Σεισμός: Από αχαρτογράφητο ρήγμα η δόνηση των 5,9R– Τι προβληματίζει τους σεισμολόγους

O σεισμός των 5,9 Ρίχτερ το βράδυ της Πέμπτης στην πε-ριοχή της Ελασσόνας
προβληματίζει τους σεισμολόγους που μελετούν το φαινόμενο. ...

Όπως εξήγησε ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας «αυτόν τον σεισμό τον
έδωσε ένα ρήγμα που ήταν από το Mεσοχώρι και βόρεια».
«Το δεύτερο ρήγμα δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε χαρτογραφήσει. Ήταν «ένα ρήγμα
που δεν μπορούσαμε να το χαρτογραφήσουμε γιατί ήταν καλυμμένο από ποτάμιες
αποθέσεις» συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο αυτό που προβλημάτισε τους επιστήμονες είναι ότι ενώ
υπήρχε η μετασεισμική ακολουθία μετά τον σεισμό της Ελασσόνας των 6 Ρίχτερ
της Τετάρτης και η εκτίμηση ήταν ότι «όλα εξελίσσονταν ήρεμα, είδαμε να
ενεργοποιείται ένα άλλο τμήμα του ρήγματος».
Ερωτηθείς, μάλιστα, για το ενδεχόμενο μεγάλου μετασεισμού από τον σεισμό των
6 Ρίχτερ της Τετάρτης μετά και τον σεισμό της Πέμπτης απάντησε ότι «αυτό (σ.σ.
ο σεισμός της Πέμπτης) σημαίνει ότι δεν έχουμε δει τον μεγάλο μετασεισμό από
το ρήγμα στο Δαμάσι».
Σε νέα ερώτηση, δε, για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ρήγματος της Λάρισας
απάντησε ότι «πρέπει να δούμε την τεκμηρίωση για να δούμε τα σενάρια».
Όσον αφορά την εξέλιξη του φαινομένου ο κ. Λέκκας είπε ότι «φαίνεται πως η
εξέλιξη πάει προς τα βορειοδυτικά ευτυχώς σε μια περιοχή που δεν είναι
κατοικημένη και αποφεύγουμε τη διαδικασία να πάει προς τα νοτιοανατολικά στην
περιοχή της Λάρισας».
Παπαζάχος: Δύσκολη εβδομάδα με μετασεισμούς
Για δύσκολη εβδομάδα με μετασεισμούς μετά τους σεισμούς στην Ελασσόνα
προειδοποίησε ο καθηγητής σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος.
Ο κ. Παπαζάχος τόνισε, επίσης, για άλλη μια φορά την ανάγκη να μείνουν οι
κάτοικοι μακριά από τα σπίτια τους μετά τον και τον σεισμό των 5,9 Ρίχτερ το
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βράδυ της Πέμπτης.
«Όταν έχεις μετασεισμική ακολουθία σε εξέλιξη, γίνονται πολλές φορές πολύ
ισχυροί μετασεισμοί, οι οποίοι θα φέρουν ετοιμόρροπα κτίρια σε κατάρρευση, θα
προκαλέσουν νέους τραυματισμούς. Είδαμε χθες ανθρώπους να βγαίνουν από τα
σπίτια, χωρίς τα σπίτια να είναι κατάλληλα Για την επόμενη εβδομάδα πρέπει να
μείνουν εκτός σπιτιών.
Η επόμενη εβδομάδα θα είναι όλη δύσκολη. Δεν πρόκειται να ηρεμίσουμε»
σημείωσε, λέγοντας ότι το 75% των μετασεισμών γίνεται την πρώτη εβδομάδα
μετά τον ισχυρό σεισμό.
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Το φαινόμενο του «σεισμικού ζεύγους»
Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο στην Θεσσαλία παρατηρήθηκε ένα
φαινόμενο που ονομάζεται «σεισμικό ζεύγος».
Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook πρόκειται για ένα «σπάνιο φαινόμενο
στη Θεσσαλία» προσθέτοντας ότι «ο κίνδυνος δεν πέρασε».
Κατά τον ίδιο τόσο ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ της Πέμπτης όσο και ο σεισμός στην
Ελασσόνα των 6 Ρίχτερ της Τετάρτης που έγινε αισθητός σχεδόν σε όλη την
επικράτεια, «έχουν παρόμοιο μηχανισμό γένεσης, δλδ τρόπο μετακίνησης στο
ρήγμα».
«Αυτό σημαίνει ότι μάλλον προήλθαν από το ίδιο ρήγμα αλλά από διαφορετικά
τμήματά του» συμπληρώνει ο κ. Παπαδόπουλος.
Ο ίδιος προειδοποιεί, τέλος, ότι οι μετασεισμοί συνεχίζονται και θα συνεχιστούν,
συνεπώς ο κίνδυνος δεν πέρασε».
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