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Λέκκας: Τα 6,3 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος
σεισμός
/ Επικαιρότητα

Την

εκτίμηση

ότι

ήταν

ο

κύριος

σεισμός

αυτός

που

σημειώθηκε στις 12.24 το μεσημέρι νότια της Ιεράπετρας,
εξέφρασε ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος
Λέκκας. Σημείωσε πάντως ότι θα πρέπει να περιμένουμε δύο
ακόμη 24ωρα να δούμε την μετασεισμική ακολουθία.
Στην ίδια εκτίμηση προέβη και ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού
Ινστιτούτου Γεράσιμος Χουλιάρας ο οποίος θεωρεί πολύ πιθανό έναν παρόμοιο
σεισμό του ίδιου μεγέθους ή λίγο μικρότερο.
Η ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12.24 με επίκεντρο 23
χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου Λασιθίου, σύμφωνα με ηλεκτρονική καταγραφή

του γεωδυναμικού Ινστιτούτου στην Αθήνα. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8,2
χιλιόμετρα

με

επίκεντρο

την

υποθαλάσσια

περιοχή

νοτιοανατολικά

της

Ιεράπετρας. Στις 12:36 σημειώθηκε μετασεισμός 4 Ρίχτερ από τον μεγάλο σεισμό
ανατολικά της Ζάκρου.
Αποκαθίστανται τα προβλήματα από τις κατολισθήσεις στον Δήμο Σητείας, που
προκάλεσε ο σεισμός
Η σεισμική δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση ενός μικρού νέου στον Ξερόκαμπο
Σητείας. Ο ναός του Αγίου Νικολάου ήταν στη θέση Φαρμακοκέφαλο, όπου
βρίσκεται και ο αρχαιολογικός χώρος της Ζήρου. Ο σεισμός που έγινε έντονα
αισθητός και είχε διάρκεια, προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα του Ξηρόκαμπου,
καθώς έπεσαν ράφια και προϊόντα, ενώ σύμφωνα με την πρόεδρο της Τοπικής
Κοινότητας Ζήρου Αλεξάνδρα Παπαθανασάκη, έχουν υπάρξει αναφορές για
κατολισθήσεις βράχων σε διάφορα σημεία της περιοχής.
Ιδιαίτερα αισθητή σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο
και Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση. Λίγα λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,3
Ρίχτερ ανατολικά της Ζάκρου στην Κρήτη, σημειώθηκε νέα σεισμική δόνηση 4,5
Ρίχτερ με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου και συγκεκριμένα
στις 12:32. Είχε εστιακό βάθος 12,5 χιλιόμετρα.
Αναστάτωση στην ανατολική Κρήτη από τα 6,3 Ρίχτερ – Στον δρόμο οι
κάτοικοι, στις αυλές των σχολείων οι μαθητές
Αναστάτωση επικράτησε στην ανατολική Κρήτη, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση
που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 12:30 με επίκεντρο θαλάσσιο χώρο,
νοτιοανατολικά της Ζάκρου, η οποία σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε
μέγεθος 6,3 Ρίχτερ. Πολίτες βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να βρουν ένα
ανοιχτό σημείο για να προστατευθούν, ενώ ακόμη και στο Ηράκλειο διευθυντές
των σχολείων, ζήτησαν από τους μαθητές να βγουν από τις αίθουσες.
Σε επαγρύπνηση βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, για τον εντοπισμό
πιθανών προβλημάτων ή καταστροφών, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει υπάρξει
κάποια καταγεγραμμένη αναφορά.
Αισθητός και στο Ρέθυμνο ο σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
Κανένα πρόβλημα δεν έχει αναφερθεί στους αρμόδιους φορείς του Ρεθύμνου, με
την πολιτική προστασία και τα συνεργαζόμενα σώματα να βρίσκονται σε διαρκή
επιφυλακή. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή,
υπήρξε άμεση επικοινωνία με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης του νομού «…και όπως

μας αναφέρθηκε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα ήθελαν όμως να πω στους
συμπολίτες μου ότι οφείλουν να παρακολουθούν τις οδηγίες από πλευράς της
πολιτικής προστασίας σχετικά με μέτρα προστασίας από τους σεισμούς, τα οποία
αφορούν όλη την Κρήτη». Η κ. Λιονή, ανέφερε πως έχουν γίνει πολλές επισκέψεις
σε σχολικές μονάδες και μαζί με τους εκπαιδευτικούς οι μαθητές έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα αντισεισμικής προστασίας και τα σχετικά με την
προσωπική τους ασφάλεια. «Είναι σημαντικό οι πολίτες από μόνοι τους να
ελέγξουν τα σπίτια τους, τα μπαλκόνια και τις πυλωτές, ώστε να διαπιστώσουν
τυχόν ρωγμές ή άλλα θέματα και προβλήματα που θα έπρεπε να αναφέρουν στις
υπηρεσίες».
Ευθ. Λέκκας: Καμία σχέση ο σημερινός σεισμός ανατολικά της Ζάκρου με
αυτόν του Αρκαλοχωρίου
Ο σημερινός σεισμός 6,3 Ρίχτερ ανατολικά της Ζάκρου δεν συνδέεται με τον
σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι. Προέρχονται από δύο διαφορετικά κέντρα,
όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής και
πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.
Ο καθηγητής εξήγησε ότι πρόκειται για έναν επιφανειακό και αβαθή σεισμό, που
έγινε αισθητός σε μεγάλη έκταση στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την ευρύτερη
περιοχή.
Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, το επίκεντρο του σημερινού σεισμού είναι 80 χιλιόμετρα
μακριά από αυτόν του Αρκαλοχωρίου και προέρχεται από διαφορετικό κέντρο.
«Υπάρχει μια διέγερση στον ευρύτερο χώρο της Κρήτης», δηλώνει ο
σεισμολόγος του ΑΠΘ Β. Καρακώστας για τη νέα σεισμική δόνηση 6,3
Ρίχτερ
Τη νέα ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που
σημειώθηκε στις 12:24 το μεσημέρι σε θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Κρήτης
παρακολουθούν οι σεισμολόγοι του Σεισμολογικού Σταθμού του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Ο

καθηγητής

Σεισμολογίας

Αθηναϊκό/Μακεδονικό

του

Πρακτορείο

ΑΠΘ

Βασίλης

Ειδήσεων

πως

Καρακώστας
ο

δήλωσε

συγκεκριμένος

στο

σεισμός

«βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικότερα από τους
σεισμούς στο Αρκαλοχώρι, εκεί όπου συνεχίζεται έως και σήμερα η μετασεισμική
ακολουθία. Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των δύο, είναι διαφορετικό ρήγμα,
αρκετά μακριά και δεν μπορούμε να συσχετίσουμε αυτούς τους δύο σεισμούς».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων του ΑΠΘ, ο σεισμός που έγινε στο
Αρκαλοχώρι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, δεν ήταν τόσο μεγάλος ώστε να
μπορέσει σε αυτή την απόσταση να προκαλέσει τη διέγερση ενός νέου ισχυρού
σεισμού. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Καρακώστας, φαίνεται πως υπάρχει «μια διέγερση
στον ευρύτερο χώρο».
Μετά

τον

ισχυρό

σεισμό

των

6,3

Ρίχτερ,

με

επίκεντρο

23

χιλιόμετρα

νοτιοανατολικά από τη Ζάκρο, ακολουθούν αρκετοί μετασεισμοί στον ίδιο χώρο,
με τον μεγαλύτερο έως αυτή τη στιγμή να καταγράφεται στα 4,4 Ρίχτερ.
Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Καρακώστα, στο Αρκαλοχώρι συνεχίζονται οι
μετασεισμικές δονήσεις, ορισμένες εκ των οποίων είναι κοντά στα 3 Ρίχτερ και
είναι αισθητές στους κατοίκους.
Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Σε εφαρμογή το σχέδιο
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης στην Κρήτη
Σε εφαρμογή τέθηκε άμεσα το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
και ‘Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με εντολή του
υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη,
λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
που σημειώθηκε σήμερα στην Κρήτη 23 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου
Λασιθίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο, από την πρώτη στιγμή, έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα όλες
οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
σεισμού, ενώ η 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του
Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, το ίδιο και όλες οι
δυνάμεις της Περιφέρειας.
Από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιούνται περιπολίες από επίγεια και
εναέρια μέσα για την επιτήρηση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Κρήτης, ενώ σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα
στην παραλιακή ζώνη για την πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι.
Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές, αναφέρονται μόνο
μικρές κατολισθήσεις σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου της Σητείας, ενώ έχει
καταρρεύσει μέρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο χωριό Ξερόκαμπος,
χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Οδηγίες προστασίας από σεισμούς https://www.civilprotection.gr/el/seismoi
Κύπρος: Αισθητός σε μεγάλο μέρος του νησιού ο σεισμός της Κρήτης σύμφωνα με

το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας
Ανακοίνωση εξέδωσε το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του υπουργείου Γεωργίας
της Κύπρου για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κρήτη. Όπως
σημειώνει η ανακοίνωση, «την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:24
καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός
μεγέθους M=6.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ».
Ο σεισμός είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Κρήτης
και 600 χιλιόμετρα δυτικά της Κύπρου, σημειώνει. Προσθέτει πως παρά τη μεγάλη
απόσταση του επικέντρου από την Κύπρο, ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός σε
μεγάλο μέρος του νησιού κυρίως από ενοίκους ψηλών κτιρίων. Ο σεισμός αυτός
εντάσσεται στα πλαίσια της σεισμικής δραστηριότητας του ανατολικού τμήματος
του Ελληνικού Τόξου. Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται από το
Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, καταλήγει.
ΑΠΕ ΜΠΕ

