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Συμμετοχή  στο  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα  «Κοινή  Διασυνοριακή
Συνεργασία  για  την  Διασφάλιση  των  Κοινωνιών  από  Φυσικές  και
Ανθρωπογενείς Καταστροφές /J-Cross/ Interreg GREECE – FYROM».

Τα μέλη του Ομίλου «Εκπαιδεύοντας Μικρούς Διασώστες στις Φυσικές
Καταστροφές» συμμετέχουν  στο  Πρόγραμμα  «Κοινή  Διασυνοριακή
Συνεργασία  για  την  Διασφάλιση  των  Κοινωνιών  από  Φυσικές  και
Ανθρωπογενείς  Καταστροφές  -  Joint Cross Border Cooperation for
Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters» / J-CROSS, το
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg
GREECE–FYROM και περιλαμβάνει μελέτη για:

α) Σχέδια εκκένωσης στις περιοχές που κινδυνεύουν από μεγάλο σεισμό με
λήψη μέριμνας και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που απαιτούν ειδικό
εξοπλισμό για την μεταφορά τους. 

β)  Αξιολόγηση  υφιστάμενων  σχεδίων  και  νέα  σχέδια  δράσεων  για  τον
μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών σε έργα κρίσιμων υποδομών όπως
ενεργειακές υποδομές (συμπεριλαμβανομένων αγωγών μεταφοράς αερίου),
φράγματα, δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές. 

γ) Βελτιστοποίηση του τρόπου λήψης αποφάσεων και της αξιοποίησης των
διαθέσιμων πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και την βοήθεια
που μπορεί να ληφθεί από άλλες περιοχές με την συνδρομή της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής προστασίας. 

δ)  Σχεδιασμός  και  υλοποίηση σεναρίων και  εκπαιδευτικών δράσεων για
διάφορες κατηγορίες πληθυσμού, όπως μαθητές, ηλικιωμένους, διασώστες,
μέλη εθελοντικών οργανώσεων, αιρετούς.

Σε  συνεργασία  με  την  Ειδική  Διασωστική  Ομάδα  Πολλαπλών
Αποστολών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων της Φλώρινας, τα μέλη του
Ομίλου  ενεπλάκησαν  στον  σχεδιασμό  και  στη  διενέργεια  μιας  μεσαίας
κλίμακας άσκησης (επί χάρτου και επί πεδίου) για την αντιμετώπιση των
διασυνοριακών κινδύνων ενός σεισμού.

Το σενάριο περιλάμβανε την εγκατάλειψη του σχολικού κτιρίου από τα
μέλη  του  Ομίλου  μετά  από  σεισμική  δόνηση  που  σημειώνεται  στην
περιοχή. Τα μέλη εγκλωβίζονται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου κι ενώ οι



υπόλοιποι  μαθητές  εκκενώνουν  τις  τάξεις  τους,  εκείνα  θα  πρέπει  να
εγκαταλείψουν το κτίριο με καταρρίχηση.     

Η άσκηση πεδίου είχε προγραμματιστεί να γίνει μέσα Μαρτίου παρουσία
αιρετών  της  Φλώρινας,  των  Σκοπίων,  εκπροσώπων  του  Α.Π.Θ  και  του
Αστεροσκοπείου Αθηνών,  αλλά δυστυχώς  με το  κλείσιμο των σχολείων
εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 δεν πραγματοποιήθηκε. 

Ωστόσο, η προετοιμασία και η εξάσκηση των μελών του Ομίλου σύμφωνα
με  το  σενάριο,  είχε  αρχίσει  σχεδόν  δύο  μήνες  πριν  με  τη  βοήθεια  των
μελών  της  Ειδικής  Διασωστικής  Ομάδας  Πολλαπλών  Αποστολών της
Λέσχης  Ειδικών  Δυνάμεων  της  Φλώρινας.  Μετά  την  πρώτη  τους
συνάντηση  https://ppf.edu.gr/activities/ethelontismos-os-protypo-zois,  τα  μέλη  του
Ομίλου επιδόθηκαν στην καταρρίχηση. 

Για τον λόγο αυτό, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, πρώτα πραγματοποίησαν
ειδικές  ασκήσεις  και  τεχνικές  καταρρίχησης  στο  γυμναστήριο  του
Σχολείου. 

https://ppf.edu.gr/activities/ethelontismos-os-protypo-zois


 



          



 



Όταν τα μέλη κατανόησαν την τεχνική της καταρρίχησης, περάσαμε στην
καταρρίχηση  από  τον  δεύτερο  όροφο  του  κτιρίου  του  Πειραματικού
Σχολείου.







Αξιολόγηση της δράσης

Η εμπειρία  που  αποκόμισαν  τα  μέλη  του Ομίλου από τη  συγκεκριμένη
δράση  ήταν  μοναδική!!!  Η  συνεργασία  μας  με  τα  μέλη  της  Ειδικής
Διασωστικής  Ομάδας  Πολλαπλών  Αποστολών  της  Λέσχης  Ειδικών
Δυνάμεων της Φλώρινας ήταν καθοριστική.   Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν
από τον επαγγελματισμό,  την  υπευθυνότητα  και  τη  φιλική διάθεση των
εκπαιδευτών,  οι  οποίοι  με  πολύ πάθος  μύησαν  τα μέλη του  Ομίλου  σε
τεχνικές επιβίωσης και αυτοπροστασίας σε πραγματικές συνθήκες.  

Η εκπαίδευση των μελών έλαβε και μια άλλη διάσταση, αφού ήρθαν σε
επαφή με ανθρώπους που διαπνέονται από τις αρχές του εθελοντισμού και
της κοινωνικής προσφοράς και εργάζονται άοκνα  για να συνδράμουν σε
οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Έτσι αποτέλεσαν ισχυρά πρότυπα για τα
παιδιά, αφού εκτός από τη φυσική δύναμη και τις τεχνικές ικανότητες που
διαθέτουν, χαρακτηρίζονται για το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που
τους διακατέχει.

Ιδιαίτερες  ευχαριστίες  στους  κυρίους:  Κοϊδη  Παναγιώτη,  Τοσουνίδη
Λάζαρο,  Κοϊδη Βασίλη,  Κοϊδη Νίκο,  Γκερτσάκη Δημήτρη,  Αλεξόπουλο
Χριστόφορο και Κυρατσού Αλέξανδρο.

Τέλος,  θέλουμε  να  κάνουμε  μια  ξεχωριστή  αναφορά  στον
Αντιπεριφερειάρχη  Αγροτικής  Ανάπτυξης  Δυτικής  Μακεδονίας  κ.
Βασίλειο  Άμπα,  ο  οποίος  με  πολύ  ενθουσιασμό  στάθηκε  αρωγός  στην
υλοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων του Ομίλου, φροντίζοντας για την
ένταξη  μας  στο  Πρόγραμμα  «Κοινή  Διασυνοριακή  Συνεργασία  για  την
Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές
-  Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural
and Man Made Disasters» /J-CROSS,  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg GREECE–FYROM.


