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ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΡΟΣΑΙΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΙΜΟΤ»
«ΠΙΣΙ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» ΣΡΙΣΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2011
ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ
Κυρίεσ και Κφριοι,
Σο αρχαίο γνωμικό "το προλαμβάνειν κάλλιον του κεραπεφειν εςτί" επιβεβαιϊνεται μζςα
από τθν αποψινι θμερίδα, που διοργανϊνουν από κοινοφ το Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ
τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ρεκφμνθσ, το Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Ρεκφμνθσ και ο Οργανιςμόσ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ (ΟΑΠ).
Ο ςειςμόσ ωσ φυςικό φαινόμενο είναι, όπωσ μαρτυροφν και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, μια οδυνθρι πραγματικότθτα για τθ χϊρα μασ, που είναι από τισ πλζον ςειςμογενείσ του κόςμου
και θ πρϊτθ ςτθν Ευρϊπθ. Ο τόποσ μασ μάλιςτα, θ Κριτθ, πολφ ςυχνά πλιττεται από
ςειςμικζσ δονιςεισ, μόλισ χτεσ τα ξθμερϊματα ςειςμόσ τεςςάρων περίπου ρίχτερ, ζγινε
αιςκθτόσ ςτθν Ανατολικι Κριτθ. Όπωσ όλεσ οι φυςικζσ καταςτροφζσ ζτςι και ο ςειςμόσ
οφτε μπορεί να εκλείψει, οφτε να αποτραπεί. Αυτό όμωσ, που ζχουμε τθ δυνατότθτα να
ορί-ςουμε, είναι να είμαςτε ζτοιμοι ςε περίπτωςθ ςειςμοφ, να γνωρίηουμε πϊσ πρζπει να
αντι-δράςουμε για να προφυλαχτοφμε όςο το δυνατόν καλφτερα και να
ελαχιςτοποιιςουμε τισ ςυνζπειζσ του.
Εάν «θ γνϊςθ είναι δφναμθ» για τθν πορεία και εξζλιξθ του ανκρϊπου ςτθ ηωι, τότε «θ
γνϊςθ είναι προςταςία» για τον άνκρωπο ςε περίπτωςθ ςειςμοφ. Η άγνοια ςε τζτοιεσ
κρίςιμεσ ςτιγμζσ υποδαυλίηει τον πανικό, που οδθγεί ςε λανκαςμζνεσ κινιςεισ με μοιραίο,
τισ περιςςότερεσ φορζσ, αποτζλεςμα. Για αυτό οφείλουμε όλοι μασ, τόςο ςε επίπεδο
ςυλλογι-κό όςο και ατομικό να γνωρίηουμε τι πρζπει να κάνουμε ΠΡΙΝ, ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
και ΜΕΣΑ το ςειςμό.
Βάςει αυτισ τθσ κεμελιϊδουσ αρχισ τθσ αντιςειςμικισ προςταςίασ διοργανϊνουμε ςιμερα
μαηί με το Διμο Ρεκφμνθσ και τον ΟΑΠ αυτι τθν θμερίδα για τουσ πολίτεσ του Ρεκφμνου
με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςι τουσ για ζναν ςυχνό αλλά και απρόβλεπτο
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επιςκζπτθ, το ςειςμό. Οι δφο εκλεκτζσ ομιλιτριεσ και ςτελζχθ του ΟΑΠ, κυρίεσ Γκουντρομίχου και Κοφρου κα μασ ενθμερϊςουν για το ςειςμό και τα μζτρα προςταςίασ, ενϊ ςτθ
ςυνζχεια το Σμιμα Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ρεκφμνθσ και το
Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Ρεκφμνθσ κα μασ παρουςιάςουν το αποτζλεςμα
μιασ δουλειάσ ετϊν. Σο χάρτθ με τουσ χϊρουσ καταφυγισ και καταυλιςμοφ ςτθν πόλθ του
Ρεκφμνου. Ο χάρτθσ αυτόσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει και υπόμνθμα με οδθγίεσ για πριν –
κατά τθ διάρκεια – και μετά το ςειςμό, κα διατεκεί απόψε ςε όλουσ εςάσ και ςτθ ςυνζχεια
ςε ςχολεία και υπθρεςίεσ του Ρεκφμνου.
ασ ευχαριςτοφμε για τθν παρουςία ςασ ςε αυτι ουςιαςτικι και χριςιμθ ενθμερωτικι εκδιλωςθ.

