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Την τελευταία εβδοµάδα (23-30) του Σεπτεµ-βρίου 2 µέλη Ο.Ε.Α. της Ε.Ε.Ρ. συµµετέχονταςσε 3µελή αντιπροσωπεία του ∆ΙΚΤΥΟΥ Εθε-λοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προ-στασίας µετέβησαν στο Τορίνο της Ιταλίας,προκειµένου να συµµετάσχουν σε εκπαίδευ-ση για τη «∆ιαχείριση καταστάσεων έκτακ-της ανάγκης στην Ευρώπη»  και σε ασκήσειςγια την αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµέ-νων και απεγκλωβισµό θυµάτων από τροχαίοατύχηµα σε σήραγγα. Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Ιταλικός ΕρυθρόςΣταυρός στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προ-γράµµατος pre-emergencies σε συνεργασίαµε την Ιταλική Πολιτική Προστασία καισυµµετείχαν εθελοντικές και κρατικές υπηρ-εσίες από Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία καιΡουµανία. Την Ελληνική αποστολή, τησυγκρότηση της οποίας είχε αναλάβει τοΙ.Μ.Ε. «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» σαν κύριος εταίρ-ος του προγράµµατος από την Ελληνική πλε-υρά, αποτελούσαν εκτός των SV1EM,SW1JRA των ΟΕΑ/ΕΕΡ  Σιµιτζή Τάσο τηςΟµάδας Σπηλαιοδιάσωσης της Σ.Ο.Ε., οικ.κ. Αντινοµάρχης Π.Π. Ν. Έβρου Κογιοµ-τζής Μιχάλης, ο κος Ουλιανούδης Ευθύµιοςπροϊστάµενος Π.Π. Ν. Έβρου, η καΠατσιώτη Ναταλία, εκπρόσωπος τηςΓ.Γ.Π.Π., ο πυραγός Παραλίκας Απόστολοςαπό το Αρχηγείο Π.Σ., ο κος ΒαλσάµηςΦρειδερίκος εκπρόσωπος Π.Π. της Περιφέρ-ειας Ιονίων Νήσων, οι κ.κ. Κανέλλος Κυριά-κος & Καλφούντζος Κώστας του ΣώµατοςΣαµαρειτών Ε.Ε.Σ.Η βάση που µας φιλοξένησε ήταν το Πολ-υδύναµο Κέντρο Κινητοποίησης του Ιταλι-κού Ερυθρού Σταυρού (C.R.I.), στην περ-ιοχή Settimo του Τορίνο. Την Κυριακή 23Σεπτεµβρίου ώρα 20:00 (τοπική ώρα) φθά-σαµε στο camp του (C.R.I.) Η επόµενηηµέρα ξεκίνησε µε ενηµέρωση για τηνάσκηση, που θα ακολουθούσε το ίδιο βράδυστο τούνελ του Mont Blanc, το οποίοβρίσκεται 200χλµ βορειότερα, στα σύνοραΙταλίας – Γαλλίας.Η άσκηση ξεκίνησε στις 20:00 και καθ’ όλητην διάρκεια το τούνελ ήταν κλειστό. Τοσενάριο ήταν το ακόλουθο: Αυτοκίνητο µετέσσερις επιβάτες συγκρούστηκε µετωπικά

µε δεύτερο όχηµα εξ αιτίας καρδιακής προ-σβολής του οδηγού του πρώτου οχήµατος.Στο ίδιο ρεύµα κυκλοφορίας µε το δεύτεροόχηµα τρίτο αυτοκίνητο, το οποίο δεν τηρ-ούσε την απόσταση ασφαλείας (150µ),συγκρούστηκε στο πίσω µέρος του. Στο 3οεπέβαιναν 5 άτοµα. Ενάµιση λεπτό µετά τοσυµβάν κατέφθασαν τα πρώτα οχήµατα απότην Ιταλική οµάδα διάσωσης και σε 2 λεπτάαπό την Γαλλική. Συνολικά συµµετείχαν 12πυροσβεστικά οχήµατα και 5 ασθενοφόρα.Η διακοµιδή του πρώτου τραυµατία έγινε σε29 λεπτά και του τελευταίου 57 λεπτά µετάτο συµβάν. Ακολούθησε δείπνο από τηνεταιρία διαχείρισης σε εστιατόριο έξω απότο τούνελ και ακολούθησε επιστροφή στοCamp.Η αξιολόγηση της άσκησης πραγµατοποιήθη-κε την επόµενη µέρα το απόγευµα µετά απόπρωινή ξενάγηση στο κέντρο του Τορίνο.Η άσκηση αντιµετώπισης πληµµυρικών φαι-νοµένων πραγµατοποιήθηκε στην επαρχίατης Alessandria, περιοχή Ovada και την επα-ρχία του Asti, περιοχή Caneli 150χλµ ΒΑ τουΤορίνο. Το πρόγραµµα εκτός των δύο ασκή-σεων περιλάµβανε και προσοµοιώσεις γιαfloods emergency σε δοκιµαστικό πρόγραµ-µα στον υπολογιστή. Την Τετάρτη 26Σεπτεµβρίου οι οµάδες χωρίστηκαν στα δύογια τις ανάγκες της άσκησης. Εκείνη την ηµέρα η στάθµη των ποταµών σεεκείνα τα σηµεία άρχισε να ανεβαίνει σταδια-κά. Η πρώτη οµάδα µετέβη στην περιοχή τουCaneli, όπου είχε ως αποστολή, αφού ενηµε-ρώθηκε από το τοπικό κέντρο πολιτικής προ-στασίας, να προστατεύσει ένα γηροκοµείοχρησιµοποιώντας µία νέα τεχνολογία αναχω-

µάτων: Φουσκωτούς κυλίνδρους µήκουςδέκα µέτρων και διαµέτρου ενός, οι οποίοιτοποθετούνται σε επικίνδυνα για υπερχείλισησηµεία. Εµείς µε τη δεύτερη οµάδα µεταβήκαµεστην πόλη Ovada όπου παρακολουθήσαµετην όλη διαδικασία της κινητοποίησης τουµηχανισµού της πολιτικής προστασίας στοτοπικό κέντρο επιχειρήσεων (C.O.M. 16) τηςπόλης. Εκεί συναντηθήκαµε µε τους 2 ραδιο-ερασιτέχνες χειριστές του τηλεπικοινωνια-κού κέντρου (IZ1JXP Fabio & I1EIXGiovanni) και ενηµερωθήκαµε για τις διαδι-κασίες και τον εξοπλισµό που χρησιµοποι-ούν. Ποµποδέκτες V-UHF, ένας για κάθευπηρεσία και εφεδρικός ποµποδέκτης H.F.Θάλαµος επιχειρήσεων επαρχίας Alessandria162.325 MHz shift: -4600 ctcss: 114,8 HzΠολιτική Προστασία Ovada 160.800 MHzshift: -4600 ctcss: 156,7 Hz  TransponderIRDUM (Ham) 145.212,5 MHz input,435.212,5 MHz output  Τοπική επικοινωνίαVHF 145.450 MHz & 145,500 MHz Στη συνέχεια παρακολουθήσαµε τις διαδι-κασίες για την προστασία από την υπερχείλισητου ποταµού ενός παρόχθιου εργοστασίου,όπου αποθηκεύονται τοξικά υλικά, µε τοποθέτ-ηση συστοιχιών σάκων κυβικού σχήµατος1×1×1, που στην συνέχεια γεµίζονταν µε άµµο.Στο σηµείο είχε εγκατασταθεί µέσα σε Vanτοπικό τηλεπικοινωνιακό κέντρο της ΠολιτικήςΠροστασίας, το οποίο ρυµουλκούσε πλήρητηλεπικοινωνιακή µονάδα, αποτελούµενη απόαυτόνοµο σύστηµα µετάδοσης ήχου-εικόναςµέσω δορυφόρου, αναµεταδότη VHF, µονάδαTETRA & ενσωµατωµένη γεννήτρια. Μιλάµεπια για σπατάλη εξοπλισµού…Οι επόµενες ηµέρες µέχρι το Σάββατο, ήταναφιερωµένες στην εκπαίδευση για ∆ιαχείρι-ση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µεεισηγητές από τον Ερυθρό Σταυρό, τηνΠολιτική Προστασία, το Πολυτεχνείο τουΤορίνο κλπ. Η ηµέρα έκλεισε µε παρουσία-ση από τις οµάδες που συµµετείχαν στοcamp. Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου, ηµέρααναχώρησης, πραγµατοποιήθηκε αξιολόγ-ηση των οµάδων που συµµετείχαν στηνεκπαίδευση.
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«Η καλή προετοιµασία περνάει µέσα από την ανάλυσητων προβληµάτων που συνδέονται µε µια συγκεκριµένη κατάσταση»


