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Αποκαθίσταται ο Ναός του Ζάγκρεμπ μετά τον
σεισμό
Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Σερβίας

Η πρώτη φάση των εργασιών ανακαίνισης και αποκατάστασης
του

Ιερού

Καθεδρικού

Ναού

του

Ζάγκρεμπ

που

είναι

αφιερωμένος στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος ξεκίνησε αυτή
την εβδομάδα. Ο Ιερός Ναός υπέστη σοβαρές ζημιές στο
σεισμό που έπληξε την περιοχή τον περασμένο χρόνο, 22
Μαρτίου, ενώ η αποκατάστασή του πραγματοποιείται από τον
Καθηγητή Josip Galić και τους συνεργάτες του.
Τα έργα εκτελούνται σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που ορίζονται από το
Τμήμα Διατήρησης στο Ζάγκρεμπ, και αφού εντοπίστηκαν ρωγμές στους τοίχους
του ναού. Παράλληλα με την εκτέλεση της πρώτης φάσης αποκατάστασης,
βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία του έργου για την πλήρη ανακαίνιση.
Προβλέπονται επίσης μέτρα προστασίας για την οικοδόμηση των κτηρίων της
Εκκλησίας στο Ilica 7. Έχει εγκατασταθεί προστατευτικό ικρίωμα στην οδό
Preobraženska και βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την ανακαίνιση αυτού του
κτηρίου, το οποίο περιλαμβάνει τα γραφεία του Δήμου της Εκκλησίας, καθώς και
το Μουσείο και επισκοπικά γραφεία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Μαρτίου του 2020 ισχυρός σεισμός είχε πλήξει
το Ζάγκρεμπ και γενικότερα την Κροατία.
Ο
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Σερβικής

Ορθοδόξου

Εκκλησίας στο Ζάγκρεμπ, που αποτελεί τεράστια πολιτιστική κληρονομιά για την
Κροατία, υπέστη σοβαρές ζημιές από σεισμό που συνέβη το πρωί της Κυριακής, 22
Μαρτίου 2020, λίγα χιλιόμετρα μακρυά από την πρωτεύουσα, ενώ ακολουθήθηκε
από αρκετούς μετασεισμούς.
Συγκεκριμένα δύο ισχυροί σεισμοί ταρακούνησαν το Ζάγκρεμπ προκαλώντας
τεράστιες ζημιές. O πρώτος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Ινστιτούτο
ήταν

μεγέθους

5,3

βαθμών

της

Κλίμακας

Ρίχτερ

με

επίκεντρο

7χλμ.

βορειοανατολικά του Ζάγκρεμπ και σημειώθηκε στις 7:24 ώρα Ελλάδος.
Στο Διεθνές Πρακτορείο ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και τον Νικόλαο Ζαΐμη μίλησε τηλεφωνικά ο
Διάκονος του Καθεδρικού Ναού π. Ντράγκαν ο οποίος περιέγραψε όλα όσα
συνέβησαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Κροατίας.
«Στις 6:30 (τοπική ώρα) σημειώθηκε η πρώτη σεισμική δόνηση. Ο σεισμός έγινε
ιδιαίτερα αισθητός. Μάλιστα μάθαμε ότι ήταν έντασης 5,3 Ρίχτερ. Ακολούθησε και
άλλη σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και αρκετοί μετασεισμοί. Τα
περισσότερα κτήρια στο κέντρο του Ζάγκρεμπ είναι περίπου 150 χρόνων. Ο
Καθεδρικός μας ναός είναι κτίσμα του 1864. Αυτό είχε ως συνέπεια πολλά κτήρια
να υποστούν ζημιές. Ευτυχώς, εξωτερικά δεν είχαμε κάποιες σοβαρές ζημιές. Ο
κυρίως ναός όμως υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι τοιχογραφίες που βρίσκονται στην
αψίδα να φανταστείτε, έφυγαν από την θέση τους. Επίσης δίπλα από το ναό
βρίσκεται και το πνευματικό μας κέντρο το οποίο επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές.
Αναμένουμε τους ειδικούς των τεχνικών υπηρεσιών να βγάλουν το πόρισμα. Οι
μέρες που περνάμε είναι δυο φορές δύσκολες για εμάς, καθώς βρισκόμαστε και σε
περίοδο της έξαρσης του κορωνοϊού και όλα αυτά δυσκολεύουν την κατάσταση για
την άμεση καταγραφή των ζημιών έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε
άμεσα στην αποκατάστασή τους», μας ανέφερε ο π. Ντράγκαν.
Διαβάστε περισσότερα.

