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Το Ηράκλειο ξυπνάει από ένα μεγάλο σεισμό της τάξης των 6,8 ρίχτερ
 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Με χρήση δορυφορικών συστημάτων
 

Το Ηράκλειο ξυπνάει από ένα μεγάλο σεισμό της τάξης των 6,8
ρίχτερ, οι καταστροφές σε σπίτια, αλλά και σε δημόσια κτίρια
είναι τεράστιες. 'Ομως η μεγαλύτερη και απειλητικότερη
καταστροφή έχει συμβεί στα Λινοπεράματα, όπου έχει γίνει μία
έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στο εργοστάσιο της ΔΕΗ με
εγκλωβισμένους και αρκετούς τραυματίες.
Αυτό είναι ένα τμήμα του σεναρίου της άσκησης που θα
πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη στο
Ηράκλειο και τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η νομαρχία
Ηρακλείου και το 'Ιδρυμα Τεχνολογίας και 'Ερευνας. Η άσκηση
τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος.
Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης εκτός από τις

προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών και τις προσπάθειες για τον περιορισμό της
μόλυνσης θα στηθεί και ένας καταυλισμός για τους σεισμοπαθείς, όπου εκεί θα γίνει επιδημιολογική
επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση στις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη μεγαλύτερη άσκηση ετοιμότητας που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηράκλειο
και σε αυτή συμμετέχουν δεκάδες φορείς, με στόχο πέρα από τα ζητήματα συντονισμού να
υπάρξουν και μία σειρά συμπερασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως «μπούσουλας» σε κάποια
μεγάλη φυσική καταστροφή.
Σημαντική είναι η συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας που θα έχει την ευθύνη της
τεχνικής υποστήριξης όλων των εμπλεκομένων στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών και της
πληροφορικής, με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος τους στην έγκαιρη προειδοποίηση για την υγεία μετά
από φυσικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα την επιδημιολογική επιτήρηση για τη δημόσια υγεία
που θα γίνει το πρωί της Τρίτης στον καταυλισμό των σεισμοπαθών που θα στηθεί στο Παγκρήτιο
Στάδιο.
Τις δύο μέρες της άσκησης θα υπάρχουν παρατηρητές από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον
'Ελεγχο των Λοιμώξεων, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη γαλλική πρεσβεία.
Πέρα από το συντονισμό και την καλύτερη δυνατή συνεργασία που θα έχουν οι εθελοντικές ομάδες,
αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η άσκηση έχει στόχο, επίσης, να διδάξει τους επισκέπτες ποιες
είναι οι συνέπειες από μία φυσική καταστροφή για τον τόπο, αλλά και πώς μπορούν οι φορείς να
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτές.
Η οργάνωση της άσκησης από τη νομαρχία και το ΙΤΕ ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο και για
την εκτέλεσή της θα συμμετέχουν περισσότεροι από 20 φορείς και εθελοντικές οργανώσεις.
Η Βαγγελιώ Σχοιναράκη στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στη συνεργασία, που ξεκινάει
μεταξύ της νομαρχίας Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 'Ερευνας.
«Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τονίσαμε πως ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι
η συνεργασία με όλα τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης
και του νομού προς όφελος των πολιτών. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεργασία με το κορυφαίο
Ερευνητικό 'Ιδρυμα της χώρας και ίσως από τα σημαντικότερα της Ευρώπης», δήλωσε η νομάρχης
Ηρακλείου.
Ο πρόεδρος του ΙΤΕ Αλκιβιάδης Παγιατάκης τόνισε πως η άσκηση αυτή αποτελεί μία μοναδική
ευκαιρία για τη συνεργασία όλων των φορέων και τόνισε πως το ΙΤΕ μπορεί να στηρίξει τεχνολογικά
τους φορείς σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. 
Ο καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Αχιλλέας Γκίκας απ' την πλευρά του
επισήμανε πως πλέον και μία απλή γρίπη μπορεί να εξελιχθεί σε επιδημία, καθώς τα φάρμακα δεν
έχουν αποτελεσματικότητα και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι ο
τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η γρίπη των πτηνών. Δηλαδή η προσπάθεια ευαισθητοποίησης
των πληθυσμού για να μην επεκταθεί η επιδημία.
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