 

από την έντονη βροχόπτωση η οποία συνεχίστηκε µε σχετική ένταση στο Βόρειο - 

Ανατολικό τµήµα του νοµού. 

 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64274596    

 

 

 

notioanatolika.gr: ‘Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τον ανεµοστρόβιλο στο 

Λαύριο!’ 

22 Οκτωβρίου 2015 

Τα αναποδογυρισµένα σκάφη ήταν µόνο ένα σκηνικό τρόµου για τους κατοίκους του 

Λαυρίου. Οι περιοχές Ιζόλα, Πέρδικα και Λιµάνι επλήγησαν ενώ δύο υποσταθµοί της 

∆ΕΗ έπαθαν σοβαρές ζηµιές. 

 

 http://www.notioanatolika.gr/o-kairos/9112-sygklonistikes-fotografies-apo-ton-

anemostrovilo-sto-layrio     
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newsbeast.gr: ‘Ανεµοστρόβιλος «χτύπησε» το Μαρούσι’ 

22 Οκτωβρίου 2015 

Το λεκανοπέδιο πνίγεται στην κακοκαιρία, η οποία είχε προαναγγελθεί εδώ και δύο 

ηµέρες. Λίγο µετά τις 09:00 το πρωί ένα ασυνήθιστο για τα δεδοµένα µας φυσικό 

φαινόµενο «χτύπησε» το... Μαρούσι, καθώς ανεµοστρόβιλος έκανε αισθητή την 

παρουσία του στα σύνορα µε το Χαλάνδρι. 

Αποτέλεσµα ήταν πολλά δέντρα να ξεριζωθούν και να πέσουν στους δρόµους, 

δηµιουργώντας κυκλοφοριακό κοµφούζιο, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 

έπεσαν πάνω σε παρκαρισµένα οχήµατα. 

 

http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/2000752/anemostrovilos-chtipise-to-marousi   

 

naftemporiki.gr: ‘Ακραία καιρικά φαινόµενα στη Μυτιλήνη’ 

23 Οκτωβρίου 2015 

Πληµµύρισε ο χείµαρρος Σεδούντας στο Πλωµάρι Μυτιλήνης µετά από την έντονη 

βροχόπτωση. 

 
 

http://www.naftemporiki.gr/photos/1021195/akraia-kairika-fainomena-sti-mutilini  
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lesvosnews.gr: ‘Προβλήµατα σε όλη τη Λέσβο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις’ 

24 Οκτωβρίου 2015 

Πολλά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν στη Λέσβο από τις συνεχείς βροχοπτώσεις των 

τελευταίων ηµερών. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο ∆ήµος Λέσβου πιάστηκαν 

στον ύπνο αφού δεν ήταν προετοιµασµένοι έγκαιρα. 

 

Μόλις πριν από δύο ηµέρες η Περιφέρεια µε δελτίο τύπου που έστειλε στα τοπικά 

µέσα ενηµέρωσης µας γνωστοποιούσε τους καθαρισµούς των χειµάρρων και των 

ρεµάτων εν όψει του Χειµώνα. Πολλές καταγγελίες από πολλά χωριά της Λέσβου για 

ανυπαρξία του ∆ήµου Λέσβου στον καθαρισµό των φρεατίων και στην πρόληψη των 

πληµµυρών. 

Στη Μόρια το νερό µπροστά από τον Βρεφονηπιακό Σταθµό έφτασε το ένα µέτρο. 

Στο Κέντρο Υποδοχής των Μεταναστών – ρεπορτάζ σε άλλο βίντεο – τα 

γυναικόπαιδα παρέµειναν στο έλεος της βροχής. 

Στα Πάµφιλα οι δρόµοι θύµιζαν ποτάµια και αρκετοί κάτοικοι δεν µπορούσαν να 

βγουν από τα σπίτια τους. Στην Ευρειακή οι κάτοικοι ήταν και πάλι θεατές στο ίδιο 

έργο των τελευταίων χρόνων κάθε φορά που βρέχει. Η ίδια εικόνα και σε πολλές 

άλλες περιοχές της Λέσβου αλλά και µέσα στην πόλη της Μυτιλήνης. 

∆εκάδες ήταν και οι επεµβάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κυρίως για άντληση 

νερών µέσα από οικίες και καταστήµατα. 

http://www.lesvosnews.gr/   
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in.gr: ‘Πνίγηκε η Ύδρα από την καταρρακτώδη βροχή’ 

23 Οκτωβρίου 2015 

∆ύσκολες ώρες περνάει η Ύδρα από την καταρρακτώδη βροχόπτωση που 

σηµειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Τα ορµητικά νερά µετέτρεψαν σε χείµαρρους 

τους στενούς πλακόστρωτους δρόµους του νησιού, ενώ καταστροφές υπάρχουν στα 

παραλιακά εµπορικά καταστήµατα στο λιµάνι. 

 
Φωτογραφία: http://www.topontiki.gr/article/147161/voyliaxe-i-udra-apo-tin-kakokairia-eikones-

apisteytis-katastrofis-sto-nisi  

Από τη δυνατή νεροποντή σηµειώθηκαν εκτεταµένες ζηµιές σε ισόγεια σπιτιών, 

επιχειρήσεις και στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού. 

Ήδη ο δήµαρχος του νησιού Γιώργος Κουκουδάκης ζήτησε από την Γενική 

Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. Συγκάλεσε εκτάκτως και το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο, µε τη συµµετοχή 

και του Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Χατζηπέρου. 

 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500034634  
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enikos.gr: ‘Πληµµύρες και κατολισθήσεις στη Χίο’ 

24 Οκτωβρίου 2015 

Τις πληγές τους µετρούν από τα ξηµερώµατα του Σαββάτου οι κάτοικοι των χωριών 

της βόρειας Χίου και ιδίως στα Καρδάµυλα, καθώς πολλά είναι τα προβλήµατα που 

δηµιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

 

Η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε πληµµυρικά φαινόµενα εντός του οικισµού στα 

Καρδάµυλα, καθώς οι δρόµοι εντός του παραλιακού οικισµού έχουν µετατραπεί 

κυριολεκτικά σε ποτάµια. 

Η αυξηµένη στάθµη της βροχής είχε ως αποτέλεσµα να πληµµυρίσουν αρκετά σπίτια 

ενώ η πρόσβαση στην παραλία του Μαρµάρου είναι απαγορευτική αφού στεριά και 

θάλασσα έχουν γίνει ένα. 

Η κυκλοφορία από τη Λαγκάδα µέχρι και τη Καρδάµυλα διεξάγεται µε ιδιαίτερη 

δυσκολία εξαιτίας των συνεχών κατολισθήσεων. Ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζεται 

από το σηµείο της διασταύρωσης µε το Πιτυός µέχρι και τα Καρδάµυλα όπου µεγάλα 

βράχια έχουν αποκλείσει ρεύµατα κυκλοφορίας. 

 

Παράλληλα η Πυροσβεστική κατάφερε να διασώσει έναν 65χρονο βοσκό που 

εγκλωβίστηκε στην προσπάθεια του να πάει στη στάνη του, ενώ έχει ήδη προχωρήσει 
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σε αντλήσεις υδάτων από κατοικίες στα Καρδάµυλα και κοπές δέντρων στον 

Προβατά. 

Οι υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις 

µετακινήσεις τους στην περιοχή λόγω των κατολισθήσεων. Κλειστός είναι ακόµη, ο 

δρόµος µετά τις Αµάδες λόγω των τεράστιων ποσοτήτων νερού ενώ προβλήµατα 

παρουσιάζονται και κατά τη διέλευση εντός του Πιτυούς. 

http://www.enikos.gr/society/348204,Plhmmyres-kai-katolis8hseis-sth-Xio--

BINTEO--FWTO.html    

 


