05/03/2021

Δεν έχουν δηλωθεί ζημιές στις Μονές των
Μετεώρων
/ Επικαιρότητα

«Βυθίστηκε» 40 εκατοστά το έδαφος σε περιοχές κοντά στο
επίκεντρο του σεισμού στην Ελασσόνα μετά την πρώτη μεγάλη
δόνηση

των

6

Ρίχτερ

που

σημειώθηκε

την

Τετάρτη.

«Η προκαταρκτική επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων
δείχνει μια σημαντική εδαφική παραμόρφωση» λέει στα «ΝΕΑ»
ο

διευθυντής

Ερευνών

του

Γεωδυναμικού

Ινστιτούτου

Αθανάσιος Γκανάς, ο οποίος ανέλυσε τα δεδομένα μαζί με τους
συναδέλφους του Σωτήρη Βαλκανιώτη και Βαρβάρα Τσιρώνη.
«Παρατηρείται καθίζηση του εδάφους από πέντε έως 40 εκατοστά σε μια έκταση
μήκους περίπου 15 χιλιομέτρων και πλάτους 10 χιλιομέτρων. Πρόκειται για μια
ορεινή περιοχή που εκτείνεται δυτικά και νότια του Δαμασίου και της κοιλάδας
του

Τιταρήσιου

ποταμού,

περιλαμβάνει

τα

χωριά

Μεσοχώρι,

Βλαχογιάννη,

συνεχίζει νότια του Μεγάλου Ελευθεροχωρίου και φτάνει μέχρι το χωριό Ζάρκο
στα Τρίκαλα» προσθέτει.
«Η μέγιστη τιμή καθίζησης, που αγγίζει τα 40 εκατοστά, παρατηρείται στην

ορεινή περιοχή δυτικά του χωριού Δαμάσι και βόρεια του χωριού Ζάρκο».
Από το πρωί εξειδικευμένα συνεργεία ελέγχουν τα σπίτια, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν είναι κατοικίσημα ενώ από σήμερα κλιμάκια του Δήμου Λάρισας
ελέγχουν τα ιστορικά κτίρια και ναούς της πόλης.
Από το σεισμό προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και στην Καλαμπάκα και τα
Μετέωρα, όπου αποκολλήθηκαν βράχοι.
Την στιγμή της ισχυρής δόνησης περιέγραψε στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Μετεώρων, κ.
Θεόδωρος Αλέκος.
“Βρισκόμουν στο γραφείο μου στο Δημαρχείο. Την ώρα του σεισμού έπεσαν
κάποιες εικόνες, κάποια βάζα από το γραφείο μου, τα ηχεία του υπολογιστή. Ήταν
πιο ισχυρός ο σεισμός από τον προχθεσινό γιατί και οι δύο σεισμοί με βρήκαν στην
ίδια θέση οπότε μπορώ να συγκρίνω και να σας πω ποιος από τους δύο ήταν
ισχυρότερος. Το επίκεντρο του χθεσινού σεισμού ήταν πιο κοντά στην περιοχή
μας” είπε.
Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος “σημειώθηκαν κάποιες ζημιές στο ανατολικό
κομμάτι

του

Δήμου

στην

περιοχή

των

Τυμφαίων

που

γειτνιάζει

με

την

Βερδικούσσα, εκεί που ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Στα χωριά του Δήμου
Μετεώρων

Λογγά,

Γερκάρι,

Φλαμπουρέσι

και

Μαυρέλι

σημειώθηκαν”

όπως

επεσήμανε, “ρωγμές σε παλιές κατοικίες, ενώ οι κάτοικοι ξενύχτησαν στις
πλατείες και τα αυτοκίνητα”.
Πρόσθεσε δε ότι “στην πόλη της Καλαμπάκας αποκολλήθηκαν βράχοι, για πρώτη
φορά από τα Μετέωρα και κυρίως αποκολλήθηκαν από τον πιο ψηλό βράχο από την
Αϊά. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν κατοικίες και άνθρωποι γιατί οι βράχοι σταμάτησαν
στα πρώτα σπίτια της Καλαμπάκας. Ούτε στα Μοναστήρια των Μετεώρων έχουν
δηλωθεί ζημιές. Το οδικό δίκτυο δεν έχει πρόβλημα, καθώς τα κομμάτια από τα
βράχια έπεσαν σε δασώδη περιοχή”.

