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Ένα χρόνιο µετά τον καταστροφικό σεισµό...  

Απόγευµα της 12ης Ιανουαρίου και η
Άσπα, Ελληνίδα στέλεχος του Ο.Η.Ε.
ετοιµάζεται να µπει µε µία φίλη της, σε ένα
από τα λίγα super market της
πρωτεύουσας Port - au - Prince της Αϊτής.  
 
Ξαφνικά χτυπά το τηλέφωνό της,
κοντοστέκεται ενώ η φίλη της µπαίνει στο
κτίριο. ∆εν προλαβαίνει να αρχίσει την
συνοµιλία της και ένας τροµερός σεισµός
µεγέθους 7,0 R αρχίζει να σείει τα πάντα
και την ρίχνει στο έδαφος.  
 
Το super market µπροστά της καταρρέει

αµέσως ολοσχερώς όπως και το 80% των κτιρίων στην πρωτεύουσα της χώρας, παρασύροντας
στο θάνατο 230.000 ανθρώπους και 500.000 τραυµατισµούς, ενώ 3.000.000 άνθρωποι
επλήγησαν άµεσα από την καταστροφή.  
 
Υπεύθυνο για τον σεισµό ήταν το γειτονικό ρήγµα - το Enriquillo-Plantain Garden- ένα ρήγµα
οριζόντιας ολίσθησης στα νότια όρια της πόλης, µε µήκος πάνω από 70 χιλιόµετρα το οποίο είχε
ενεργοποιηθεί τελευταία φορά πριν 250 χρόνια.  
 
Η ιδιοµορφία του σεισµού της 12ης Ιανουαρίου 2010 ήταν ότι έπληξε ίσως την πιο φτωχή χώρα
του δυτικού ηµισφαίριου, µια χώρα µε τεράστια οικονοµικά προβλήµατα που σε µεγάλο βαθµό
τα δηµιούργησε η µόνιµη ακυβερνησία της, αλλά και η ασφυκτική πίεση των εύρωστων χωρών
της ∆ύσης που αρχικά δεν άφησαν και στη συνέχεια δεν την βοήθησαν να αναπτυχθεί
οικονοµικά και κοινωνικά. Ίσως γιατί η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που στάθηκε απέναντι στις
µεγάλες δυνάµεις και κήρυξε πρώτη την ανεξαρτησία της στις αρχές του 19ου αιώνα.  
 
Ο σεισµός δεν προκάλεσε µόνο τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και καταστροφή του δοµηµένου
ιστού της πρωτεύουσας και των υποδοµών. ∆ιέλυσε µε την βιαιότητα του τις όποιες υφιστάµενες
διοικητικές και κοινωνικές δοµές, προκαλώντας έτσι καίριο πλήγµα στην ούτως η άλλως
αδύναµη να διαχειριστεί την καταστροφή χώρα.  
 
Το προεδρικό µέγαρο καταστράφηκε, ο πρόεδρος αγνοείτο και τα 2/3 του υπουργικού
συµβουλίου αφανίστηκε. Παράλληλα τα λίγα νοσοκοµεία, οι ελάχιστοι πυροσβεστικοί σταθµοί
και τα τρισάθλια αστυνοµικά τµήµατα κατέρρευσαν, µε αποτέλεσµα ο αριθµός των θυµάτων να
αυξηθεί δραµατικά, µέρα µε την ηµέρα. Υπολογίζεται ότι 2.000-4.000 άνθρωποι πέθαιναν κάθε
24ώρο µετά τον σεισµό.  
 
Η πρωτεύουσα είχε µετατραπεί σε ένα σωρό ερειπίων και τα φαινόµενα βίας και λεηλασίας είχαν
πάρει µορφή χιονοστιβάδας. Μάταια οι άντρες του Ο.Η.Ε. προσπαθούσαν να επιβάλουν την τάξη
αφού πρώτα και οι ίδιοι έπρεπε να αποβάλουν το σοκ από την καταστροφή και ιδίως από την
απώλεια 400 δικών τους συναδέλφων που ενταφιάστηκαν από την κατάρρευση των
ξενοδοχείων που διέµεναν.  
 
Βασικά είδη διατροφής, νερό και είδη πρώτης ανάγκης δεν υπήρχαν ενώ τα πτώµατα κάτω από
τα ερείπια δηµιουργούσαν µια αφόρητη κατάσταση η οποία απαιτούσε άµεσες λύσεις οµαδικών
ενταφιασµών ή ισοπέδωσης των κτιρίων.  
 

 ∆ηµοφιλείς Ειδήσεις

 Τους έπιασε στα... πράσα!

 Σπουδαία ανακάλυψη Κώου επιστήµονα

 Η «κηδεία» του Πολιτισµού στη Ρόδο

 Αρρωσταίνουν µε … ραντεβού

 ∆εκάδες οδηγοί στα «δίχτυα» της ΕΛ.ΑΣ.

 Οι τρεις νέοι αντιπεριφερειάρχες

 Η δίκη αστυνοµικών για βιασµό

 Κέρδισε το βραβείο καλύτερης

 Ληστεία για 45 ευρώ και τσιγάρα!

 Η επίδραση των κινητών στον... τουρισµό

 Πρόγραµµα TV - ( Συνεργασία µε  )

08:15  Μαραντόνα  
Αληθινή ιστορία σπανογαλλικής παραγωγής 
2008.  

08:25  Μιλώντας µε τον κηπουρό µου  
∆ραµατική κοµεντί Γαλλικής παραγωγής του 
2007.  

07:00  Πάνω στην ώρα  
Πρωινή ενηµερωτική εκποµπή ελληνικής 
παραγωγής 2009 - 2011  

07:00  Καληµέρα Ελλάδα  
Καθηµερινή ζωντανή ενηµέρωση µε τον 
Γιώργο Παπαδάκη και τον Στρατή Λιαρέλλη.  

07:00  Κοινωνία ώρα Mega  
Ενηµέρωση για την τρέχουσα επικαιρότητα 
από τον Γ. Οικονοµέα και τον ∆. Καµπουράκη.

07:30  Πρωινή µελέτη  
Ενηµερωτική – ψυχαγωγική εκποµπή µε την 
Ελεονώρα Μελέτη.  

09:30  Μίκυ Μάους - Παίζω και µαθαίνω
 
Παιδική σειρά κεινουµένων σχεδίων  

09:00  SUPERLEAGUE Ο.Π.Α.Π. 
2010/11  

09:00  novasports3  

09:30  ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ  

07:00  novasports7  

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
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Μέσα στην γενική κατάσταση του χάους η διεθνής βοήθεια έβρισκε πολύ δύσκολα τον δρόµο
προς την χώρα. Η προσφορά άµεσης ανθρωπιστικής βοήθειας δυσχεραινόταν αφάνταστα, από
το γεγονός ότι και οι τρεις κύριες πύλες εισόδου στην χώρα ήταν αδιάβατες.  
 
Το αεροδρόµιο του Port - au - Prince είχε αχρηστευτεί λόγω της κατάρρευσης του πύργου
ελέγχου και τα αεροπλάνα προσέγγιζαν µόνο στο διεθνές αεροδρόµιο της πρωτεύουσας της
∆οµινιακής ∆ηµοκρατίας που απείχε πάνω από 300 χιλιόµετρα.  
 
Η είσοδος όµως από την συγκεκριµένη χώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, γιατί από το σηµείο
εισόδου διερχόταν το σεισµικό ρήγµα, που είχε καταβυθίσει τη συνοριακή δίοδος στη λίµνη
Enriquillo.  
 
Τέλος, το λιµάνι της πρωτεύουσας και το µοναδικό της χώρας είχε καταστραφεί από
αλλεπάλληλες ρευστοποιήσεις και πλευρικές επεκτάσεις, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να
προσεγγίσουν έστω και µικρά σκάφη για βοήθεια.  
 
Μέσα σε αυτή την µοναδική αλλά και απελπιστική αποµόνωση η καταστροφή έπαιρνε τη µορφή
τραγωδίας για τα 3.000.000 κατοίκων της πρωτεύουσας της Αϊτής. Η αλληλεγγύη, η
αλληλοσυµπαράσταση, ο σεβασµός, η ασφάλεια, η κοινωνικότητα ήταν λέξεις χωρίς νόηµα για
ένα πλήθος το οποίο περιφερόταν εδώ και εκεί ως αγέλη, µε µόνο στόχο, να επιβιώσει άλλη µία
µέρα.  
 
Για τους επόµενους 12 µήνες, δηλαδή ως σήµερα, η πορεία αποκατάστασης παρουσιάζει
στασιµότητα κυρίως εξ αιτίας της αθέτησης των υποσχέσεων των οικονοµικά εύρωστων χωρών
να βοηθήσουν ουσιαστικά.  
 
Εκτιµάται ότι µόνο το 1/5 της συνολικής βοήθειας έχει διατεθεί µε αποτέλεσµα οι συνθήκες
διαβίωσης στην πρωτεύουσα Port - au - Prince να µην έχουν αλλάξει σχεδόν καθόλου και να
επιδεινώνονται περαιτέρω µε την εκδήλωση - όπως ήταν επόµενο - επιδηµίας χολέρας η οποία
προκάλεσε περισσότερα από 3.000 θύµατα στους τελευταίους 2 µήνες.  
 
Το σπουδαιότερο είναι ότι υπάρχει µια διάχυτη απαισιοδοξία για την µελλοντική πορεία της
αποκατάστασης και είναι σχεδόν βέβαιη η συνέχιση της υφιστάµενης τραγικής κατάστασης για
τα 8.000.000 Αιτών.  
 
Από όλες τις µεγάλες φυσικές καταστροφές που ευθύνονται τις τελευταίες δεκαετίες ο σεισµός
της Αϊτής θα παραµείνει ως µία από τις µεγαλύτερες µε σαφή κοινωνικό χαρακτήρα.  
 
Γράφει ο Ευθύµιος Λέκκας  
Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος στον Οργανισµό
Αντισεισιµικού Σχεδιασµού και Προστασίας  
 
e-mail: elekkas@geol.uoa.gr  
website: www.elekkas.gr  
  

Πηγή : Ροδιακή Το άρθρο διαβάστηκε 22 φορές   Share 
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Κάντε εγγραφή ή σύνδεση στην ιστοσελίδα µας, και σχολιάστε το άρθρο.  
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