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ΠΡΌΛΟΓΟΣ
Το 2009, η ΕΑΠΣ, υλοποιώντας μιας πρωτοποριακή ιδέα, του συναδέλφου Νίκου
Κολοβού, περιφερειακού εκπροσώπου της ΕΑΠΣ στην ΠΕΠΥΔ Ιονίων Νήσων,
αποφασίζει να προχωρήσει σε μια επιστημονική δράση να μελετήσει την
πυροπροστασία στα ιστορικά κέντρα ελληνικών πόλεων με «οδηγό» το ιστορικό
κέντρο της Κέρκυρας.
Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκοντας στήριξη από τον Ροταριανό όμιλο Κέρκυρας,
υλοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε από τον Νίκο,
μαζί με συναδέλφους από την Π.Υ. Κέρκυρας και σε συνεργασία με τοπικούς
συλλόγους, μια έρευνα στους κατοίκους της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας, όπου
παράλληλα μοιράστηκε και ένα φυλλάδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται χρήσιμες
οδηγίες, αρχικά για την αποφυγή μιας πυρκαγιάς και στη συνέχεια για τον τρόπο
αντιμετώπισής της στο αρχικό της στάδιο. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας έγιναν
επισκέψεις σε διακόσια εικοσιπέντε διαμερίσματα τα οποία χωροταξικά ανήκουν
στην ευρύτερη περιοχή της παλαιάς πόλης.
Το δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας, περιλάμβανε την πραγματοποίηση μιας
ημερίδας, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας, αλλά και έγιναν
εξαιρετικές παρουσιάσεις, πρωτοποριακές και πρωτότυπες για το θέμα.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τελικά το Σάββατο 16 Ιανουαρίου του 2010 με
εξαιρετική επιτυχία.
Σαφώς και τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας δημιούργησαν ιδιαίτερη αίσθηση
και όχι μόνο στο νησί των Φαιάκων.
Σήμερα αυτό το πολύτιμο υλικό, το δημοσιεύουμε σε μια ψηφιακή έκδοση, ώστε να
αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για την πυροσβεστική επιστήμη, αλλά και ως ένα
νέο έναυσμα για το κέντρισμα του ενδιαφέροντος της πολιτείας για τα ζητήματα
πυροπροστασίας ειδικά στους ευαίσθητους χώρους των ιστορικών κέντρων των
ελληνικών πόλεων.
Ιωάννης Π. Σταμούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΑΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Στο συνεδριακό χώρο του Corfu Palace, το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010, με
πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο "Ολική Διαχείριση
Πυροπροστασίας του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης της Κέρκυρας".
Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του Βουλευτή Κέρκυρας Νίκου Δένδια, του
Νομάρχη Κερκύρας, Στέφανου Πουλημένου, του Δημάρχου Κέρκυρας Σ. Μικάλεφ,
την εισήγηση του τότε Προέδρου της ΕΑΠΣ Φίλιππου Παντελεάκου και τον
χαιρετισμό
του Πρόεδρου του Ροταριανού Ομίλου Κερκύρας Αλέξανδρου
Βάβουλη.
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Εισήγηση Νίκου Κολοβού. Εκπροσώπου ΕΑΠΣ στην ΠΔΠΥ
Ιονίων Νήσων

Η αποτελεσματική πυροπροστασία κάθε οικιστικού συνόλου, σύγχρονου ή
παλαιού απαιτεί ιδιαίτερη μελέτη όλων των παραμέτρων εκείνων, που
επηρεάζουν, κατά περίπτωση, την εκδήλωση και την αντιμετώπιση των
πυρκαγιών. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμα ποιο πολύπλοκο όταν το
οικιστικό αυτό σύνολο είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας. Και τούτο για το λόγο
ότι, δεν έχεις μόνο κατά νου μια πόλη που πρέπει να δεις και να κατανοήσεις
την ομορφιά της αρχιτεκτονικής της, να μπεις και να κατανοήσεις την φιλοσοφία
της, στηριγμένη στα καντούνια, στα αγκωνάρια και τις φανέστρες της, αλλά και
να προστατεύσεις σήμερα μαζί με τους φορείς και τους κατοίκους της ένα
παγκόσμιο ιστορικό μνημείο.
Σε τούτα και μόνο μαζί με την ιδιαίτερη ευαισθησία των πυροσβεστών του
νομού γεννήθηκε και υλοποιήθηκε σήμερα με το αγκάλιασμα από την Ένωση
Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος της οποίας έχω την τιμή να είμαι μέλος,
την στήριξη από τον Ροταριανό όμιλο Κέρκυρας, η ιδέα για την εκδήλωση αυτή,
με στόχο και σκοπό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η έμφυτη και
αναμφισβήτητη ευαισθησία όλων μας στο θέμα αυτό να βρει μια διέξοδο
υλοποιήσιμη στην κατεύθυνση της ασφαλούς πυροπροστασίας αυτού του
μοναδικού ιστορικού συνόλου.
Η σημασία της αντιμετώπισης των πυρκαγιών παλαιών πόλεων δεν είναι
βέβαια σημερινή. Τουναντίον, εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών κατασκευής τους
στο παρελθόν, αλλά και των ανύπαρκτων σχεδόν μηχανισμών καταστολής,
παλαιές πόλεις απειλήθηκαν με αφανισμό από τη φωτιά και δεν είναι λίγες οι
φορές που προκλήθηκαν σε αυτές σημαντικότατες αν όχι ολοκληρωτικές,
καταστροφές. Κάθε παλαιά πόλη έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
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Ένας πυροσβεστικός περίπατος, για παράδειγμα, σε πόλεις της γειτονικής μας
χώρας, της Ιταλίας, όπως είναι η Βενετία, αναδεικνύει, με την πρώτη ματιά,
διαφορετικά προβλήματα όσον αφορά στις τυχόν επιχειρήσεις κατάσβεσης και
διάσωσης σ΄ αυτές.

Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και με την περίπτωση τμημάτων παλαιών πόλεων
στην πατρίδα μας, όπως είναι στην Καστοριά, στα Χανιά, στην Κομοτηνή, στη
Ρόδο και, για τα Επτάνησα, στη Λευκάδα.
Έτσι η έρευνα που μαζί με συναδέλφους μου διεξήγαγα δεν είχε σκοπό να
επισημάνει γνωστές αλήθειες για την επικινδυνότητα και την καταστρεπτική
μανία της φωτιάς. Αλλά να δείξουμε και να αναδείξουμε σε όποιο μέτρο οι
δυνάμεις μας το επιτρέπουν, αυτό που εμείς πιστεύουμε, ότι δηλαδή η
περίπτωση της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας είναι η πλέον πυροσβεστικά
ενδιαφέρουσα στην Ελλάδα και μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες στην
Ευρώπη. Η έκταση την οποία καταλαμβάνει είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Τα πολυώροφα κτήρια με μορφή πολυκατοικίας, που κυριάρχησαν στην
Κέρκυρα, λόγω των ειδικών συνθηκών που καθόρισαν την ανάπτυξή της,
αποτελεί ένα κτηριακό τύπο μοναδικό ως προς την πρώιμη εμφάνισή του στον
ελληνικό χώρο.
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Σύμφωνα με την Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, κυρία
Αφροδίτη Αγοροπούλου – Μπιρμπίλη, από τις 300 περίπου κατοικίες της
περιόδου της βενετοκρατίας που έχει εντοπίσει στη μελέτη της για την
αρχιτεκτονική της πόλης, το 4% είναι μονώροφα, το 20% διώροφα, το 40%
τριώροφα και το 40% τετραώροφα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής των Γάλλων Αυτοκρατορικών, αλλά
και από άλλες πηγές, συμπεραίνεται ότι μέχρι τα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα
η πόλη είχε, ως επί το πλείστον, διώροφα ή και μονώροφα κτήρια και σε
μικρότερο βαθμό τριώροφα ή τετραώροφα.
Η κατάσταση αυτή αλλάζει βαθμιαία την περίοδο της αγγλοκρατίας, εξαιτίας της
ανάγκης στέγασης του πληθυσμού που εισέρρευσε στην πόλη και που τελικά
έφθασε να διπλασιαστεί σε αριθμό.
Ας δούμε μερικές από τις πολυώροφες κατασκευές της παλαιάς πόλης:
στην Κοφινέττα, πρόκειται για την πολυκατοικία του Αγιοβλασσίτη η οποία έχει
7 ορόφους, πίσω από την πλατεία της Λεμονιάς, στην περιοχή των Αγίων
Πατέρων και στο Καμπιέλο.
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Μία πυρκαγιά σε πολυώροφο κτήριο, λαμβάνοντας υπόψη μόνο την
παράμετρο του ύψους, ιδιαίτερα στην περίπτωση διάσωσης, αποτελεί μια εξ΄
αντικειμένου δύσκολη επιχείρηση, ακόμα και αν υπάρχει εύκολη πρόσβαση και
υποστήριξη με ειδικά οχήματα, όπως είναι η μηχανοκίνητη πυροσβεστική
κλίμακα.

Περιμετρικά της παλαιάς πόλης και σε κάποιες περιοχές της, όπου υπάρχει
δυνατότητα προσέγγισης των πυροσβεστικών οχημάτων, είναι δυνατή και η
υποστήριξή μας από την τριαντάμετρη μηχανοκίνητη κλίμακα της Υπηρεσίας
μας
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Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην οδό Ευαγγελιστρίας στην ανηφόρα μετά
την Ανουντσιάτα, στις 7-12-1999, σε πυρκαγιά σε σοφίτα παλαιάς
πενταόροφης πολυκατοικίας. Μπορεί η πυρκαγιά να καταπολεμήθηκε εκ των
έσω, όμως η ύπαρξη της κλίμακας σίγουρα προσέδιδε ένα αίσθημα ασφάλειας
σε όλους μας.

Βέβαια, εκείνη την ημέρα μάλλον είμαστε τυχεροί, επειδή καταφέραμε και
πλησιάσαμε με τη μηχανοκίνητη κλίμακα το συγκεκριμένο κτήριο. Συνήθως κάτι
τέτοιο είναι αδύνατο, εξαιτίας των παρκαρισμένων αυτοκινήτων. Για του λόγου
το αληθές, δείτε αυτή την εικόνα, η οποία κάθε άλλο παρά είναι ασυνήθιστη για
την περιοχή και μάλιστα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Έτσι, η κάλυψη με
μηχανοκίνητη κλίμακα, έστω υπό προϋποθέσεις παραμένει πάντα πολύ μικρή.
Η προσπέλαση προς το Ιστορικό Κέντρο της πόλης γίνεται από ορισμένα
σημεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα δύο πρώτα οχήματά μας επιχειρούν να
προσεγγίσουν την περιοχή από διαφορετικά σημεία και αυτό γίνεται για να έχει
το ένα τουλάχιστον όχημα τη δυνατότητα να φθάσει σύντομα στην πυρκαγιά,
σε περίπτωση εγκλωβισμού και καθυστέρησης του άλλου.
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Τα κύρια σημεία εισόδου μας είναι αυτά του Λιστόν, της περιοχής του Οκαζιόν,
του στενού πριν το βόλτο του Κοκκίνη. Δυστυχώς παράνομα κυρίως
σταθμευμένα αυτοκίνητα, είναι δυνατό να μας ανακόψουν την πορεία μας προς
την πυρκαγιά. Αυτό έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν στο Λιστόν, στην ανηφόρα
της Αναγνωστικής Εταιρείας προς το βόλτο του Κοκκίνη και αλλού.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης έχουμε, έστω και με δυσκολία, πρόσβαση με τα
μικρά μας πυροσβεστικά οχήματα και αυτό το αποτυπώνουμε στο σχέδιό μας.

Όμως ένα Ι.Χ., όπως αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, μπορεί να μας
αποκλείσει τη δίοδο. Αν είχε ερωτηθεί ο οδηγός, πιθανότατα θα μας έδινε την
στερεότυπη απάντηση «μα για δύο λεπτά το άφησα και είχα και το νου μου».
Η φωτιά βέβαια δεν περιμένει ούτε ένα λεπτό, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές και
καταστρέφοντας περιουσίες.
Η περιμετρική προσέγγιση συνήθως παρουσιάζει μικρότερες δυσκολίες, όχι
όμως πάντα.
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Μέσω της πλατείας που βρίσκεται μετά το Μητροπολιτικό Μέγαρο, έχουμε τη
δυνατότητα να πλησιάσουμε στο κέντρο του Καμπιέλου.
Η κατάσταση όμως, όπως αποτυπώνεται στην πραγματικότητα πολλές φορές
είναι διαφορετική. Έτσι, φωτογραφίσαμε τα Ι.Χ. τα οποία έκλειναν ολόκληρη τη
μικρή αυτή πλατεία. Αν βρούμε ανοικτές τις διόδους αυτές, θα πρέπει να
ξεπεράσουμε και άλλου είδους εμπόδια, όπως είναι τα τραπεζοκαθίσματα, τα
οποία πολλές φορές μειώνουν πάρα πολύ το πλάτος των οδών προσπέλασης
των πυροσβεστικών οχημάτων και η απομάκρυνσή τους συνεπάγεται χάσιμο
πολύτιμου χρόνου.

Το πρόβλημα αυτό βέβαια μεγεθύνεται κατά την τουριστική περίοδο, με
αποκορύφωμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σημαντικό εμπόδιο αποτελούν και
οι διαφόρων ειδών τέντες. Υπάρχουν στενά στα οποία καθίσταται πολύ
δύσκολη έως αδύνατη η προσπέλαση των μικρών πυροσβεστικών οχημάτων
και του ερπυστριοφόρου πυροσβεστικού μας οχήματος εξαιτίας των
πολλαπλών εμποδίων.
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Μη βρίσκοντας ή ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια, είμαστε αντιμέτωποι με τα
γοητευτικά, αλλά και απαγορευτικά, όσον αφορά τη διείσδυσή μας στην παλαιά
πόλη της Κέρκυρας, καντούνια. Ας δούμε μερικά από αυτά : καντούνι της οδού
Επιδάμνου, πλάτος 181 εκ., καντούνι της οδού Αγίας Ελένης, πλάτος 126 εκ.,
καντούνι της οδού Πιέρρη, πλάτος 117 εκ.

Η αρχιτεκτονική της Κέρκυρας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
επτανησιακής αρχιτεκτονικής. Έτσι, η τεχνική της δομήσεώς της είναι
ουσιαστικά ανάλογη με των άλλων νησιών και ακολουθεί φυσικά την ιταλική του
17ου και 18ου αιώνα.

Τα δομήσιμα υλικά για τον φέροντα οργανισμό των κτηρίων είναι τα ίδια γενικά
σ΄ όλο το χώρο των Επτανήσων. Πέτρα, τούβλο και ξύλο. Με τη διαφορά ότι,
ανάλογα με τις συνθήκες, όπως είναι φυσικό, υπερισχύει το ένα έναντι του
άλλου. Έτσι, π.χ. στην Κέρκυρα, λόγω του ύψους των κατοικιών, γίνεται σε
μεγαλύτερη έκταση χρήση του τούβλου στους τοίχους των ορόφων.
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Τα βασικά οικοδομικά στοιχεία υπάρχουν σε αφθονία στο νησί. Γίνεται μόνο
συμπληρωματική εισαγωγή ξυλείας που χρησιμοποιείται σε πατώματα,
ψευδότοιχους , κουφώματα, εσωτερικές σκάλες και στέγες, όπως επίσης και
σιδήρου για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων, συνδέσμων και ελκυστήρων.
Γενικά, οι τοιχοποιίες αλλά και στο σύνολό τους οι περισσότερες κατασκευές
της πόλεως δεν είναι καλής ποιότητάς, οι πέτρες ήταν δευτέρας διαλογής,
επειδή το καλό υλικό θα διετίθετο ασφαλώς για την κατασκευή των οχυρώσεων,
που αποτελούσαν και το πιο ζωτικό θέμα για την πόλη εκείνης της εποχής.
Σπουδαίο υλικό με μεγάλη χρήση είναι το ξύλο. Χρησιμοποιείται για τα
πατώματα των ορόφων, ελαφρούς διαχωριστικούς τοίχους, το μοροφίντο,
κουφώματα, σκάλες και στέγες. Ειδικά για το μοροφίντο, θα πρέπει να πούμε
ότι το συναντάμε και στη Ζάκυνθο και αποτελείται από ξύλινα δοκαράκια
«στρίκες», τα οποία επενδύονται με καλάμια και από τις δύο πλευρές και
σκεπάζονται με κονίαμα. Τα δάπεδα των ορόφων είναι πάντα ξύλινα. Το
σανίδωμα στηρίζεται απευθείας σε πυκνές σειρές δοκαριών. Τα πατόξυλα αυτά
μπορούν να μείνουν εμφανή ή να καλυφθούν πάλι από σανίδες σχηματίζοντας
επίπεδες οροφές. Το ξύλο που χρησιμοποιείται συνήθως γι΄ αυτές τις
κατασκευές είναι το λάρτζινο, το έλατο και το κυπαρίσσι. Η στέγαση των
οικοδομών γίνεται γενικά με ξύλινες κεραμοσκέπαστες στέγες που δεν έχουν
καμιά αξιοσημείωτη ιδιοτυπία.

Τα υλικά αυτά κατασκευής των πολυκατοικιών της παλαιάς πόλης μαζί με τα
Πλαστικά έπιπλα, χαλιά, κουρτίνες, σκεπάσματα και κρεβάτια, ειδικά το
αφρολέξ που χρησιμοποιείται για τα μαξιλάρια και τα στρώματα, δημιουργούν
συνθήκες γρήγορης ανάφλεξης, αναπτύσσουν μεγάλες θερμοκρασίες και
συντελούν σε ταχεία εξάπλωση της φωτιάς παράγοντας ταυτόχρονα πυκνούς
και τοξικούς καπνούς κατά περίπτωση.
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Σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων. Στις περιπτώσεις
αυτές είναι ευκαιρία επιλέγοντας υλικά με διαφορετική συμπεριφορά στην
φωτιά συμβάλλουμε στην ασφάλεια απέναντι της.
Όσον αφορά τη μειωμένη δυνατότητα προσπέλασης των πυροσβεστικών
οχημάτων, πρόβλημα για το οποίο έχει γίνει αναφορά παραπάνω και το οποίο
μεγεθύνεται από το γεγονός της παράνομης στάθμευσης αυτοκινήτων τα οποία
μερικές φορές αποκλείουν την είσοδο των πυροσβεστικών και άλλων
οχημάτων πρώτης ανάγκης, σε ολόκληρες περιοχές, με απρόβλεπτες
συνέπειες σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κέρκυρας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών απέναντι στο
καίριο αυτό πρόβλημα, χρησιμοποιώντας την επικοινωνιακή δύναμη του
σκίτσου, μοίρασε το σκίτσο αυτό στους οδηγούς των αυτοκινήτων που
κινούνται στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας. Το σκίτσο διανεμήθηκε στην είσοδο
του Καμπιέλου, δίπλα από την Αναγνωστική Εταιρεία και στην περιοχή των
Αγίων Πατέρων. Η αντίδραση των οδηγών ήταν ιδιαίτερα θετική, θέτοντας όμως
το γενικότερο πρόβλημα της στάθμευσης των αυτοκινήτων σε όλη την πόλη της
Κέρκυρας.
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Στο σκίτσο, το οποίο σχεδιάστηκε από το Στρατηγό Μουρατίδη Σπυρίδωνα,
απεικονίζεται ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο στενοχωρείται, γιατί το
βασανίζει η σκέψη ότι κάποιος κινδυνεύει άμεσα από τη φωτιά και δεν έχει τη
δυνατότητα να προστρέξει σε βοήθεια.

Το δαιδαλώδες της παλαιάς πόλης απαιτεί άριστη γνώση της περιοχής, ώστε
να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος κατά την προσέγγιση της φωτιάς.
Αυτό φυσικά από υπηρεσιακής πλευράς είναι ήδη αντικείμενο σχεδιασμού και
το σχέδιο το οποίο έχει εκπονηθεί για την παλαιά πόλη της Κέρκυρας, βοηθά
το Κέντρο Επιχειρήσεων να κατευθύνει τα πυροσβεστικά οχήματα στα
κατάλληλα σημεία.
Όσον αφορά την είσοδο στο Ιστορικό Κέντρο και μόνο για την ενημέρωση σας
τη μεγαλύτερη δυνατότητα. έχουν το ερπυστριοφόρο και το όχημα τύπου super
cab.
Όμως κυρίες και κύριοι στην παλαιά πόλη δεν υπάρχουν μόνο κτήρια. Στη
έρευνά μας, κυρίαρχο ρόλο έπαιξε ο ανθρώπινος παράγοντας.
Η σημαντικότερη αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η προστασία
της ανθρώπινης ζωής και μετά ακολουθεί η προστασία της κάθε είδους
περιουσίας.
Η επικοινωνία μας με τους κατοίκους της παλαιάς πόλης ήταν και είναι
ουσιαστική και άκρως εποικοδομητική.
Σε συνεργασία με τους συλλόγους, και την εθελοντική ομάδα έρευνας και
διάσωσης του Δήμου Κερκυραίων μοιράσαμε, ένα φυλλάδιο, στο οποίο
περιλαμβάνονται χρήσιμες οδηγίες, αρχικά για την αποφυγή μιας πυρκαγιάς και
στη συνέχεια για τον τρόπο αντιμετώπισής της στο αρχικό της στάδιο.
15

Το φυλλάδιο με τις οδηγίες
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Με την ουσιαστική βοήθεια της ομάδας βοήθεια στο σπίτι του Δήμου
Κερκυραίων, των συλλόγων και των ιερέων των ενοριών της περιοχής
πραγματοποιήσαμε μια πρωτοποριακή, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα,
έρευνα.

Δύο αξιωματικοί, ο ομιλών και ο πολύτιμος συνεργάτης μου στην έρευνα αυτή,
Υποπυραγός Παγκράτης Θεοφάνης, πραγματοποιήσαμε επισκέψεις σε
κατοικίες της περιοχής.

Επισκεφθήκαμε διακόσια εικοσιπέντε διαμερίσματα τα οποία χωροταξικά
ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή της παλαιάς πόλης, που ορίζεται από τις
οδούς Ευγενίου Βουλγάρεως, Σχολεμβούργου, Καποδιστρίου, Αρσενίου,
Δόνζελοτ, Μουστοξύδη και Ν. Ζαμπέλη.
Κρίνουμε ότι ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα καλό αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η
ωφέλεια είναι προφανής τόσο για μας, όσο, και το σημαντικότερο, για τους
κατοίκους της περιοχής.
Είχαμε την ευκαιρία να σχηματίσουμε την πραγματική εικόνα σε περίπτωση
αντιμετώπισης κάποιου συμβάντος.
Έχοντας ανά χείρας το δελτίο, το οποίο βέβαια συντάξαμε, λαμβάνοντας
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, σημειώσαμε κάθε στοιχείο το οποίο είναι
δυνατό να χρησιμεύσει στη δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας των
κατοίκων από τη φωτιά.
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Η πρώτη σελίδα του ερευνητικού δελτίου
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Η δεύτερη σελίδα του ερευνητικού δελτίου
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Ξεκινώντας από τα γενικά στοιχεία (ημερομηνία, περιοχή, διεύθυνση ακινήτου,
όροφος διαμερίσματος, αριθμός ορόφων πολυκατοικίας), περνάμε σε
παρατηρήσεις ουσίας από τις οποίες αντλούμε τα εξής συμπεράσματα:

Η παρασκευή φαγητού γίνεται κυρίως με ηλεκτρική κουζίνα. Από τις 225
περιπτώσεις, στις 135 είχαμε ηλεκτρική κουζίνα, σε 52 μόνο συσκευή
υγραερίου και σε 36, εκτός της ηλεκτρικής κουζίνας, και συσκευή υγραερίου.

Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρικής κουζίνας, διαπιστώθηκε ότι η αλλαγή φίλτρου
δε γίνεται πάντα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι
20

να έχουμε τα φίλτρα μας καθαρά, αφού, σε αντίθετη περίπτωση, αυξάνουμε, σε
μεγάλο βαθμό, την πιθανότητα εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς.
Όσον αφορά τη χρήση υγραερίου, δόθηκαν οδηγίες για αποφυγή πρόκλησης
φωτιάς, όπως, για παράδειγμα, να κλείνουν πάντοτε και τη φιάλη και να μην
την αλλάζουν μόνοι τους. Όπως προαναφέρθηκε, σε κάποια σπίτια, η ηλεκτρική
κουζίνα συνυπάρχει με τη συσκευή υγραερίου. Αυτό συμβαίνει για οικονομικούς
λόγους, αφού η ηλεκτρική κουζίνα χρησιμοποιείται μόνο για το φούρνο της και
η συσκευή υγραερίου για τις άλλες περιπτώσεις. Ευνόητο είναι ότι έτσι
αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι περισσότερες πυρκαγιές σε κατοικίες συνήθως εκδηλώνονται στο χώρο
της κουζίνας, όταν αφήνουμε το φαγητό και βγαίνουμε από το σπίτι για
οποιοδήποτε λόγο, με αποτέλεσμα όταν γυρίσουμε, να μας περιμένουν οι
πυροσβέστες.
Καθιστούμε βέβαια σαφές ότι ποτέ και για κανένα λόγο δεν πρέπει να αφήνουμε
το φαγητό να γίνεται χωρίς την επίβλεψή μας.
Αυτονόητο είναι ότι το ίδιο πρέπει να πράξουμε, όταν στο σπίτι υπάρχει κάποιος
υπερήλικας ή κάποιο μικρό παιδί, γιατί τότε ο κίνδυνος είναι αυξημένος, αφού
δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν και ο κίνδυνος εγκλωβισμού τους από
τη φωτιά είναι ιδιαίτερα μεγάλος.
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Η θέρμανση γίνεται, κατά κύριο λόγο,
με ηλεκτρικές σόμπες (103
περιπτώσεις). Σε 52 περιπτώσεις, με θερμοπομπούς, σε 29, με σύστημα
κλιματισμού, σε 22 , με ηλεκτρικά καλοριφέρ και σε , 19 με σόμπα υγραερίου.
Τζάκι δε συναντήσαμε, όμως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και τζάκια.
Επιστήσαμε την προσοχή στους κατοίκους στις περιπτώσεις που
χρησιμοποιούν ηλεκτρικές σόμπες, να μην τις έχουν κοντά σε εύφλεκτα υλικά,
όπως κουρτίνες και σκεπάσματα.
Δυστυχώς στην περιοχή της παλαιάς πόλης είχαμε και θάνατο ηλικιωμένου
ατόμου, όταν η ηλεκτρική σόμπα ήρθε σε επαφή με κλινοσκεπάσματα στα
οποία προκάλεσε φωτιά.
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Από τις 225 κατοικίες οι 119 είχαν παραδοσιακό καντήλι. Ένα ακάλυπτο καντήλι
είναι μια συνεχής πηγή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Εύκολα μπορεί κάποια σπίθα να πεταχτεί και αν πέσει σε κάποιο εύφλεκτο
υλικό, τότε θα προκληθεί πυρκαγιά. Καλό είναι λοιπόν όταν φεύγουμε από το
σπίτι, να σβήνουμε το καντήλι, ακόμη και αν αυτό είναι καλυμμένο.
Επειδή στην πράξη έχουμε συναντήσει και τις πιο απίθανες περιπτώσεις, θα
αναφερθώ σε μια από αυτές που έχει σχέση με καντήλι. Σε παλαιάς κατασκευής
πολυώροφη κατοικία, είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς από καλυμμένο καντήλι.
Πώς συνέβη;
Η κυρία που κατοικούσε στο σπίτι είχε αφήσει ανοικτό κάποιο παράθυρο, δεν
ήταν δυνατό να μπει άνθρωπος μέσα από αυτό, αφού ήταν στον τέταρτο
όροφο, όμως ήταν δυνατό για τα περιστέρια που ήταν αρκετά στην περιοχή.
Κάποιο από αυτά μπήκε στο διαμέρισμα και επιδιώκοντας να απεγκλωβισθεί
από αυτό, κτύπησε επάνω στο καντήλι, το ανέτρεψε και προκλήθηκε πυρκαγιά.
Πάντως, από τις περιπτώσεις μόνο σε μία το καντήλι ήταν ακάλυπτο και σε
άλλη μία δεν ήταν σωστά καλυμμένο.
Έγινε μακροσκοπικός έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Διαπιστώθηκε
ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η ηλεκτρική εγκατάσταση είχε να συντηρηθεί
πάρα πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, από τις 225 κατοικίες, σε 53 περιπτώσεις,
η ηλεκτρική εγκατάσταση βρέθηκε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε 119
περιπτώσεις, σε καλή κατάσταση σε 23, σε μέτρια και σε 30 σε κακή
κατάσταση.
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Είναι απαραίτητο οι διαμένοντες στις κατοικίες αυτές, κυρίως των δύο
τελευταίων κατηγοριών, να αποταθούν σύντομα σε ηλεκτρολόγο, ώστε να
αποφύγουμε τις πυρκαγιές από βραχυκύκλωμα.
Εκτός από το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί με τη φωτιά, υπάρχει
πάντα και ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας. Αυτονόητο είναι ότι έγινε σχετική
σύσταση. Είναι γεγονός ότι μερικές φορές το πρόβλημα ξεκινά κοντά στα
ρολόγια της Δ.Ε.Η.

Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου σαφώς χρειάζεται
επέμβαση. Στο παρελθόν είχαμε πυρκαγιές σε ρολόγια της Δ.Ε.Η. Μερικές
φορές ο κίνδυνος ελλοχεύει και έξω από τα σπίτια, όπου υπάρχουν ηλεκτρικές
καλωδιώσεις σε κακή κατάσταση.
Η ύπαρξη εύφλεκτων υγρών είναι ιδιαίτερη επικίνδυνη, όταν αυτά δεν
φυλάσσονται σωστά. Στις λίγες, από τις περιπτώσεις, όπου δεν ήταν
αποθηκευμένα σε ασφαλές σημείο, τους υποδείξαμε πού να τα αποθηκεύσουν.
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Φωτισμός ασφαλείας. Μόνο σε μία κατοικία είχε ληφθεί μέριμνα, ώστε σε
περίπτωση διακοπής του ρεύματος για οποιοδήποτε λόγο και βέβαια και
εξαιτίας μιας πυρκαγιάς, να υπάρχει κάποιο φως το οποίο θα βοηθήσει στην
ασφαλή διαφυγή. Τα φωτιστικά αυτά στοιχίζουν ελάχιστα και είναι απαραίτητα
για την ασφάλειά μας.

Ο φυσικός φωτισμός των κλιμακοστασίων και των διαδρόμων, κατά τη διάρκεια
της ημέρας, είναι συνήθως ανεπαρκής, ενώ και το βράδυ οι λαμπτήρες,
συνήθως πολύ χαμηλής ισχύος, δε φωτίζουν τους ίδιους χώρους, όπως θα
έπρεπε.
Δε συναντήσαμε σε κανένα κλιμακοστάσιο φωτισμό ασφαλείας. Μια διακοπή
ρεύματος καθιστά την έξοδο από το σπίτι μας μία μικρή περιπέτεια. Ας
φροντίσουμε σε συνεννόηση με τους γείτονές μας, να τοποθετήσουμε κάποια
φωτιστικά στους διαδρόμους και τα κλιμακοστάσια.
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Στην περιοχή διαμένουν αρκετά ηλικιωμένα άτομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις
δίνουμε μεγάλη σημασία.
Ρωτήσαμε όλα αυτά τα άτομα αν γνωρίζουν το τηλέφωνο της πυροσβεστικής.
Κάποια δεν το γνώριζαν.

Έχουμε αυτοκόλλητα με τον αριθμό 199, τα οποία και κολλάμε στη συσκευή
του τηλεφώνου τους, στο ψυγείο ή στην πόρτα του σπιτιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι άτομα της τρίτης ηλικίας έχουν ιδιαίτερες συμπεριφορές
όπως το να αποθηκεύουν άχρηστα αλλά εύφλεκτα υλικά, αυξάνοντας με αυτό
τον τρόπο το πυροθερμικό φορτίο.

Αυτό βέβαια ερμηνεύεται ψυχολογικά, δεν πετούν τίποτα, γιατί νομίζουν ότι
ίσως κάποτε, κάποια στιγμή, θα τα χρησιμοποιήσουν.
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Ένας πυροσβεστήρας μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά στην καταπολέμηση
της πυρκαγιάς, στην έναρξή της. Δυστυχώς τον ΄΄συναντήσαμε ΄΄ σε δύο μόνο
κατοικίες.
Τελειώνοντας την αναφορά μου στην έρευνα αυτή, θα ήθελα να αναφερθώ
σε κάτι που μας συγκίνησε και ταυτόχρονα μας παρότρυνε να συνεχίσουμε την
έρευνα και που δεν ήταν τίποτα άλλο από την αγάπη των συμπολιτών μας
που μας δέχτηκαν στα σπίτια τους, απευθύνοντας μας πολλές ευχαριστίες γι΄
αυτό το οποίο κάναμε.
Από τα προαναφερόμενα, θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία μας δείχνουν ένα
νέο τρόπο προσέγγισης των ιδιαιτεροτήτων της παλιάς πόλης, μας θυμίζουν
ότι οι συνολικές μέχρι σήμερα δραστηριότητες που η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κέρκυρας, ως υπεύθυνος φορέας Πυροπροστασίας του Νομού μας, έχει
προβεί στα δέοντα με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και των αρχών, ώστε,
με έρευνα, και ανάδειξη των προβλημάτων να στοχοποιηθούν δράσεις, προς
την κατεύθυνση μιας ασφαλούς πυροπροστασίας στο παγκόσμιο αυτό ιστορικό
μνημείο.

Γνωρίζουμε και ως Πυροσβέστες αλλά και ως Πολίτες, πως οι λύσεις πολλές
φορές είναι επώδυνες, δύσκολες αφού το κόστος πέρα από οικονομικό είναι και
πολιτικό.
Παρόλα αυτά όμως ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες για όλους τους
κατοίκους που διαμένουν στην παλαιά
πόλη και ιδιαίτερα για τους
συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν κινητικά προβλήματα, θα πρέπει να τους
εξασφαλίσουμε
μία
προσβάσιμη,
ανθρώπινη
και
συνάμα
πυροπροστατευόμενη πόλη, σεβόμενοι πάνω από όλα τις δυσκολίες τους.
Φτάνοντας στο τέλος αυτής της παρουσίασης θα καταθέσω ορισμένες σκέψεις
προς διαβούλευση για την επίλυση των προβλημάτων :
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου εντός του ιστού της παλαιάς πόλης
2. Εγκατάσταση Διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος πυρανίχνευσης με
ξεχωριστούς βρόγχους που θα συνδέεται άμεσα με το ενιαίο κέντρο
διαχείρισης κρίσεων
3. Εγκατάσταση τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης (κόκκινο τηλέφωνο)
συνδεδεμένο με το
κέντρο διαχείρισης κρίσεων, έτσι ώστε να
γνωρίζουμε ακριβώς το σημείο έναρξης πυρκαγιάς.
4. Κατασκευή μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης, με αυτόνομες
υπόγειες δεξαμενές, έτσι ώστε η κατάσβεση να γίνεται απευθείας από
τους πυρ/κούς κρουνούς.
5. Πυροσβεστικές αντλίες φορητές για απευθείας πυροσβεστικές
εγκαταστάσεις καθώς και πυροσβεστικά ερμάρια με φορητούς
πυροσβεστήρες σε κάθε κτήριο.
6. Ειδικά πυρ/κά οχήματα και ειδικές κλίμακες διάσωσης
7. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση υγρών - αέριων καυσίμων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
8. Συνεχείς ενημερώσεις των κατοίκων με φυλλάδια και ημερίδες σε θέματα
αυτοπροστασίας από πυρκαγιά.
Επίσης θα ήθελα, να ευχαριστήσω την νεοσύστατη ειδική ομάδα έρευνας και
διάσωσης του Δήμου Κερκυραίων, την ομάδα του Δήμου Κερκυραίων βοήθεια
στο σπίτι, τους πολιτιστικούς συλλόγους της παλαιάς πόλης, τους Ιερείς
ενορίτες της περιοχής, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας
της Νομαρχίας Κέρκυρας και φυσικά όλους εσάς που με τόση αγάπη ανοίξατε
τα σπίτια σας, για να πραγματοποιηθεί αυτή η έρευνα.
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Εισήγηση LUCA NASSI, Υποδιοικητή Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Σιένας - Ιταλία
Comando Vigili del Fuoco di Siena.- luca.nassi@vigilfuoco.it

Καλησπέρα σε όλους τους παρόντες και ευχαριστώ που με καλέσατε να
συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο στο πανέμορφο νησί της Κέρκυρας.
Θα σας συστηθώ εν συντομία, ονομάζομαι Luca Nassi, είμαι πολιτικός
μηχανικός και εργάζομαι εδώ και 20 χρόνια στο Πυροσβεστικό Σώμα της
Ιταλίας. Στην Ιταλία υπάρχει ένα Εθνικό Σώμα Πυροσβεστών, με τα κεντρικά
γραφεία στη Ρώμη, και περιφερειακές έδρες συντονισμού και επιχειρήσεων, τις
διοικήσεις στα κέντρα της επαρχίας που αυτοί με τη σειρά τους διαχειρίζονται
τα αποκομμένα μέρη της επαρχίας.
Εργάστηκα περίπου μια δεκαετία στη Φλωρεντία και έπειτα στη Σιένα, όπου
δραστηριοποιούμαι και τώρα. Εργάζομαι μέχρι και σήμερα στον τομέα της
πρόληψης των πυρκαγιών, αναλύοντας τις μελέτες πολλών δραστηριοτήτων
που υλοποιούνται σε ιστορικά κτίρια. Επίσης, είμαι μέλος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ FEU.
Χάρη σε αυτή την εμπειρία, έχω συμμετάσχει σε μια ομάδα μελέτης,
αποκαλούμενη COST C17, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την ευρωπαική
κοινότητα, έδρασε για 4 χρόνια και ολοκλήρωσε το έργο της το 2007. Στόχος
της ήταν να συλλέξει εμπειρίες και να συνδυάσει τεχνικές και συστήματα
διαχείρισης της πυροπροστασίας των ιστορικών κτιρίων. Στην ομάδα
συμμετείχαν πολλά ευρωπαικά έθνη και μή, πραγματοποιώντας πολλές
δημοσιεύσεις πάνω στο θέμα της πυροπροστασίας των πολιτιστικών αγαθών.
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Οι δημοσιεύσεις αυτές, όπως και άλλες, είναι αναρτημένες στον ακόλουθο
ιστότοπο www.fireriskheritage.net στη διαχείριση του οποίου συμμετέχω κι
εγώ. Στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτηθούν και τα συμπεράσματα της σημερινής
ημερίδας.

Κατά τη διάρκεια των διεθνών πειραμάτων που σχετίζονται με την μελέτη COST
C17, πραγματοποιήθηκαν κάποιες συναντήσεις που συνδέονται με την
οργάνωση των ΗΠΑ NFPA και αποτελούν μέλος της τεχνικής επιτροπής NFPA
για τους κώδικες NFPA 909 και NFPA 914 που χειρίζονται τις συνθήκες
πυροπροστασίας των πολιτιστικών αγαθών.
Παρόλο που στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πολιτιστικά αγαθά δεν είναι τόσο
πολυάριθμα και σημαντικά όπως στα δικά μας κράτη, όσο περίεργο κι αν
φαίνεται, εκεί υπάρχει και ανανεώνεται συνεχώς ένας πολύ αξιόπιστος
κανονισμός. Ίσως επειδή έχουν λίγα πράγματα να διατηρήσουν, τους δίνουν
και μεγαλύτερη προσοχή...
Πράγματι, στην Ιταλία, πέραν από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, είμαστε
εκτεθειμένοι στον κίνδυνο του σεισμού... Οι πυροσβέστες μέχρι και σήμερα
απασχολούνται στην L’Aquila.
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Σε τέτοια περιβάλλοντα, χρησιμοποιούνται αρκετά οι τεχνικές εργασίας σε
υψόμετρο, κρεμασμένοι με χοντρά σκοινιά, με αλπινιστική – ορειβατική
κατεύθυνση.
Αυτές οι τεχνικές επιτρέπουν να πραγματοποιηθούν πολύ γρήγορα προσωρινά
έργα ασφάλειας όπως «επιδέσεις».

Μεγάλη ενασχόληση ακόμη δόθηκε στην αποκατάσταση των αγαθών που
υπήρχαν στα κτίρια που έπαθαν ζημιές, όπως κάδρα, αγάλματα, πολύτιμα
αντικείμενα, κτλ..
Οι περισσότερες πυρκαγιές μεγάλων διαστάσεων συμβαίνουν κατά τη διάρκεια
εργασιών ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ή ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ.
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 Αλλά και κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής ζωής των κτιρίων...
 Νέους προορισμούς χρήσης
 Σχεδιαστικές λύσεις
 Προβλήματα Διαχείρισης – Management
Αλλά ας επιστρέψουμε στις πυρκαγιές..
Το μεγαλύτερο μέρος των μεγάλων πυρκαγιών που έλαβαν χώρα σε ιστορικά
κτίρια στην Ιταλία συνδέεται με την παρουσία εργοτάξιων επισκευής ή
ανακαίνισης.
Και οι νέοι προορισμοί χρήσης, που είναι απαραίτητοι για να εγγυηθούν μια
πραγματική χρήση και επομένως τη δυνατότητα να διατηρηθεί το αγαθό,
οδηγούν μεταξύ διαφόρων προβλημάτων και στην πιθανή αύξηση του κινδύνου
πυρκαγιάς και καθιστούν απαραίτητο έναν προσεχτικό σχεδιασμό, με ανάλογες
σχεδιαστικές λύσεις, καθώς και μια προσεχτική συντήρηση και διαχείριση στην
πάροδο του χρόνου.
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Τορίνο. Παρασκευή 11 Απριλίου 1997 στις 23.30 μια πυρκαγιά βρίσκεται σε
εξέλιξη στο εσωτερικό από το παρεκκλήσι του Guarini.
Οι φλόγες καταφθάνουν ταχύτατα το πλησίον Βασιλικό Παλάτι.
Η διάσωση της Ιεράς Σινδώνης ήταν επικίνδυνη μα κατάφεραν να βγάλουν σώα
και αβλαβή τα λείψανα πριν από μια ενδεχόμενη κατάρρευση του τρούλου.

Η ιερά σινδώνη περικλειόταν από μια θήκη κρυστάλλινη η οποία θρυμματίστηκε
από χτυπήματα για να απομακρύνουν τα λείψανα.
Το περίεργο ήταν που στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου υπήρχε ένας ιερέας ο
οποίος είχε το κλειδί που θα επέτρεπε το άνοιγμα της λειψανοθήκης, αλλά
προφανώς δεν το ήξερε.
Η προδιάθεση σε ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης είναι βασική..
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Οι πυροσβέστες διασώζουν τα λείψανα που περιέχονταν στην Ιερά Σινδώνη.
Η ζημιά ήταν τρομερή, και σε αυτή την περίπτωση βρισκόταν σε εκτέλεση ένα
εργοτάξιο αναστήλωσης του τρούλου.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε τα μάρμαρα ανεπανόρθωτα.. Η αναστήλωση είναι
πλέον αδύνατη και θα είναι απαραίτητο να επανακατασκευαστούν τα μάρμαρα.
Η βάση που είχε στηθεί στο εσωτερικό του σκέπαστρου για να εκτελεστούν οι
εργασίες αναστήλωσης κατέρρευσε ολοσχερώς εξαιτίας της θερμότητας.(Ο
τρόπος Κατάρρευσης αυτός ονομάζεται στην Ιταλική ορολογία ‘’εφέ spaghetti’’.)
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Μια άλλη μεγάλη πυρκαγιά αφορά το Θέατρο La Fenice στη Βενετία. Και σε
αυτή την περίπτωση υπήρχε ένα εργοτάξιο αναστήλωσης, αν και η πυρκαγιά
έπειτα αποδείχθηκε ότι ήταν εμπρησμός. Η φωτιά έφθασε αμέσως στην ξύλινη
δομή της σκεπής. Οι ζημιές ήταν φοβερές.
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Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης είχαν απομακρύνει τα νερά από
τα κανάλια γύρω από το κτίριο. Αυτό το γεγονός κατέστησε πολύ δύσκολο
στους πυροσβέστες να παρέμβουν, αφού στη Βενετία χρησιμοποιούν τις
πυροσβεστικές βάρκες.

Το πρόβλημα της πρόσβασης στην πυρκαγιά είναι συνήθως, στα ιστορικά
κέντρα, δύσκολη υπόθεση. Τα μέσα των πυροσβεστών πρέπει να είναι μικρών
διαστάσεων για να μπορούν να μπαίνουν στα στενά δρομάκια και να
μετακινούνται στους στενούς χώρους των παλαιών δρόμων.
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Συχνά η πυρκαγιά συμβαίνει στον εξωτερικό χώρο των κτιρίων κι έπειτα
απλώνεται στο εσωτερικό μέσα από ανοίγματα, όπως πόρτες και παράθυρα.
Σε άλλες περιπτώσεις, αντίστροφα, γεννιέται στο εσωτερικό τους για να
μεταδοθεί ύστερα στα γειτονικά κτίρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος
είναι, ειδικά στα ιστορικά κέντρα, έχουμε πυρκαγιές που εξαπλώνονται σε
περισσότερα κτίρια μέχρι και να εμπλέξουν την ευρύτερη περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση, είναι θεμελιώδες να γίνει μια αξιολόγηση των κινδύνων
πυρκαγιάς και κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής ζωής των κτιρίων και, ακόμη
περισσότερο, κατά τη διάρκεια ενδεχόμενων εργασιών ανακαίνισης ή
αναστήλωσης.
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Στην Νορβηγία μια πυρκαγιά στη δεκαετία του ’50 έφτασε να καταστρέψει
μεγάλο μέρος της παλιάς πόλης της Bergen, που αποκαλείται Briggen. Τα
κτίρια, εξ ολοκλήρου από ξύλο, στη συνέχεια ανακατασκευάστηκαν.

Μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές είναι ο χώρος που βρίσκεται κάτω από
το σκέπαστρο. Μια πυρκαγιά που φτάνει σε αυτή την περιοχή, για παράδειγμα
μέσα από ένα τζάκι, γίνεται πραγματικά επικίνδυνη και είναι ουσιαστικά
αδύνατη η κατάσβεσή της.

38

Είναι πράγματι αδύνατο για τους πυροσβέστες να έχουν πρόσβαση στην
περιοχή, όπου η θερμότητα και ο καπνός είναι πολύ δυνατοί, και να ρίξουν νερό
στην πυρκαγιά.
Επιπλέον, είναι ουσιαστικά άχρηστο και να ρίξουν νερό στο σημείο της στέγης
που έχει ήδη καταρρεύσει, κάτι που είναι εφικτό μόνο από την εξωτερική
πλευρά με τη βοήθεια μιας κλίμακας.
Κάτι τέτοιο δεν θα επέτρεπε να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά από την πλευρά που
ακόμα δεν έχει καεί, που θεωρείται και ο μοναδικός τρόπος για να εμποδιστεί η
εξάπλωσή της.
Είναι εφικτό να γίνει μια κοπή στη στέγη και να προσπαθήσουν να εμποδίσουν
την εξάπλωση, αλλά πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση για τους
πυροσβέστες που θα βρίσκονται στη σκεπή.
Συχνά η πυρκαγιά που καταφθάνει σε αυτήν την περιοχή οδηγεί στην
καταστροφή του κτιρίου.

Αυτές οι περιοχές επίσης χρησιμεύουν ως αποθήκη, αυξάνοντας τον κίνδυνο.
Είτε εμφανίζονται εκεί ηλεκτρικές συσκευές, καλώδια ,κτλ. Ακόμη, η συντήρηση
των τζακιών είναι συχνά ανεπαρκής και η συσσώρευση αιθάλης, που δεν
αφαιρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να επιφέρει πυρκαγιές στα
τζάκια που έπειτα επεκτείνονται στην υποστέγη.
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Παραδείγματα ψευδοροφών που κατασκευάζονται από εύφλεκτα υλικά.. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών είναι εύκολο να προκληθούν αρχές πυρκαγιάς.

Συχνά οι διαχωριστικοί ενδιάμεσοι τοίχοι είναι φτιαγμένοι από ξύλο με
επίστρωση σοφά.
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Υφίσταται ακόμη το πρόβλημα των έργων τέχνης που, εφόσον βρίσκονται στα
κτίρια, μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένα στην ενέργεια της θερμότητας και των
προϊόντων καύσης.
Σε αυτές τις φωτογραφίες παρατηρούμε την σύμπλεγμα γλυπτών του Locoonte
που πρόσφατα αναστηλώθηκε στη Φλωρεντία.
Το σύμπλεγμα επλήγη σε μια πυρκαγιά που συνέβη στην εποχή του
Μεσαίωνα.. Οι λευκές γραμμές είναι οι ρωγμές που εμφανίζονται στο μάρμαρο,
και που προκαλούνται ακριβώς από τις υψηλές θερμοκρασίες.

41

Πράγματι, όποιος έχει την ευθύνη της συντήρησης ενός ιστορικού κτιρίου και
των περιεχόμενών του θα έπρεπε να αναρωτηθεί : «τι θέλω να διασωθεί σε
περίπτωση πυρκαγιάς?».
Προφανώς το καλύτερο θα ήταν να απαντήσει «όλα», αλλά χρειάζεται να
γνωρίζουμε ότι επιπρόσθετοι στόχοι επιφέρουν διαφορετικές αναλύσεις.
Το να σώζουμε τα άτομα που βρίσκονται στη φωτιά, το να σώζουμε τη δομή
του κτιρίου, το να παραδεχόμαστε τη δυνατότητα μερικής κατάρρευσης, το να
θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία των περιεχομένων, είναι στόχοι υψηλού
επιπέδου, που οδηγούν σε λύσεις και διάφορους σχεδιασμούς και σε βαθμιαία
αυξανόμενα κόστη.
Για να υλοποιήσουμε αποτελεσματικές και πρακτικές λύσεις, το πρώτο βήμα
είναι μια προσαρμοσμένη ανάλυση του κινδύνου πυρκαγιάς.
Συχνά ακόμη και σε κτίρια με δομές περιτοίχισης και με ελλειπές φορτίο
πυρκαγιάς, είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε ορθά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Για παράδειγμα, ακόμη και μία μικρή ηλεκτρική συσκευή, σε περίπτωση
βλάβης, μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης
ποσότητας καπνού που παράγεται.
Σε αυτή την φωτογραφία, φαίνεται μια πυρκαγιά στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου
που προκλήθηκε από μια μικρή τηλεόραση που είχε μείνει σε κατάσταση
αναμονής (stand-bye).
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Η πυρκαγιά εξελίχθηκε εν απουσία των πελατών. Αυτή είναι η χειρότερη
περίπτωση. Μια αρχή πυρκαγιάς που πραγματοποιείται παρουσία των ατόμων
αντιμετωπίζεται , αν όμως αυτή γίνει εν απουσία των ατόμων –όπως συμβαίνει
συνήθως σε αποθήκες- η κατάσταση γίνεται κρίσιμη.
Στην Ιταλία όσον αφορά τα ιστορικά κτίρια, σε πολλές περιπτώσεις, χρειάζεται
να αναζητήσουμε προσαρμοσμένες λύσεις ασφάλειας πυροπροστασίας, που
βασίζονται σε μια προσεχτική αξιολόγηση των κινδύνων, χρησιμοποιώντας
συχνά ειδικά συστήματα ενεργής πυροπροστασίας.
Ένα παράδειγμα τέτοιο είναι τα water mist, τα οποία είναι αποτελεσματικά
συστήματα, που χρησιμοποιούνται πολύ στο θαλάσσιο χώρο, αλλά δεν
διαθέτουν κάποια σαφή οδηγία για την εγκατάσταση. Συνήθως, για τις
διαστάσεις γίνεται αναφορά σε πραγματικές δοκιμές που γίνονται στα αμπάρια
ή σε άλλα μέρη των πλοίων.

Το σύστημα αυτό στηρίζεται σε μια μεγαλύτερη απορρόφηση της θερμότητας
από μικρά σταγονίδια νερού. Η ποσότητα του νερού είναι πολύ μικρότερη σε
σχέση με αυτή του sprinkler.
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Το νερό, αφού θερμαίνεται, εξατμίζεται, εξαπλώνεται και παράγει μια τεράστια
ποσότητα ατμού που αδρανοποιεί την πυρκαγιά, απομακρύνοντας το υλικό
που προκαλεί την καύση.

Στην Νορβηγία, οι παλιές εκκλησίες από ξύλο έγιναν αντικείμενο πολυάριθμων
εμπρησμών, κι έτσι πραγματοποιήθηκαν συστήματα προστασίας σε μορφή
κατακλυσμού για τις εξωτερικές πυρκαγιές, καθώς και συστήματα water mist
για το εσωτερικό, στην υποστέγη.
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Σε μερικές περιπτώσεις, το water mist συνοδεύεται από κάποιες μπουκάλες με
αδρανές γκάζι (άζωτο) πραγματοποιώντας μια εγκατάσταση που γίνεται
ανάμεσα από την εγκατάσταση γκαζιού και το water mist. Αυτά μπορούν να
λειτουργήσουν και χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, όπως για παράδειγμα σε
απόμερες περιοχές.

Αυτή είναι μια ειδική εγκατάσταση που μέχρι τώρα δεν έχει ποτέ εγκατασταθεί
στην Ιταλία: η ιδέα γεννήθηκε προσπαθώντας να εξοντώσουν τα παράσιτα από
τους τόμους στις βιβλιοθήκες.

Αντί να χρησιμοποιήσουν τοξικά προϊόντα, σκέφτηκαν να σφραγίσουν όσο το
δυνατόν καλύτερα τους χώρους (πράγμα απαραίτητο και στην περίπτωση που
χρησιμοποιηθούν τοξικά προϊόντα) και να χρησιμοποιήσουν έναν συμπιεστή
συνδεδεμένο με μια μεμβράνη φίλτρου, ουσιαστικά ικανό να φιλτράρει τον αέρα
αφαιρώντας το οξυγόνο.
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Φτάνουμε έτσι σε ένα περιβάλλον με επαρκώς χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου
που διατηρείται για κάποιο χρονικό διάστημα με σκοπό να εξοντώσουν τα
παράσιτα.. Κατόπιν σκέφτηκαν να γίνει χρήση του συστήματος κατά της
πυρκαγιάς.

Πρόκειται επομένως για ένα σύστημα που, μέσω της συνεχής λειτουργίας ενός
συμπιεστή, μειώνει την περιεκτικότητα οξυγόνου περίπου στο 15%, μειώνοντας
την πιθανότητα μιας εστίας.

Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους όπου δεν υπάρχει παρουσία
ατόμων, όπως αποθήκες, αρχεία κτλ.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα όχι από την Ιταλία, αλλά ιδιαίτερης σημασίας.
Βρισκόμαστε στη Νορβηγία, στην μικρή πόλη Ρόρος.
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Πρόκειται για έναν τόπο της UNESCO, μια πόλη ορυχείων εξ ολοκλήρου από
ξύλο. Η κυβέρνηση διέθετε πόρους για την προστασία του χωριού αλλά
υπήρχαν ένα σωρό προβλήματα που συνδέονταν με τις διάφορες ιδιοκτησίες.
Η πρόταση ήταν να υλοποιηθούν συστήματα sprinkler στις σοφίτες, που όπως
προαναφέρθηκε θεωρούνται από τις πιο επικίνδυνα σημεία.

Οι διάφοροι ιδιοκτήτες όμως αρνιόντουσαν, παρόλο που η παρέμβαση θα
χρηματοδοτείτο τελείως από την κυβέρνηση, φοβούμενοι πιθανές ζημιές
εξαιτίας της κακής λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Για να προστατευτεί το
χωριό, προφανώς, έπρεπε όλα τα κτίρια να παρουσιάσουν μια επαρκή
προστασία.
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι κατασκευές είναι εξ ολοκλήρου από
ξύλο. Πράγματι, το κανάλι της μαρκίζας της οροφής είναι ένας κοίλος κορμός.
Για να τις προστατέψουν από τις εξωτερικές πυρκαγιές, πέρασαν καλώδια από
ένα υλικό σε χαμηλή θερμοκρασία τήξης, στην εξωτερική πλευρά όλων των
σπιτιών, γύρω από τις στέγες σε αντιστοιχία με τις υδρορροές. Σε αυτά τα
καλώδια που συνδέονταν μαζί, σχηματίζοντας ένα μοναδικό κύκλωμα,
διέρχεται ένα ρεύμα χαμηλής τάσης.
Σε περίπτωση εξωτερικής πυρκαγιάς το καλώδιο λιώνει, το κύκλωμα κόβεται
και ένας συναγερμός ηχεί στον τοπικό σταθμό της Πυροσβεστικής, που έχει
αναλάβει την προστασία της πόλης.
Αντί για τα sprinkler, κατόπιν πολλών υποθέσεων, αποφασίστηκε να
υλοποιηθεί στις σοφίτες ένα σύστημα τέτοιου τύπου: τοποθετήθηκαν στις
σοφίτες σωλήνες με ανοιχτά ακροφύσια αλλά χωρίς νερό και σύνδεση με
δεξαμενές.
Πράγματι, οι σωληνώσεις έφταναν στον εξωτερικό χώρο, σε κάποια σημεία
εμφανή στους πυροσβέστες. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες,
φτάνοντας στην τοποθεσία, μπορούσαν να συνδέσουν το μέσο στις
σωληνώσεις και να παρέχουν νερό σε μια περιοχή φυσιολογικά απρόσιτη.
Πρόκειται για ένα σύστημα water mist πίεσης 30 bar. Αυτή η λύση έγινε
αποδεκτή από όλους τους ιδιοκτήτες γιατί δεν επέφερε κανέναν κίνδυνο βλάβης
και ζημιών παράκαιρης λειτουργίας. Οι σωληνώσεις ελέγχονται με
συμπιεσμένο αέρα από τους πυροσβέστες ανά τακτά χρονικά διαστήματα για
να αποφευχθούν εμφράξεις του συστήματος.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ






Προσδιορίζω τον σκοπό του σχεδίου
Προσδιορίζω τους στόχους
Υποδεικνύω τα αποδεκτά επίπεδα απόδοσης
Προσδιορίζω τα αναμενόμενα σενάρια πυρκαγιάς
Αξιολογώ τις επιπτώσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλα software.

Την προηγούμενη χρονιά, δημοσιεύτηκε στην Ιταλία μια οδηγία, στη συγγραφή
της οποίας συμμετείχα κι εγώ, σχετικά με το πώς διεξάγεται αυτό το είδος
ανάλυσης.
Πώς αναπτύσσεται η ανάλυση?
Κατά την μηχανολογική προσέγγιση, ως πρώτο βήμα, πρέπει να
προσδιοριστεί ο σκοπός του σχεδίου: για παράδειγμα, πρόκειται να
πραγματοποιηθεί ένα μουσείο σε μια περιοχή όπου οι πορείες φυγής να είναι
μεγαλύτερες από αυτές που ορίζουν οι φυσιολογικές προδιαγραφές.
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Ως δεύτερο βήμα, πρέπει να προσδιοριστούν οι στόχοι του σχεδίου: σε αυτή
την περίπτωση πρόκειται να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η ασφάλεια των
ατόμων που θα βρίσκονται εκεί.
Στη συνέχεια, υποδεικνύονται τα αποδεκτά επίπεδα απόδοσης που ουσιαστικά
είναι τα όργανα που μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε τα αποτελέσματα των
εικονικών software που θα λάβουν χώρα ακολούθως.

Για να μην υποστούν ζημιές τα άτομα, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχω στις
διεξόδους φυγής θερμοκρασίες που να μην ξεπερνούν τους 60°Κελσίου,
ορατότητα για τουλάχιστον 10 μέτρα, τοξικά προιόντα καύσης σε τόσο χαμηλή
περιεκτικότητα που να μην τους βλάψουν.
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Μετά, όσον αφορά την αξιολόγηση των δράσεων που πράγματι θα γίνουν στην
περιοχή, γίνεται ανάλυση των πιθανών πυρκαγιών και προσδιορίζονται οι
καμπύλες ισχύος που θα χαρακτηρίζουν μια πυρκαγιά σύμφωνα με το σχέδιο.
Τέλος, η ενδιαφερόμενη περιοχή διαμορφώνεται με κατάλληλα software, και
γίνεται προσομοίωση πυρκαγιάς.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ




ΩΘΟΥΝ

ΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ

ΤΗΝ

Διάθεση software και αύξηση της ισχύος του υπολογιστή.
Μοντέλα πεδίων
CFD [Δυναμική της ροής των υγρών στο computer.]
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Τα μοντέλα πεδίων επιτρέπουν να υποδιαιρέσουμε το χώρο σε πολλά κελιά και
να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς προσεγγίζοντας συνεχώς τη
θερμοκρασία και τους καπνούς στο εσωτερικό ενός μόνο κελιού.

CFD – Παράδειγμα Αυτόματης δημιουργίας δικτύου.
Ένα παράδειγμα δικτύου κελιών, αποκαλούμενο και MESH.
Παράδειγμα προσομοίωσης
Σε αυτή την περίπτωση οι θερμοκρασίες εμφανίζονται πάνω σε ένα σχέδιο ενώ
ο καπνός φαίνεται τρισδιάστατος.

51

Τα software προσομοίωσης αξιολογούνται με δοκιμές σε πραγματικές
συνθήκες όπου ελέγχεται αν οι προβλέψεις του software αντιστοιχούν, με ένα
περιθώριο ασφάλειας, στα στοιχεία που καταγράφηκαν πραγματικά.
Παράδειγμα προσομοίωσης και δοκιμής μιας βιομηχανικής αποθήκης

μιας αποθήκης βενζίνας.
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Και η απεικόνιση του καπνού αξιολογείται.
Υπάρχουν software για να γίνεται η προσομοίωση της φυγής των ατόμων.

Η χρήση software προσομοίωσης πυρκαγιάς ή φυγής είναι σήμερα ένα ισχυρό
και σημαντικό όργανο που όμως πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται από
ειδικούς και να εξετάζεται και από τα όργανα ελέγχου.
Είναι παρόλα αυτά δυνατόν με αυτά τα όργανα να φτάσουμε να ορίσουμε
προσαρμοσμένες λύσεις αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά τους.
Στον τομέα των ιστορικών κτιρίων αυτή είναι στ’ αλήθεια μια σημαντική
δυνατότητα.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Η προσοχή στη διαχείριση παραμένει βασική.
Ένα καλό σχέδιο για να μπορέσει να λειτουργήσει θα πρέπει να βλέπει
διατηρημένες στο χρόνο τις συνθήκες ασφαλείας και τις εγκατεστημένες
διατάξεις προστασίας.
«Κλασική ιταλική ερώτηση:»
Γιατί πρέπει να επιθεωρώ και να δοκιμάζω συχνά τα συστήματά μου
ασφαλείας?
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Η απάντηση βρίσκεται σε αυτή την φωτογραφία..
Οι εγκαταστάσεις ασφαλείας συνήθως δεν εξυπηρετούν κι αν δεν προβλέπουμε
να κάνουμε συχνές δοκιμές θα είναι αδύνατο να λειτουργήσουν σε περίπτωση
κάποιου συμβάντος.

Παράδειγμα βοήθειας στη διαχείριση: στο σύμπλεγμα του Santa Maria della
Scala, στη Σιένα, το να διατηρηθούν οι συνθήκες ενός σωστού αριθμού
μέγιστης παρουσίας ατόμων στις διάφορες περιοχές με τις υπάρχουσες
εξόδους φυγής, είναι πρόβλημα δύσκολο να λυθεί, εξαιτίας της
πολυπλοκότητας της δομής.
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Το Santa Maria della Scala στη Σιένα, ένα παλιό μεσαιωνικό νοσοκομείο
τεράστιων διαστάσεων που σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση

Αναλύοντας το πρόβλημα, βρέθηκε μια λύση νεωτεριστική: ένα σύστημα από
κεραίες που, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RFID, επιτρέπουν να
αξιολογήσουμε τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στους διάφορους
χώρους.

Στους επισκέπτες παρέχεται στην είσοδο ένα TAG το οποίο πρέπει να
επιστρέψουν κατά την έξοδό τους και που επιτρέπει να εξακριβώσουμε,
τηρώντας την ανωνυμία, την παρουσία τους στο χώρο.
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Στο εγγύς μέλλον θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν παθητικά TAG, χωρίς
μπαταρίες και πάρα πολύ μικρά, ώστε να μπορούν να ενσωματώνονται στα
εισιτήρια ή σε μορφή καρφίτσας(pin) που θα τη φοράνε.

Αυτό το software επιτρέπει να επαληθεύσουμε τον αριθμό των ατόμων που
βρίσκονται σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο, διαμέσου της ανάγνωσης του TAG
κατά το πέρασμα από κάποιες πύλες που θα είναι εφοδιασμένες με μικρές
κεραίες.

56

Σε αυτή την εικόνα/οθόνη φαίνεται ότι στην τονισμένη περιοχή ο αριθμός των
ατόμων είναι αποδεκτός (πράσινο χρώμα).

Στην επόμενη τονισμένη περιοχή, ο αριθμός των ατόμων είναι κοντά στο
μέγιστο όριο (κόκκινο χρώμα) και είναι επομένως απαραίτητο να περιοριστεί
προς στιγμήν η πρόσβαση.

57

Αυτό το σύστημα επιτρέπει, πάντα διατηρώντας την ανωνυμία, να γίνει μια
διάκριση ομάδων (επιτρέποντας να διαπιστώσουμε αν κάποια άτομα που
ανήκουν σε μια ομάδα καθυστερούν) είτε, με μια δήλωση υπογεγραμμένη, να
ακολουθήσουν/συνοδεύσουν στο κτίριο έναν ανάπηρο, εξατομικεύοντας την
παρουσία τους για να παρέχουν βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου.

Το software διαχείρισης, επιπλέον, είναι τοποθετημένο στο δίκτυο και είναι
ορατό, μέσω της χρήσης ενός password, από το σταθμό της Πυροσβεστικής.
Έτσι είναι δυνατόν να δουν απευθείας, σε περίπτωση συμβάντος, τον αριθμό
των παρόντων ατόμων και που βρίσκονται.

Ως τελευταίο, θα ήθελα να σας δείξω αυτές τις φωτογραφίες που μου έδωσε
ένας φίλος Άγγλος, ο Steve Emery. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό κάστρο.

Μετά την πυρκαγιά από ένα τζάκι, έγινε εξάπλωση στην υποστέγη, η οποία είχε
ξύλινη υποδομή, γεγονός που αύξησε την ισχύ της πυρκαγιάς.
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Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και δυνατή, αλλά όπως έχει
αναφερθεί πολλές φορές, αυτό το γεγονός είναι σχεδόν αδύνατης διαχείρισης.
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Η ζημιά που προκλήθηκε ήταν φοβερή, ολόκληρο το σκέπαστρο κάηκε και
κατάρρευση στους κάτω ορόφους με αποτέλεσμα να εξαπλωθεί η πυρκαγιά σε
ολόκληρο το κτίριο.

Ευτυχώς, προτού καταρρεύσει η στέγη, βοήθησε όλο το χωριό (ήταν μια
Κυριακή και, όλως περιέργως για την Αγγλία, μια ηλιόλουστη Κυριακή) να
προσπαθήσουν να σώσουν ό,τι ήταν δυνατό από το εσωτερικό του κτιρίου.
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Η επιτυχία στη μείωση της ζημιάς ήταν αξιοσημείωτη, σώζοντας σχεδόν όλα τα
υπάρχοντα. Τότε λοιπόν, όλη η αναστήλωση του κτιρίου, που υπέστη σοβαρές
ζημιές από την πυρκαγιά, πληρώθηκε από τον ιδιοκτήτη πουλώντας ένα μόνο
από τα βιβλία που σώθηκαν, έναν πολύτιμο κώδικα του ‘500.
Μιλώντας για τα πολιτιστικά αγαθά, κατά τη γνώμη μου, είναι βασικό να
αναλογιστούμε τη σημασία καί των υπαρχόντων που συχνά αποτελούν μια
μοναδική και αναντικατάστατη κληρονομιά αλλά και μια τεράστια οικονομική
αξία.
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΑΠΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ...
www.fireriskheritage.net
luca.nassi@vigilfuoco.it
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Ένα παράδειγμα ενός απλού συστήματος κατάσβεσης (ένας κουβάς) αλλά
μηχανολογικού τύπου...
Η παρουσία της λαβής(ένα χερούλι) στον πάτο, πράγματι, επιτρέπει τη ρίξη
νερού σε απόσταση πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτήν σε απουσία της
λαβής. Οι λύσεις, αν και απλές, αν μελετηθούν προσεχτικά, οδηγούν πάντα σε
καλύτερα αποτελέσματα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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Εισήγηση Σπύρου Κορωνάκη, Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ε. Κερκύρας,
Προϊσταμένου Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου Κερκυραίων.
Ξεκινώντας την ημερίδα θεωρήσαμε σημαντικό να τονιστεί από μέρους του
ΤΕΕ , το οποίο τιμήσατε με την πρόσκλησή σας , η αναγκαιότητα των σχεδίων
επιχειρησιακής ετοιμότητας στην αντιμετώπιση πιθανών φυσικών
καταστροφών.
Σκοπός μας παραμένει η απρόσκοπτη βοήθεια και συμβουλή στην πολιτεία
μέσω των εξειδικευμένων επιστημόνων που είναι μέλη του επιμελητηρίου μας
Λέγεται ότι σοφή πράξη είναι αυτή που ενώ δεν βλάπτει ωφελεί την ζωή μας,
ενώ ανόητη είναι αυτή που χωρίς να μας ωφελεί μας βλάπτει. Και ερωτώ, τι
είναι σοφό και τι είναι ανόητο: το περιβάλλον ή ο άνθρωπος; Γιατί αν ο
εσωτερικός μηχανισμός της φύσης αιώνες τώρα με σοφία κινείται, τότε γιατί το
κυρίαρχο ανθρώπινο είδος βλακωδώς στρέφεται ενάντια στην φύση της ίδιας
της ύπαρξης του μα και στον οίκο που το φιλοξενεί;
Τελικά είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι η σχέση του ανθρώπου με το
περιβάλλον είναι σχέση απόλυτης εξάρτησης και όχι παιγνίδι κυριαρχίας; Γιατί
το ανθρώπινο είδος είναι μέρος του περιβάλλοντα χώρου που όμως εξαρτάται
από την ‘βουλιμία’ του. Βέβαια κάποιοι ‘επιστήμονες’ λένε ότι η ανθρώπινη
κυριαρχία είναι επιβεβλημένη, διότι μόνο έτσι μπορεί να σωθεί και αν χρειαστεί
να δραπετεύσει.
Τα αναφέρω όλα αυτά ώστε να αντιληφθούμε το μέγεθος της ευθύνης ΟΛΩΝ
μας για τον τόπο μας .
Και γίνομαι πιο πρακτικός αναφερόμενος στους φορείς του τόπου μας αλλά και
στους δημότες του. Εάν η πολιτεία έχει αποφασίσει να προστατεύσει τους
πολίτες της τότε θα πρέπει να διαθέτει εκείνα τα μοντέλα πρόβλεψης και
καταστολής που είναι αποτελεσματικά και εμπνέουν αίσθημα ασφάλειας. Με
άλλα λόγια δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιχειρησιακής ετοιμότητας για
την αντιμετώπιση πιθανών φυσικών καταστροφών .
Σημειώνω βέβαια ότι τα όποια ‘μοντέλα’ διαχείρισης εκτάκτου ανάγκης και
κρίσεων στην πράξη καταρρέουν, όταν οι υποδομές και οι υπηρεσίες στις
οποίες στηρίζονται δεν έχουν στελεχιακή και επιχειρησιακή επάρκεια.
Αν και στο νησί μας δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα από
φυσικές καταστροφές εντούτοις κρίνεται αναγκαία η θωράκισή του μέσω της
πρόβλεψης , της αποτελεσματικής επέμβασης κατά τη φάση της εκδήλωσης
της καταστροφής και της προστασίας τόσο του έμψυχου όσο και του άψυχου
δυναμικού του. Βασικός στόχος είναι η ασφάλεια των ανθρώπων και η
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην οικονομία και στην αναπτυξιακή πορεία
του τόπου μας.
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Εισήγηση Γιώργος Σκλαβούνος, Πρόεδρου του Κέντρου
Unesco Ιονίου
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Επιτρέψτε μου να συγχαρώ όλους όσους πήραν αυτή την πρωτοβουλία και να
ευχαριστήσω επίσης για τη πρόσκληση.
Η σημερινή συζήτηση έπρεπε να έχει αρχίσει πριν από πολλά χρόνια.
Κάποιες προσπάθειες να ανοίξει το θέμα είχαν αρχίσει από την εποχή που ο κ.
Σ. Λούβρος ήταν στο σώμα της Πυροσβεστικής.
Αντί εισαγωγής, στη τοποθέτησή μου, νοιώθω την ανάγκη να καταθέσω μια
Σπονδή στη ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ.
Η τεράστια προσφορά αυτού του μικρού τόπου.
Θυμίζει και διδάσκει πόσα πράγματα μπορούν να γίνονται σε δύσκολους
καιρούς.
Θυμίζει και διδάσκει πόσα όνειρα και πόσοι στόχοι, μικροί και μεγάλοι, μπορούν
να γίνονται πραγματικότητα, όταν ενότητα σκοπού και δράσης, όταν κοινωνική
συνοχή, συμμετοχή, συλλογικότητα – συμμετοχικότητα, εμπνέουν, διαποτίζουν
και καθοδηγούν την κοινωνική ζωή και δράση.
Θυμίζει και διδάσκει ότι, υπάρχει σ’αυτό το τόπο μια βαριά κληρονομιά
προσφοράς, που για γενιές τώρα απαξιώνουμε.
Η πόλη της Κέρκυρας, η παλιά Πόλη, ως Δομημένο Περιβάλλον(τη προστασία
της οποίας συζητάμε σήμερα)δεν αποτελεί άθροισμα ιδιόκτητων κατοικιών.
Αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, ένα δημόσιο πλούτο.
Ένα δημόσιο αγαθό και ένα δημόσιο πλούτο, που για αιώνες γενιές ανθρώπων
αποταμιεύουν και υπερασπίζονται.
Η πόλη της Κέρκυρας, η παλιά Πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, είναι η αποτύπωση
Αγώνα-Ιδρώτα-αίματος μετουσιωμένου σε τέχνη, σε Αρχιτεκτονική, σε ποίηση,
σε μουσική, σε ζωγραφική, σε θρησκευτικότητα , σε ιστορία και πολιτική,
τοπική , Εθνική, Βαλκανική, Ευρωπαϊκή.
Είναι η πόλη που προστάτευαν τα κάστρα της, τα κάστρα που ανατίναξε η
Αγγλική βαρβαρότητα.
Είναι η πόλη χωρίς το περίφημο θέατρο της και τη Βιβλιοθήκη της, που της
στέρησε η Ναζιστική Γερμανία.
Είναι η Πόλη, Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά ,Κεφάλαιο και Μνημείο.
Κατά τη ταπεινή μου Γνώμη, αυτό το Δημόσιο Αγαθό , αυτός ο Πλούτος , αυτή
τη Κληρονομιά, δεν μπορεί να προστατευθεί, είτε από τούς κινδύνους της
πυρκαγιάς, είτε από τους κινδύνους μιας απαξιωτικής εμπορευματοποίησης,
από ιδιώτες:
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ.
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Σήμερα, από τις Στρατιωτικές Ακαδημίες, μέχρι τις σχολές Management, από
τα Διοικητικά Συμβούλια των Πολυεθνικών, μέχρι τα Διοικητικά Συμβούλια των
ΜΗΚΥΟ
το ζητούμενο είναι, συμμετοχική κουλτούρα, συμμετοχικός
σχεδιασμός, συμμετοχικός προγραμματισμός, συμμετοχικό management, η
ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου.
Είτε πρόκειται για τη διαμόρφωση και την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας,
είτε πρόκειται για την ανάπλαση πόλεων, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας πόλεων, οργανισμών ή την ανασυγκρότηση τοπικών
οικονομιών, το ζητούμενο είναι συμμετοχική διακυβέρνηση, συμμετοχικό
management, κοινωνικό κεφάλαιο.
Το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση, η εδραίωση νοοτροπίας, κοινωνικής
ψυχολογίας, οργάνωσης ανθρωπίνων σχέσεων που ενθαρρύνουν,
ανταμείβουν, επιβραβεύουν την υπεύθυνη συμμετοχή των πολιτών.
Το ίδιο ζητούμενο παραμένει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολιτικές
που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη Διακυβέρνηση Βιώσιμης
Ανάπτυξης, στη Διακυβέρνηση πόλεων για βιώσιμη ανάπτυξη.
Το ίδιο ζητούμενο παραμένει στις εκστρατείες της ΕΕ για τις βιώσιμες πόλεις
και Κοινότητες. Από την Agenta 21, στις Εκθέσεις για τις Ευρωπαϊκές Βιώσιμες
Πόλεις μέχρι σήμερα, το θέμα της Συμμετοχικής κουλτούρας, βρίσκεται στην
ημερήσια Διάταξη.
Έχουν καθιερωθεί ετήσια βραβεία, έχει καθιερωθεί ο θεσμός της Πράσινης
Πόλης και ενθαρρύνονται Δίκτυα σε αυτή τη κατεύθυνση.
Από τις 10 Δεσμεύσεις του Aalborg (πόλης της Δανίας) όπου
πραγματοποιήθηκε η 4η Συνάντηση για τις Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες τον
Ιούνιο 9-11 2004, η πρώτη δέσμευση των συμμετεχόντων για τη προώθηση της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι η ενίσχυση της Συμμετοχικότητας σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
Έννοιες κλειδιά της εισήγησής μου:
Ανθρώπινο Κεφάλαιο.
Ως Ανθρώπινο Κεφάλαιο ορίζω:
-Τη κατά κεφαλή γνώση, εμπειρία, δημιουργικότητα και κοινωνικότητα,
διάθεση , ικανότητα αυτοβελτίωσης.
-Τη κατά κεφαλή συνεργασιμότητα (πρόθεση συνεργασίας, παιδεία
συνεργασίας ετοιμότητα για προσφορά στο συνεργάτη ευκαιριών συμμετοχής,
αναγνώρισης, καταξίωσης).
Τα ως άνω στοιχεία συνθέτουν το ανθρώπινο κεφάλαιο μιας τοπικής κοινωνίας,
μιας Δημόσιας Επιχείρησης, μιας επιχείρησης, μιας ΜΗΚΥΟ, μιας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μιας Δημοτικής παράταξης, μιας κομματικής
οργάνωσης, μιας ενορίας.

65

Κοινωνικό Κεφάλαιο.
Ως Κοινωνικό Κεφάλαιο ορίζεται:
Τα εφόδια, οι κοινωνικοί θεσμοί και δεσμοί που υπηρετούν τη γνώση, τη δράση
τη συνεργασία και το συντονισμό των μελών μιας κοινωνίας πολιτών, προς το
κοινό όφελος. Τα εφόδια λειτουργούν ενισχυτικά ενδυναμωτικά στη συνοχή και
την αποτελεσματικότητα κοινωνικών δεσμών και θεσμών.(Putnam 1993, Van
Deth 2000, Pierre Bourdieu 1986, James Coleman 1988, Fukuyama 1995 και
2008).
Κοινωνικό Κεφάλαιο δεν είναι απλά οι κοινωνικοί θεσμοί και τα δίκτυα τους,
αλλά η συλλογική ικανότητα αποτελεσματικής δράσης, προς όφελος του
συνόλου, που προκύπτει από τη συλλογική και συντονισμένη δράση των
θεσμών.
Πώς μετράται η ύπαρξη και η ‘ποσότητα’ αυτού του κεφαλαίου;
Από το επίπεδο της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης
Από το επίπεδο, τη ποιότητα, την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού
Διαλόγου.
Από το επίπεδο την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς
Από το επίπεδο, την αποτελεσματικότητα συνεργασίας μεταξύ των
οργανωμένων φορέων της κοινωνίας, όσο και των φορέων της κοινωνίας και
των θεσμών της πολιτείας.
Από το επίπεδο της συμμετοχικής θεωρίας και πράξης στο σύστημα Παιδείας,
στην Έρευνα, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, προγραμματισμό.
Από το επίπεδο της κοινωνικής συμμετοχής, της κοινωνικής διαβούλευσης σε
όλα τα επίπεδα χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
Από τη ποιότητα της Δημοκρατίας και το επίπεδο της συμμετοχικότητας στη
λειτουργία των πολιτικών φορέων.
Συμμετοχικός Πολιτισμός είναι ο Πολιτισμός ο οποίος στηρίζεται , υπηρετεί και
στοχεύει την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου.
Συμμετοχικός είναι ο πολιτισμός της δημιουργικής αξιοποίησης
και
εναρμόνισης των διαφορών.
Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα μπορούμε απερίφραστα να πούμε ότι είναι
ο πολιτισμός της χορωδίας και της συμφωνικής ορχήστρας.
Δεν καταργεί τις διαφορές, δεν καταργεί την ιεραρχία.
Αποκαλύπτει και θεμελιώνει ότι η επιτυχία του Μαέστρου και του εγχειρήματος
έγκειται στη καλύτερη δυνατή συμμετοχή του κάθε μέρους, την εναρμόνιση και
το συντονισμό των μελών.
Ένας συμμετοχικός πολιτισμός θα εκφραστεί και στην οργάνωση της Παιδείας,
της Έρευνας, του Σχεδιασμού του Προγραμματισμού.
Στην οργάνωση της εργασίας, της κατοικίας, της ΠΟΛΗΣ, στην οργάνωση της
Άμυνας της ΠΟΛΗΣ.
Το παράδειγμα της χορωδίας και της συμφωνικής ορχήστρας σε επίπεδο
θεωρίας και πράξης στο Managemen το χρησιμοποίησε ο διεθνώς
καταξιωμένος της έρευνας, της φιλοσοφίας και της πράξης στο Management,
Αμερικανός Peter Drucker.
Στο χώρο των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών αρκεί να θυμίσουμε το
Ντοστογιέφσκι, με την αναφορά του ότι, για την επανάσταση και τη πολιτική
αλλαγή δεν αρκούν σολίστες, χρειάζονται χορωδοί.
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Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εμείς ακόμα ζούμε στον αστερισμό των οπαδών
και της οπαδοποίησης. Πολύ μακριά από τον αστερισμό της συμμετοχής.
Για τη σημερινή μου παρουσίαση είχα τρεις(3) διαφορετικές επιλογές.
1/ Να παρουσιάσω απευθείας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του συμμετοχικού
προτύπου
προετοιμασίας , οργάνωσης και αντιμετώπισης κρίσεων και να
υπερασπισθώ την ανάγκη προσαρμογής μας σ’αυτό το πρότυπο.
2/ Να σκιαγραφήσω τη σημερινή κατάσταση ,Πανελλαδικά και τοπικά, όπως αυτή
είναι λίγο πολύ ευρύτερα αποδεκτή.
Να αναφερθώ στην ετοιμότητα κοινωνίας και πολιτείας να αντιμετωπίσει τις
πυρκαγιές του 1997, τις πυρκαγιές του 2007, τις Πυρκαγιές του 2009.
Να αναφερθώ στο τρόπο που η κοινωνία και η Πολιτεία αξιοποίησε τις εμπειρίες
του 1997, 2007 και του 2009.
Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε δεδομένη τη κυρίαρχη κουλτούρα σε επίπεδο
κοινωνίας. Μια Κουλτούρα κυριαρχούμενη από
ιδιώτευση, κυνισμό,
αντικοινωνικό ατομικισμό, έλλειψη σεβασμού στο Δημόσιο Πλούτο, ανοχή της
Ανομίας, της Παρανομίας, της Διαπλοκής.
Να σκιαγραφήσουμε την ικανότητά μας, ως τοπική κοινωνία ,να σχεδιάσουμε,
να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε στόχους. Να σκιαγραφήσουμε
<την ικανότητά μας>
όπως αυτή προκύπτει από την αντιμετώπιση
προβλημάτων ,όπως αυτό των σκουπιδιών, όπως η ανταγωνιστικότητα του
τουρισμού ή του αγροτικού μας τομέα. Και τελικά να αναζητήσουμε τρόπους
που θα μας επιτρέψουν έξοδο από αυτή τη πραγματικότητα, τρόπους που θα
επιτρέψουν να στήσουμε πραγματικά μια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τοπικής Κοινωνίας,
τοπικής Πολιτείας ικανής να διασφαλίσει τη Πρόληψη και την αντιμετώπιση
Πυρκαγιών.
3/ Η Τρίτη επιλογή ήταν να παρουσιάσω ένα μοντέλο αξιολόγησης παρεχόμενων
υπηρεσιών πυροπροστασίας σε πόλεις και πάνω σ’αυτό, να σας καλέσω να
αναλογισθούμε εάν και κατά πόσο η συμμετοχική ή η παραδοσιακή οργάνωση
της πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών μας δίνει μια ασφαλέστερη
προετοιμασία.
Κατέληξα στην Τρίτη επιλογή.
Το
Μοντέλο που εξέτασα αποτελείται από 7 άξονες που θεωρούνται
καθοριστικοί για την αξιολόγηση των Υπηρεσιών Πυροπροστασίας και την
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε μια πόλη.

1. Υπολογισμός του κινδύνου Πυρκαγιάς:
Η εξέταση και η ανάλυση των επί μέρους συντελεστών και συνθηκών που
χαρακτηρίζουν τη πόλη και συνιστούν εν δυνάμει κινδύνους πυρκαγιάς για αυτή.
Η ανάλυση αυτή οδηγεί στη διαμόρφωση πιθανών σεναρίων εμφάνισης και
αντιμετώπισης της Πυρκαγιάς, αλλά και υπολογισμού των επιπτώσεων της
πυρκαγιάς στη τοπική κοινωνία. Είναι προφανές ότι τα χαρακτηριστικά και οι
κίνδυνοι ενέχονται στη ταυτότητα της Πόλης.
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2. Αξιολόγηση του Προγράμματος Πρόληψη:
Το Πρόγραμμα Πρόληψης περιλαμβάνει:

Νομοθεσία σχετικά με τη Πυροπροστασία

Κανονισμούς >>
>>

Προδιαγραφές >>
>>
Υποχρέωση τήρησης και επίβλεψη τήρησης Νομοθεσίας, Κανονισμών
,Προδιαγραφών.
Κατά συνέπεια η ύπαρξη συστήματος αποτελεσματικού ελέγχου για τη τήρηση
των άνω αποτελεί
βασικό στοιχείο της
αποτελεσματικότητας της
Πυροπροστασίας όσο και του Μοντέλου.
Επιμόρφωση-Εκπαίδευση-Κατάρτιση της Τοπικής Κοινωνίας για όλο το φάσμα
των θεμάτων της Πρόληψης, της Ασφάλειας, των Κανόνων.
Παρά το ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΥΣΚΟΛΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ η σημασία της Διεθνώς αναγνωρίζεται ως η βασικότερη
συνιστώσα ελαχιστοποίησης των κινδύνων:
3. Αξιολόγηση και Υπολογισμός της κυρίαρχης κοινωνικής
νοοτροπίας-ψυχολογίας απέναντι στο κίνδυνο της Πυρκαγιάς,
με σκοπό τη βελτίωσή της.
Η κυρίαρχη Νοοτροπία και ψυχολογία απέναντι στο πρόβλημα του κινδύνου
πυρκαγιάς, τη πρόληψή του, στην αντιμετώπισή του καθορίζει και στάσεις και
συμπεριφορές. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πυροπροστασίας πρέπει να
γνωρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη Νοοτροπία ,τη ψυχολογία και την εν
δυνάμει συμπεριφορά των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και ηλικιακών
κατηγοριών της Πόλης. Η Διάθεση για επιμόρφωση, η διάθεση για συμμετοχή
σε ασκήσεις ετοιμότητας, η ύπαρξη προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης της
Κοινότητας για τη πρόληψη και τη συνεργασία στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς
αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο πάνω στο
οποίο αξιολογείται η
αποτελεσματικότητα του μοντέλου αντιμετώπισης της πυρκαγιάς.
4. Συστήματα συναγερμού
Η Ύπαρξη συστημάτων συναγερμού αποτελούν βασική συνιστώσα που
επιτρέπει έγκαιρη διαφυγή όσο και έγκαιρη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.
5. Η Ύπαρξη ενσωματωμένων στις κτιριακές εγκαταστάσεις και
φορητών πυροσβεστικών Μέσων.
Συστήματα Πυρόσβεσης ενσωματωμένα σε μεγάλα κτίρια, πολυκαταστήματα,
δημόσιες Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Σχολεία, Θέατρα.
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς θα περιορίσουν την ανάπτυξή της και θα
διευκολύνουν κατά πολύ το έργο της Πυροσβεστικής.
Τα συστήματα αυτά αποτελούν δείκτη ασφαλείας.
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Επίσης ο εξοπλισμός της κοινότητας με εύχρηστα και επαρκή μέσα
πυρόσβεσης στους χώρους κατοικίας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αποτελεί ισχυρό προληπτικό μέσο ικανό να προλάβει δυσάρεστες εξελίξεις και
να περιορίσει το κίνδυνο επέκτασης μικρών εστιών.
6.

Χρόνος επέμβασης της Πυροσβεστικής

Ως χρόνος επέμβασης θεωρείται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή
εκδήλωσης της Πυρκαγιάς
μέχρι τη στιγμή όπου τα Πυροσβεστικά Μέσα
αντιμετωπίζουν τη Πυρκαγιά.
- Ο χρόνος επέμβασης καθορίζεται από το χρόνο διαπίστωσης της
φωτιάς όταν γίνει αντιληπτό από πλευράς πολιτών.
- Χρόνος ενημέρωσης της Πυροσβεστικής
- Χρόνος προετοιμασίας Πυροσβεστικής
- Απόσταση μεταξύ Σταθμού Πυροσβεστικής και τόπου εκδήλωσης
πυρκαγιάς.
- Η Πολεοδομική πραγματικότητα της .
- Τη πραγματικότητα στο οδικό δίκτυο, τη κυκλοφορία, τη
προσβασιμότητα των πυροσβεστικών Μέσων.
- Το τύπο, το μέγεθος,τη θέση του κτιρίου εντός της Πόλης.
7.Αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού Σώματος στη κατάσβεση.
- Η ύπαρξη συστήματος αξιολόγησης κάθε προηγούμενης
κατάσβεσης.
- Το επίπεδο προετοιμασίας οργανωτικής, ψυχολογικής. Το
επίπεδο συναδελφικής εμπιστοσύνης, Αλληλεγγύης μεταξύ των
πυροσβεστών. Το επίπεδο επαγγελματισμού, αφοσίωσης στη
δουλειά - Λειτούργημα, ο αλτρουισμός. Η κυρίαρχη Οργανωτική
Κουλτούρα στο Πυροσβεστικό Σώμα.
- Το επίπεδο άσκησης.
- Ο προσωπικός και συλλογικός εξοπλισμός των πυροσβεστών.
Αν παρατηρήσουμε ένα – προς ένα τους 7 άξονες δεν είναι νομίζω δύσκολο να
συμφωνήσουμε ότι
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ. ΤΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Η λειτουργία του μοντέλου ολοκληρώνεται με τη χρησιμοποίηση τριών χαρτών.
Στον πρώτο χάρτη, αποτυπώνεται μια ιδεατή – επιθυμητή κατάσταση των 7
συντελεστών.
Στο δεύτερο χάρτη αποτυπώνεται η κατάσταση των συντελεστών ως έχει στην
πραγματικότητα.
Στον τρίτο χάρτη, καταγράφονται οι αναγκαίες, αλλά και υλοποιήσιμες αλλαγές,
στον ετήσιο προγραμματισμό, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο εδώ
και τώρα. Έτσι, οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν, όσο γίνεται πληρέστερα, πού
βρίσκονται, από πλευράς κινδύνου, πού μπορούν άμεσα να πάνε και πού
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πρέπει να στοχεύουν, από
αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

πλευράς

πρόληψης

και

προετοιμασίας

Κυρίες και Κύριοι,
Η στόχευση και το περιεχόμενο της εισήγησης μου επηρεάστηκε καθοριστικά
από τις απαντήσεις που πήρα από τους Αρμόδιους για το επίπεδο οργάνωσης
της Πολιτικής μας Προστασίας. Από τις μνήμες των πυρκαγιών του χθες.
Αν καθημερινές ανάγκες, όπως συγκοινωνία, σκουπίδια, δεν αντιμετωπίζονται
με την ανάθεσή τους στο Δήμαρχο, το Νομάρχη, το Βουλευτή, τον Υπουργό,
πολύ περισσότερο δεν οργανώνεται και δεν διασφαλίζεται η πρόληψη και η
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με την ανάθεσή τους στο Δήμαρχο, το
Νομάρχη κτλ.
Για να μην έχει η σημερινή συζήτηση τη μοίρα των αναπτυξιακών μας
συνεδρίων, χρειάζεται να σκεφτούμε μετά φόβου θεού, μετά φόβου απέναντι
στην ιστορία, με ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Ότι έγινε στην υπόλοιπη
Ελλάδα το 2009, μπορεί να γίνει στη Κέρκυρα το 2010.
Η κυρίαρχη νοοτροπία, σε θέματα συμμετοχής, ευθύνης, συντονισμού στη
Κέρκυρα, δεν είναι καλύτερη από το μέσο Ελληνικό όρο.
Είναι αξίωμα: Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, δεν αρκούν ΣΟΛΙΣΤΕΣ.
Χρειαζόμαστε ΧΟΡΩΔΟΥΣ, πρακτική άσκηση, εναρμόνιση, συντονισμό,
ΜΑΕΣΤΡΟ .
Σε μια πόλη σαν τη Κέρκυρα, με ένα τεράστιο πλεόνασμα σε βιώματα
συμμετοχικού πολιτισμού στη ΤΕΧΝΗ , στις χορωδίες, στις Μπάντες, στα
Μουσικά σύνολα, αδυνατούμε να μεταφέρουμε στη ΖΩΗ, στη ΠΡΑΞΗ , στη
κοινωνική μας οργάνωση ό,τι κατακτήσαμε στη ΤΕΧΝΗ.
Ο συμμετοχικός πολιτισμός , το συμμετοχικό ήθος, η νοοτροπία και η
ψυχολογία, η πολιτική φιλοσοφία που τον διαποτίζει, δεν έχει καμία σχέση με
το ‘πολιτισμό’ των αμέτοχων οπαδών, όσο φανατικοί και αν είναι.
Σε αυτό το πεδίο κρίνεται ο Αγώνας μεταξύ της
παρακμής και
περιθωριοποίηση της Κέρκυρας και της οργανωμένης δημιουργικής πρόληψης
και αντιμετώπισης των πολυεπίπεδων πυρκαγιών που μας ΑΠΕΙΛΟΥΝ.
Επιβάλλεται συνέχεια της σημερινής συζήτησης με θέμα: Η οργάνωση της
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στη βάση και τη κατεύθυνση ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ . ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.
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Εισήγηση Αλέξανδρου Βάβουλη Πρόεδρου Ρ.Ο .Κέρκυρας
«…Η ατομική προσπάθεια όταν οδηγείται σωστά μπορεί να κατορθώσει πολλά,
όμως από τη συλλογική προσπάθεια πολλών ανθρώπων μπορεί να προέλθει
το πιο μεγάλο καλό.
Η ατομική προσπάθεια μπορεί να καλύπτει τις ατομικές ανάγκες, αλλά η
συλλογική θα πρέπει να αφιερώνεται σε υπηρεσίες για το καλό της
ανθρωπότητας.
Η δύναμη της συλλογικής προσπάθειας δεν γνωρίζει σύνορα.
Αυτή την υπέρτατη δύναμη κανένας δεν μπορεί να τη χρησιμοποιεί για δικό του
όφελος. Αυτό είναι το συμπέρασμα που υποσυνείδητα αντιλαμβάνεται η
ανθρωπότητα. ….». Τέτοια οργάνωση αποτελεί το Ρόταρυ, οργάνωση
ανθρωπιστική, Ένας παγκόσμιος οργανισμός επιχειρηματικών και
επαγγελματικών στελεχών, έχοντας στην κορυφογραμμή του την έννοια του
εθελοντισμού. Το υπηρετείν υπεράνω εαυτού είναι το σύνθημά μας.
Το Διεθνές Ρόταρυ προωθεί και αναδεικνύει τους χρηστούς επαγγελματίες,
επιβραβεύει δράσεις ευποιίας και προβάλλει τα έργα ιδιαίτερα εκείνα που
άπτονται της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς μας,
συνεισφέροντας συνάμα στο απέραντο φάσμα της κοινωνικής ζωής. Και αυτό
συμβαίνει με μόνον γνώμονα την δημιουργία προτύπων που θα συγκινήσουν
τους απλούς θεατές.
Η διεθνής κοινότητα από το 1972, όπως γνωρίζουμε, με την υπογραφή της
«Συνθήκης για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς» της
UNESCO υιοθέτησε τις αξίες της προστασίας και εισήγαγε την έννοια της
εξέχουσας αξίας ορισμένων μνημείων για την παγκόσμια κοινότητα.
«Εξέχουσας παγκόσμιας αξίας εννοείται οτιδήποτε είναι, από άποψη φυσικής
ή πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο εξαιρετικής σημασίας ώστε να υπερβαίνει τα
εθνικά όρια και να έχει κοινή σπουδαιότητα για τις σημερινές και τις μελλοντικές
γενιές όλης της ανθρωπότητας.
Εξ’ αυτού, η διαρκής προστασία αυτής της κληρονομιάς είναι υψίστης σημασίας
για τη διεθνή κοινότητα συνολικά».
Η επιλογή και εκλογή μίας τοποθεσίας στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO, κύριοι, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η επιλογή και εκλογή της
Κέρκυρας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Θεωρείται, αγαπητοί μου, μεγάλη
διάκριση και τιμή για μία πόλη να έχει ένα μνημείο στην λίστα, πόσο μάλλον
ολόκληρο το ιστορικό της κέντρο. Από την κήρυξη αυτή όμως απορρέουν
υποχρεώσεις διαφύλαξης, διαχείρισης, και ελέγχου αυτού του Αγαθού που η
ιστορία μας κληροδότησε.
Επιθυμία δική μου όπως και των υπολοίπων μελών του Ομίλου, με απαρχή
την σημερινή εκδήλωση, είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης για την αξία της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μας ως στοιχείου πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά
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και ως πηγής έμπνευσης και δημιουργικότητας, για τις σύγχρονες και
μελλοντικές γενιές. Η προώθηση, γι’ αυτόν το σκοπό, πολιτικής πληροφόρησης
και ευαισθητοποίησης, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και
διαφήμισης, σκοπεύει ιδιαίτερα στην αφύπνιση ή στην αύξηση της ευαισθησίας
του κοινού, ήδη από τη σχολική ηλικία, στα θέματα προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Και στο να καταστήσει εμφανείς τους δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στην
αρχιτεκτονική, τις τέχνες, τις λαϊκές παραδόσεις και τον τρόπο ζωής της πόλης
συγκρίνοντάς το σε επίπεδο εθνικό και ευρωπαϊκό.
Η ιδιαιτερότητα του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης της Κέρκυρας πηγάζει από
το μνημειακό χαρακτήρα της ως κηρυγμένη πόλη παγκόσμιας κληρονομιάς
από την UNESCO, αλλά και από το γεγονός ότι αποτελεί ζωντανό οικιστικό
σύνολο το οποίο φιλοξενεί λειτουργίες κέντρου πόλης. Η ανάγκη προστασίας
της λοιπόν είναι συνεχής και επιτακτική.
Οι ενέργειες όσον αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό, πρέπει να στοχεύουν στην
ποιοτική αναβάθμιση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό στη
μοναδικότητα της εν λόγω πολεοδομικής ενότητας. Η κοινωνική και πολιτισμική
ιδιαιτερότητα της, πρέπει να αποτελέσει τη βάση έτσι ώστε να παραμείνει μια
ενεργή πολεοδομική ενότητα της πόλης της Κέρκυρας και να μην περιοριστεί
σε ένα αξιοθέατο αναψυχής.
Ωστόσο, σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού, είναι φανερό ότι η πόλη δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ποιοτικού επισκέπτη. Προκειμένου το κλίμα
αυτό να αντιστραφεί και οι παραπάνω προσπάθειες να ευοδωθούν, χρειάζεται
εις βάθος επεξεργασία των προβλημάτων, όχι κοντόφθαλμη πολιτική, αλλά
πολιτική με όραμα και αποφασιστικότητα.
Όμως σε μία ημερίδα δεν είναι σωστό να αντιμετωπίζονται τα προκύπτοντα
θέματα συνολικά. Προέχει η ασφάλεια των πολιτών αλλά και των επισκεπτών.
Η αποτροπή εμπρησμών, είτε εσκεμμένα είτε από αμέλεια, είναι το θέμα που
θέτουμε σήμερα ως προτεραιότητα των επιθυμιών μας.
Κύριοι εκπρόσωποι της πολιτείας, ………….., αγαπητοί συμπολίτες,
Το Ρόταρυ είναι ίσως η μεγαλύτερη Παγκόσμια Οργάνωση
εκπροσωπώντας απόλυτα το κίνημα του εθελοντισμού και προωθώντας
συγχρόνως την ιδέα της Παγκόσμιας Φιλίας.
Οι Ροταριανοί ξοδεύουν πρώτιστα τον ελεύθερο χρόνο τους διαθέτοντας
όμως περίσσια Αγάπη για το κοινό καλό.
Αν με ρωτήσετε και προς τι όλα αυτά?
Απαντήσεις θα μπορούσα να σας δώσω πολλές. Θα σας αφήσω όμως το
ερώτημα αναπάντητο.
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Η σιωπή ανέκαθεν ήταν ο καλύτερος διδάσκαλος. Αυτή ίσως να μας
βοηθήσει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον εσώτερο εαυτό μας με την
ελπίδα εκεί να βρούμε την απάντηση στο γιατί να προσφέρουμε.
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