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Ένα όνειρο των τελευταίων χρόνων έγινε επιτέλους πραγμα

τικότητα. Καταφέραμε και εμείς να αποκτήσουμε ένα ηλε
κτρονικό εκδοτικό σύστημα , έτσι ώστε ένα μέρος των εργα
σιών και πιο συγκεκριμένα η φωτοσύνθεση και η καλλιτεχνι
κή επιμέλεια του περιοδικού να γίνεται πια εδώ στα γραφεία

ΙΙ Υ ΡΟΣ 6 ΕΣΤ Ι Κ ΙΙ

μας . Αυτό το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι η
πρώτη μας απόπειρα, ευελπιστώντας βέβαια ότι θα βελτιω
θούμε ακόμη περισσότερο . Με την προμήθεια αυτού του
συστήματος θα έχουμε πλέον την δυνατότητα να επιμελού

Ε ΟΙΘ Ε ΩΙ'Η l: ΙΙ

μαστε και να σχεδιάζουμε τα θέματα μας όπως ακριβώς τα
θέλουμε.

Παράλληλα συνδεθήκαμε και με το διεθνές δίκτυο
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και έτσι πέρα από τις διαδρομές που διανύου με
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νει εδώ στο Αρχηγείο, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν όλα
τα τεύχη κυρίως μετά το 1951. Κάνου με έκκληση κυρίως
προς τους παλιούς συναδέλφους ή σε παιδιά συναδέλφων
καθώς και σε όσους διαθέτουν κάποια από αυτά τα τεύχη
ή ακόμη οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την Ιστορία του
Σώματος να έρθουν σε επαφή μαζί μας ώστε να μπορέσου
με να τα αντιγράψουμε προκειμένου να συμπληρώσουμε ό
σο είναι δυνατό αυτό το πολύτιμο αρχείο. Πιστεύουμε ότι η
Ιστορία, δεν είναι κάτι που επαναλαμβάνετα. Αντίθετα το πα
ρών μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό αν κατέχου με και
κάποια γνώση του παρελθόντος .
Όσον αφορά αυτό το τεύχος, πέρα από τις αλλαγές στην
αισθητική του εμφάνιση, φροντίσαμε να έχουμε και πάλι εν
διαφέροντα θέματα . Ξεχωρίζουμε το άρθρο του Υπ/γού Α.
Μαργαλιά σχετικά με τα εναλλακτικά κατασβεστικά προϊόντα
που έρχονται να αντικαταστήσουν τα Halons. Επίσης ένα
άλλο θέμα που νομίζουμε ότι είναι σημαντικό είναι αυτό του
συνεργάτη μας Νίκο υ Λιάκου σχετικά με τις φλόγες και τις
θανατηφόρες ιδιότητές τους, θέμα που έχει σχέση με την α
σφάλειά μας, και που μέχρι σήμερα δεν έχουμε ασχοληθεί
όσο θα έπρεπε.
Κλείνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για άλλη
μια φορά και από αυτή τη στήλη , το πρακτορείο

«EU-

που σχεδόν σε κάθε τεύχος μας προμηθεύει, ε
ντελώς δωρεάν με πολύτιμο φωτογραφικό υλικό .
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Η φλόγα

Οι φλόγες και οι θανατηφόρες ιδιότητ έ ς τους
αποτελεί προϊόν της καύσης, η οποία
ΦΑΙΝΟΜ ΕΝΟ «FLAMEOVER»

συντηρείται και εξελίσσεται μέσω των αλυσιδωτών
αντιδράσεων που συμβαίνουν σε μία πυρκαγιά. Εί·
ναι το λαμπερό κόκκινο, κίτρινο ή γαλάζιο φωτεινό
αποτέλεσμα της καύσης απ' όπου εκπέμπεται φως
και θερμότητα.
Οι φλόγες μπορούν να παγιδεύσουν και να προ
καλέσουν το θάνατο στους πυροσβέστες. Σε μια
πυρκαγιά οι πυροσβέστες ερευνώντας το χώρο και
προωθώντας τους αυλούς προσβολής της φωτιάς,
μπορεί να καούν από την επαφή με τις φλόγες ή

Ο όρος FLAMEOVER χρησιμοποιείται από τους Α·
μερικανούς π υροσβέστες και ερμηνεύεται ως το
φαινόμενο της εξαιρετικά γρήγορης εξάπλωσης της
φλόγας επί των επιφανειών των τοίχων και των ο
ροφών ενός κτιρίου . Οι τοίχοι και οι οροφές των
κτιρίων βάφονται ή καλύπτονται με υλικά το οποία
ευνοούν την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς. Στις
Η .Π.Α. ως κύριο δομικό υλικό χρησιμοποιείται το
ξύλο (δοκάρια, τοίχοι, πατώματα, σκάλες, οροφές)

την ακτινοβολία. Η θερμοκρασία της φλόγας μπορεί
να φτάσει μέχρι και τους 1480
Κάθε χρόνο στις
Η . Π .Α. οι φλόγες ανεξέλεγκτων πυρκαγιών κατα
στρέφουν περιουσίες αξίας 9 δισεκατομμυρίων δο
λαρίων ( 2 τρισεκατομμύρια δραχμές περίπου).
Οι πυρομηχανικοί ταξινομούν τη φλόγα σε δύο
κατηγορίες: Σ<Βεκείνες που παράγονται όταν ένα α
ναφλέξιμο αέριο μπορεί να αναμειχθεί απευθείας
με το οξυγόνο του αέρα και να καεί, και σε εκείνες
όπου το ξύλο ή ένα άλλο στερεό καύσιμο καεί πρέ

γι ' αυτό και τα αποτελέσματα των πυρκαγιών είναι
περισσότερο καταστροφικά.
Η εξάπλωση των φλογών επί της επιφάνειας του
τοίχου ή της οροφής οφείλετε στην απελευθέρωση
αναφλέξιμων ατμών από την θερμαινόμενη επιφά
νεια. Αυτοί οι ατμοί μπορούν να ανάψουν και να με
ταδώσουν τις φλόγες σ' όλη την επιφάνεια. Ένα τέ
τοιο φαινόμενο μπορεί να συμβεί σ' ένα χώρο όπου
οι τοίχοι για παράδειγμα έχουν κατασκευαστεί ή ε
πενδυθεί με ξύλο, το οποίο ξύλο έχει επικαλυφθεί

πει να θερμανθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημι

με βερνίκι ή πλαστικό.

ουργηθούν αναφλέξιμοι ατμοί. Έπειτα το αναφλέξι·
μο αέριο που παράγεται από το στερεό καύσιμο α
ναμειγνύεται με τον αέρα και αναφλέγεται. Ο ατμός
καίγεται όχι το ξύλο. Σχεδιάγραμμα...

Το φαινόμενο «FLAMEOVER» έχει συμβεί σε σχο
λικές αίθουσες επί των θρανίων. Η ακτινοβολούμε
νη θερμότητα κατευθυνόμενη προς τα κάτω από

c•

την φωτιά που καίει την οροφή της αίθουσας, μπο
ρεί να θερμάνει την εύφλεκτη επεξεργασμένη επι
φάνεια των θρανίων. Έτσι όταν θερμανθούν τόσο
ώστε να φτάσουν σε θερμοκρασία ανάφλεξης, τότε

ξαφνικά μπορούν γρήγορα να δημιουργηθούν φλό
γες στην επιφάνεια των θρανίων εξαπλώνοντας έτσι

τη φωτιά σ' ολόκληρη την αίθουσα. Το φαινόμενο
αυτό μπορεί να περιγραφεί σαν παράλογα γρήγορη
επέκταση της φωτιάς σε μία επιφάνεια.
Η εσωτερική επεξεργασία ή επένδυση ενός ανα

ΔΙΑΧΥΙΗ: Αη.ιοnοiηση καυσίμου αερίου

φλέξιμου υλικού δόμησης μπορεί να δημιουργήσει

και ονόμεtξη του με τον
οη.ιοοφαιρικό αέρα

το φαινόμενο · ένα
άκρο και οι φλόγες
ξαπλώνονται στους
δωματίου χώρους •

1

ΠΥΡΟΛΥΣΗ : Χημική διάλυση του
ξuλου μέσω θερμότητας

μένου

δωμάτιο καίγεται απ' άκρο εις
και η θερμότητα αρχίζουν να ε
εφαπτόμενους του φλεγόμενου
αρχίζει η εκδήλωση του φαινο

«FLAMEOVER».

Διάδρομοι, σκόλες ή παρα

κείμενα δωμάτια αρχίζουν να δέχονται την επίθεση
της φωτιάς.

1
ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΔΙΑΧΥΤΗ
ΦΛΟΓΑ

ΑΕΡΙΟ ΚΑΥΣιΜΟ
ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΗ
ΦΛΟΓΑ

Οι πυροσβέστες που φτάνουν στο κτίριο ερευνώ
ντας διπλανούς χώρους, και οι ένοικο ι στην προ
σπάθεια διαφυγής τους μπορεί να περικυκλωθούν

Β

από τις φλόγες οι οπο(ες ξεκινώντας αnό το φλε
γόμενο δωμάτιο, προθερμαίνουν τις εnιφάνειες του

το(χου και της οροφής . Αργότερα όταν η θερμο 
κρασ(α φτάσει στο σημε(ο ανάφλεξης, τότε οι φλό
γες μnορεί να επεκταθούν στις εnιφάνειες αυτές με
αστραπιαία ταχύτητα. Το φαινόμενο έχει παρατηρη
θεί έντονα σε πολλές πυρκαγιές στις Η . Π .Α. λόγω
της μεγάλης ευφλεκτικότητας των καιγομένων υλι
κών κατασκευής των κτιρίων, και έχει προκαλέσει
μεγάλο αριθμό θυμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρονται
μερικές από τις nιο φο
νικές πυρκαγιές:
1.- Ξενοδοχείο «La Sal»
στο Σικάγο του Ιλινόϊς,
5-6-1946 - 61 νεκροl.

2. -

=ενοδοχείο

Έτσι η ικανότητα ενός υλικού κάλυψης των εσω
τερικών επιφανειών να εξαπλώνει την φλόγα ταξινο

μείται σε χαμηλή, μέτρια και υψηλή. Ο βαθμός επέ
κτασης της φλόγας ως προς τα υλικά που χρησιμο
ποιούνται στην επεξεργασία ή στην επικάλυψη της
επιφάνειας των τοίχων ή των οροφών, καθορίζεται
μέσω της χρήσης μέτρων σύγκρισης. Ως μέτρα σύ
γκρισης χρησιμοποιούνται: ο αμίαντος με βαθμό ε

πέκτασης της φλόγας Ο (μηδέν), και το δρύινο ξύ
λο με βαθμό επέκτασης
της φλόγας 100. Έτσι έ
να άλλο υλικό με βαθμό
200, επεκτείνει την φλό
γα δύο φορές ταχύτερα
απ' ότι το δρύινο ξύλο.
ΤΑΞΙ ΝΟΜΗΣΗ
Τα υλικά εσωτερικής ε
πεξεργασίας και επικάλυ
ψης nου χρησιμοποιού

«-

Goυainkof,, στην Ατλά
ντα της Γεωργίας , 7-12-

1946 - 119 νεκροί.
3.- Κέντρο διασκέδα
σης «Beνerl y Hills S.C.>•

νται αφού δοκιμάστηκαν
σε πραγματικές συνθή

στο Σάουθγκεητ του Κε
ντάκυ , 28-5-1977 - 164
νεκροί.Η επέκταση των
φλογών προς μία έξοδο
(σκάλα , διάδρομος) εί
ναι πιο επικίνδυνοι απ '

κες ταξινομήθηκαν σε
τρεις κατηγορ!ες ανάλο
γα με τον βαθμό επέκτα
σης της φλόγας . Οι τά
ξεις προσδιορ!ζονται με

αλφαβητικούς και αριθ'

.

ότι η εnέκταση σ' ένα

μητικους χαρακτηρες ως

δωμάτιο. Και αυτό γιοτ(

εξής:

οι σκάλες και οι διάδρο
μοι ενός κτιρίου χρησι
μοnοιούνται από τους

Τάξη Α , Ο ως 25
βαθμοί. ΧΑΜΗΛΗ Ε ΠΕ

nυροσβέστες

Τάξη Β , 26 ως 75
βαθμοί. ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΕΚΤΑ

για

1.-

ΚΤΑΣΗ ΦΛΟΓΑΣ

2.-

να

nροωθήσουν τους αυ 

λούς προσβολής της
φωτιάς , καθώς και από
τους ένοικους του κτιρ(-

ΣΗ ΦΛΟΓΑΣ

Τάξη C, 76 ως 200
βαθμο(. ΥΨΗΛΗ ΕΠΕΚΤΑ
ΣΗ ΦΛΟΓΑΣ
Ο βαθμός επέκτασης

3.-

,

ου για την απομακρυν-

σή τους αn ό αυτό. Γι '
αυτό και ο ι εσωτερικοί
τοίχοι και οι οροφές των
κλιμακοστασίων και των
διαδρόμων θα πρέπει να
είναι κατασκευασμένοι
από άκαυστα - πυράντο
χα υλικά. Εξ' αιτίας της
επικινδυνότητας του φαινομένου και μετά από μελέ
τες οι επιφάνειες των τοίχων και των οροφών δια
χωρίζονται ως nρος την ικανότητα που έχουν σαν
υλικά να εξαπλώνουν τις φλόγες. Για παράδειγμα
οι χρωματισμοί και οι επενδύσεις των τοίχων ταξι
νομούνται σύμφωνα με τον βαθμό εξάπλωσης των
φλογών.

11

της φλόγας σε τοίχους
και οροφές στο χώρο ε
νός κλιμακοστασίου πρέ
πει να περιορίζεται στην
Α τάξη . Μόνο δομικά υ

λικά χαμηλού επέκτασης
της φλόγας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τους χώρους του κλιμακοστα

σίου ενός κτιρ!ου. Σύμφωνα με στοιχεία nου έχει

συλλέξει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρ
κης, πυρκαγιές υψηλής έντασης συμβαίνουν στους
χώρους των κλιμακοστασίων. Και ως ύποπτο για
πολλές από τις περιπτώσεις εξέλιξης του φαινομέ
νου

«FLAMEOVER»

θεω-

ρείται το αναφλέξιμο χρώμα που χρησιμοποιείται

ροφο πενταόροφου ή δεκαώροφου κτιρίου . Αφού

για την επικάλυψη των επιφανειών. Οι τοίχοι και οι
οροφές αυτών των κλιμακοστασίων έχουν βαφτεί
με ένα αναφλέξιμο υλικό το οποίο μπορεί να ξεπλυ·
θεί και να ξαναβαφτεί εύκολα. Δείγματα αυτού του
υλικού δοκιμάζονται από την αρμόδια υπηρεσία, για

τοποθετούσε στο στόμιο του δοχείου ένα μακρύ ύ

να αποφασιστεί εάν αυτό είναι η αιτία για τις υψη
λής έντασης πυρκαγιές που συμβαίνουν σε κτίρια.
Σε μια πυρκαγιά βασισμένη σε συγκεκριμένα στοι
χεία, μία υφασμάτινη καρέκλα η οποία καιγόταν
στο ισόγειο , στο χώρο του κλιμακοστασίου μιας
12όροφης πυράντοχης πολυκατοικίας , σβήστηκε
γρήγορα . Ένας πυροσβέστης χρησιμοποιώντας μια
μηχανοκίνητη κλίμακα, ανέβηκε στη στέγη και άνοι·
ξε την πόρτα διαχωρίσματος της στέγης προκειμέ·
νου να διαφύγει ο καπνός που προερχόταν από την
φωτιά στο κλιμακοστάσιο. Αντί για καπνός, φλόγες
ξεπρόβαλλαν από την ανοιγμένη πόρτα , 12 ορό
φους πάνω από τον χώρο όπου βρισκόταν η καρέ·
κλα. Μια νεότερη έρευνα της Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας αποκάλυψε ότι το χρώμα στους τοίχους και
τις οροφές σε όλο το κλιμακοστάσιο από το ισό
γειο μέχρι τη στέγη του 12όροφου κτιρίου ήταν κα
μένο, και οι επιφάνειες είχαν γεμίσει φουσκάλες.
Ο εμπρησμός είναι μια άλλη πιθανή αιτία αυτών
των πυρκαγιών μεγάλης έντασης σε κλιμακοστάσια
κτιρίων. Πριν αρκετά χρόνια στη Νέα Υόρκη δρού
σε ο εμπρηστής των κλιμακοστασίων. Χρησιμοποιώ

ντας ενα αρκετά μεγάλο πλαστικό δοχείο

20 περί

που λίτρων, γεμισμένο με βενζίνη το τοποθετούσε
στην κορυφή του κλιμακοστασίου στον τελευταίο ό-

φασμα, άναβε την άκρη του και απομακρυνόταν

γρήγορα . Καθώς το ύφασμα καιγόταν σιγά σιγά έ
λειωνε το πλαστικό και η βενζίνη χυνόταν από το
δοχείο και αναφλεγόταν. Έτσι κάθε φορά ένα πύρι
νο ποτάμι ξεκινούσε από τον τελευταίο όροφο και
μέσω του κλιμακοστασίου έφτανε μέχρι το ισόγειο.
Αποτέλεσμα ήταν να προκαλούνται τρομακτικής έ·
ντασης και έκτασης πυρκαγιές, παγιδεύοντας τους
ενοίκους στα διαμερίσματα τους και προκαλώντας
πολλά θύματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το φαινόμενο «FLAMEOVER» αποτελεί μια εξαιρε

τικά επικίνδυνη αιτία πρόκλησης σοβαρού κινδύνου
ακόμα και σε μια αρχικά ασήμαντη πυρκαγιά. Ένα
αναφλέξιμο υλικό επεξεργασίας · επικάλυψης των
επι-φανειών τοίχων ή οροφών ενός κλιμακοστασίου
μπορεί να αυξήσει την ένταση της φωτιάς στο χώ·
ρο αυτό καθώς και στους άλλους παρακείμενους
χώρους με τους παρακάτω τρόπους:

1.·
2.•

Μπορεί να επιταχύνει τον χρόνο ανάφλεξης.

Η επέκταση της φλόγας πάνω στη σκάλα είναι

ταχύτερη.

Η ένταση της θερμότητας της πυρκαγιάς θα
είναι μεγαλύτερη , οφειλόμενη στην προστιθέμενη
καύσιμη ύλη των τοίχων του κλιμακοστασίου.
4.· Ο καπνός και τα τοξικά αέρια από τη φωτιά

3.·

θα αυξηθούν σημαντικά.
Πηγή: Περιοδικό Flrehouse.ιιeAρθρo τοu

Vincent Dunn

Ελεύθερη απόδοση: λιάκος Νικόλαος
Ζητάμε συγνώμη από ταν κ. Λιάκο Νικόλσο γιατί λόγω του γνωστού

δcίμονα δεν αναφέρθηκε το όνομα του στο προηγούμενο του άρθρα
με θέμα: «Θερμ6τητσ και οι επmτώοεις της στους πυροσβέστες•.

ΑΝΕΞΗΓΗΤΕΣ

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Ήταν, έλεγαν ένα 'ανεξήγητο φαινόμενο•: ένδεκα πυρκαγιές με δύο νεκρούς σε λιγότερο από τρεις μήνες είχαν
πλήξει το γαλλικό χωριό Μουαράν-αν-Μοντάν στην οροσειρά Ζουρά κοντό στα ελβετικό σύνορα. Η τοπική πυροσβε·
στική υπηρεσία δεν κατάφερε να βρει τα αίτια των πυρκαγιών. Και ο ανακριτής αναγκάστηκε να καλέσει διάφορους
ειδικούς. Που, με τη σεφό τους, χρησιμοποιώντας συσκευές ραδιοκυμάτων και σU)(\Ιστήτων, δεν μπόρεσαν να διαπι·
στώσουν καμία ηλεκτρική, πυρηνικοί ή ηλεκτρομαγνητική ανωμαλία που να προκάλεσε τα φαινόμενα. Εξετάστηκε α·
κόμη και η πιθανή επίδραση υπογείων κολωδ!ων μεταφοράς ηλεκτρισμού που είχαν τοποθετηθεί τον Δεκέμβριο του
1995, ολλό τελικά και αυτή η αιτία αποκλείστηκε. Έτσι, αφού οι κάτοικοι του χωριού κάλεσαν και κάποιον υποτιθέ·

μενο ειδικό στα παραφυσικά φαινόμενα για να διώξει τα 'κακά πνεύματα", εξέτασαν μήπως σεισμικά ρεύματα προ·
κάλεσαν τις μυστηριώδεις πυρκαγιές. Ένας γνωστός επιστήμονας, ο Πασκάλ Μπερνάρ του Ινστιτούτου Φυσικής του
πλανήτη στο Παρίσι, δήλωσε μάλιστα ότι αυτά τα σεισμικά ρεύματα είναι "σχεδόν η μόνη λογική εξήγηση" του φαι·

νομένου. Υπενθύμισε δε ότι η οροσειρά Ζουρά έχει ενεργό σεισμικότητα, ενώ το υπέδαφός της αποτελείται από
σπήλαια που ενδέχεται να καταρρέουν και να προκολούν διαρροή εύφλεκτων αερ!ων που δημιουργούνται από την
αποσύνθεση οργανικών ουσιών.
Μάλλον θα πρέπει τώρα να έχει μετανοήσει για τις δηλώσεις του: η τοπική χωροφυλακή συνέλαβε τελικό έναν νεα·

ρό, σαφώς πυρομανή, την ώρα που θέλησε να προσθέσει στο •ενεργητικό του

• άλλες τέσσερις

φωτιές και ομολό

γησε όλες τις προηγούμενες.
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύστημα

ΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατάπνιξης

Εκρήξεων

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, πολλές
είναι οι δραστηριότητες οι ενέχουσες κινδύνους, οι
οπο(ες δημιουργούν και υψηλό οικονομικό κόστος

ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΗ

EXPLOSAFE

λεσμα την αναχαίτιση της βιαιότητας και της ταχύ
τητας της χημικής αντίδρασης της καύσης.

και πολύ συχνά τραυματισμούς και θανάτους. Στην
καθημερινή βιομηχανική πρακτική υπάρχει επίσης
το υψηλό κόστος επισκευής και επαναλειτουργίας
κάπο ιας διακοπείσας, λόγω ατυχήματος, διαδικα
σίας. Το Σύστημα Κατάπνιξης Εκρήξεων EΧPLOSAFE
δ(νει λύσεις σε κάποιους τομείς της μοντέρνας βιο
μηχανίας (και όχι μόνο} όσον αφορά την ασφάλεια

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ταχεία απελευθέ
ρωση μεγάλων ποσών θερμότητας που συνεπάγεται
την επίσης ταχεία αύξηση του όγκου των εκλυομέ
νων αερίων και της πίεσης, στοιχείων που οδηγούν
στην δημιουργία εκρηκτικής κατάστασης.
Με το κυψελωτό πλέγμα αλουμινίου επιτυγχάνεται
η απορρόφηση μεγάλων ποσών εκλυόμενης ενέρ 
γειας, η απομάκρυνσή τους από τα σημεία αρχικής

και την οικονομική λειτουργία. Το EXPLOSAFE απο
τελεί μία πρακτική μέθοδο που προφυλάσσει δεξα
μενές ή δοχεία ευφλέκτων υγρών και αερίων από

ανάφλεξης και η ομοιόμορφη διάχυσή τους στην
μεγάλη επιφάνεια που παρουσιάζει το πλέγμα. Απο
τέλεσμα της διπλής αυτής δράσεως του EΧPLOSAFE

το να εκραγούν εξαιτίας διαφόρων πηγών ανάφλε
ξης όπως: σπινθήρα, υπερθέρμανσης, λάθους κατά
τις διαδικασίες επισκευής ή συντήρησης, ηλεκτρο
στατικών φορτίων , εξωτερικών πυρκαγιών , πρό
σκρουσης βλημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών.

είναι η αναχαίτιση και κατάπνιξη της εκρηκτικής κα
τάστασης που δημιουργείται σε δεξαμενή καυσίμου
μετά από ανάφλεξή του, καθώς επίσης και η διατή
ρηση της ακεραιότητας της δεξαμενής επί μακρό
τερο χρόνο όταν βρεθεί σε περιβάλλον πυρκαγιάς.

Δ.ιαδικασία παραγωγής και εφαρμογής πλέγματος
Το

EXPLOSAFE

EXPLOSAFE

είναι ένα σύστημα που αποτελεί

ται από φύλλα αλουμινίου κομμένα και ανοιγμένα έ

τσι ώστε να σχηματίζουν όγκους κυψελών με ανοίγ
ματα εξαγωνικής μορφής, που μπορούν να κοπούν
σε τεμάχια οποιωνδήποτε διαστάσεων.

Πέρα από τον κύριο τρόπο δράσης το σύστημα EXPLOSAFE παρουσιάζει και ορισμένες συμπληρωμα
τικές δράσεις που είναι οι παρακάτω:

Τα κομμάτια αυτά πλέγματος τοποθετούνται και κα

α .- Συγκράτηση του εύφλεκτου περιεχομένου μιας
δεξαμενής από διασκορπισμό του , μετά από έκρηξή
της από εξωτερική αιτία ή άλλου είδους διάτρησή

λύπτουν όλο τον εσωτερικό χώρο μιας δεξαμενής
καυσίμων. Η μείωση της χωρητικότητας της δε

της ( π.χ. από βλήμα πυροβόλου όπλου , τρομοκρα
τική ενέργεια , ανατροπή κατά την μεταφορά με βυ

ξαμενής

κυμαίνεται

μεταξύ

1-2 %

του ωφέλι

μου όγκου της. Η δράση του συστήματος κατευθύ

νεται πάνω στους δύο παράγοντες που θεωρούνται
καθοριστικοί για την δημιουργία έκρηξης σε δεξα

μενή καυσίμου. Ο πρώτος παράγοντας είναι ο ό 
γκος του καυσίμου που συμμετέχει στην ταχεία χη 
μική αντίδραση η οποία προκαλεί την έκρηξη.
Με το πλέγμα επιτυγχάνεται η υποδιαίρεση του συ
νολικού ενεργού όγκου της δεξαμενής στους ελά
χιστους επιμέρους όγκους των κυψελών με αποτέ-
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τιοφόρο κ.λ.π .

}.

β.- Δυνατότητα προσέγγισης και εγγύς επεμβάσε
ως για κατάσβεση αναφλεγείσης δεξαμενής, αποκα
τάσταση διαρροής και άλλες ενέργειες χωρίς τον
κίνδυνο έκρηξης.
γ.- Σκέδαση ( διασκορπισμός } του ηλεκτροστατι

κού φορτίου που επιτυγχάνεται επειδή το πλέγμα
αλουμινίου αποτελεί ένα γειωμένο δίκτυο που
καλύπτει κάθε εσωτερικό σημείο της δεξαμενής.

Θερμή εργασία (οξυγονοκόλληση επί οπής) σε δοχείο με βενζίνη που προστατεύ
εται από EXPLOSAFE.

φλόγες πυρκαγιάς σε ανοιχτό χώρο από διαρροή

π.χ. συντριβέν αεροσκάφος με διαρροή καυσίμου
που έχει αναφλεγεί γύρω του ) .
Οι χρήσεις που προτείνονται από τον κατασκευα
στή περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτή,
'
'
των και εφαρμογων με κυριες τις παρακατω:

καυσίμων , με στρώσιμο τάπητα από EΧPLOSAFE

α .- Σε φορητές δεξαμενές υγρών καυσίμων και υ

δ.- Μείωση των επικίνδυνων κινήσεων και αναδεύ
σεων του καυσίμου όταν αυτό μεταφέρεται οδικά,
σιδηροδρομικά ή ατμοπλοϊκά. ε.- Δημιουργία οδών

προσέγγισης για διασωστικά συνεργεία μέσα από

που προκαλεί αποπνιγμό της φωτιάς

γροποιημένων αερίων.
β.- Οχήματα μεταφοράς καυσiμων

Συμπίεση κατά την καύση

γ.- Ρεζερβουάρ οχημάτων και κυρίως όπου χρειά
ζεται μεγάλη ασφάλεια έναντι εκρήξεων από καύσι
μα, π.χ. ρεζερβουάρ οχημάτων μεταφοράς επικινδύ
νων ή τοξικών ουσιών.

120
/

100

Ι
Ι
Ι
Ι

80

Ι
Ι

/

60

δ.- Εφαρμογές σε καύσιμα και δεξαμενές καυσί

\

μων που χρησιμοποιούνται στα αεροπλάνα.

\

ε.- Ρεζερβουάρ οχημάτων μεταφοράς υψηλών

\

\

προσώπων.

\
\

στ.- Ρεζερβουάρ καυσίμων σκαφών θαλάσσης.

/

ζ.- Κάθε είδους μικρή ή μεγάλη εγκατάσταση απο

/
/
/

θήκευσης ή μεταφοράς καυσίμου σε έδαφος και σε
θάλασσα. Με βάση τα παραπάνω περιγραφέντα χα

/

40

/
/
/

/

ρακτηριστικά,

/
/

20

/

/
/

•

(

ο

ο

100

200

300

400

500

600
Χρόνος

Προστασία με

EXPLOSAFE

Χωρίς προστασία
Διάγραμμα από εργαστηpιακές μελέτες που δείχνουν

το

EXPLOSAFE παρουσιάζεται σαν

ένα σύστημα με ιδιαίτερα θετική συμπεριφορά ως
προς την προστασία δεξαμενών καυσίμων έναντι ε
κρήξεων, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει πα

ράγοντα προστασίας για το πυροσβεστικό ή άλλο
προσωπικό που θα κληθεί να επέμβει για καταστο

λή πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων ή σε χώρους
που γειτνιάζουν με δεξαμενές καυσίμων και στους
οποίους έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.

πως το EXPLOSAFE μειωνει δραστικά την εκρηκτική αύ
ξηση της πίεσης.
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Άποψη της πόλης της Μυτιλήνης

ΙΣΤΟΡ Ι ΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μυτιλήνη είναι από τις αρ

υτιλήνης

χαιότερες πόλεις της Ελλά

δος με ιστορία τουλάχιστον

τριών χιλιάδων χρόνων. Παρο υ-

σίασε μεγάλη ανάπτυξη μετά την
καταστροφή της Τροίας με την ο
ποία ήταν κα ι σύμμαχος. Ας μη
ξεχνάμε ότι και οι Τρώες ήταν
Έλληνες κι όλη η απέναντι Μικρα
σιατική παραλία ονομαζόταν "Μυ
τιληναίων Αιγιαλός". Τα στοιχεία
αυτά μαρτυρούν τους στενούς
δεσμούς π ου υπήρχαν ανάμεσα

στη Λέσβο και τη Μ . Ασία από την
μεγάλη δύναμη στη Μυτιλήνη,

γι~αυτό και ο Πιπακός πολέμησε
τους Αθηναίους που θέλησαν να
αμφισβητήσουν τα δικα ι ώματα

.11

,

πόλης τους. Τα ωραία αρχοντικά,

τους εκε ι

Στους αιώνες πο υ ακολούθη

το γυμνάσιο και ο Άγιος Θεράπων

σαν διατηρήθηκαν πολλά στοιχεία

από την αρχική ομορφιά της πό 
λης, και ο Μωάμεθ ο Πορθητής
όταν την κατέκτησε το 1462 μετά
από πολιορκία, θαύμασε τα κτίρια

εντυπωσιάζουν και σήμερα τους
επισκέπτες και δείχνουν το μεγα
λείο και την πνευματική καλλιέρ
γεια της Μυτιλήνης.
Μέχρι σήμερα παρά τα γενικά

της . Από τον περασμένο όμως αι
ώνα οι Μ υτιληνιοί ξανάγ ιναν αρ

προβλήματα που υπάρχουν στη
νησιώτικη Ελλάδα η Μ υτιλήνη ε

χοντάδες με την

ξακολουθεί να είναι μια δημιουρ
γική και όμορφη πόλη που ξεχω

εργατι κότητά

τους και π ήραν στα χέρια το υ ς
'
,

την οικονομια και τις τυχες της

ρίζει στο Αιγαίο.

Η Π .Υ. Μυτιλήνης για να αντα

το Κ. Ψ.
Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Στη πόλη της Μυτιλήνης επίσης
από το έτος

1988 εδρεύει

η Περ/κή

Διοίκηση Πυρ/κών Υπηρεσιών Β.Αι
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυ

γαίου και η οποία στεγάζεται σε

τιλήνης ιδρύθηκε με το Διάταγμα
της 25ης Ιουλίου 1940 που δημο
σι εύθηκε στο 246 ΦΕΚ - Τεύχος

ανεξάρτητο , από την Π.Υ. Μυτιλή
νης, μισθωμένο ιδιωτικό κτίριο.

Α' της 1 0ης Αυγούστου

1940.

ΠΡΟΣΩΠΙ ΚΟ

Πριν την (δρυσή της και από το
έτος

λειτουργούσε Δημοτικό

Στην Περ ι φερεια κή Δ/ση Π.Υ.

Πυροσβεστικό Συνεργείο που γl
νονταν πυροσβέστες σε περίπτω
ση πυρκαγιάς και χρησιμοποιού

Βορείου Αιγαίου υπηρετούν: ένας
(1) Πύραρχος, ένας (1) Πυραγός,

1925

σαν τα πρωτόγονα πυροσβεστικά

μέσα που υπήρχαν τότε.
Η κρατική πυροσβεστική Υπη 

ρεσία Μυτιλήνης άρχισε να λει
τουργεί από την 21η Ιανουαρίου
1941 και με πρώτο Διοικητή τον
Αρχ/στη Αντώνιο Βεντούρη. Για

την ιστορία παραθέτουμε την πρώ
τη Ημ ερήσια Διαταγή της νεοϊ
δρυθείσης αυτής υπηρεσίας που
έχει ως εξής:
Απόσπασμα Ημερησίας Διατα

γής Σταθμού Μυτιλήνης 21ης Ια
νουαρίου 1941 Κατωτέρω κοινο
ποιώ ως έχει την υπ ' αρίθμ.

Φ.Δ.

ένας

(1) Πυρονόμος και δύο (2)

Πυροσβέστες.
Στην Περιφερειακή Δ/ση Π .Υ.

Β . Αιγαίου υπάγονται εκτός από
την Π .Υ. Μυτιλήνης , η Π.Υ. Χίου ,
η Π .Υ. Σάμου και η Π.Υ. Λήμνου.
Η δύναμη της Π.Υ. Μυτιλήνης
σήμερα ανέρχεται σε 42 άτομα
και αποτελείται από: Δύο (2) Επι
πυραγούς, ένα (1) Πυραγό, ένα
(1) Υποπυραγό, ένα (1) Ανθυπο

πυραγό, οκτώ

δεκαεπτά (17) Αρχ/στες και δώδε
κα (12) Πυροσβέστες.

4019 Δ/γήν Αρχηγείου Π.Σώ

υπceαρ ίθμ.

3539

Δ.16 ε.ε. Δ/γη κ .

ξοπλισμό :
Ένα (1) υδροφόρο όχημα

5

τόν

νων Magirυs

ένα (1) υδροφόρο όχημα
τόννων lnternational
Δύο (2) υδροφόρα οχή ματα
τόννων Unimoc

2,5
2,5

ένα

(1) υδροφόρο όχημα 1,5
τόννων Mercedes
ένα (1) υδροφόρο όχημα 1 τόν
νου Oρel
Δύο (2) επιβατηγά οχήματα

Μία

(1) πλήρη σειρά διασωστι

κών εργαλείων

Δύο (2) βενζινοκίνητες αντλίες
μεγάλες
Τρεις (3) βενζινοκίνητες αντλίες
μικρές και
Τέσσερ ις (4) ηλεκτροκίνητες
αντλίες

(8) Πυρονόμους,

5870

ματος δι ης κοινοποιείται ημίν η

ποκριθε ί στις υποχρεώσεις της
διαθέτει τον εξής μηχανολογικό ε

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυ
τιλήνης επενέβη κατά το προη
γούμενο έτος σε: 111 πυρκαγιές ,
σε 85 παροχές βοηθείας και 62

Υφυπουργού της Δημόσιας Ασφά
λειας, περί αποσπάσεως υπαλλή 
λων εις τον νεοϊδρυθέντα Πυρ/κόν
Σταθμόν Γ' Τάξεως εν τη πόλη

της Μ υτιλήνης ........ (Έπεται Διατα
γή) .
Εις εκτέλεσιν της ως άνω Δια
ταγής , ανέλαβον απ ό της χθες

την Διοίκησην του εν τη πόλη της
Μυτιλήνης νεοϊδρυθέντος Πυρ/κού
Σταθμού .....

Ο Διοικητής
Βεντούρης Αντώνιος-Αρχ/στης

Σήμερα η Πυροσβεστι κή Υπη 
ρεσία συνεχίζει να στεγάζεται σε

κτίριο που έχε ι παραχωρήσε ι ο
Δήμος Μυτιλήνης από ιδρύσεως
της Υπηρεσίας. Το κτίριο είναι λι
θόκτιστο κεραμοσκεπές και απο

τελείται από ισόγειο και όροφο ,
στο ισόγειο του οποίου υπάρχουν

γραφεία , θάλαμοι υπαλλήλων και

Ά.τοψη του κrιιzίου που οτεyιiζεrαι η Υπηρεσία.

11

Άνδρες μιας από τις φυλακές με
το Διοικηηί της Υπηρεσίας.

τος του κτιρίου δεν δύναται
η Υπηρεσία να στεγάσει κλι-

,

μακοφορο

.

οχημα

και

τα οποία παρα
χωρεί το Αρχηγείο και είναι

SNORKEL

απαραίτητα για την κάλυψη
της πόλης.

Οι θάλαμοι των υπαλλή 
λων και τ α γραφεία δεν
πληρούν τους όρους υγιει
νής διαβίωσης και γενικό το
κτίριο δεν παρέχε ι τους
στοιχειώδει όρους για στέ

γαση Πυροσβεστικής Υπη
ρεσίας .

ανελκυστήρες . Παρείχε πυρασφά

ράζ δεν δύναται να στεγάσει όλα

λεια στον Κρατικό Αερολιμένα, ι
δίως τους καλοκαιρινούς μήνες

τα πυροσβεστικά οχήματα με α

που η κίνηση αεροσκαφών ήταν

Ν.Νι κολακόπουλος
Επιπυραγό

ποτέλεσμα δύο οχήματα να σταθ
μεύουν μονίμως επί της οδού

αυξημένη , και στο λιμάνι της Μυ
τιλήνης κατά την φορτοεκφόρτω

έμπροσθεν του κτιρίου της Υπη 

ση εύφλεκτων υλών.

Επίσης λόγω της ακαταλληλότη -

ρεσίας, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το Τμήμα Πυρασφαλείας το ο
ποίο εκτός από την διεκπεραίωση

των υποβαλλομένων μελετών και
τον έλεγχο για την λήψη μέτ ρων

πυρασφαλείας σε ξενοδοχεία, βιο,
'
'
τεχνιες και σε χωρους συγκεντρω -

,

'

σεως κοινου , πραγματοποιησε ο-

μιλίες σε σχολεία, στρατό πεδα

κλπ. για θέματα πυρασφαλείας
και ειδικά για προληπτική πυρα
σφάλεια. Στο αρμόδιο γραφείο
' το προηγουμενο
'
'
κατα
ετος
υπε βλήθησαν (611) μελέτες και χορη
γήθηκαν (530) πιστοποιητικά πυ
ρασφαλείας.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ένα από τα κυριότερα προβλή

ματα της Π.Υ. Μυτιλήνης είναι το
κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμε
ρα. Δεν διαθέτει κάποιο ακάλυπτο

χώρο (προαύλιο κ.λ.π.) ώστε να
γίνεται η αναγκαία εκπαίδευση
των υπαλλήλων. Ο χώρος του γκα-

Η αδvνο.μfο. του γκαράζ της Υπηρεσίας να στεγάσει όλα το. ο.ντοκfνητα εfναι ένα από
τα προβλήματά της.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Νέος κανονισμ6ς αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων
α . Συμπλήρωση της νομοθεσίας σε ότι έχει σχέ
ση με εγκαταστόσεις διϋλιστηρfων, λοιπών Βιομη
χανιών πετρελαίου, καθώς και αποθήκευσης και

διακίνησης υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή επιβάλλεται στους
ιδιοκτήτες όλων των κατηγορίων, καθώς και στους

ιδιοκτήτες των τριτρόχων μοτοσυκλετών, η υποχρέ

"· Με

ωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με πυροσβε·
στήρες και καθορίζεται ο αριθμός των οχημάτων
τους με πυροσβεστήρες και καθορίζεται ο αριθμός
και ο τύπος των πυροσβεστικών αυτών συσκευών,
που πρέπει να φέρει κάθε όχημα ανάλογα με την
κατηγορία στην οποία ανήκει ως εξής:

ολοκληρώθη

α) Λεωφορεία και φορτηγά και βυτιοφόρα μετα

κε η νομοθεσία με την οποία καθορίζονται θέματα
διαμόρφωσης , σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς
λειτουργίας και μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

φοράς υγρών καυσίμων και γενικώς επικίνδυνων υ
λών:
Δύο (2) πυροσβεστήρες καθαρού βάρους 6 χιλιο

σε εγκαταστάσεις διϋλιστηρίων

, λοιπών Βιομηχα

γράμμων ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από

νιών, καθώς και αποθήκευσης και διακίνησης υγρών
καυσ(μων.
Η υπόλοιπη νομοθεσία που διέπει τις παραπάνω
εγκαταστάσεις είναι:
1. Κ.Υ.Α 34458/1990 Καθορισμός τεχνικών προ
διαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής ,
ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασ(ας εγκα

το Π . Σ κατάλληλου κατασβεστικού υλικού , ανάλο·
γου κατασβεστικής ικανότητας.
β) Επιβατικά αυτοκίνητα και τρίκυκλες ( επιβατι
κές και φορτηγές )_ μοτοσυκλέτες.
~Ενα πυροσβεστήρα καθαρού βάρους 3 χιλιο
γράμμων ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από
το Π.Σ κατασβεστικού υλικού αναλόγου κατασβεστι-

ταστάσεων διϋλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πε

κης ικανοτητας.

•

Στο ΦΕΚ

43

τ.Β~της

19 - 1 96

δημοσιεύθηκε η

Κ.Υ.Α Δ3/26080/96

"

Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και

διακίνησης υγρών καυσίμων σε αεροδρόμια
τη δημοσίευση της παραπάνω κ.γ.Α

τρελαίου.
2. ΥΑ 34628

/ 1985

.

,

Καθορισμός τεχνικών προδια

γραφών ασφαλούς λεπουργίας, διαμόρφωσης, σχε
δίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων ενεπο
θήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας

ειδών.

5/2/1988 Συμπλήρωση της Υπουργι
κής Απόφασης 34628/1985 " Καθορισμός τεχνικών
3.

Π-7086/Φ.

προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφω

σης.σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων
ενεποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπο
ρίας πετρελαιοειδών...
4. Κ.ΥΑ. από 28 -6 -91 Λήψη μέτρων πυροπρο
στασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών
καυσίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν ε

ταιρείες εμπορίας πετρεολαιοειδών προϊόντων.
•

β . Τροποποίηση της απόφασης του Υπουγού Συ
γκοινωνιών, σχετικά με τον εφοδιασμό των αυτοκι
νήτων με πυροσβεστήρες.
Στο ΦΕΚ

1028/8/13-12-95 δημοσιεύτηκε η Υ.Α.
32787/2597/30-11 ·95
.. Τροποποίηση 19846 ( ΦΕΚ 610/β/13 ·7·79) από·
φασης Υπουργού Συγκοινωνιών, περί εφοδιασμού
αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσυκλετών
με πυροσβεστήρες».

111

..

'

ι.

, •. ; ...
•

; ...•\~j!.......i

,-,,c::.η···~

'•

~··L ... •
~••;-.~ι~~·
··~•.
-~
•
•
..
~..
....
..

.•

il'f

...- ........ ..

.

• • .., ..... • ,.
. ..•
,. ...... ...;l 1·· • _ .. _,,,
ι

.1.

ι

·~=,.

• ,.

•

ι

ι

•
••
•

•
ΙΛΙΣΙΑ: 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996
"Η ΠΑΡΑΓΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚ" ro σrέκι rων μεροκλήδων δεν
υπάρχει πια σrην οδ6 Ούλοφ Πάλμε. Το καrάσrρεψε

•
'

κυριολεκrll(ά η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε Ιαως
απ6 ανάφλεξη διαρροής υγραερίου. Οι 20 πυροσβέ
σrες που έλαf3αν μέρος σrην καrάοβεση με οκrώ υδρο
φόρα οχήμαrα απομάκρυναν απ6 το χώρο της πυρκα
γιάς έξι φιάλες υyραερ(ου rων 25 kg. Από την πυρκα
γιά έπαθε εyκαύμαrα ο μάγειρας του εσrιαrορlου και
μεrαφέρθηκε σrο νοσοκομείο.

.
•

1

•

•

~ ΤΑΥΡΟΣ:

12

ΔΕΚ ΕΜΒΡΙΟΥ

1996

Άyνωσrα παραμένουν μέχρι στιγμής ra αlτια της μεγάλης πυρκαγιάς που
κατάσrρεψε ένα απ6 τα μεγαλύrερα εργοστάσια κατασκευής υ~ών συσκευ·
αα(ας καθώς και ένα σούπερ μάρκεr. Οι εκρήξεις και οι rεράστιες φλόγες Ο·

λοκλήρωσαν ένα εφιαλrικό σκηνll(ό κσι τρομοκράτησαν για άλλη μια φορά
τους κατοίκους του Ταύρου και της Καλλιθέας θέrονrας σε προβληματισμό
όλους τους αρμόδιους. Οι l',ημιές που προκλήθηκαν ξεπερνούν τα

300

εκα

τομμύρια δραχμές. Στην καrάσβεση έλαβαν μέρος 200 πυροσβέστες και 40
οχήματα από τους σταθμούς του λεκανοπεδίου.

ΒΕΡΟΙΑ:

29

Στο ποσ6 rων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

250

1995

.....

εκστομμυρίων ανέρχονrαι οι lίι·

μιές που προκλήθηκαν σrα ψυyεlα - διαλοyηrήρ<α
της BEKER HELLAS ΑΕ. Οι πυροσβέστες καrάφε·
ραν να περιορίαοw την πυρκαγιά στα χώρο rου
διαλογητηρίου πριν επεκrαθεί και στις υπόλοιπες ε·
γκαrαστάαεις.
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ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΙΚΗ :

28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

1996

Δύο νεκροl, εχγλωβιομένες οιχοyένειες, δεκάδες ονοrιοδογυρισμένα αυrο
κlνηrα και άλλα θαμμένα στους 6yκους λάσrιης, τεράστιες καταστροφές
αrι6 rιλημμυρισμένα σrιίτια είναι ο απολογισμ6ς της νεροrιονrής rιου έπε·
σe rιάλι στο λεκανοrιέδιο. Οι rιυροοβtσrες διέσωσαν δεκάδες άτομα rιου

•

εlχαν rιαyιδευrεl σε ταράτσες σrιιrιών και άλλα rιου εlχαν ανέβει rιάνω σε
δένδρα για να γλιτώσουν αrιό τα ορμητικό νερό των χειμάρρων.

•
•

~ )

-·••
•

1

3

2

...

ι •i')i;:r~

.... ΑΙΓΑΙΟ: 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
1996

"'

Τα νερά της Ψιnτάλειας έσβησαν το

..

φλεy6μενο rιλοlο "Αιγαίο", rιου και
yότσν yια έΕJ ώρε<; μετά αrιό rιυρκα·
yιά rιου ξέσrιασε Χθες αrιό σrιινθrj
ρα ηλεκrροαυyκόλλησης, ενώ εκτε·
λούνταν εργασlες μετασκευής σε
κρουαζu;ρ6rιλοιο στη Δραπετσώνα.
Δυστυχώς rιαρά nς rιροαrιάθειες

των rιυροσβεσrών το πλοlο rιαρου·
σlασε κλlση και rιρο του κινδύνου
να βυθιατεi σrο λψάνι ρυμουλκrjθη·

κε σrη νησlδα Αταλάντη 6rιου εrιικά·
θισε στα αβαθή με τη δεξιά rιλευρό.

11
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ΧΑΝΙΑ: sκαταστράφηκε
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥοπό1996
πuρκοyιό το πολuκοτααrημο HONDOS
CENTER στο

κένrρο της πόλης.

na την καrόαβεαή της κινητοποιήθηκαν εφτό υδροφόρα οχήματα και

50 πυροσβέστες.

Οι Ιίιμιές

nov προκλήθηκαν υπολογiζονrαι σε δεκά

δες εκατομμύριο, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς οφεlλονrαι σε εμπρησμό
από πρόθεση αφού στο χώρο βρέθηκαν δύο αvrοσχέδιοι εμπρηαrικο/
μηχονιαμο/.

ΚΑΤΕΡΙΝΗ :

~

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1996
τραyικό θάνατο βρήκε έ
να άτομο στο ιοσ χλμ.
της εθνικής οδού Καrερl

νης - /Ιό.ρισος όταν το

nov

avroκlvητo
οδηγού
σε ξέφυγε οπό το οδό

στρωμα και ανrρdπηκε.
Οι πυροσβέστες της το-

πικής vπηρεσlας μέcα

' -!!~~==!

σε ελάχιστο χρ6νο καrό- ~
φεραν ΙΙΟ τον απεγκλω{Jί
σοvν οπό το σvνrρiμμια.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
των lng. Ε Μ. Alekhin, Prof. Ν.Ν Bryshlinsky, Dr S . V. Sokoloν •
Ανώτατη Τεχνική Σχολή Πυρομηχανικών του

Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσίας.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ( Πυροσβεστική
Υπηρεσία, Ε.Κ.Α.Β, Αστυνομία κ.α.) παρά το μεγάλο
τους κόστος είναι απαραίτητες για την υποδομή
μιας πόλης. Το κόστος όμως αυτό με δεδομένα τα
οικονομικά προβλήματα είναι καθοριστικό και λαμ
βάνεται σοβαρά υπόψη τόσο στην επιλογή της ορ
γανικής τους δύναμης και του εξοπλισμού, όσο και
στην στρατηγική λειτουργίας τους. εeΟλα αυτά εί
ναι ζητήματα που αντιμετωπίζει η διοίκηση κάθε πό
λης όταν συντάσσει το σχέδιο ανάπτυξης της.
Τα συστήματα προσομοίωσης με υπολογιστή πα
ρέχουν την δυνατότητα ανάλυσης με αξιόπιστο τρό

και της Αστυνομίας. Σήμερα αυτή η μέθοδος έχει
αναπτυχθεί πλήρως και από θεωρία έγινε πράξη. ( 1-

9]
Όσον αφορά τη δυνατότητα των μέσων ανάλυσης
αυτών των συστημάτων αν και θεωρητικά είναι απε
ριόριστα, που σημαίνει ότι έχουν την ικανότητα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

πο, των συνεπειών που προκύπτουν από την αλλα
γή της κατανομής του έμψυχου και άψυχου υλικού

'

με τις άλλες παραμέτρους των υπηρεσιών εκτάκτου
ανάγκης.
Αυτό το άρθρο περιγράφει περιληπτικά δύο τέ
τοια συστήματα, το COSMAS και το TIGRIS, τα ο

ΑΠΟΣΊΌΑΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ποία αναπτύχθηκαν από τους συγγραφείς του, μετά

Ί/:,οετοψο.σfα

'

από σκληρή δουλειά σε αυτό το πεδίο τα τελευ
ταία 15 χρόνια.
Με την βοήθεια αυτών των συστημάτων, έχει ολο
κληρωθεί με επιτυχία ο σχεδιασμός των Πυρ/κών Υ
του

των πυροσβεστικών και των παραϊατρι

Μ

υπηρεσιών του Ενωμένου Βερολίνου του Wυρ

8

pental και μερικών ακόμα άλλων.
Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της εφαρμο
γής των συστημάτων προσομοίωσης στις διάφορες
πόλεις, συζητήθηκε στο Διεθνές Συμπόσιο της
C.T.l.F. στο Ανόβερο της Γερμανίας τον Ιούνιο του
1994 και προκάλεσε το ενδιαφέρον στους ειδικούς
από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ηνωμένου
Βασιλείου, Βελγίου, Γερμανίας, Ολλανδίας, Η.Π.Α. ,
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Ιαπωνίας και μερικών ακόμα άλλων χωρών.

Η ανάπτυξη των μαθηματικών μοντέλων και η α
ξιολόγηση των μεθόδων σχεδιασμού των υπηρε
σιών έκτακτης ανάγκης, ξεκίνησε πολύ παλιά γύρω
στα μέσα της δεκαετίας του 60 από τη Ρωσία , τις
Η.Π .Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο όταν επινοήθηκε έ
νας αριθμός μαθηματικών μοντέλων για την ανάλυ
ση των διαφόρων συνιστωσών κατά τη λειτουργία
των Υπηρεσιών Πυροσβεστικής, Πρώτων Βοηθειών

Δ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

πηρεσιών της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης,
κών
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να εξετάσουν όλα τα ζητήματα που αφορούν τις υ
πηρεσ{ες εκτάκτης ανάγκης, μέχρι σήμερα δεν χρη
σιμοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα. Οι λόγοι λίγο-πο

λύ

έχουν περιγραφεί από πολύ παλιά, από το

1978. (4)
Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι: Τα συστήμα

τα μπορούσαν να
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λειτου ργήσουν μόνο σε "μεγά

λους υπολογιστές" που φυσικά δεν διέθεταν οι Πυ
ροσβεστικές Υπηρεσίες, με χειριστές που έπρεπε
να έχουν ειδική γνώση προγραμματιστού και τέλος
το κόστος τους ήταν αρκετά μεγάλο.
Τα πιεστικά όμως προβλήματα των υπηρεσιών έ
κτακτης ανάγκης ήρθε να λύσει η δημιουργία και
νούργιων συστημάτων προσομοίωσης πάνω στη βά
ση του PC.
Οι συγγραφείς αυτού του άρθρου έχουν αναπτύ
ξει δύο αλληλοεξαρτώμενα συστήματα προσομοίω

σης πάνω στην
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ποία έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν τις διά
φορες διαδικασίες των υπηρεσιών έκτακτης ανά
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα προσομοίωσης COSMAS παρουσιά
ζει την πόλη διαμορφωμένη με σχεδιασμένες τις
θέσεις των πυροσβεστικών σταθμών, την περιοχή

ευθύνης τους , τον εξοπλισμό των πυροσβεστικών
σταθμών κ.τ.λ. ενώ παράλληλα λαμβάνεται υπόψη η
κίνηση των οχημάτων και η μεγίστη δυνατή ταχύτη
τα τους στα διάφορα σημεία της πόλης.
Το δεύτερο σύστημα προσομοίωσης το TIGRIS,
παρουσιάζει την πόλη σαν ένα γράφημα με το υ
πάρχον οδικό δίκτυο, και με το οποίο επιτρέπονται
πιο λεπτομερείς διαδικασίες, όπως για παράδειγμα
αυτόματη εκτίμηση της συντομότερης και ταχύτε
ρης πορείας των οχημάτων (λαμβάνεται υπόψη η
'
'
μεγιστη
επιτρεπτη' ταχυτητα
στους διάφορους δρόμους)

._' ...

•

γκης .

ανάγκης.
4) πνευματικά παιχνίδια.
5) συσκευές και προσομοιωτές για εκπαίδευση.
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βάση του ΙΒΜ ή συμβατών, τα ο

Τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως :
1) μέσο για την ανάλυ ση της λειτουργίας των υ
πηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
2) συστήματα για τον σχεδιασμό μέσω υπολογι
στών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πόλης,
3) έμπειρα συστήματα των υπηρεσιών εκτάκτου

•

.

Ο βασικός πυρήνας αυτών των συστημάτων, εί
ναι η προσομοίωση των μοντέλων βασιζόμενη πάνω
σε στατιστικές κανονικότητες τυχαίων διαδικασιών.

Γενικά, ένα σύστημα προσομοίωσης, είναι πρό
γραμμα υπολογιστή που χρησιμοποιεί δικούς του
όρους υπολογιστών, προκειμένου να περιγράψει τις

Εικόνα

2.

Γενική Περιγραφή του συστήματος

διάφορες λεπτομέρειες όλων των ενεργειών, οι ο 
ποίες λαμβάνουν χώρα από τη στιγμή που κατα,
'
,
.

γρα φ εται το σημα του συναγερμου στο συντον ι στι-

κό κέντρο μέχρι την ώρα της επιστροφής των οχη
μάτων στο σταθμό. (Εικ. 1 ).

Στο σύστημα, αυτός ο κύκλος ορίζεται με λεπτο
μέρεια από ένα μοντέλο αλγόριθμου, ο οποίος υ
λοποιείται διαμέσου αριθμητικών και λογικών πρά
ξεων, επαναδημιουργεί τις διεργασίες εκ των έσω
στο υπό ανάλυση ενώ διατηρεί τις χρονικές και πο
σοτικές συσχετίσεις. Επιπλέον όλες αυτές οι διαδι

κασίες και οι πράξεις που στην πραγματικότητα θα
χρειάζονταν ώρες και μέρες , αναπαράγονται από
τον υπολογιστή μέσα σε λ(γα λεπτά ή δευτερόλε
πτα ανάλογα με την ταχύτητα του, αλλά και το
πόσο λεπτομερής ε(ναι η περιγραφή της μελετού

μενης διαδικασίας κατά την περίοδο της προσομοί
ωσης.Άλλα γεγονότα που μπορούν να λάβουν χώρα
κατά την διάρκεια της λειτουργίας και μπορούν να
χαρακτηριστούν σαν συμβάντα, π.χ ένα ατύχημα
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(COSMAS system).

στο δρόμο κατά την μετάβαση της εξόδου στο

χαρακτηρίζει την υπό εξέταση υπηρεσία έκτακτης

συμβάν, τροποποιούνται με την βοήθεια επιπρόσθε-

ανάγκης και την πόλη σαν

των υποθέσεων.
Μια από τις βασικές ερωτήσεις που τίθενται, κατά την επεξεργασία των μοντέλων προσομοίωσης,

της αντίδρασης της υπηρεσίας που θα συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω παραμέτρους:
1. Παράμετροι της πόλης· τοπογραφικό· χαρακτη

είναι πότε και πως θα σχεδιάσεις κανείς αυτό ή ε-

ριστικό οδικό δίκτυο -ταχύτητες κίνησης οχημάτων

κείνο το συμβάν ή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Για
παράδειγμα πως θα υπολογίσεις τα διαστήματα με·

κ.λ.π.
2. Παράμετροι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης·

ταξύ των συναγερμών

- κλήσεων, πως θα σχεδιά·

ο αριθμός των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών· η το

σεις τον χρόνο λειτουργίας στον τόπο του συμβά·
ντος και πως θα καθοδηγήσεις τα οχήματα της ε-

ποθεσία τους • η κατανομή των Πυροσβεστικών Υ·
πηρεσιών • τα προγράμματα εργασίας τους και η

ξόδου μέσα από την πόλη , έτσι ώστε όλες αυτές οι
λεπτομέρειες να απεικονίζουν την πραγματικότητα,

στρατηγική επέμβασης.
3. Στατιστικές παράμετροι των δραστηριοτήτων

των

των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης· η κατανομή της

υπό διερεύνηση συστημάτων.

Η πορεία των γεγονότων και ο χαρακτήρας των
ενεργειών

και διαδικασιών προσδιορίζονται στην

βάση της ανάλυσης των στατιστικών κανονικοτήτων, χαρακτηριστικό που διέπει όλες τις υπηρεσίες

μια περιοχή εκδήλωσης

συχνότητας των επεμβάσεων που εξαρτάται από το
χρόνο,

(

μήνας , ημέρα της εβδομάδος, ώρα της η ·

μέρας) , και την περιοχή (οικοδομικά τετράγωνα της
πόλης , οχήματα της περιοχής), ο τρόπος επέμβα·

έκτακτης ανάγκης.Η μοντελοποίηση επιτυγχάνεται
με διάφορες αλγοριθμικές μεθόδους π.χ τα διαστή·
ματα μεταξύ των νεοεισερχομένων συναγερμών·
κλήσεων, ορίζονται με την βοήθεια μιας εκθετικής

αρχής της κατανομής τυχαίων αριθμών
•
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Σε αντίθεση με τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
(Μηχανογραφημένο Συντονιστικό Κέντρο) , τα συ
στήματα προσομοίωσης παρέχουν πληροφορίες,
για τις πιθανές επιδράσεις από τις διαφορετικές δι·
οικητικές αποφάσεις σε ένα ευρύ πεδίο λειτουργι
κών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών έκτακτης ανά·
γκης. Έτσι παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για
να ληφθούν αποφάσεις ( decision-makers ) σχετικά
με τη λειτουργία του συστή ματος π . χ. Τι έχει
συμβεί; Τι θα συμβεί αν .... ;

Για να ξεκινήσει το σύστημα προσομοίωσης είναι
απαραίτητο ένα σύνολο δεδομένων το οποίο και
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Εικόνα 5. Πληpοφοpfες για τις μονάδες έκτακτης
ανάγκης. (COSMAS system)
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Εικ6νσ

6, 7.

ΔJαδικσσίσ Προσομοίωσης,

mode-2

και

3 (TIGRIS system).

σης, η συχνότητα του χρησιμοποιούμενου πυροσβε

τις κινήσεις των οχημάτων κατά τη μετάβαση τους

στικού υλικού , ο χρόνος παραμονής στον τόπο του

στον τόπο του συμβάντος. reΕνα ειδικό μέρος της

συμβάντος.

οθόνης δείχνει πληροφορίες για το μοντέλο και τον

Τα πειράματα προσομοίωσης σκοπεύουν στο να
αναλύσουν την εργασία, σε διαφορετικές καταστά

πραγματικό χρόνο της προσομοίωσης, τον αριθμό

σεις

λειτουργίας των υπηρεσιών έκτακτης ανά

και τον αριθμό των απασχολουμένων οχημάτων την

γκης. Το σύστημα διαθέτει ένα αριθμό από ελεγ

ίδια ώρα. Μία ειδική λειτουργία παρέχει περισσότε
ρες λεπτομερείς πληροφορίες για την δράση των
μονάδων των υπηρεσιreων έκτακτης ανάγκης. Οι

χόμενες παραμέτρους, η επίδραση των οποίων
στην εργασία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, α

ναλύεται στην πορεία του πειράματος. (εικ.2)
Προκειμένου να υπάρχει στατιστική σταθερότητα
στα αποτελέσματα , το μοντέλο τρέχει μερικές φο

ρές με τις ελεγχόμενες παραμέτρους, οι οποίες να

των νέων κλήσεων, τις ταυτόχρονες αντιδράσεις

εικόνες [3-7) δείχνουν όψεις σε διαφορετικά σημεία
από τον χρόνο πρ0σομοίωσης.
Όταν η προσομοίωση ολοκληρωθεί, ο χρήστης

είναι σταθερές σε ορισμένες αρχικές τιμές. Η διαδι

μπορεί να πάρει πρακτικά κάθε ομάδα πληροφο
ριών για την ανάλυση. Οι εικόνες [8-12) δίδουν πα

κασία επαναλαμβάνεται μετά την αλλαγή των παρα

ραδείγματα πως είναι δυνατόν να ληφθούν οι πλη

μέτρων, πράγμα που ενδιαφέρει τους ερευνητές.

ροφορίες. Ενδεχόμενες

"Επειτα, τα αποτελέσματα των πειραμάτων της προ-

ση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης μπορούν

σομοιωσης συγκρινονται ενω εκτιμαται και η επι-

να αποφευχθούν με την βοήθεια ανάλυσης μέσω υ

δραση των αλλαγών. Στα πειράματα, ο ερευνητής

πολογιστού παίρνοντας έτσι διαφορετικές λύσεις.

,

'

.

,

,

μπορεί να ακολουθήσει ολόκληρη την διαδικασία
σε οθόνη, παρατηρώντας τη συνολική κατανομή
των κλήσεων στην περιοχή της πόλης καθώς και

δυσκολίες κατά την ανάλυ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μελέτη και αξιολόγηση της λειτουργίας Πυροσβε
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στικών Υπηρεσιών κάτω από πραγματικές και υπο
θετικές καταστάσεις:
· με αλλαγή της συχνότητας και της δομής των
κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

·

με αλλαγή της κατανομής των κλήσεων έκτα

κτης ανάγκης

σε σχέση με το χρόνο και την πε

ριοχή.
· με αλλαγή του αριθμού των οχημάτων ανάλογα
τη βάρδια, το χρόνο και την μέρα.
· με αλλαγή της κατανομής των οχημάτων στους
σταθμούς των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
με αλλαγή του αριθμού των σταθμών και της
τοποθεσία τους.

·
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Εικ.10. Αποτελέσματα της προσομοίωσης

system).
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(COSMAS

· με αλλαγή της περιοχής ευθύνης.
· με μελέτη και σύγκριση της συντονιστικής
τικής.
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Αποτελέσματα Προσομοίωσης.
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τα είναι απλά και φιλικά στους χρήστες, πράγμα
που σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από

Η ε(σοδος και η αλλαγή των δεδομένων που χα·
ρακτηρίζουν τις παραμέτρους της πόλης, των υπη

ρεσιών εκτάκτου ανάγκης
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Εικ6να

S

και τις λειτουργ(ες

όλο το προσωπικό τόσο των υπηρεσιών έκτακτης α·
νάγκης όσο και της διοίκησης της πόλης.

Στο μέλλον όλες οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης

τους.

των πόλεων θα χρησιμοποιούν παρόμοια συστήμα·

Διαφορετικές δυνατότητες προσομοίωσης των λει·
τουργιών των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.
· Ανάλυση των αποτελεσμάτων εξομοίωσης.
· Ανάλυση μέσω υπολογιστή των αποτελεσμάτων

τα

εξομοίωσης.
· Κατά προσέγγιση υπολογισμός του αριθμού των
πυροσβεστικών σταθμών της θέσης τους ανάλογα
με τον χρόνο που χρειάζεται η έξοδος για να φτά
σει στον τόπο του συμβάντος.
· Προσδιορισμός των καταλληλότερων γεωφικά
ορίων των περιοχών επέμβασης.
· Βοήθεια στην εργασία με το σύστημα.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα συστήμ ατα προσομοίωσ η ς εργάζονται σε
ΙΒΜ -ΡC και συμβατούς υπολογιστές 386 και άνω,
με ένα μαθηματικό συνεπεξεργαστή , μία κάρτα
γραφικών
μνήμη και

VGA, ένα ποντ(κι, περισσότερο από 2
2 ΜΒ χώρο στον σκληρό δίσκο.

ΜΒ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παραπάνω περιγραφή είναι η απόδειξη των με·
γάλων δυνατοτήτων που έχουν τα χρησιμοποιούμε·
να συστήματα προσομοίωσης κατά τη μελέτη

των λειτουργιών των υπηρεσιών εκτάκτης ανάγκης.
Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις μαθηματικών και υ·
πολογιστών, ούτε απαιτούνται ειδικοί. Τα συστήμα

προκειμένου να αυξήσουν την ικανότητα τους

αλλά και για να προσδιορίσουν τις αναπτυξιακές

παραμέτρους.
Οι συγγραφείς θα είναι ευγνώμονες στους ειδι
κούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πάνω σε αυ·
τό το πρόβλημα.

Παραπομπές:

1.

Mathematical Eνalυation of
Nυmber of Fire Stations in the cities. Reρort of
VIPTSH of ΜΙΑ οι USSR, Νο.17 (1967}.
2. Saνas E.S. Simυlations and Cost-Effectiνeness
Analysis οι New York's Emergency Ambυlance
Serνice, Management Sci., 15, Νο.12 , 608·627
(1969).
3. Carter G.M.. lgnal E.J. Α Simυ lation Model of
Fire Deρartment Oρerations: Design and Preliminary Results, ΙΕΕΕ Trans. System Sci. and Cybernetics SSC-6, Νο.40, 282·293 (1970).
4. Chaiken J.M. Transιer οι Emergency service
Deρloyment Models to oρerati ng Agencies. Man·
agement Science, Vol. 24, Νο.7, (1978).
5. Walker W., Chaiken J.M.. Fire department
deρloyment analysis, North Holland, New γork,
(1979).
6. Brυshlinsky Ν.Ν. Modeling οι ιire serνice ορ·
erations. Stroyizdat, Moscow, (1981)
7. Brυshlinsky Ν . Ν ., Κaιίdον V.V.. Kozlachkoν V.I.
Systems Analysis and Fire Saιety Problems. Stroyizdat, Moscow, (1988).
Brυshlinsky Ν . Ν .
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Εικόνα

8.

12.

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Brυshlinsky Ν.Ν., Sokoloν

(COSMAS system).

S.V., Wagner

Ρ.

Rechnergestυtzte Feυerwehr-Entwicklυngsplanυng.
"Brandschυtz" Deυtsche Feυerwehr -Zeitυng , Ger-

many, Jυly (1993).
9. Alekhin Ε.Μ., Brυshlinsky Ν . Ν ., Sokoloν S.V.
Simυlation Systems for Modeling of Emergency Serνices Operations. Software & Systems, Moscow,
Νο.4, 27-32, (1994).

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ....
Προς
"Πυροσβεστική Επιθεώρηση"
Συγχαρητήρια για το πολύ ενημερωτικό και καλαίσθητο πε

ριοδικό σας 'Πυροσβεστική Επιθεώρηση".
Τα άρθρα του και οι σχετικές φωτογραφίες αν και αναφέρο
νται σε δυσάρεστα γεγονότα (πυρκαγιές-καταστροφές) έ
χουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους Τε)(VΙJ<ούς.

Ήθελα να σας παρaκαλέσω για το εξής.
Επειδή μεγάλο μέρος του αναγνωστικού σας κοινού αποτε

*

-

Το άρθρο αυτό δόθηκε από τους συγγραφείς ,
τους οποίους για άλλη μια φορά ευχαριστώ θερ

μά

- κατά την επίσκεψη μου στην Μόσχα, προκει

μένου οι Ελληνες συνάδελφοι, αλλά και γενικά ό
σοι εμπλέκονται με τα θέματα πολιτικής προστα,
,
,
'

.

σιας στην χωρα μας, να γινουν γνωοτες για

το πο-

σο έχει αξιοποιηθεί σre αυτό το πεδίο η πληροφο
ρική. Ωστόσο αυτό είναι τμήμα της συνολική εκ
μετάλλευσης που γίνεται, τόσο στην Ρωσία, όσο και
στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Αθήνα, μια

πόλης δαιδαλώδης με τα γνωστά προβλήματα, ίσως
χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη , την ανά
πτυξη παρόμοιων συστημάτων προσομοίωσης. Στα

πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της αύξησης της
αποδοτικότητας, ίσως πρέπει όλες οι υπηρεσίες έ
κτακτης ανάγκης οπό κοινού σε συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με την ιδρυθείσα Γε
νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να εξετά
σουν το θέμα.

λείται από μηχανικούς (πολιτικούς-μηχανολόγους) οι οποίοι

ασχολούνται με μελέτες πυροπροστασίας και πυρασφαλε!
ας, θα ήταν πολύ χρήσιμο να επαναδημοσιεύσατε σε συνέ
χειες όπως το

1988,

τους κανονισμούς πυρασφαλείας των

κτιρίων και των βιομηχανιών με τις συμπληρώσεις και διορ
θώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Επίσης οτι άλλους κα

νονισμούς πυροπροστασίας και πυρασφαλείας των κτιρίων
κρίνετε σκόπιμο ώστε εκτός από την ενημέρωση των μηχα
νικών να υπάρχει και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των με
λετητών και των αρμοδ!ων της υπηρεσίας σας που ελέγ
χουν τις μελέτες.
Ρουσόπουλος Κωνfνος

Πολ.Μηχσνικός-Ε.Δ.Ε. (Σχρα 10 - Ορεστι6δσ)
Η απάντηση: Ευχαριστούμε τον κ. Ρουσόπουλο για τα ευ
μενή του σχόλια. οοΟσον αφορά την μη δημοσίευση

πλtον

πυροσβεστικών διατάξεων, ο λόγος είναι απλά η έλλειψη
χώρου, αφού μέσα σε

48

σελίδες προσπαθούμε να καλύ

ψουμε όλα τα θέματα. Αντιλαμβανόμενοι όμως το πρόβλη
μα της μη ενημέρωσης, ήλθαμε σε επαφή με την Διεύθυν

ση

Πυροπροστασίας και σε συνεργασία, στο εξής θα δί

νουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις οποισδήπατε αλ
λαγές ποιu θα λαμβάνουν χώρα.οοΕτσι όσοι ασχολούνται με

τις μελέτες πυροπροστασίας θα μπορούν να πληροφορού

Υπ/γός Κaπάκης Ιωάννης.

νται για την έκδοση των νέων κανονισμών, αλλά και για τις
τροποποιήσεις των ήδη παλαιών καθώς και για όλες τις ε

γκρίσεις των νέων κατασβεστικών υλικών κατά την διάρκεια
του διμήνου. Επίσης σε ένα από τα επόμενα φύλλα θα δη
μοσιεύσουμε την ισχύουσα νομοθεσία κωδικοποιημένη.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ
•

•

Ερωτήσεις

1.
2.

•

Πως μπορεί να κινηθεί ο,.,rτυροσβέστης μέσα σε καπνούς με καθόλου ορατότητα.

Ανέφι;ρε μερικq. ση μόδια επικεlμενης κατάρρευσης κτιρίου.

Σωστό ή λάθος

1.

Μία κάθετη ρωγμή πάνω ατιό ~όρτες ή παράθυρα είναι περισσότερο ενδεικτική για κατάρρευση,

παρά μια ,ι:ιριζόντια ριqγμή.

2.

Για να εντοπίσει θύματα σε κτίριο που κατέρρευσε ο πυροσβέστης 1!f>έπε να ζητά πληροφορίες α

πό αυτόπτες μάρτυρες, ή να επιβάλει στο χώρο απόλυτ.η σιωπή.

3.

Σκόνη από αλεύρι μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

4. Στα'!fιστικά έχει αποδειχθεί ότι από τους θανάτους σε πυρκαγιές, οι περισσότεροι προέρχονται από
φλόγες και οι λιγότεροι από την ειόπνοή καπνών.

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν

1.
2.

Κατά τη ροή υγρών καυσιμων σε σωλήνες προκαλείται

Κατά την άφιξη σε πυρκαγιά υπογείου πολυώροφου κτιρiου ο πυροσβέστης πρέπει να δ1απ1στώσει

πόσα

3.

.............. ..... , ... ... ., ................................. ...... .

..................... ............................................................. ......... .... .......-. ............... ......... ..,. ..ζ
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Για να βρούμε την πυκνότητα των υγρών και των στερ,εών ουσιών, την συγκρίνουμe με την πυκνό-
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ
Με την ευκαιρία της 95ης

HONG-KONG

•'

Διεθνούς Συνδιάσκε

::::.

ψης

Fire East '95 που πραγματοποιήθηκε στο Hong - Kong τον περασμένο Νοέμβριο σε συνδυα

•''

σμό με την επικείμενη κυριαρχία της Κίνας από τον

'

επόμενο χρόνο, θεωρήσαμε ότι θα είχε ενδιαφέρον
να σας παρουσιάσουμε τις Πυροσβεστικές Υπηρε

σίες του

Hong · Kong. Η συνδιάσκεψη είχε στόχο

την καλύτερη προετοιμασία προκειμένου να αντιμε

τωπισθούν οι προκλήσεις του μέλλοντος ενώ πα
ρουσιάσθηκαν όλες οι τελευταίες τεχνολογικές ε
ξελίξεις

που λαμβάνουν χώρα στις Υπηρεσίες του

Hong-Kong. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του
Hong-Kong (H.K.F.S.) είναι επιφορτισμένες με την
διάσωση και την πυρόσβεση τόσο σε ξηρά • θάλασ
σα όσο και στα αεροδρόμια της χώρας. Επιπλέον
στην αρμοδιότητα τους ανήκει και το αντίστοιχο

δικό μας Ε.Κ.Α. Β. δηλαδή η Υπηρεσία των ασθενο
φόρων. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Hong ·
Kong αυξάνονται συνεχώς και σήμερα αριθμούν
7.271 πυροσβέστες και 743 πολιτικούς υπαλλήλους
ενώ χωρίζονται σε τρεις Περιφερειακές Διοικήσεις :

την Υπηρεσία Πυροπροστασίας , την Διοίκηση Α
σθενοφόρων και το Αρχηγείο με τις επιμέρους Διοικήσεις.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗ·
ΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Σε κάθε Περι
φερειακή Διοίκη
ση ηγείται ένας
Αρχηγός, ενώ η
κάθε μία χωρίζε
ται σε πέντε δι
ευθύνσεις. Σήμε
ρα οι υπηρεσίες
διαθέτουν

650

1.
του

Το Αρχηγεfο των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών

Hong-Kong

και πέντε πυροσβεστικά πλοία

καθώς

και μία μο

νάδα άμεσης επέμβασης για θαλάσσια ατυχήματα.
Η Διοίκηση των ασθενοφόρων έχει προσωπικό

2.020

άτομα,

σθενοφόρα ,

264

ασθενοφόρα ,

15

μοτοσικλέτες-α

και τρία ασθενοφόρα επαρχίας

. Το

προσωπικό των ασθενοφόρων είναι πολύ καλά εκ

παιδευμένο και μπορεί να ανταποκρίνεται σε οποια
δήποτε ανάγκη. Είναι ικανό να κάνει ιατρική διά
γνωση της κατάστασης του ασθενή και ακόμα να
παρέχει κατάλληλη προνοσοκομειακή θεραπεία σε
περίπτωση επείγουσας κατάστασης. Αξίζει να ση

μειωθεί ότι τα δίκυκλα ασθενοφόρα καθώς επίσης
και άλλα 40 ασθενοφόρα κατάλληλα εξοπλισμένα
να μπορούν να παρέχουν πρώτες
σθενείς με καρδιακά επεισόδια.

βοήθειες σε α

Το τμήμα πυροπροστασίας του αεροδρομίου έχει
σαν πρωταρχικό ρόλο την
άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση όλων των
απρόβλεπτων καταστάσεων στο Διεθνές αεροδρό
μιο του Hong-Kong. Το δε προσωπικό του είναι ει

υ

δικά εκπαιδευμένο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει

δροφόρα
και
βραχιονοφόρα ο
χήματα εξοπλι
σμένα με τον πιο

οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη όταν ένα αεροπλάνο
βρίσκεται εντός του αεροδρομίου .
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

σύγχρονο πυρο

Δύο α π6 τα πυρ ο σβεστικά
πλοιάρια της Π. Υ.

Hong-Kong

σβεστικό και δια
σωστικό εξοπλι

χανογραφημένο , σύστημα το οποίο είναι συνδεδε

σμό.

μένο με όλους τους

Η Πυρο 

σβεστική Υπηρε
σία του Hong-

Kong

διαθέτει

Το Συντονιστικό Κέντρο Επικοινωνιών διαθέτει μη
Πυροσβεστικούς Σταθμούς

καθώς και τους σταθμούς Πρώτων Βοηθειών. Με

το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται η κίνηση όλων των

μονάδων και επιπρόσθετα συντονίζει σε

περίπτωση μεγάλης κλίμακας ατυχήματα
τους εμπλεκόμενους φορείς ( π.χ άλλα
γπουργε(α και Δημόσιες Επιχειρήσεις) .

Στο Γραφείο Πυρασφαλείας που παρά
γεται

ολόκληρη η Νομοθεσία

που αφο 

ρά την Προληπτική Πυροπροστασία, μπο
ρεί το κοινό να πάρει παίρνει συμβουλές
και να κάνει καταγγελίες. Οι Αξιωματικοί
του έχουν το δικαίωμα να κάνουν ελέγ
χους σε εστιατόρια, χώρους συνάθροισης
κοινού , σχολεία , βρεφονηπιακούς σταθ,
,
μους, νοσοκομεια, γεροκομεια, πολυκατα-

.

στήματα , εγκαταστάσεις πετρελαίου, πο
λυώροφα κτίρια κ.τ.λ.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

( Joint Declaration )

Αερο_φωτ?yραφία της Πυρ/κής Ακαδημίας του
η οποια κτιστηκε το

Το Hong-Kong ήταν από τα πολύ παλαιά χρόνια
επαρχία της Κίνας , αλλά προσαρτήθηκε από την
Αγγλία ύστερα από τον πόλε μο του οπίου το
1840. Όμως τον Δεκέμβριο του 1984 οι κυβερνή
σεις της Κίνας και της Αγγλίας υπέγραψαν την Κοι

.

νή Συμφωνία γύρω από το μέλλον του

.

Hong-Kong

,
συμφωνα με την οποια η Κινα θα συνεχίσει την εθνική κυριαρχία του, ως ανώτατη αρχή στο Hong-

Kong.

1968.

αντιπροσωπευτική εκλογική επιτροπή. Το σοσιαλι
στικό σύστημα με όλες τις προε κτάσεις του δεν
θα εφαρμοστεί στο Κινέζικο πλέον Hong-Kong και

το καπιταλιστικό σύστημα θα παραμείνει χωρίς αλ
λαγή για 50 χρόνια ακόμη. Μ ε την αναπτυσσόμενη
οικονομία στη Κίνα και σε όλη τη βορειοδυτική πε
ριοχή της Ασίας, είναι σίγουρο ότι το
ολόκληρο τον κόσμο.

(S.A .R.) η οποία θα λειτουργεί κάτω από την αρχή " μια χώρα, δύο συστήματα• . Η κυβέρνηση της Κί

τίδιο.

Μ ε τον καινούργιο καταστατικό χάρτη της χώ
ρας, ο κυβερνήτης του Hong-Kong ο οποίος οριζό
ταν από τη βασίλισσα, αντικαθίσταται από έναν α
νώτατο αρχηγό ο οποίος θα εκλέγεται από μια

Hong-Kong

θα παραμείνει μια μεγάλη διεθνούς φήμης πόλη για

Σύμφωνα λοιπόν με την συμφων(α , το HongKong θα γίνει μια ειδικά διοικούμενη περιοχή

νας με το βασικό νόμο του 1990, καθόρισε τασυ
στήματα που θα μπουν σε εφαρμογή στο νέο κρα

Hong-Kong

Γ.Ανrωνακ6πουλος
Ανθυποπυραγ6ς

Δύο οχήματα ειδικά σχεδιασμένα για πολύ στενούς δρόμους.

-

HALON

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

ΜΕΤΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΓΙΑ

ΚΑΙ

ΤΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΣ

;

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΡΗΣΤΕΣ (*)

Του Υπ/γού Μηχ/γου Μηχ/κού Μαργαλιά Αθανάσιου

1.-

κούς παράγοντες. Ο ένας ε(ναι το Δυναμικ6 Κατα

ΓΕΝ ΙΚΑ

στροφής Όζοντος (ODP) που προαναφέρθηκε και
Ακολουθώντας τις επ ιστημονικές αποδείξεις για
την καταστροφή του στρώματος όζοντος της στρα
τόσφαιρας, 120 χώρες συμφώνησαν την άμεση κα

τάργηση των χημικών ουσιών που βαρύνονται γι'

εξ αιτίας του οποίου καταργήθηκαν τα Halons. Ο
δεύτερος ε(ναι το Δυναμικ6 Ολικής Θέρμανσης (

Global Warming Potential - GWP)

που δηλώνει την

που χρησιμοποι

συμμετοχή της κάθε ουσίας στο διαρκώς συχνότε
ρα π αρατηρού μεν ο « Φ αιν ό μενο Θερμοκη π(ο υ »

ούνται στην πυρόσβεση έχουν το μεγαλύτερο Δυνα

(greenhoυse effect ). Ο τρίτος είναι η Διάρκεια Ζω

μι κό Καταστροφής Όζοντος

ής στην Ατμόσφαιρα (Atmosρheric

αυτή την καταστροφή . Τα

Halons

(Ozone

Deρleting

και κατά συνέπεια ήσαν τα πρώτα
που έπρεπε να καταργηθούν.

Potential - ODP)

Το Halon 1211 κυρίως χρησιμοποιείται σε φορη 
τούς πυροσβεστήρες ενώ το Halon 1301 σε συ
στήματα ολικής κατάκλισης.
Και για τα δύο ορίσθηκε

HALON

:

καθώς επ(σης και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
και δράσης στην ατμόσφαιρα, που φαίνεται στον

1211 & HALO N _1_301

ΗΜ ΕΡΟΜΗΝ ΙΑ
ΠΑΥΣΗΣ
31
Δεκεμβρίου

Ufe Time - ALη
Από τα εναλλακτικά των Halons, τα HCFCs (υδρο
χλωροφθοράνθρακες) παρουσιάζουν ελάχιστο ODP,
κατά πολύ μικρότερο των Halons ενώ τα HFCs (υ
δροφθοράνθρακες) και PFCs (περφθοράνθρακες) έ
χουν μηδενικό ODP. Αντιθέτως τα HFCs και PFCs
έχουν ιδιαίτερα υψηλό GWP σε σχέση με τα HCFCs,

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:

πίνακα

1.

1993
3.-

Ο ι τωρινοί ή μελλοντικοί χρήστες

Halons

έχουν

ΘΕΜΑΤΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟ Μ Ε ΝΩΝ

να λάβουν υπ ' όψ ιν αρκετές εναλλακτικές επιλογές.

Αν και δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί που να

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να εξηγήσει τα πλεονε
κτήματα και μειονε κτήματα κάθε επιλογής και να
βοη θήσει τους χρήστες να αποφασίσουν το κατάλ

σχετίζονται με την επιλογή κατασβεστικού συστήμα
τος, αυτές οι δραστηριότητες εμπίπτουν στις γενι

ληλο σχέδιο δράσης.
Η παραπάνω ημερομηνία εφαρμόζεται μόνο στην
παραγωγή καθώς και στην εισαγωγή Halons από
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χρήστες

κότερ ες απαιτή σεις της νομοθεσίας περί υγιεινής
και ασφάλειας των εργαζομένων. Οι άξονες προ
βληματισμού στην κάθε περίπτωση είναι δύο:
- ο κίνδυνο ς από ενδεχόμενη πυρκαγιά σε ένα

μπο ρούν να χρη σιμοποιούν τα συστήματα

και να τα αναγομώνουν όταν είναι απαραίτητο, από

χώρο και
- ο κίνδυνος από την χρήση κατασβεστικών μέ

υπάρχουσες ή ανακυκλούμενες ποσότητες

σων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Halons
Halon.

Δεν θα είναι παράνομη η εξακολούθηση της χρή
σης

λογή και σχεδιασμό ενός συστήματος πυροπροστα

Halons.

Πάντως , επειδή η προμήθεια Halons θα γίνεται ο
λοένα και δυσκολότερη και η τιμή υψηλότερη, θα

πρέπει να γίνει έγκαιρα σχεδιασμός για να αποφα
σισθεί τί θα αντικαταστήσει το Halon άν αυτό χρη
σιμοποιηθεί για κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.

2.-

Τι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την επι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΙ ΚΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

σίας:
α) Μπορεί η επικινδυνότητα να προληφθεί ή να
μειωθεί; Αν αυτό είναι δυνατόν μπορεί να είναι απο
δεκτή η υιοθέτηση μιας πιο ασφαλούς στρατηγικής
πυροπροστασίας.
β) Αν ένα σύστημα πυροπροστασίας είναι απα
ραίτητο , μπορεί να είναι κάποιο που να μην χρησι
μοποιεί επικίνδυνες ουσίες πχ. σύστημα καταιονητή-

Όrαν σχεδιάζετε την αντικατάσταση του συστήμα
τος πυρόσβεσης με

Halon

,

ρων νερου.

που έχετε ή την εγκατά

σταση ενός νέου συστήματος πυρόσβεσης θα πρέ

πει να εξετάζετε τους εξής τρείς περιβαλλοντι-

•
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Συγκριτικός Πίνακας:

Δυναμικού

Ολικής Θέρμανσης

(GWP)

και

διάρκειας ζωής στην ατμόσφαιρα

Πίνακας

Εμπορική

Χημικός

GWP

Ονομασία

Προσδιορισμός

(ορίζοντος

Διάρκεια ζωής στην

C02=1

ατμόσφαιρα
(έτη)

FC-3-1-10

7900

>2500

FM-200

HFC-227ea

1000-2000

30-40

FE-13

HFC-23

11000

400

NAF S-111

Το μίγμa περιλαμβάνει

HCFC-22
HCFC-123
HCFC-124

1600
90
440

1627

ARGONITE

Αργό, Άζωτο

--

·-

INERGEN

Αργό, Άζωτο,

--

--

PFC-410)

1

100

ετών)

(επ(σης γνωστό
ως

CEA-410)

Διοξείδιο του Άνθρακα

γ)

Αν αποφασίσετε ότι aπaιτείτaι ένα σύστημα

που περιέχει επικίνδυνες ουσίες ή ένα σύστημα
που κατά τη χρήση του δημιουργεί επικίνδυνη a-

τμόσφaιρa, μπορεί νa είναι δυνατό αυτό νa εγκατα
σταθεί κατά τέτοιο τρόπο που η έκθεση προσωπι
κού στον επικίνδυνο κατασβεστικό παράγοντα νa α
ποφεύγεται ή νa ελαχιστοποιείται. Τέτοιες διαδικα
σίες θa περιλαμβάνουν επιλογή της χειροκίνητης ε
νεργοποίησης όταν στον προστατευόμενο χώρο υ
πάρχει προσωπικό ή εγκατάσταση συστημάτων το 
πικής εφαρμογής.
δ) Σε μερικές περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει πι
θανότητα γρήγορη εξάπλωση της φω-τιάς, χρειάζε

Halon»

ορίζεται κάθε μορφή πυροπροστασίας που

μπορεί νa χρησιμοποιηθεl γιο νa προστατεύσει μla
επικίνδυνη περιοχή η οποίο προηγουμένως προστα
τευόταν οπό σύστημα Halon. Πιθανά εναλλακτικά
Halons μπορεί νa είναι είτε οπό παλιά γνωστές και
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες είτε νέοι aνaγνωρι
μένοι αέριοι παράγοντες που aνaπτύχθηκaν λόγω
των προβλημάτων που προκαλούν τa Halons.
Παρακάτω προτείνεται ένας αριθμός εννaλλaκτι
κών τεχνολογιών και δίνονται ενδει κτικά στοιχεla
γιο τa πεδίο και τους περιορισμούς εφαρμογής

τους. Οι πιθανές εφαρμογές δίνονται σε μορφή πί
νακα στο τέλος του κεφαλαίου.

ται αυτόματο σύστημα γιο την προστασία περιοχής
με προσωπικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει νa ε
πιλεγεί σύστημα το οποίο δημιουργεί, όταν λειτουρ
γήσει, ατμόσφαιρα που δεν προκαλεί σημαντικές ε
πιπτώσεις στην υγεία και συμπεριφορά ενός κανονι
κού, υγιούς εργαζόμενου. Εκ του σχεδιασμού πρέ

πει νa υπολογισθεί επισης ότι η ποσότητα του κα
τασβεστικού υλικού θa πρέπει να είναι η ελάχιστη
δυνατή με την οποίο μπορεί νa επιτευχθε( κατάσβε
ση.

4.- ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ HALON.
Γιο τον σκοπό του άρθρου ως

«Εναλλακτικό

Εναλλακτι κά Halon.
Συστήματα καταιονισμού ύδατος, που περιλαμ
βάνουν χαρακτηριστικά στοιχεία προενέργειaς και/ή
ταχείας αντίδρασης.
• Συστήματα Ψεκασμού Σταγονιδίων Ύδατος.
• Συστήματα Διοξειδίου του Άνθρακα · τοπικής ε
φαρμογής και ολικής κατάκλυσης.
• Συστήματα Αφρού • χαμηλής διόγκωσης, υψη·
λής διόγκωσης • και συστήματα Ψεκασμού Αφρού.

•

• Συστήματα Ξηρής Σκόνης.
• Πυρανίχνευση μόνο - συμβατική πυρανίχνευση
ή πυρανίχνευση καπνού με υψηλής ευαισθησίας α
νιχνευτές αναρρόφησης αέρος, υποστηριζόμενη ο
πό τον αναγκαίο εξοπλισμό πυρόσβεσης και πρώ-

των βοηθειών όπως πυροσβεσnκών φωλέων και φο

ρητών πυροσβεστήρων.

•

ΕναλλαΚΤΙκοί Αέριοι Παράγοντες.

α. Συστήματα καταιοJ!.!.Q).!ού ύδατος
Τα συστήματα καταιονισμού ύδατος είναι ο πλέον
συνηθισμένος τύπος μόνιμου συστήματος πυροπρο
στασίας και είναι μία από παλαιά γνωστή τεχνολο
γία με αναγνωρισμένη αξιοπιστία. Πάντως, δεν μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες κατηγορίες κιν
δύνων μεταξύ των οποίων εξοπλισμού υπό ηλεκτρι
κή τάση , πυρκαγιές ευφλέκτων υγρών , περιοχές
θερμών διεργασιών όπως αλατόλουτρα, ή σε κάθε
επικίνδυνο υλικό που θα αντιδρούσε βίαια με το νε
ρό . Για συσκευές υπό ηλεκτρική τάση και πυρκα
γιές ευφλέκτων υγρών θα ήταν ίσως καταλληλότε
ρα , εξειδικευμένα συστήματα ψεκασμού ύδατος.
Για έγκλειστες (εντός μικρών προφυλαγμένων χώ
ρων) πυρκαγιές όπως αυτές θαλάμων υπολογιστών
ή κιβωτίων μηχανισμών διακόπτου, το νερό δεν
μπορεί να διεισδύσει με τον ίδιο τρόπο όπως το α
έριο Halon και ο καταιονισμός δεν πρέπει να χρησι
μοποιείται σαν το πρωτεύον σύστημα σε τέτο ιες
περιπτώσεις κινδύνου πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτω
ση πάντως ένα σύστημα καταιονισμού παρέχει α

σφαλή και αποτελεσματική προστασία για να περιο
ρίζει δομικές καταστροφές. Αν και ο εξοπλισμός

ρισμό είναι μία σχετικό νέα τεχνολογία στο χώρο
της κατάσβεσης . Ο ρυθμός εφαρμογής ύδατος
στον χώρο που έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, είναι κατά
πολύ μικρότερος από τα συστήματα καταιονισμού,
έτσι ώστε από τις ζημιές που προκαλεί το νερό
μπορούν να αποφευχθούν. Είναι γενικά αποδεκτό ό
τι το νεφέλωμα ύδατος που παράγεται από το σύ
στημα ψεκασμού δεν συμπεριφέρεται κατά τον ίδιο
τρόπο όπως τα αέρια κατά το ότι δεν διεισδύει μέ
σα σε κλειστούς χώρους (μονωμένους) χώρους. Γι'

αυτό τον λόγο ο σχεδιασμός ενός συστήματος ψε
κασμού ύδατος πρέπει να διαφέρει από αυτόν για

Halons.

Η έρευνα έχει δείξει ότι το νεφέλωμα ύδα

τος δεν άγει τον ηλεκτρισμό όπως η συμπαγής μά
ζα νερού , έτσι το σύ στημα ψεκασμού μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επί λειτουργούντων ηλεκτρικών συ
σκευών. Επίσης μπορεl να χρησιμοποιηθεί σε πυρ
καγιές ευφλέκτων υγρών, αλλά όχι επί ουσιών που
αντιδρούν βίαια με το νερό, όπως δραστικά μέταλ
λα.

Πεδία όπου το σύστημα ψεκασμού θα αποτελού
σε εναλλακτική λύση του Halon μπορεί να είναι τη
λεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, θάλαμοι Η/Υ, κέ
ντρα ελέγχου , χώροι μετασχηματιστών / διακοπτών,
χώροι φύλαξης αρχεlων, χώροι πολιτιστικής κληρο
νομιάς, εύφλεκτα υγρό και χώροι μηχανοστασίων
πλοίων.

μέσα στον χώρο όπου θα χρησιμοποιηθεί, θα πάθει

αναπόφευκτα ορισμένες ζημιές , μία πυρκαγιά επί
σης θα προκαλούσε οπωσδήποτε κάποιες ζημιές, ό
ποιο σύστημα κατάσβεσης και αν χρησιμοποιηθεί.
Ενα από τα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά του συ
στήματος καταιονισμού ύδατος είναι η εξαιρετική α
ξιοπιστία του. Στοιχεία ενός μεγάλου ασφαλιστικού
οργανισμού των Η.Π.Α. αποδεικνύουν ότι η πιθανό
τητα να λειτουργήσει από ατύχημα ένας καταιονη
τήρας, λόγω λάθους κατά την κατασκευή, εlναι μό
νο 1 στα 16 εκατομμύρ ια γ ια κάθε έτος χρήσης

y.

Συστή μστα διοξειδfου του άνθρακα

{C0 2},

Τα συστήματα κατάκλισης με C02 είναι σε χρήση
εδώ και πολλά χρόνια. Το C02 είναι ένα ασφυκτικό

.

.

.

;

αεριο στις συγκεντρωσεις που ειναι αναγκαιες για

πυρόσβεση , και θα πρέπει να θεωρείται ως τοξικό
σ' αυτές τις συγκεντρώσεις. Εξ αιτίας αυτού , τα

συστήματα ολικής κατάκλυσης με C02 δεν θα πρέ
πει να είναι αυτόματης λειτουργίας όταν προορίζο
νται για χώρους στους οποίους ευρίσκονται άνθρω

του. Πάντως, για μεγαλύτερη εξασφάλιση από λαν

ποι. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένας «καθαρός
παράγοντας» (δεν αφήνει κατάλοιπα μετά από την

θασμένη λειτουργία το σύστημα καταιονισμού σχε
διάζεται έτσι ώστε να λειτουργεί μόνο όταν ενεργο

χρήση του) με καλή διεισδυτικότητα και χρησιμο
ποιείται ευρέως όπου αυτό αποτελεί πρωταρχικό

ποιείται ένα παράλληλο και ξεχωριστό σύστημα με

μέλημα. Είναι επlσης ασφαλές για εφαρμογή σε η

ανιχνευτές καπνού. Το συνδυασμένο αυτό σύστημα
λέγεται • Σύστημα καταιονισμού προ-ενέργειας". Έ
να άλλο είδος είναι το σύστημα • ξηρού τύπου ". Σ'
αυτό το δίκτυο σωληνώσεων και οι καταιονητήρες
δεν περιέχουν νερό μέχρι να ενεργοπο ιηθεί ένας
καταιονητήρας. Αυτή η ειδική περίπτωση εφορμόζε
ται σε περιπτώσεις όπου το δίκτυο εκτίθετα ι σε

λεκτρικές συσκευές υπό τάση . Αποθηκεύεται σε
φιάλες με υψηλή πίεση και απαιτούνται υψηλές συ
γκεντρώσεις για να δώσει κατασβεστική δράση. Αυ
τό έχει σαν αποτέλεσμα τέτοια συστήματα να έ
χουν ογκώδη και βαριά εξαρτήματα και εξοπλισμό
και να μην είναι κατάλληλα όπου ο χώρος και το
βάρος είναι βασικής σημασίας. C02 μπορεί να χρη

θερμοκρασlες στις οποίες μπορεί να επέλθει πάγω

σιμοποιηθεί σε ειδικά σημεία εξοπλισμών που περι

μα του νερού.

κλείονται από κέλυφος, σαν σύστημα τοπικής εφαρ
μογής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προ

β. Συ στήματα ψεκασμού σταγονιδίων ύδατος.

στασία περίκλειστων τμημάτων ενός δωματίου όπως

Τα συστήματα ψεκασμού ύδατος σε λεπτό διαμε

π.χ. χώρο ψευδοδαπέδου.

Πεδία όπου τα συστήματα διοξειδίου του άνθρακα
θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση εναλλακτική
των Halons είναι μεταξύ ά).λων εγκαταστάσεις τηλε

είναι ικανές να παρέχουν πολύ γρήγορη κατάσβε
ση , αλλά έχουν μικρή ψυκτική ικανότητα και είναι
αναποτελεσματικές μόλις κατακαθίσουν, σημεία τα

πικοινωνιών και Η/Υ, κέντρα ελέγχου, χώροι μετα
σχηματιστών ι διακοπτών, χώροι φύλαξης αρχείων,
χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, ευλέκτων υγρών

οποία πρέπει να προσεχθούν όταν προδιαγράφεται
ένα τέτοιο σύστημα. Υπάρχουν διάφορα είδη ξηρής
σκόνης κατάλληλα για διαφορετικές πυρκαγιές και

και χώροι μηχανοστασίων πλοίων. Πρέπει να σημει

είναι σημαντικό να επιλεγεί η κατάλληλη σκόνη για
τον χώρο και το είδος απειλής από το οποίο προ 
στατεύει. Τα επίπεδα χημικής τοξικότητας των ξη 
ρών σκονών είναι γενικά χαμηλά, αλλά μερικές α
παιτούν ειδικές προφυλάξεις. Πάντως όλοι οι τύποι
σκονών είναι ενοχλητικοί στην αναπνοή και δεν
πρέπει να συνιστώνται σε χώρους όπου υπάρχουν
άνθρωποι . Οι σκόνες κατακάθονται μετά τη χρήση
και δημιουργούν στη συνέχεια προβλήματα καθαρι
σμού. Αυτό πρέπει να αποτελεί επίσης ένα κρrτήριο

ωθεί ότι εάν χρησιμοποιούνται συστήματα ολικής
κατάκλισης με C02, αυτά πρέπει να είναι ασφαλώς
κλεισμένα όταν υπάρχουν άνθρωποι στην προστα-

.

,

τευομενη περιοχη.

δ. Συστή~ατα αφρού.
Η χρήση συστημάτων αφρού χαμηλής και μέσης
διόγκωσης ενδείκνυται σε πυρκαγιές υγρών καυσί
μων που λιμνάζουν (pool fires) , όπου ενεργεί δημι
ουργώντας ένα φράγμα μεταξύ της φωτιάς και της
προμήθειας οξυγόνου και επίσης προκαλώντας ψύ
ξη. Δεν επιφέρει αποτελέσματα επί πυρκαγιών κι
νούμενων ρευμάτων υγρών καυσίμων και πυρκαγιών

κατά την επιλογή τους ως κατασβεστικών μέσων.
Χώροι χρήσης ξηρών σκονών ως ουσιών εναλλα
κτικών των Halons μπορεί να είναι επικίνδυνοι χώ,
'

.

.

.

ροι με παρουσια υγρων καυσιμων, χωροι μηχανων

όπου το καύσιμο είναι υπό ψεκασμό σε μορφή στα

οχημάτων και χώροι μηχανοστασίων πλοίων.

γονιδίων. Μερικά υγρά καύσιμα όπως οι αλκοόλες,
μπορούν να καταστρέψουν το στρώμα αφρού με
χημική αντίδραση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει
να εξασφαλιστεί η χρησιμοποίηση αφρού κατά}.λη
λου συστατικού, ανθεκτικού σ' συτή την αντίδραση.
Επειδή ο αφρός είναι ένα ενυδατικό διάλυμα , δεν

ρτ. Πυpανίχνευση μόνο
Με την εισαγωγή συστημάτων ανίχνευσης καπνού
υψηλής ευαισθησίας (όπως με αναρρόφηση αέρα) ,
μερικές επιχειρήσεις αλλάζουν την στρατηγική πυ
ροπροστασίας τους ώστε να εξαρτάται μόνο από

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για προστασία υλικών
που αντιδρούν βίαια με το νερό. Πρόσφατα η ανά
πτυξη συστημάτων που μεταφέρουν και εφαρμό

την έγκαιρη πυρανίχνευση , με την προϋπόθεση ότι
η ενδεχόμενη πυρκαγιά θα αντιμετωπισθεί με φορη
τούς πυροσβεστήρες, πυροσβεστικούς αυλούς ή α

ζουν αφρό μέσω των παραδοσιακών συστημάτων
καταιονισμού ύδατος έδωσε μεγάλη αύξηση στην
αποτελεσματικότητα της κατάσβεσης. Συστήματα α
φρού υψηλής διόγκωσης μπορούν να χρησιμοποιη
θούν για κατάκλιση σε χώρους όπου ο αφρός δρα
κυρίως καταπνίγοντας την πυρκαγιά και δευτερευό
ντως ψύχοντας . Αυτό τον κάνει κατά).ληλο για απο
θήκες , χώρους φύλαξης αρχείων και βιβλιοθήκες.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται με

πό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Πάντως , πρέπει να τονισθεί ότι τα συστήματα πυ
ρανίχνευσης δεν κάνουν τίποτα για να κατασβέσουν
την πυρκαγιά (εκτός εάν απομονώνουν και διακό
πτουν μια πηγή ισχύος που μπορεί π.χ. να προκαλεί
υπερθέρμανση καλωδίου), έτσι η υιοθέτηση μόνο
πυρανίχνευσης αποτελεί σημαντική αλλαγή στην φι
λοσοφία πυροπροστασίας μιας επιχείρησης που
προηγουμένως εφάρμοζε σύστημα ενεργητικής κα

προσοχή σε χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι διό
τι υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας ασφυκτικού πε
ριβά).λοντος. Μερικοί ά).λοι χώροι όπου τα συστή
ματα αφρού θα μπορούσαν να παρέχουν ικανοποιη

τάσβεσης.

είναι επικίνδυνοι

ζ. Εναλλακτικοί Αέριοι Παρόγοντε_ς
Υπάρχει ακόμα μια ισχυρή ζήτηση για απέυθείας
εναλλακτικά προιόντα των Halons που να είναι η

χώροι αποθήκευσης ή διακίνησης ευφλέκτων υ

λεκτρικά μη-αγώγιμα , να μην αφήνουν κατάλοιπα ,

γρών, χώροι μηχανοστασίων, ψευδοδάπεδα χώρων
Η/Υ, κανάλια καλωδίων και χώροι μηχανοστασίων
πλοίων.

να παρέχουν ένα λογικό επίπεδο ασφαλείας και να
είναι διεισδυτικά.

τική εναλλακτική λύση στα

Halons

Αυτά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:
ε. Συστήματα ξηρής σκόνης

• Αδρανή αέρια και

Τα συστήματα ξηρής σκόνης είναι αποτελεσματι
κό έναντι πυρκαγιών υγρών καυσίμων, συμπεριλαμ
βανομένων και αυτών όπου η καύση γίνεται υπό
ψεκασμό σταγονιδίων

(sprey fires) .

Οι ξηρές σκόνες

• Αέριοι υδρογονάνθρακες

Οδηγίες για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την
επιθεώρηση, τον έλεγχο και την χρήση συστημάτων
που χρησιμοποιούν αυτούς τους νέους κατασβεστι-

κούς παράγοντες αναφέρονται στον κώδικα

του

2001

NFPA " Πυροσβεστ ικά Συστήματα Καθαρού

λύση των

Μέσου».

Πίνακας

Χώροι όπου τα συστήματα αδρανών αερίων θα
μπορούσαν να αποτελέσουν μια πιθανή εναλλακτική

Halons

συμπεριλαμβάνουν τηλεπικοινωνια

κές εγκαταστάσεις, χώρους Η/Υ, κέντρα ελέγχου

2

Εμπορική Ονομασία

Μίγμα Αερίων

Σύντομος Προσδιορισμός

ARGONITE

Άζωτο, Αργό

ΙG-550

INERGEN

Άζωτο.Αργό,

ΙG-541

C02

• Συστήματα αQQανούς αερίου
Τα αδρανή αέρια είναι καθαροί κατασβεστικοί πα
ράγοντες ηλεκτρικά μη-αγώγιμοι. Αδρανές αέριο ό
πως το Άζωτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνο
του, αλλά επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
,
,
'
,
,
,

χώρους αποθήκευσης-φύλαξης αρχε ίων , χώρους
πολιτιστικής κληρονομιάς, περιοχές ευφλέκτων υ 
γρών, χώρους μηχανοστασίων πλοίων και θαλά
μους μετασχηματιστών/διακοπτών.
• Συστή!,!ατα ~Qίων ΑλογονανθQάκων.

μιγματα αεριων τα κυρια συστατικα των οποιων ει-

Ενας αριθμός κατασβεστικών αερίων αλογοναν

ναι το Άζωτο και το Αργό.
Μέχρι το τέλος του 1995 οι δύο φόρμουλες που
φαίνονται στον πίνακα 2 ήσαν εμπορικά διαθέσιμες.
Τα αδρανή αέρια χρησιμοποιούνται σε συγκε
ντρώσεις 40-55% κατce όγκον, μειώνοντας τη συ
γκέντρωση οξυγόνου σε ποσο στά ανάμεσα στο
14% και στο 10%. Είναι γνωστό ότι συγκέντρωση ο
ξυγόνου κάτω από 12-14% δεν ευνοεί την διατήρη
ση καύσης με φλόγα.
Οταν επιλέγεται ένα αδρανές αέριο πρέπει να

θράκων με πολύ χαμηλό ή μηδενικό ODP, έχουν
αναπτυχθεί τελευταία. Μέχρι τα τέλη του 1995, οι

λαμβάνονται υπceόψη τα παρακάτω:

κυριότερες ουσίες που βγήκαν στο εμπόριο ως υ
ποκατάστατα των Halons φαίνοντε στον πίνακα της
επόμενης σελίδας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο κατάλογος
αυτός δεν είναι πλήρης, καθώς και άλλα αέρια μπο
ρεί να αναπτυχθούν στο μέλλον. Κανείς από το υς

παραπάνω κατασβεστικούς παράγοντες δεν μπορεί
να θεωρηθεί απόλυτα ταυτόσημος του

Halon 1301.
Οι αλογονάνθρακες όπως τα Halons, αντιδρούν

Δεν είναι υγροποιήσιμα αέρια. Αποθηκεύονται
σαν υψηλής πίεσης αέρια και ως εκ τούτου απαι
τούν κυλινδρικά δοχεία αποθήκευσης, υψηλής πίε
σης , που δημιουργούν πρόβλημα χώρου κα ι βά 

Όταν επιλέγεται ένας νέος αλογονανθρακικός κα
τασβεστικός παράγοντας πρέπει να λαμβάνονται

ρους .

υπ' όψ ιν τα κάτωθι:

*

* Τα

αδρανή αέρια δεν υπόκεινται σε θερμική α
ποσύνθεση και επομένως δεν δημιουργούν προϊό

κατ' ευθείαν με την φωτιά τερματίζοντας την διαδι,
'
κασια καυσης .

*

Θέματα υγιεινής και ασφαλούς χρήσης.

*

Θέματα περιβαλλοντικής προστασίας (σχετική

ντα διάσπασης.

παράγραφος στο παρόν άρθρο).

Τα συστατικά αέρια των μιγμάτων είναι αναμε
μειγμένα έτσι ώστε να έχουν πυκνότητα παρόμοια

Το FE 13 έχει υψηλή τάση (πίεση) ατμών και θα
απαιτεί ένα σύστημα αρκετά γερό για να την αντέ
ξει. Το σύνολο των απαιτούμενων εξαρτημάτων

*

του αέρα. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξει πρόβλημα

*

διαρροής από το διαμέρισμα στο οποίο έχουν εκχυ,
,
,
,
,
θει, διατηρουν την αρχικη τους συγκεντρωση εντος

πρέπει να είναι βαριάς κατασκευής.
.
* Το Halon 1301 παράγει ως προϊόντα διάσπασης

του χώρου προστασίας καλύτερα από το

κατά την πυρκαγιά υδροβρώμιο (HBr) και υδροφθό

*

Halon.

Πρέπει να λαμβάνονται υπceόψιν τα συναφή θέ

ματα υγιεινής και ασφάλειας.
Τα συστήματα αδρανών αερίων δεν ενέχουν καμ

μία απειλή για το περιβάλλον καθώς χρησιμοποιούν
φυσικά αέρια, τα οποία λαμβάνονται από φυσικές
πηγές. Παρουσιάζουν μηδενικά ODP
pleting Polential) και GWP (Global

Potential ).

(Ozon DeWarmi ng

ριο (HF) . Οι νέοι παράγοντες δεν παράγουν HBr
αλλά το HF παράγεται σε μεγαλύτερες ποσότητες.
Περιοχές εφαρμογής των νέων κατασβεστικών αε
ρίων αλογονανθράκων ως εναλλακτικών των

Halons

μπορεί να είναι εκγαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και
Η/Υ , θαλαμοι ελέγχου, χώροι μετασχηματιστών /
διακοπτών, χώροι αποθήκευσης - φύλαξης αρχείων,
κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς, επικίνδυνα εύλεκτα
υγρά, μηχανοστάσια πλοίων και διαμερίσματα κινη

τήρων αεροσκαφών. Τα πεδία εφαρμογής συστημά
των εναλλακτικών των

Halons φαίνονται στον πίνα-

Πίνακας

Εμπειρική Χημική Ονομασία
Προσδιορισμός

Εμπορική Ονομασία

Χημικός

Προσδιορισμός

PFC-41Ο (επίσης γνωστό
ως CEA-410)

FC-3-1-10

Περφθοροβουτάνιο

FM-200H

FC-227ea

Επταφθοροπροπάνιο

FE-13

HFC-23

Τριφθορομεθάνιο

NAF S-111

HCFC Blend

/

Το μίγμα περιλαμβάνειΗCFC-22

Α

3

HCFC-123

HCFC-124
κα

5.-

4.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

-

Σωληνώσεις.
Ευκολία συντήρησης

-

επιθεώρησης.

Χρόνος που απαιτείται για εγκατάσταση του συ-

στήματος.

Εφ' όσον έχετε καταλήξει στο σύστημα το οποίο
είναι ικανό να προστατεύσει από τους πιθανούς κιν
δύνους, επιβάλλεται στη συνέχεια να εξετεσθούν
και αξιολογηθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση . Μπορείτε βεβαίως να α

- Κόστος εγκατάστασης.
- Κόστος αναγόμωσης.
- Ευκολία προμήθειας του κατασβεστικού παράγοντα.

• Καταλληλότητα του χώρου για σύστομα κατα
σβεστικού αερίου.

κολουθήσετε τον ακόλουθο κατάλογο όταν επιλέγε
τε ένα σύστημα εναλλακτικό του

•

Halon.

Επίδραση στο περιβάλον.

- Δυναμικό καταστροφής όζοντος (ODP).
- Δυναμικό Ολικής Θέρμανσης (GWP).
- Διάρκεια Ζωής στην Ατμόσφαιρα (ALΤ).

- Ικανότητα του χώρου να κρατήσει το αέριο.
- Έλεγχος διατήρησης της ακεραιότητας του χώρου.

.

- Ανάγκη για σφράγισμα των πιθανών οδών διαρ,

ροης του αεριου.

• Επικινδυνότητα για τους_ρνQρώπους_,

- Τοξικότητα.
- Επίπεδα θορύβου.
- Βαθμός συμπίεσης.
- Ορατότητα.
- Αναπνοή.
- Ασφάλεια, παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.
- Προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης.
• Αποτελεσματικότητα στην κατάσβεση.

6.-

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.

Εδώ επιχειρείται η αξιολόγηση πιθανών εναλλακτι
κών λύσεων για φορητούς πυροσβεστήρες που

χρησιμοποιούν Halon 1211 (BCF). Το Halon 1211 ή
ταν ένα πολλαπλής χρήσης κατασβεστικό υλικό που
χρησιμοποιείτο σ' ένα ευρύ φάσμα καίισιμων υλι
κών. Τα μέχρι τώρα γνωστό εναλλακτικά του Halon

1211

κατασβεστικά υλικά ίσως δεν είναι κα

- Ταχύτητα πυρόσβεσης.
- Συμβατότητα (καταλληλότητα) με τα περιεχόμε-

τάλληλα για όλες τις κατηγορίες πυρκαγιών και γι'

να του προστατευόμενου χώρου.
- Χρόνος δράσης μετά την χρήση επί της πυρκαγιάς.

αυτό κατά την αντικατάσταση πρέπει να επιλεγούν
περισσότερα του ενός είδη. Είναι επομένως σημα
ντικό, το προσωπικό να είναι κατάλληλα εκπαιδευ

-

Ικανότητα να διεισδύει.

μένο ώστε και να αναγνωρίζει το είδος των πυρκα

Κίνδυνος επανάφλεξης.

γιών και να επιλέγει τον προσφορότερο κατασβεστι

• Βλάβες από την έκχυσο / επίδραση στον

-

προστατευόμενο εξοπλισμό.
Καθάρισμα.
Βλάβες από νερό.
Προϊόντα αποσύνθεσης / διάβρωση.

κό παράγοντα. Ειδική συμβουλή πρέπει να ζητηθεί
όταν υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά σε μέταλλα ή
εύφλεκτα αέρια.
α . Διοξείδιο του άνθρακα.

Συμπύκνωση.
Θερμική διαταραχή

(shock).

• Τοποθέτηση.

- Χώρος αποθήκευσης / βάρος.

Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να χρησιμοποιη
θεί με ασφάλεια σ' ένα ευρύ πεδίο καυσίμων υγρών
και στερεών συμπεριλαμβανομένων και συ-

ΒΙ

σκευών υπό ηλεκτρική τάση. Προφύλαξη πρέπει να

ευρύ πεδίο εύφλεκτων υγρών και υλικών. Οι πυρο

ληφθ εί, ώστε να αποφευχθεί η επαφή με στερεό

C0 2 που ίσως δημιουργηθεί και με κάθε κρύο τμή

σβεστήρες ψεκασμού αφρού είναι σχετικό ελαφροί
και εύχρηστοι και μπορούν να θεωρηθούν ως υπο

μα του σωλήνα και της χοάνης

κατάστατα του

εκροής για να μην

επέλθει έγκαυμα από το ψύχος. Το C02 δεν είναι
δαπανηρό αλλά τα δοχεία αποθήκευσής του είναι

Halon 1211

σε αυτοκίνητα. Επίσης

είναι κατάλληλοι για την σωστή πυροπροστασία ο
χημάτων δημοσίων μεταφορών.

σχετικά βαριά και ο θόρυβος του εκχυόμενου αερί

ου μπορεί να πανικοβάλει μη εκπαιδευμένο προσω

γ. Πυροσηεστή ρες νερού.

πικό. Μόλις το αέριο διαχυθεί, επανάφλεξη είναι πι

Οι πυροσβεστήρες νερού χρησιμοποιούνται για

θανή. Η χρήση του

C02 επιτρέπεται σε χώρους

ανθρακούχα υλικά όπως ξύλα και υφάσματα που
μπορεί να έχουν συγκολλητικές ουσίες, αλλά δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικό εξοπλι
σμό υπό υψηλή τάση. Το νερό είναι ιδιαίτερα απο

Η/Υ και τηλεπικοινωνιών, ως καθαρού μέσου , να α
ποφεύγεται όμως η κατ' ευθείαν βολή επί ηλεκτρο
νικού υλικού υπό λειτουργία.

τελεσματικό ως ψ υκτικό μέσο και η επανάφλεξη εί

η. Σπρέι αφρού.
Σπρέι αφρού

AFFF

ναι επομένως δύσκολη . Οι πυροσβεστήρες δίνουν
είναι ένα γενικής χρήσης κα

ένα ισχυρό ρεύ μα λεπτών σταγονιδίων που μπορεί

τασβεστικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ' ένα
Συστήματα εναλλακτικά του
Αυτόματοι

Πυρaνiχ-

Πυρaνιχ-

Πυρaνιχ-

Επικιν-

καταιο

νευοη

νευοη

νευοη

νητήρες

Χώροι

και

και

και

καταιονη -

ψεκασμός
νερού

Σύστημα
Ολικής
Κατακλ!οης C02

τήpeς
Προενέργειας

Πίνακας

Halon

Τυπικοί
δυνοι

να χρησιμοποιηθεί για να διεισδύσει σε βάθος

Αφρός

Συστήματα

Πυρaνιχ-

Πυρaνιχ-

Πυρaνιχ-

Πυρaνιχ-

με υψηλής
ευαιοθησl

νευοη

νευοη

νευοη και

νευοη

Μόνο

ας ανιχ-

Ξηρή
Σκόνη

Αδρανή
Αέρια

χνευτΘς
καπνού με

και

αναρρόφη-

και

αποδεκτοί
Αέριοι
Αλσyονόνθραι<ες

οη αέρα

Θάλαμοι

ν

ν

ν

ν

ν

ν

ο

ν

ν

ν

ο

ν

ν

ν

ν

ν

ο

ν

ν

ν

ο

ν

ν

ν

ο

ν

ο

ν

ν

ν

ν

ο

ν

ν

ν

ο

ν

ο

ν

ν

ο

ο

ν

ν

ν

ο

ο

ο

ν

ν

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ν

:

όχι (ακατάλληλο)

Ελέγχου
Τηλεπικοιν.
Ηλ. Υπολσy.

Αποθήκευση

Αρχείων

ΚΊίρια
Πολmσnκή

Επικίνδυνα
Υγρό

Με αφρό

Καύσιμα

ή
ψεκασμό

θάλαμοι
Μετασχη -

ματιστών

&

Διακοπτών

Διαμερισμ.

Κινητήρων
Αεροσκαφ.

ν

:

ναι (κατάλληλο)

Ε!Ι

ο

4

καιγομένων στερεών υλικών. Οι πυροσβεστήρες νε

ρού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υγρά καύ
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σιμα υλικά όπως βενζίνη ή έλαια.

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ
JΟΥΣ

δ. Ξ!'Jpή σκόν!') .

το

ΝΕΟ

ΣΥΠΗΜΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ_ΤΟΥ.

Η συμμόρφωση των επιμέρους εξαρτημάτων του

Η ξηρή σκόνη γενικής χρήσης

είναι ένα ε

κατασβεστικού υλικού, αλλά και του συστήματος

ξαιρετικά αποτελεσματικό κατασβεστικό υλικό που

γενικότερα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα όπως
ΕΛΟΤ, ΕΝ , BS, DIN, NF, NFPA πρέπει να αποτελεί

(ABC)

κάνει ταχύτατη καταπολέμηση πυρκαγιάς σε καύσι

μα υγρά και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
ανθρακούχα υλικά. Το πρόβλημα του αναγκαίου
καθαρισμού μετά την χρήση, δεν είναι σημαντικό,
συγκρινόμενο με τις απώλειες και τις ζημιές εξαι
τ(ας της πυρκαγιάς.

ε. Αέριοι υδρογονάνθρακες
Ως απευθείας

(drop

ίn) υποκατάστατα του

το κυριότερο κριτήριο επιλογής ενός συστήματος
πυροπροστασίας. Όπου τα πρότυπα για νέα υλικά
ή συστήματα βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας
πρέπει να συμβουλεύεσθε επιχειρήσεις εγκεκριμμέ
νες σύμφωνα μα το Ι SΟ 9001 ή ΕΝ 29001 για Σχε
διασμό / Ανάπτυξη Εξοπλισμού και Συστημάτων Πυ

ροπροστασ(ας ή που να είναι ικανές να αποδείξουν

Halon

ανάλογα προσόντα. Για την υποβοήθηση στην

επι

1211

σε φορητούς πυροσβεστήρες, γίνεται τα τε
λευταία χρόνια προσπάθεια να αναπτυχθούν αέριοι

λογή ενός συστήματος πυροπροστασίας εναλλακτι
κού των Halons πρέπει να εξασφαλίσετε ότι οι σύμ

υδρογονάνθρακες, κυp(ως των κατηγοριών HCFCs
και HFCs. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος είναι ο κα

βουλοι ή οι προμηθευτές:
· Μπορούν να προσκομίσουν πιστοποιητικά συμ

τασβεστικός παράγοντας NAF ΡΙ ΙΙ που στοχεύει να
υποκαταστήσει το Halon 1211 σε εφαρμογές φο·
ρητού πυροσβεστήρα και απ' ευθείας ψεκασμού.
Παρουσιάζει
ODP : 0.017 , GWP : 0.068 και ALT

μόρφωσης με τα πρότυπα ΕΛΟΤ / ΕΝ / BSI / NFPA
/ DIN ή με προδιαγραφές , όπου υπάρχουν αυτές,
για το επιλεχθέν σύστημα.
· Χρησιμοποιούν εξοπλισμό που περιέχεται στους

: 3.3 έτη. Είναι κατάλληλο για πυρκαγιές τύπων
A,B,C και κυρίως όταν απαιτούνται: αδρανές και η

καταλόγους ή έχει έγκριση των

UL / FM / Vds / BS

γονάνθρακες να αποτελέσουν εναλλα κτική λύση

/ LPCB.
· Είναι διαπιστευμένοι και περιλαμβάνονται στον
κατάλογο σύμφωνα με το ΙSΟ 9000 ΕΝ 29000 QA
(Qυality assurance) σύστημα για την βιομηχανία.
· Είναι μέλη αναγνωρισμένων Ενώσεων Επιχειρή 

του

σεων Συστημάτων Πυροπροστασίας.

λεκτρικά μή αγώγιμο υλικό, καθαρότητα μετά την
χρήση και μικρός χώρος/όγκος αποθήκευσης.
Εφαρμογές όπου μπορεί οι εν λόγω αέριοι υδρο

Halon 1211

είναι χώροι ηλεκτρονικού εξοπλι·

σμού και Η/Υ, χημικά και επιστημονικά εργαστήρια,
στρατιωτικά οχήματα και μηχανές αεροσκαφών, αυ
τοκίνητα, χώροι αποθήκευσης ή διακίνησης ευφλέ
κτων υγρών, χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λ.π.

8.-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

ΦΟΡΕΙΣ

ΕΚΓΚΡΙΣΕΩΝ

Ενας από τους καλύτερους τρόπους για να αξιο
Εκπαίδευα!')
Η επαγγελματική ε κπαίδευση στη χρήση πυρο
σβεστήρων συστήνεται ανεπιφύλακτα .

Έλεγχος

λογήσει κανεις την κατασβεστική ικανότητα ενός ε
ναλλακτικού, του Halon, συστήματος είναι να ελέγ
ξει τις ανεξάρτητες εγκρίσεις που έχει πάρει.

- Επιθεώpηση - Συ'ffi\ρnσn

Οι φορητοί πυροσβεστήρες πρέπει να επιθεωρού
νται και να αναγομώνονται (αν απαιτείται) κατά τα
κτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των προτύπων του ΕΛΟΤ και του CEN.

Underwiters Laboratories
Factorν Mutual
V<>rband der Sachνersicherer
Loss Preνention Certification Board

Οι ακόλουθοι ε1ναι γενικά αποδεκτοί, ανάμεσα
στους διεθνώς γνωστούς, ανεξάρτητοι φορείς ε
γκρίσεων:

υι

FM
Vds
LPCB

USA
USA
Germanν
υκ

Lloνds

υκ

Certifire
Assemblee Pleniere de Societes Assurance Domages

υκ

APSAD

France

ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
του Υπ/γού Γαιτανίδη Ιωάννη.
Η Υπερβαρική Οξυγονοθεραπε(α είναι μία μέθο
δος όχι τόσο γνωστή στην χώρα μας, πολύ όμως

λίτης, αγγειακή εγκεφαλική ανεπάρκεια κ.α. κατάλο
γος που συνεχώς διευρύνεται και για τις δύο περι

διαδεδομένη στο εξωτερικό. Η μέθοδος αυτή, ανα
πτύχθηκε γύρω στο 1920 προκειμένου να αντιμετω
πίσει τις έκτακτες ανάγκες των δυτών και σήμερα

πτώσεις καθώς η ιατρική έρευνα ανακαλύπτει και
καινούργιες εφαρμογές. Η θεραπεία μπορεί να γίνει

αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη και αποδεκτή μέ
θοδο θεραπείας για ένα πλήθος παθήσεων.
Με την υπερβαρική θεραπεία, οι ασθενείς αναπνέ
ουν μέσα σε υπερβαρικούς θαλάμους και σε περι
βάλλον ρυθμιζόμενης ατμοσφαιρικής πίεσης, καθα·

ρικούς θαλάμους ενός ή περισσότερων ατόμων α
νάλογα πάντα με τις ανάγκες.
Σήμερα στην χώρα μας υπάρχουν υπερβαρικοί
θάλαμοι στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών , στη
Μ.Υ.Κ , στο νοσοκομείο Αγ. Παύλος της Θεσσαλονί
κης, στο 251 Γ.Ν.Α και στο νοσοκομείο της Καλύ

ρό οξυγόνο (π!εση

2,2 • 2,8 atm) . Χρησιμοποιείται

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για θεραπεία α·

είτε

σε ειδικά υπερβορικά κέντρα είτε σε υπερβα

CO, εμβολή αέρα, γάγγραινα ,

μνου, αριθμός μικρός σε σχέση με άλλες ευρωπαϊ
κές χώρες, όπου η υπερβαρική οξυγονοθεραπεία

νόσο των δυτών, πνιγμό, ηλεκτροπληξία, τραύματα
από σύνθλιψη, εγκαύματα κ.α. Επίσης μπορεί να

είναι ευρύτατα διαδεδομένη όπως αναφέρθηκε και
παραπάνω. Αρκετές μάλιστα πυροσβεστικές υπηρε

χρησιμοποιηθε( και σε χρόνιες παθήσεις όπως ρα

σίες διαθέτουν υπερβαρικούς θαλάμους πάνω σε

διονεκρώσεις μαλακών μορίων και οστών, μικτές
λοιμώξεις, μεταχειρουργικές επιπλοκές, κατάγματα
και ραγίσματα, οξεία και χρόνια οστεομυε-

ειδικό πυροσβεστικό όχημα π.χ Παρίσι, Φραγκφούρ

πό: δηλητηρίαση

τη,Νancy,

Metz, Pontarlierk.

Το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, στην προσπά-

1
•
•

•

Ιταλικ6ς υπερ{Jαρικ6ς θάλαμος για τέσσερα άτομα.

--

Γερμανικό πυρο
σβεστικό όχημα με
θάλαμο

αποσυ

μπfεσης για χρήση
από αυτοδύτες και

δηλητηρfαση από

co.
θειο εκσυγχρονισμού του , και πάντα στα πλαίσια
των δυνατοτήτων της Ελληνικής ο ικονομίας, προ
γραμμάτισε την αγορά μιας τέτοιας κινητής υπερ
βαρικής μονάδας . Με την μονάδα αυτή, ο πυροσβέ

στης θα μπορεί να δέχεται σωτήριες πρώτες βοή
θειες στον τόπο του συμβάντος . Ειδικά για την
Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων και Περιβαλλοντικής
Προστασίας (Ο.Υ.Δ.) σίγουρα θα αποτελέσει το

..φι

λί της ζωής» κατά την διάρκεια των καταδύσεων.
Εννοείται

ότι η κινητή υπερβαρική μονάδα θα υπο

στηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένο ιατρικό και νο

Αριθμός ασθενών

845
70

μου). Κλείνοντας παρατίθενται στατιστικά στοιχεία
από το υπερβαρικό κέντρο του

Bergamo

της Ιτα

λίας με τον αριθμό των ασθενών που υποβλήθηκαν
σε υπερβαρική οξυγονοθεραπεία μεταξύ των ετών

Δηλητηρίαση από

CO

Μικτές λοιμώξεις

107

Τραύματα από σVνθλιψη

633

Οστεομυελfτης

265

Κατάγματα και ραγίσματα

σηλευτικό προσωπικό , το οποίο ανάλογα με το

πρόβλημα θα συστήνει και την ανάλογη θεραπεία
(συχνότητα και χρόνος παραμονής εντός του θαλά

Αίτια Οξυγονοθεραπεία

27
184

Οστεοπόρωση
Αμφιβληστροειδίτης

1990-1993.
Σημείωση της Σύνταξης: Ευχόμαστε αυτή η προ

σπάθεια να πάρει σάρκα και οστά, γιατί ο πυροσβέ
στης έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με τον κίνδυ
νο . Ειδικά για την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων
είναι πια θέμα ζωής. Όπως και παλαιότερα είχαμε
επισημάνει, θα πρέπει σύντομα η Ε. Μ .Α. Κ να επαν

δρωθεί με γιατρό, εκπαιδευμένο στις διασώσεις και
στην καταδυτική ιατρική που θα ακολουθεί την ομά
δα ανελλιπώς προτού θρηνήσουμε κάποιο θύμα ...

59

Αιφνίδια κώφοση

7

Πληγές από φυσικοχημικά αίτια

8

Εγκαύματα

17
292
5

Νόσος των δυτών

Μεταχειρουργικές επιλογές
Αερογόνος εμβολή και γάγγροινα

Εκδηλώσεις Δpαστηpιότητες
ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΠΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Όπως

κάθε χρόνο έ-

τσ ι και φέτος με τ ον
πατροπαράδοτο τρόπο
κόπηκε η πρωτοχρονιά

τικη πίπα σ' όλες τις
Π υροσβεστικές Υπηρε
σίες. Στην τελετή που
πραγματοποιήθηκε στο

Α.Π.Σ. παραβρέθηκαν ο
Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας τάξης κ. Ευ
άγγελος Ρογκάκος, η

ηγεσία του Σώματος,
αξιωματικοί και υπαξιω

ματικοί από όλο το λε
κανοπέδ ιο καθώς και
το πολιτικό προσωπικό.
Τυχεροί της χρονιάς ή 
ταν ο Διευθυντής Α. Π.Σ
ο Αρχιπύραρχος Ανδρέ
ας
Γκέκας
και
ο
Πυρ/γός Γεροκώστας
Απόστολος.

ΕΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ...
Στα παλιά γνώριμα του
λημέρια βρέθηκε και πά
λι , αυτή την φορά σαν
Υπουργός Δημόσιας
Τάξης ο κ. Κωνσταντ(
νος Γείτονας αντικαθι

στώντας τον κ . Σήφη
Βαλυράκη που τον είχε
διαδεχθεί, όταν αναχω
ρούσε για το Υπουργείο
Χωροταξίας , Οικισμού
και Περιβάλλοντος . Ο
νέος Υπουργός κατά την
ανάλη ψ η των καθηκό 
ντων του , κάλεσε όλο
το προσωπι κ ό του Υ •
πουργε ίου να εντείνει
τις προσπάθειες του και

Ο νέος Υπουργός μιλά στους υπαλλήλους του Υπουργείου με την ευκαιρία της
ανάληψης των καθηκόντων του.

να βρίσκεται πάντα σε
•
ετοιμοτητα.

Ο αποχωρών, ευχαρί
στησε τους συνεργάτες
και όλο το προσωπικό
και ευχήθηκε καλή δύ
ναμη στη συνέχιση της
αποστολής τους. Εμείς
ευχόμαστε στο νέο Υ
που ργό να πετύχει στο

δύσκολο έργο του ....

Ο Αρχηγός κ. Ν. Αλε
f3ιζάκης επιδfδει ανα

μνηστική πλ ακέτα

με

το έμf3λημα του Σώμα

τος στον απερχόμενο
Υπουργό.

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙ ΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο κ. Σωκράτης Κοσμίδης είναι από τις

28

Φεβρουαρ(ου ο νέος Γενικός Γραμ

ματέας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αντικαθιστώντας τον κ. Ευάγγελο Ρο

γκάκο ύστερα από διόμισι χρόνια επιτυχημένης θητείας. Ο απελθών που έτρε
φε

ιδια(τερη συμπάθεια σ' εμάς τους πυροσβέστες επισκέπτηκε την τελευταία

ημέρα το Α. Π .Σ και χαιρέτησε από κοντά τους συναδέλους εκφράζοντας την
ευαρέσκεια του για τον υψηλό βαθμό συνεργασίας που είχε. Ο νέος Γενικός
Γραμματέας γεννήθηκε το 1943 στον Πειραιά. Δικηγόρος από το 1968 και στον
Άρειο Πάγο από το 1978, διετέλεσε Διευθυντής και αρθρογράφος της εβδομα

δια!ας εφημερίδας «Πειραϊκοί Αντίλαλοι»
του Δικηγορικο ύ Συλλόγου Π ειραιά από
Σ του ταμείου Ασφάλισης
Ναυτικών Π ρακτόρων και
Ο νέος Γενικός Γραμματέ·
ας κ. Σωκράτης Κοσμfδης.

, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
το 1984 έω το 1987 , πρόεδροςτου Δ.

Υπαλλήλων από το 1982
έως το 1989 και Γενικός
Γραμματέας

του Υπουρ

γείου Εμπορίου από τον
Ν οέμβ ριο του

1993 έως
του 1995.

τον Οκτώβριο
Άρθρα και μελέτες του

έχουν δημοσιευθεί στον
ημερήσιο και περιοδικό
Πολιτικό και Οικονομικό
Τύπο, ενώ έχει παρουσιά

σε ι με δ ι αλέξε ις πο λλά
νομικά και οικονομικά θέ
ματα. Ε(ναι έγγαμος με
την κ. Δομνίκη Μuτιληναί
Ο παλιός Γενικός Γραμμσ·
τέας κ. Ευάγγελος Ραγκά·
κος.

ου και πατέρας δύο παι-

διών.

Ο κ. Ευάγγελος Ρογκάκος κατά την επίσκεψή του
στο ΑΠΣ.

ΕΙ

Παγκόσμια

Νέα

Η.Π.Α.
Αλλεπάλληλοι σεισμοί στο Σαν Φραντζίσκο, το Λος
Άντζελες και το Τόκιο πιθανώς να στοιχίσουν τον
θάνατο έως και 60.000 ανθρώπων και να προκαλέ
σουν ζημιές ύψους έως και 3,3 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δό
θηκε στη δημοσιότητα.

κτίριο ύστερα από έκρηξη σε υπόγειο αγωγό φυσι
κού αερίου στη Να πόλη της Ιταλίας . Δεκάδες πυ
ροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες για να θέ
σουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Λόγω της συνεχιζό
μενης διαρροής αερίου από τον αγωγό, οι φλόγες
μαίνονταν ανεξέλεγκτες επί ώρες. Από την έκρηξη
και την πυρκαγιά κατέρρευσε το μεγαλύτερο μέρος
του κτιρίου.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ
Ποιος ήταν ο λόγος που το αεροσκάφος τύπου
Boeing-757 με 167 επιβάτες βρισκόταν εκτός πο
ρείας 21 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Κάλι της

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

\ Σαν

,

.,!ρανσίσ~ο

<- ,"

ο

~

Κολομβίας ; και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να συ
ντριβεί στις βουνοκορφές των Άνδεων. Όλα δεί
χνουν πως το λάθος οφείλεται στους πιλότους του
μοιραίου αεροσκάφους. Από τους 167 επιβάτες μό

Θ
Βόρειο-

Ι

Γ!J°ι'Τόκιο

·.

Πλόκο

\ '
Ειρηνικού \

fψερ1•0~1:'!)

Πλο•ο '

~

'

νο τέσσερις σώθηκαν.

Πλόκο

Φιλιππίνων

'
Τα συμπεράσματα της μελέτης βασίστηκαν σε
στατιστικό στοιχεία από παλιότερους σεισμούς στις
πόλεις αυτές. Ελήφθησαν μάλιστα υπόψη και χειρό
τερες εκδοχές, δηλαδή να σημειώνονται διαδοχικοί
σεισμοί στα κέντρα των μεγαλουπόλεων. Για την
ολοκλήρωση της μελέτης συμπεριλήφθησαν τα τε
λευταία στοιχεία από τους καταστροφικούς σει

σμούς στο

1994

και

Northridge στη Νότια Καλιφόρνια, το
στην Ι απωνική πόλη Κόμπε, το 1995.
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

-

ΡΙΑΝΤ

Στον ιερό τόπο των μουσουλμάνων, τη Μέκκα , 13
νεκροί και τουλάχιστον 33 τραυματίες είναι ο τελι
κός επίσημος απολογισμός των θυμάτων πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο 'Άλάουι Τινίσι"

Πολλοί από τους νεκρούς υπέκυψαν από ασφυξία,
ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία απέδωσε την κατα
στροφή σε βραχυκύκλωμα.
ΙΤΑΛΙΑ

Τουλάχιστον δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους από
πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τριώροφο

ΕΙ

ΓΑΛΛΙΑ
Χιλιάδες νεκροί γλάροι, θύματα μιας ακαριαίας
και θανατηφόρου νόσου , η φύση της οποίας δεν
έχει διαπιστωθεί ακόμη, περισυνελέγησαν από τους
πυροσβέστες της περιοχής στον κόλπο της Κανς
στη βόρειο Γαλλία. Τα άρρωστα πτηνά προσβάλλο

νται κατά τα αρχικό στάδια της ασθένειας από α
καμψία των ποδιών τους και "σε σύντομο χρονικό
διάστημα από την εμφάνιση των πρώτων συ μπτω
μάτων πεθαίνουν" , ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της
Πυροσβεστικής.

ΒΕΝΕΤΙΑ
Η φωτιά που πρόσφατα κατέστρεψε το "Φενίτσε" ,
το λυρικό θέατρο της Βενετίας, μέσα σε λίγες ώ
ρες, μπορεί να μην σήμανε το τέλος της , όμως μια

τέτοια καταστροφή μπορούσε να συμβεί μόνο σε
μια πόλη που το όνομά της έχει συνδεθεί μέσα
στους αιώνες με την παρακμή και τον θάνατο, μαρ
τυρώντας πως είναι απροετοίμαστη να επιβιώσει
στον σύγχρονο κόσμο . Τα ξύλινα κτίρια, χτισμένα

το ένα δίπλα στο άλλο, διευκολύνουν στην επέκτα
ση μιας πυρκαγιάς, το ξέσπασμα της οποίας ήταν η
αρχή μιας σει ράς σοβαρών προβλημάτων που

-

πλήπουν την πόλη.

ΚΙΝΑ
Αυτός ο σεισμός είναι ο πιο φονικός από τις
σεισμικές δονήσεις , μεγέθους άνω των

23
7 Ρίχτερ .

που έχουν σημειωθεί στην περιοχή Λιτζιάνγκ από το
Σκότωσε 230 άτομα, τραυμάτισε άλλα 14.000
και άφησε εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους να αγω
νιούν από τις συνεχείς μετασεισμικές δονήσεις, μέ
σα στη παγωνιά. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων

1474.

...... .•

πυροσβεστών, στρατιωτών, γιατρών και εθελοντών
οι έρευνες για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια

,

'

;

,

;

των κτιριων και των σπιτιων που κατερρευσαν, κρα-

τησε πολύ καιρό, αφού σύμφωνα με πληροφορίες
τα κτίρια που κατέρρευσαν ανέρχονται στις

'-

186.000.

,.

Ο ίδιος προσδιόρισε πως το σύνολο της αποικίας
των γλάρων της περιοχής "πέθανε μέσα σε μια νύ 
χτα". Είναι πιθανό, λόγω του ψύχους που επικρατεί

στον κόλπο, οι γλάροι να κατέφυγαν σε κάποια α
κτή για να βρουν τροφή και εκεί να δηλητηριάστη
καν από λύματα.

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί από την πτώση αε
ροσκάφους σε κατοικημένη περιοχή πλησίον της

πρωτεύουσας Ασουνσιόν, στην πλειονότητά τους

ΚΙΝΑ

παιδιά που έπαιζαν εκείνη τη στιγμή βόλλευ στην
αυλή ενός σπιτιού. Οι εθελοντές πυροσβέστες ανα
κάλυψαν τη μαγνητοταινία των συνομιλιών του πλη 

ρώματος στο πιλοτήριο του αεροσκάφους, ωστόσο
φοβούνται πως ένας μανιώδης συλλέκτης έκλεψε
το "μαύρο κουτί" του αεροσκάφους, που θα μπο
ρούσε να ρίξει φως στο ερώτημα της πτώσης του.

Ο σεισμ6ς ισοπέδωσε κω-

'

μοπ6λε ις και εξαφάνισε
χωριά στην περιοχή. Σύμ
φωνα με εκτιμήσεις των
κινεζικών αρχών,

300.000

έχουν μείνει άστ~γ,οι.

ΙΙΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΣΕ

ΙΙΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΕ

~ΤΑΘΜΟΥΣ

Μπορεί εμείς οι πυροσβέστες να αντιμετωπίσουμε
οποιαδήποτε καταστροφή, πολλές φορές όμως δεν
έχουμε φανταστεί τι θα μπορούσε να συμβεί στο ί
διο μας το σπίτι. Οι συνάδελφοι των Ηνωμένων Πο
λιτειών είχαν τον χρόνο που πέρασε οδυνηρές εκ

χθηκε σε εφιάλτη καθώς στις

πλήξεις, καθώς πυρκαγιές και άλλες καταστροφές

ο δεύτερος όροφος του Πυροσβεστικού Σταθμού

έπληξαν πυροσβεστικούς σταθμούς, περιστατικά α

τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά έγινε αντιληπτή
στις 3: 15 π.μ. από έναν γείτονα ο οποίος χτύπησε

συνήθιστα για τα παγκόσμια δεδομένα. Από το πε

2.
μως

«Νομίζεις ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί, ό·

..»

Ένα συνηθισμένο βράδυ για τους εθελοντές πυ 
ροσβέστες του Ητονς-Νέκ, της Νέας Υόρκης εξελί

24

Φεβρουαρίου

1995

δυσάρεστες περιπτώσεις και σας τις παρουσιάζου

το κο υμπί του συναγερμού που όμως δεν λειτουρ
γούσε αφού η φωτιά είχε προκαλέσει διακpπή ρεύ

με.

ματος. Τελικό ειδοποίησε την π.γ , του γειτονικο ύ

ριοδικό Firehoυse, επιλέξαμε κάποιες από αυτές τις

Οι πυροσβέστες στις Η . Π.Α. καθημερινά αντιμετω

Νόρθπορτ. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυρο

πίζουν ένα μεγάλο αριθμό συμβάντων. Το έτος που

σβεστών και των εθελοντών του Ητονς-Νέκ όλα τα

πέρασε επεφύλασε δυσάρεστες

οχήματα του Σταθμού

εκπλήξεις για ορι

(3

οχήματα-αντλίες , 1 όχημα

σμένες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες αφού πυρκαγιές

δεξαμενή,

και άλλες καταστροφές έπληξαν και τους πυροσβε

κρύνθηκαν. Καταστράφηκαν κάδρα, τρόπαια, πλακέ

στικούς σταθμούς.

τες, έπιπλα, ένας φούρνος μικροκυμάτων, και ένα
ψυγείο. Οι ζημιές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ε

1

διασωστικό και

1

ασθενοφόρο) απομα

1995

κτιμώνται στα 17.000.000 δρχ. Όλες οι ζημιές ανέρ
χοντα ι στα 125.000.000 δρχ. Όμως την επόμενη

ξέσπασε φωτιά στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό

κιόλας ημέρα άρχισε πάλι να λειτουργεί ο Σταθμός

Σταθμό της Αγκόλα, της Νέας Υόρκης. Ένας περα

ανταποκρινόμενος

1.

«Γειτονικές Υπηρεσίες απάντησαν στην κλήση»

Τις πρώτες πρωινές ώρες της

29

Ι ανουαρίου

μάλιστα σε ένα συμβάν.

στικός άκουσε τον συναγερμό να κτυπά έξω από
τον σταθμό, και πλησιάζοντας είδε φλόγες στον

χώρο που βρίσκονταν τα οχήματα. Ειδοποιήθηκε το
Επιχειρησιακό Κέντρο το οποίο έστειλε οχήματα α

πό τις Εθελοντικές Υπηρεσίες του Έβανς Σέντερ
και του Λαίηκ-Ερι-Μπίτς. Φτάνοντας πρώτοι οι εθε
λοντές πυροσβέστες του Σταθμού , προσπάθησαν
να απομακρύνουν τα οχήματα, όμως οι πόρτες λό

'

γω διακοπής ρεύματος είχαν μπλοκάρει. Οι ενισχύ
σεις έφθασαν σε έξη λεπτά και άρχισαν την κατά
σβεση . Πρόσθετες δυνάμεις κλήθηκαν από τους Ε

θελοντικούς Σταθμούς του Μπράντ, Φάρνχαμ, και
Χάιλαντ. Τελικά μετά από προσπάθειες οι πόρτες ά
νοιξαν και τα οχήματα απομακρύνθηκαν. Τις μεγα
λύτε ρες ζημιές υπέστη το κλιμακοφόρο αφού η
πυρκαγιά ξεκίνησε πάνω από αυτό λόγω κακής λει

Η εξωτερική άποψη του του σταθμού δείχνει τις ζη·
μιές που προκάλεσε η φωτιά.

τουργίας μιας θερμάστρας. Οι ζημιές υπολογίζονται

στο Γκρέητ- Βάλεη της Νέας Υόρκης έσπασε ο ήχος

στον σταθμό στα

της σειρήνας του Πυροσβεστικού Σταθμού.

500.000 $ (125.000.000

δρχ) .

3.

«Ο χειρότερος εφιάλτης έγινε πραγματικότητα»

Την ησυχία του πρωινού της

26

Μαρτίου

1995

Ένας εθελοντής πυροσβέστης που μένει κοντά
ξύπνησε απορημένος από την σειρήνα αφού η δική
του συσκευή ειδοποίησης δεν κτυπούσε. Κοιτάζο
Ένα υδροφό·
ρο ένα κλι
μακοφόρο
και ένα α
σθενοφόρο
έπαθαν ζημι

λες από τη
φωτιά

ντας έξω, είδε φλόγες προς τον σταθμό. Η κατα

στροφή ήταν γεγονός. Αμέσως ειδοποίησε το επι
χειρησιακό κέντρο και ξεκίνησε για το σταθμό. Οι
πυροσβέστες του σταθμού περιμένοντας βοήθεια α
πό τις γειτονικές υπηρεσίες προσπάθησαν πολλές
φορές να απομακρύνουν τα οχήματα, όμως λόγω
του καπνού και της φωτιάς στάθηκε αδύνατο. Οχή
ματα οπό το Ελικότβιλ και το Κίολμπακ που έφθα-

Ενας 16χρόνος συνελήφθη και κατηγορείται για την
έκρηξη. Ο νεαρός ανοίγοντας τις βαλβίδες σε πε
ρισσότερες από έξη φιάλες προπανίου, διοχέτευσε
μεγάλες ποσότητες αερίου στο εσωτερικό του
σταθμού. Οι θερμάστρες οι οποίες είχαν μείνει α
ναμμένες, προκάλεσαν την έκρηξη. Ο σταθμός κα
ταστράφηκε ολοσχερώς μαζί και τα επτά οχήματα
του μεταξύ των οποίων: 2 οχήματα-αντλίες , 2 οχή
ματα δεξαμενές, και 1 διασωστικό. Όταν έφθασαν
οι εθελοντές-πυροσβέστες καίγονταν
Αρκετές Πυροσpεστικές Υπηρεσfας έσπευσαν σε
pοήθεια για να σώσουν τα εnτ6 οχήματα, δυστυχώς
χωρίς αποτέλεσμα.

σαν σε λιγότερο από

1Ο λεπτά άρχισαν την κατά

σβεση, όμως όλος ο σταθμός και τα οχήματα του

είχαν παραδοθεί στις φλόγες. Πρόσθετες δυνάμεις
έφθασαν από το Λίτλ Βάλεη , Γουέστ Βάλεη, Μ άν
σφιλντ , Σενέ-κα Ν άσιον και Σαλαμάν κα. Συνολικά
16 οχήματα διαφόρων τύπων κτυπούσαν την φωτιά.
Τα οχή μ ατα που καταστράφηκαν ήταν δ ύο τω ν

6.000

λιτ., ένα όχη μα

1.000

λ!τ.

,

ένα όχημα

4.000

λίτ. ένα διασωστικό όχημα και ένα ασθενοφόρο. Ε
πίσης όλος ο εξοπλισμός του σταθμού , μάνικες,

σκάλες, εργαλεία καταστράφηκαν. Η πυρ καγιά πι
θανόν ξεκίνησε από θερμάστρα στο κέντρο του
σταθμού . Το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Εθελοντι
κός Π.Σ. τέθηκε και πάλι σε λειτουργία με δανεικά
οχήματα, και λοιπό εξοπλισμό, από τις γειτονικές υ
πηρεσίες που βοήθησαν στην κατάσβεση . Οι εργα
σίες για τον νέο σταθμό θα ξεκινούσαν σύντομα.

4. c<Εκρηξη αερίου γκρεμίζει Πυροσβεστικό Σταθ
μό».

Ο Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός του Πάρ

κερς Πρέρι της Μινεσότα, καταστράφηκε από έκρη
ξη αερίου νωρίς το πρωί της 2 Απριλίου 1995.

2

οχήματα,

δεν μπορούσαν όμως να κάνουν τίποτα . Ετσι ο Δι
οικητής του σταθμού κάλεσε σε βοήθεια τους γει
τονικούς πυροσβεστικούς σταθμούς του Κάρλος ,
του Χένινγκ και της Μ ιλτόνα. Φτάνοντας μετά από

δέκα λεπτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσβησαν
την φωτιά. Οι ζημιές στο σταθμό υπολογίζονται στα
250.000.000 δρχ. ενώ στα γειτονικ ά κτίρια στα
125.000.000 δρχ. Ένα όχημα-δεξαμενή 8.000 λίτ. ε
στάλη για επισκευές. Εξοπλισμός και τρία οχήματα
παραχωρήθηκαν από τις γειτονικές υπηρεσίες.
«Οι εθελοντές-πυροσβέστες το μόνο που μπο
ρούσαν να κάνουν ήταν να κοιτούν τον σταθμό κα ·

5.

θώς κα ιγόταν».

Κανείς δεν
ήταν

στον

Π υροσβεστι

κό

Σταθμό

του Σέν Κλο
τίντ ντε Σα

τογ κώ
του
Κε-μπέκ όταν
ξέσπασε

η

πυρκαγιά

10:30 το
πρωί της 17
Απριλίου 1995. Οι πυροσβέστες των γειτονικών πυ
στις

ροσβεστικών σταθμών του Σέν Κρισοστόμ και του

Σέν Ρεμί ειδοποιήθηκαν αλλά ήταν αργά για να σώ
σουν το κτίριο και τα οχήματα. Μ όνο ο μπροστινός
τοίχος έμεινε και οι σκελετοί των τριών οχημάτων.

Ο πυ ροσβεστικός σταθμός ξεκίνησε να λειτουργεί
για πρώτη φορά το 1993. Μ έχρι τότε την πυρο 
προ-στασία της πόλης εξασφάλιζαν οι γειτονικές
Π .Υ.

Έτσι αυτές οι Π .Υ . κλήθηκαν για άλλη μια φορά
να δανείσουν οχήματα και εξοπλισμό μέχρι να δημι
ουργηθεί εκ νέου ο σταθμός και να λειτουργήσει
αυτοδύναμος.

ΠΗΓΗ: Περιοδικό «FIREHOUSE#,

••• ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΝΕΣ

Ε

450

υχάριστα τα νέα για τους συναδέλφους της βάρδιας. Το ωρα(ο φύλλο στο εξής θα στολίζει και
τους πυροσβεστικούς σταθμούς. Στον καινούργιο διαγωνισμό που προκήρυξε το Σώμα για να κα

λύψει ένα μέρος των τεράστιων αναγκών του, περιλαμβάνονται και

45 γυναίκες στο σύνολο των

που τελικά θα προσλάβει, σπάζοντας το τελειπαίο τους απόρθητο.

Ο δικός μας ο ποιητής, παλιός συνάδελφος αλλά και φίλος του περιοδικού ο Γιάννης Τσαρτσόλης έτρε
ξε να προλάβει πριν τα γεγονότα στέλνοντας μας τους παρακάτω στοίχους:
Στο Σώμα τώρα έχουμε και
μεις πυροσβεστίνες
και στο εξής, με τις φωτιές
θα μάχονται και κείνες.
Εκτός απ' τα τηλέτυπα, την

αλληλογραφlα

θα πολεμούν και τον εχθρό
τη πύρινη μαν(α.
Με μπότες, τζόκεϋ-στολή και
μάνικα στο χέρι

θα δίνοw μάχη τρομερή, χει
μώνα-καλοκαίρι.
Ρόμπεν Δασών πηλήκιο, ή
κράνος θα φοράνε
κι' όταν δουλεύουν στο λαι
μό, φουλάρι θα περνάνε.
Θ'άχοw στολή επlσημη και
ακριβό γοβάκι

γαλάζιο υποκάμισο και μαύρο
γραβστάκι.

Σαν αμαζόνες στης φωτιάς,
τη μάχη θα ριχτούνε
και μεσ' τα μάτια του κοινού
θα καταξιωθούμε.
Σε κάθε είδους συμφορά κι
αυτές θα συμμετάσχοw
και έργο αλτρουϊστικό, στο
κόσμο θα παράσχουν.
Με τα πολλά προσόντα τους,

Αμερικανίδα πυροσβεστίνα, πρώην μοντέλο η οποία σήμερα υπηρετεf σε
Πυροσβεστική Υπηρεσία της Φλόριδας των ΗΠΑ.

το Σώμα θα τιμήσουν
και στων Ελλήνων τη καρδιά,
μια θέση θα κερδίσοw.

ΜΙΚΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
•

ΣΤΥΛΙΔΑ

Σε βραχυκύκλωμα της ηλεκτριχής εγκατάστασης
οφείλεται, σύμφωνα με το πόρισμα της Π.Υ.
Φθιώτtδας, η φωτtό που εκδηλώθηκε στις 9 Ια
νουαρίου 1996, στην εκκλησία της Αy.Αuιατερί
νης στην κοινότητα A'IJV(iJ.

•

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ένας ελαφρό τρουμστ!ος και υλικtς ζημιtς ύ
ψους 2.000.000 δρχ. ήταν ο απολογισμός της έ

ιφηξης που σημειώθηκε στο ισόγειο λεβητοστά
σιο τετραώροφης πολυκοτοιχίος. Καταστράφηκαν
η κεντρική είσοδος της πολυκατοικίας, καθώς
και οι μπαλκονόπορτες στο διαμερίσματα των
πρώτων ορόφων, ενώ προκλήθηκε πανικός στους

ενοίκους. Επί τόπου tσnευσαν οκτώ πυροσβέ
στες με τρiο οχήματα της Υ~ος τους.

•

ΑΘΗΝΑ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημtρι σε φονο
ποιείο·βοφείο στο υπόγειο κτιρίου. Λόγω των εύ
φλεκτων υλικών, όπως βαφές αυτοκινήτου, που
υπήρχαν στο φανοποιε(ο η φωτtό πήρε αμέσως
μεγάλες διαστάσεις. Το tνα μετά το άλλο τα αυ
τοκίνητα που υπήρχαν στο φανοποιείο παραδίδο
νταν στις φλόγες, ενώ υπήρχε κίνδυνος επέκτα
σης της φωπάς στο ισόγειο και στον πρώτο ό

ροφο του κτιρίου. Επτά οχήματα της Πυροαβε
στιι<ής και 25 πυροσβέστες έσπευσαν στην μά
χη της φωτιάς και το πρώτο τους βήμα ήταν η
διάσωση μίας οικογtνεtας οπό ταν πρώτο όρο
φο που κινδύνευε από την φωτιά. Με την χρήση

αφρού οι Πυροσβέστες έθεσαν το πολύ σε μία
ώρα την πυρκαγιά υπό έλεγχο, και μόνο τρία
από τα 18 αυτοκίνητα tπαθαν μεγάλες ζημιές. Οι
ζημιtς ανέρχονται στο ποσό των 50.000.000 δρχ.

•

ΑΘΗΝΑ

Σοβορtς ζημιtς προξtvησε η πυρκαγιά που ξέ
σπασε σπς 10-1-96 το απόγευμα σε φανοnοιεiο
και βο9είο αυτοκινήτων της εταιρείας Α. και Π.
Αnοστολόπουλο1 Α.Ε .. στην οδό βρlληοσού 70
στο Πολύγωνο . Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το βα

φείο κο1 προκάλεσε πανικό στην περιοχή λόγω
των συνεχών εκρήξεων από διάφορα εύλεκτα υ
λιχά που υπήρχαν μέσα . Το φανοποιείο στεγάζε
ται στο υπόγειο διώροφου οικήματος. Πυκνοί κα
πνοί •έΠVΙξαν• το διαμέρισμα που βρίσκεται από
πάνω, αλλά οι ένοοιοι πρόλαβαν και απομακρύν
θηκαν έγκαιρα. Παράλληλο διακόπηκε yια μ~ο ώ
ρα, περίποu η κuχλοφορiο των αυτοκινήτων στον
περιφερειακό του Πολιrιώνοu. Επιτόπου έφτασαν
επτά οχήματα της πυροσβεστικής με 3(J άνδρες

οι οποίοι έσβησαν την πυρκαγιά πριν πάρει με

στη Βαρυμπόμπη, κοντά σε σκοιmίδια. Το φρικτό
θtαμα αντlκριοαν πρώτοι οι άνδρες της πυρο·
σβεστικής, οι οποίοι έσπευσαν στο σημε(ο, προ

κειμένου να σβήσουν τη φωτιά που είχε πάρει
μικρή tκταση και έκαψε σακούλες σκουπιδιών.
Την πυροσβεστtκή ειδοnοfησε άyνωστο άτομο με
κινητό τηλέφωνο σπς 18.35 το βράδυ, λέγοντας
ότt καίγεται ένας άνθρωπος στην περιοχή Κρυο
νερiου ένα περίπου Χ!λιόμετρο πάνω από την τα
βέρνα του ·Λεωνίδα•. Πράγμαη το θέαμα που α
ντίκρισαν οι πυροσβέστες ήταν κάτι παραπάνω
από ανατριχιαστικό, το απανθρακωμtνο πτώμα ά
ντρα 40 περίπου χρόνων.

άρχ~σε να ανεβαlνει κάνοντας αδύνατη τη διόβο

ση. Με τη συνδρομή της σύχρονης τεχνολογίας,
οι κτηνοτρόφοι ε1δοποίηοαν τους οικείους τους
και αυτοί με τη σειρά τους την πυροσβεστική υ·
nηρεσία.

•

Ν.ΛΙ ΟΣΙΑ

στόσεις, απεlλησε την παρακείμενη επειχήρηση
ενώ κοτtστρεψε ολοσχερώς όλα τα εμπορεύμο·
το που βρισκόταν μtσο στην αποθήκη, ιδιοκτη·
σίας του Κώστα Στtφανου. Για την κατάσβεση
της πυρκαγιάς που κράτησε μία περίπου ώρα,
σπευοαν 1Ο οχήματα με 25 άνδρες της πυρο·
οβεσπκής υπηρεσίας.

Νέο Λιόcnα. Η πυρκαγιά που πήρε μεγάλες δtα

t·

γότερα η φωτιά σβήστηκε με τη βοήθεια ιοχυ·
ρής δύναμης της πυροσβεαηκής και όλα στο νο

•

σ()f(ομεiο επανήλθαν στους κανΟ"ΙΙκούς τους ρυθ·
μούς. Όπως tyινε γνωστό από την πυροσβεατtl<J1

Τελευταία σπγμή οι άνδρες της πυροσβεστικής

υπηρεσiα στο χώρο προκλήθηκαν ζημιtς ύψΟυς
15.000.000 δραχμών. Κάηκαν ξύλινες ντουλάπες
με ρούχα των εργαζομένων. στρώματα, κατα

θεί η πυρκοyιά ποu ξέσπασε σε εγκαταλελειμμέ

στράφηκε η ηλεκτρική εγκατάσταση και tσπασαν
διάφορα τζάμια.

ΔΡΑΜΑ
Έβαλε φωτιό στο σπίτι του για να κόψει ζωντα·
νό τον πατέρα του γιοτ! δεν του έγραφε πάνω
του όσα χωράφια είχε! Ευτυχώς ο 66χρόνος

•

Σόββος Τζιντζόγλου αnομαιφύνθηκε έγκαιρα από
το σπίη και tτ01 σώθηκε. Δράστης εiναι ο 36χρό
νος κτηνοτρόφος Στέφανος Τζιντζόyλοu, ο οποί
ος συνελήφθη κα1 ομολόγησε την πράξη του. Ο
3βχρόνος περιtβρεξε με πετρtλαιο το πατρικό
του σπίτι στο Δοξάτο Δράμας κι έφυγε. Τη φω

τιά έσβησε η πυροοβεστll<ή υπηρεσία Δρόμος.

ΠΛΑΚΑ

υπηρεσίας κατάφεραν να αnστρέψΟυν να επεκτα

νη μονοκατοικ!α στην Πλάκα Ανόστοτα οι κάτΟΙ·
κοι μ~οή ώρα πριν τα μεσάνυκτα είδαν πυκνό κα·
πνό να βγοίνε1 από την εγκαταλελεψμέvη μονο

κοτοικfα της οδού θολούς 6. Μέσα σε λίγα λε
πτά τέσσερα οχήματα της πυροσβεσπκής υπηρε
σίας με 15 άνδρες σχημότιοαν κλοιό γύρο από
την φλεγόμενη μονοκατοικία για να μην επεκτα

θεί η πυρκαγιά στα διπλανό σπfτια.

•

ΣΠΕΠΕΣ

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτlα κατέστρεψε ολο·
σχερώς ένα σκάφος και προκάλεσε ζημιές σε
άλλα διJο, στο παλιό λιμόν~ των Σπετσών. Ευτυ
χώς ανθρώπινα θύματα δεν υπόρχοuν. Η φωτιά
εκδηλώθηκε αης 3.20 την 3-1-96 τα ξημερώματα
στη γερμανική θαλαμηγό •Ελπα., που έγινε στό·

χτη. Οι φλόγες από τη θαλαμηγό τύλιξαν δύο α

• ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Την τύχη, τον θεό και τους πυροσβέστες ευχαρι
στούν οι τρεις Σουηδοi επιβάτες ενός μικρού αε
ροπλόνου, που χθες την 22-2·96 το μιοημtρι έ
κανε αναγκαστική προοθαλόοοωοη στη θαλόο
σια περιοχή τρία μίλια από το λιμόν~ του Ηρα
κλείου Α!Jtοως μόλις ο πlλότος του αεροπλάνου
eξtπεμψε σήμα αναγκοσπκής προοθαλόοοωοης.
ο πύργος ελέγχου ειδοποίησε το λιμεναρχείο και
της οποίας περισυνέλεξε τους τρεις άνδρες. οι

οποίοι το μόνο που ζήτησαν μετά τη διάσωσή
τους, ήταν στεγνά ρούχα και tνα φλιτζάνι τσάι.

Απανθρακωμένο πτώμα αγνώστοu άντρα βρέθηκε
)(9ες το βράδυ σε περιοχή του Κρυονερίοu

νερού όμως, λόγω των οuνεχών βροχοπτώσεων,

ποlο αναστάτωσε σπς 23-2·96 τα ξημερώματα τα
νοσοκομεlο •Ευαγγελισμός> και προκάλεσε τον
πανικό ανάμεσα στους οσθενείς. Η φωηό ξει(ίνη
οι στις 2.55 τα ξημερώματα, από υπόγειο-απο
θήκη της πτtρυγας ΑΧΕΠΑ, όπου υπήρχαν απο
δυτήριο εργαζομtνων, καθώς και διόφορα στρώ
ματα και παλιό ηλεκτρικό είδη. Τρία τtταρτα αρ.

ΑΘΗΝΑ
Άγνωστα παραμtνουν τα αίτια της φωτιάς, η Ο·

το βαφείο και ένα αυτοκίνητο. ενώ όλλα τρfα ι.χ.

ΑΘΗΝΑ

yια να ταiσουν τα πρόβστό τους, η στάθμη του

•

την πυροσβεστική υπηρεσία, ένα πλωτό οχόφος

•

τών και Γεώργιος Τζίφκας. 60 ετών. είχαν μετα
βεί στη στάνη τους σε ανάχωμα του ποταμού

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεοόνυκτα σε σού
περ μάρκετ, στην οδό Αγ. Φανουρίου 91 , στα

γάλες διαστάσεις. Από τις φλόγες καταστράφηκε
έπαθαν ζημιtς.

στις 2-1-96 το μεοημtρι σε ανάχωμα μέσα στο
δέλτα του Αξιού. Ο rεώργιος Κουντουράς, 63 ε

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το κινητό τηλέφωνο αποδείχθηκε ο από μηχανής

•

θεός ΊΙΟ διίο κτηνοτρόφους που εγκλωβίσθηκαν

κόμα σκάφη, που βρισκόταν πολύ κοντό και έπα·
θαν σημαντιχtς ζημιtς.

•

ΝΙΚΑΙΑ

θύμα της παγων~ός και της μοναξιός, uπήρξt η
83χροvη η.λογία Αντων~όδοu, κάτοικος Νίκαιας,
από την Κωνσταvt1νούπολη. Η 6τυχη γριούλα ά·
νοιξε τα ξημερώματα την ηλεκτρική της σόμπα
προκειμένου να προστατευθε( από το πρωινό ψύ

χος. Όμως τα κλινοσκεπάσματα άρπαξαν φωτιά
με αποτέλεσμα η κυρία·Πελοy(α να βρει το θά
νοτο με τραγικό τρόπο. Η παλιό μονοκατοικlα
στην οδό Μοοχονησίων 55, τυλίχθηκε στις φλό·
γες και όταν έφτασε η πυροσβεστική υπηρεσία
ήταν ήδη αργό. Η οικία κατεστράφη ολοσχερώς

ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε γε1τονική παλιό
αποθήκη.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
του Πυr1/'ιού Βορ!ση Διονύσιου

ο

Τπρόβλη
μα

της

κύριο

ους είναι:

προ

1.

Η γενικότερη εμφάνιση του
- Σχέδιο
- Χρώμα
- Εφαρμογή

2.

Η θερμική άνεση

διαγραφής
των Πυροσβε

στικών Στο
λών πυρόσβε
σης αποτελεί
η προσπάθεια

-

σύνθεσης δύο
αντικρουόμενων γεγονότων, αφενός μεν της ανά
γκης προστασίας του ατόμου από την θερμότητα

Απώλεια θερμότητας μέσω εξατμίσεως (μεταφορά υδρατμών)

3.

της πυρκαγιάς και αφετέρου την ανάγκη αποβολής
της παραγόμενης από τον ανθρώπινο οργανισμό

άτο μο μπορεί να αποδώσει επιχειρη

σιακό μειώνεται. Ενδεικτικό εδώ μπορούμε να ανα
φέρουμε ότι ένα άτομο που ασχολείται με εργασίες
πυρόσβεσης έχει μέγιστο επιχειρησιακό χρόνο δρά
σης 3 ώρες και ο χρόνος αυτός μειώνεται σε βα
ριές στολές διελεύσεως σε λιγότερο από 1Ο πρώτα

λεπτό.
Η άνεση την οποία αισθάνεται ένας οποιοσδήποτε
εργαζόμενος φορώντας μία στολή εξαρτάται από

Η μηχανική άνεση

- Σκληρότητα
- Ιδιότητες επιφανείας
- Διαπερατότης από την

θερμότητας. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η προ
στασία από την θερμότητα της πυρκαγιάς τόσο μι
κρότερη είναι η ανεκτικότητα της στολής και ο χρό
νος που το

Ξηρή απώλεια θερμότητας

υγρασία

4 . Οι εργοσιοκtς συνθήκες (ζέστη, κρύο, υγρασία
κ.λ.π.)

5. Το

επίπεδο δραστηριότητος του εργαζομένου.
Η άνεση που αισθάνεται ένας εργαζόμενος από

μια στολή εξ αιτίας της γενικότερης εμφάνισής της
εξαρτάται από το πολιτιστικό του επίπεδο και την
γενικότερη επικρατούσα κουλτούρα στον χώρο ερ
γασίας.

πολλούς παράγοντες κυριότεροι από τους οποί-

ΔΡΑΙΤΗ ΡΙΟΤΗΤΑ

Για να έχουμε θερμική άνεση μιας στολής θα

ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

Watts/m2
Υπνος

40

Ανάπαυση

70

Οδήγηση αυτοκινήτου

60 - 115

Περπάτημα σε επίπεδο έδαφος με ταχύτητα

3,2 Km/h

115

Περπάτημα σε επίπεδο έδαφος με ταχύτητα

8,0 Km/h

335

Περπάτημα σε ανωφέρεια

3,2 Km/h

390

25%

με ταχύτητα

Τέννις

265

Μπάσκετ

440

Πάλη

505

-

Θερμική προστασία

από α κτινοβολούμενη
θερμότητα

-

Θερμική προστασία

από θερμότητα μεταφο
ράς

-

Μηχανική προστασία
Προστασία από επι -

κίνδυνα υλικά.

2. Προστασία από δυ
σμενείς συνθήκες που
δη μιουργούντα ι εξαιτίας
ατυχήματος.

3. Τα υ λικά που θα
χρη σιμοπο ι ηθού ν γι α
την κατασκευή των στο
λ ώ ν να μην είναι επ ι 

-

κίνδυνα για τον εργαζό

•
•

μ ενο

Θα ήθελα στο σημείο
' να αναφερω
'
αυτο
τις ο-

Το ομοίωμα ανθρώπου «THERMO ΜΑΝ» με το οποίο γίνονται οι δοκιμές α
ντοχής των στολών.

δηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

89/656

για τις ε-

λάχιστες απαιτήσεις για

πρέπει να ικανοποιούνται δύο κρ ιτήρια. Κατά το
πρώτο η θερμότητα που παράγεται από τον μετα
βολισμό του εργαζόμενου θα πρέπει να ισούται με
την ξηρή απώλεια θερμότητας και την απώλεια θερ
μότητας μέσω εξατμίσεως και το δεύτερο η θερμό

κών μέσων π ροστασίας και την οδηγία 89/686 για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας . Οι οδη

τητα που παράγεται λόγω του μεταβολισμού του α
τόμου να ευρίσκεται μεταξύ της ξηρής απώλειας
θερμότητας και της ξηρής απώλειας θερμότητας

λεπτομερειών τον αφήνουν να γίνει με την καθιέρω

την υγεία και ασφάλεια κατά την χρήση των ατομι

γίες αυτές, όπως και οι ίδιες αναφέρουν , ορίζουν
μόνο τις βασικές απαιτήσεις και τον καθορισμό των
ση Ευρωπαϊκών Προτύπων.

συν το 20ο/ο της υγρής απώλειας θερμότητας.
Ενδεικτικά θα αναφέρω εδώ τον ρυθμό μεταβολι
σμού σε Watts/ m2 για διάφορες δραστηριότητες.
Για εργαζόμενους σε συνθήκες αντιμετώπισης ενός
ατυχήματος ο ρυθμός μεταβολισμού θα πρέπει να
θεωρηθεί από 115 έως 440 Watt.s/ m2.
Η μηχανική άνεση εξαρτάται από την αντίσταση

Δεν θα αναφερθώ στα Ε υρωπ αϊκά και Διεθνή
πρότυπα που έχουν εκδοθεί ή βρίσκονται σε κάποιο
στάδιο έκδοσης και που σκοπό έχουν την καθιέρω
ση των ελαχίστων απαιτήσεων για την προστασία
των εργαζομένων από τις δυσμενείς εργασιακές
συνθήκες. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι οι εργασια
κές συνθήκες των εργαζομένων που ασχολούνται

στην κάμψη, δηλαδή την σκληρότητα της, την αντο
χή στην εκδορά, την τραχύτητα της επιφανείας και

με την αντιμετώπιση ενός ενδεχομένου ατυχήματος

τ ην διαπερατότητα από την υγρασία ιδίως

για

είναι κατά πολύ δυσμενέστερες από τις συνήθεις ο

κτεθε ιμένους στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

πότε αντίστοιχα θα πρέπει να αυξηθούν και οι απαι
τήσεις μας από τα μέσα ατομικής προστασίας.
Τα σημεία που θα πρέπει να ελεχθούν σε μι α

(βροχή, χιόνι κ.λ.π.) .

στολή προστασίας είναι κύρια:

τους εργαζόμενους σε υγρά περιβάλλοντα ή για ε

'

.

Πέραν όμως- από την άνεση μιας στολής ένας
άλλος βασικός παράγοντας είναι η προστασία την

οποία παρέχει. Κυριότεροι παράγοντες προστασίας
είναι οι εξής:

1. Προστασία από δυσμενείς εργασιακές συνθή
κ ες .

1. Η αντοχή της στην πυρκαγιά, δηλαδή

-

να μην καίγεται,
να μην τήκεται ή σχηματίζει οπές εξαιτίας της

θερμάνσεως της και
- να μην συρρικνώνεται

Η μεταφορά θερμότητας
- σε επαφή με τις φλόγες ή πυρακτωμένα α
ντικείμενα και
- σε θέρμανση με ακτινοβολία

2.

3.

Η μηχανική αντοχή της

- αντοχή στον εφελκυσμό και
- αντοχή στο σχίσιμο
4.

Η αντοχή της στον χρόνο

-

γήρανση υλικού
υπεριώδη ακτινοβολία και
καθαρισμό

πτυσσόμενη νέα τεχνολογία των σvνθετικών ινών ό
που ο αμίαντος έχει αντικατασταθεί, στις περισσό
τερες χρήσεις του , από τις φιλικότερες προς τον
άνθρωπο αραμιδικές ίνες. Το κύριο γνωστό σήμερα
πρόβλημα των αραμιδικών ινών είναι ότι λόγω της

σχετικά μεγάλης σταθερότητάς τους, όπως όλα τα
πλαστικά, δεν αποικοδομούνται γρήγορα και έχουν
μεγάλο σχετικά χρόνο ζωής οπότε για την αποφυγή
της ρύπανσης του περιβάλλοντος, λόγω συσσώρευ
σης που προκαλούν, θα πρέπει να προβλεφθεί η α
νακύκλωσή τους .
Ένα άλλο πλεονέκτημα των αραμιδικών ινών είναι
ότι λόγω της μεγαλύτερης μηχανικής αντοχής τους

μπορούν να δημιουργήσουν λεπτότερες ίνες. Εάν έ

5. Η διαπερατότητά της από το νερό και τους
υδρατμούς

6.

Η αντοχή της στα δραστικά χημικό.

Όλοι οι παραπάνω έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν
μετά από πέντε πλυσίματα και στεγνώματα της στο
λής ώστε να έχουμε αποτελέσματα που θα μας δί
δουν την αντοχή της μετά από μικρή σχετικά διάρ
κεια χρήσης.

Αυτονόητο είναι ότι τα υλικά κατασκευής της στο
λής δεν θα πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για την υ
γεία του εργαζόμενου ο οποίος φέρει την στολή
προστασίας. Ιδιαίτερα εδώ θα ήθελα να αναφερθώ
στα πλεονεκτήματα που μας έχει δώσει η ανα-

χουμε δύο υφάσματα από το ίδιο υλικό και βάρος
οπότε θα μας παρέχουν περίπου την ίδια προστα
σία το ύφασμα και κατ' επέκταση η στολή που θα
έχει κατασκευασθεί από λεπτότερες ίνες θα είναι
περισσότερο άνετη.
Η πυροσβεστική στολή εκτός από την προστασία
του σώματος θα πρέπει να προστατεύει και τα ά
κρα και το κεφ άλι. Κύρια εξαρτήματα της στολής
για τον σκοπό αυτό είναι το πυροσβεστικό κράνος,
τα γάντια και οι μπότες. Όλα αυτά που αναφέρθη
καν για την άνεση και προστασία που θα πρέπει
να μας παρέχουν οι πυροσβεστικές στολές φυσικά
ισχύουν και εδώ. Επl πλέον των παραπάνω:

1.

Το πυροσβεστικό κράνος θα πρέπει να παρου-

ΤΟ ΤΟΣΤ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Οι πυροσβέστες

της Π . Υ.

του Hannoνer

των

Η.Π.Α. εργάσθηκαν σκληρά για περισσότερο από
ώρες,

ταν

κάτω από υψηλές θερμοκρασίες

·
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στιο τόστ από παλλέτες που στη συνέχεια το μετέ

τρεψαν σε ολοκαύτωμα.

Για την επιτυχία αυτή

πολλοί από τους κατοίκους της πόλης προσέφεραν
την βοήθειά τους.

'

σιάζει ισχυρή μηχανική αντοχή, διαφανή προσωπί
δα, μηχανισμό απόσβεσης των κτυπημάτων και να
μπορεί να συνδυαστεί με τις προσωπίδες των ανα' συσκευων.
'
πνευστικων
Οι πυροσβεστικές μπότες εκτός των άλλων θα
πρέπει να είναι αντιολισθητικές και αντιστατικές για

2.

την αποφυγή σπινθήρων. Καλό θα είναι να έχουν
προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και σόλα με
αντοχή στην διείσδυση αιχμηρών αντικειμένων. Αυ

τονόητη είναι η αντοχή που θα πρέπει να υπάρχει
στις χημικές ουσίες που δυνατόν να συναντηθούν.
3. Τα πυροσβεστικά γάντια θα πρέπει να παρου
σιάζουν αντοχή σε διάτρηση και στεγανότητα στα

επικίνδυνα χημικά. Επίσης είτε αυτά είναι στεγνά εί
τε υγρά να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητοι από
την φύση της εργασίας χειρισμοί.

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι μια πυ
ροσβεστική στολή θα πρέπει ουσιαστικά να αποτε
λείται από δύο ξεχωριστές στολές. Η φερόμενη συ
νεχώς στολή ή στολή σταθμού θα πρέπει να είναι
εξαιρετικά άνετη , σύμφωνη με τις επικρατούσες

κλιματολογικές συνθήκες και συγχρόνως να παρέχει
και κάποια προστασία. Σίγουρα και αυτή θα πρέπει
να παρουσιάζει ακουστικότητα. Σε συνθήκες όμως
πυρκαγιάς θα πρέπει να φέρεται πάνω από την
προηγούμενη μία δεύτερη ισχυρότερων προδιαγρα
φών στολή ή στολή πυρκαγιάς η οποία θα πρέπει
να έχει τέτοιες προδιαγραφές ώστε συνδυαζόμενη

με την ελαφρότερη από απόψεως προστασίας στο
λή σταθμού να ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έ
χουμε θέσει.

ΚΤΙΣ/ι'W() ...

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΔΙΜΗΝΟΥ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΨΕΥΔΕΙΣ

ΖΗΜΙΕΣ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.577
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1126

901
1.023

1.312
1.244

105
120

6.000.270.000
4.559. 730.000

ΣΥΝΟΛΟ

1.924

2.556

225

10.560.000.000

2.703

~·--------------------- ---- ------------ --- ------------------------------- - ------------ ------ --- - ----- -Όσοι επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές μπορούν να καταθέσουν την συνδρομή τους
στην Εθνική Τράπεζα και στο λογαριασμό 139-296000-16
και να στείλουν την απόδειξη καταθέσεως καθώς και το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση του περιοδικού
ΑΡΧΗΓΕΙΟ πγΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠ ΙΘΕΩΡΗΣΗ
Α/ΝΣΗ:

MOYPOVZH 4

ΑΘΗΝΑ

101 72

ΤΗΛ.

7226666 & 7242211

εσωτ.

128

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................................................................... ΟΝΟΜΑ: .....................................
ΙΔΙΌΤΗΤΑ:
ΟΔΟΣ:

....................................................................................................................................................... .

.......................................................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ: ...........•........τ.κ ........................

ΠΟΛΗ: ............................................................................................ΤΗΛ.:

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΙΔΙΩΤΩΝ

1400

300

.........................................................

ΔΡΧ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΡΧ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΣΥΜΟΓΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡ.

2500

ΔΡΧ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

20$

ΗΠΑ

1.400 ΔΡΧ.
(4$ ΗΠΑ το

τεύχος)

--

Πυροσβεστικός σταθμός του
μουσείο.

-- -

ALLENDALE του M/CHIGAN

που κτίστηκε το

1880.

Σήμερα λειτουργεί σαν

.,

