Όθρυς - Πολιτική Προστασία την 03.05.2014

Στις 03.5.2014 κλήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία αλλά και από ξενοδοχείο της Υπάτης
στη Λαμία, να συνδράμει ο
ΕΟΣ Αλμυρού σε έρευνες για την ανεύρεση
τριών (3) "αγνοουμένων" Ισραηλινών τουριστών στην Όθρυ, οι οποίοι είχαν έρθει από τη
Παρασκευή το πρωί στο βουνό (με εξοπλισμό) με σκοπό να επισκευθούν τόσο τη
Νεροσπηλιά όσο και το φαράγγι της. Δεν επικοινώνησαν από τότε και οι φίλοι τους
ανησύχησαν και κάλεσαν σε βοήθεια μη γνωρίζοντας τη περιοχή. Από τους πρώτους, σε
συνεργασία με την Αστυνομία & τη Πυροσβεστική & γνωρίζοντας τη περιοχή, ο ΕΟΣ
Αλμυρού (κ.κ. Χρ. Μπόπης & Χρ. Ζαβός), κινήθηκαν προς τον ορεινό όγκο της Όθρυος & τη
Νεροσπηλιά. Εκεί παρέλαβαν και τους τρείς φίλους των "αγνοουμένων" (βρισκόταν ήδη στο
ελατόδασος του Πετροκάναλου & μόνοι τους προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο Νεροσπηλιά), προσέγγισε το σημείο όπου πιθανόν βρισκόταν οι τουρίστες, βρήκε το
αυτοκίνητό τους και ενημέρωσε την Αστυνομία. Στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο
(δεν υπάρχει επικοινωνία μέσω τηλεφώνου) ήταν η είσοδος του φαραγγιού της
Νεροσπηλιάς. Η κινητοποίηση πραγματικά μεγάλη, ΕΜΑΚ, ΕΛ.ΑΣ. Πυροσβεστική,
Ελικόπτερο της Αστυνομίας. Τελικά από τις 11:00 το πρωί γύρω στις 16:00 εμφανίστηκαν
οι τρείς "αγνοούμενοι" (επέστρεψαν μέσα από σηματοδοτημένο μονοπάτι που υπάρχει
δίπλα στο φαράγγι) εμφανώς ταλαιπωρημένοι, είχανε μπλέξει μέσα στο φαράγγι, ευτυχώς
για καλή τους τύχη δεν κατέβηκαν αρκετά μέσα σε αυτό ώστε να μη μπορούν να
επιστρέψουν & γύρω στις 17:00 έληξε αυτή η μικρή περιπέτεια. Πολύτιμη η βοήθεια & της
εθελοντικής ομάδας "Εν Δράσει" που μας παραχώρησε το αυτοκίνητο 4Χ4 για την άμεση
πρόσβασή μας στο σημείο αναφοράς. Με την επιστροφή μας επάνω στο δρόμο όπου ήταν
συγκεντρωμένοι όλοι όσοι εμπλέκονταν στην
επιχείρηση
και αφού οι "επισκέπτες" δώσανε τα στοιχεία τους πήραμε το δρόμο της επιστροφής!
Τέλος καλό, όλα καλά!

Ε.Ο.Σ. Αλμυρού
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