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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί επιβεβλημένη τη συνέχιση λειτουργίας του
Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης Ηφαιστείου
Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.)
Την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας και της ομαλής - πλήρους λειτουργίας του Μη
Κερδοσκοπικού Σωματείου με το όνομα Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης
Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.), με τη συνέχιση της χρηματοδότησής του, επισημαίνει
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει παίξει
από τον καιρό που ιδρύθηκε (1995) μέχρι σήμερα:
•

σε επιστημονικό επίπεδο, με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ερμηνεία
ενός πλήρους, πολυπαραμετρικού δικτύου παρακολούθησης της δράσης του
ηφαιστείου της Σαντορίνης συνεχώς και αδιαλείπτως, ως ο μοναδικός φορέας που
έχει αυτό το σκοπό αφού δεν υπάρχει οιοσδήποτε κρατικός φορέας που να ασχολείται
συστηματικά με αυτό.

•

σε θεσμικό επίπεδο, με την ενεργή συμμετοχή των επιστημόνων του στην Ειδική
Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης και στη σύνταξη
της μελέτης για τον ηφαιστειακό κίνδυνο και τα σενάρια εξέλιξης της κρίσης, που
απετέλεσε τη βάση για το Σχέδιο ΤΑΛΩΣ, το οποίο είναι πλέον νόμος του Ελληνικού
κράτους.

•

Σε κοινωνικό επίπεδο, με την οργάνωση σε ετήσια βάση εκδηλώσεων ενημέρωσης
των κατοίκων και αρχών για την πραγματική εκτίμηση του ηφαιστειακού κινδύνου

• Σε οικονομικό επίπεδο, με την καθοριστική συμβολή του στην έγκαιρη διάγνωση και
την επιτυχή διαχείριση της ηφαιστειακής κρίσης που εκδηλώθηκε το 2011-2012 με
τις άμεσες, σοβαρά τεκμηριωμένες ανακοινώσεις επί της σεισμικής έξαρσης
εκείνης της περιόδου, και επετεύχθη στο να μην επικρατήσει κλίμα πανικού για
επικείμενη έκρηξη του ηφαιστείου, με σίγουρα καταστροφικά αποτελέσματα τόσο
για τον ντόπιο τουρισμό όσο και για την εθνική οικονομία.
Το ΙΜΠΗΣ στελεχώνεται από επιστήμονες διεθνούς κύρους σε επιστημονικό και τεχνικό
επίπεδο που έχουν εγκαταστήσει, λειτουργούν και συντηρούν τα δίκτυα παρακολούθησης
του ηφαιστείου, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα δεδομένα τους, καθώς και από
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διακεκριμένα μέλη της Θηραϊκής κοινωνίας, από τους τομείς των Επιστημών και Τεχνών, τον
Επιχειρησιακό κλάδο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η άμεση και συνεχής χρηματοδότησή του ΙΜΠΗΣ είναι απαραίτητη για να καλύψει
αποκλειστικά τις ανάγκες αγοράς και συντήρησης εξοπλισμού και κάλυψης των
Τηλεπικοινωνιακών και διαχειριστικών τελών που αφορούν τη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου και του δικτύου παρακολούθησης, αφού τα μέλη λειτουργούν σε
ανιδιοτελή βάση (δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά απολύτως αμοιβή μέλους του
ΙΜΠΗΣ για τη δουλειά που προσφέρει στην παρακολούθηση του ηφαιστείου) και εντελώς
εθελοντικά, αφού δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση ή δέσμευση κανενός από αυτά να
λειτουργεί το ΙΜΠΗΣ.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι το Ινστιτούτο, με τη δράση του, θωρακίζει τη
Σαντορίνη με ένα αξιόπιστο σύστημα για την έγκαιρη πρόβλεψη επαναδραστηριοποίησης του
ηφαιστείου και η μη ανανέωση της χρηματοδότησης της λειτουργίας του αποτελεί ένα
σοβαρό επιστημονικό και επιχειρησιακό ατόπημα που οδηγεί νομοτελειακά στη διακοπή
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου και των δικτύων παρακολούθησης.
Μία τέτοια διακοπή υποθηκεύει την ασφάλεια κατοίκων του νησιού, αλλά και των
εκατομμυρίων επισκεπτών του απέναντι στον σεισμο-ηφαιστειακό κίνδυνο και αφήνει όλη
την τουριστική, οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της Σαντορίνης ακάλυπτη
απέναντι στους κινδύνους επαναδραστηριοποίησης του ηφαιστείου, αλλά και σε όποιες
σχετικές, ατυχείς ή ηθελημένες, ψευδείς φήμες. Για όλους τους παραπάνω λόγους
επιβάλλεται, το σύνολο των φορέων που εμπλέκονται με ή ωφελούνται από τη δράση του,
να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.
Από το
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