
ΣΤΗΛΕΣ Οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ & ΤΕΙ

ΟΔΗΓΟΙ

Αλλού τον περίμεναν. Αττική χτύπησε

5.9 ΦΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟΣ

Πιέζουν για συνάντηση με τον ερχομό Κλίντον
ο Συνάντηση των δύο πλευρών για το θέμα της Κύπρου 

επιδιώκουν οι Αμερικανοί. Χθες ο νέος συντονιστής του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τ. Γουέστον συναντήθηκε με τον Γ. 
Κρανιδιώτη.

Τα Ρίχτερ χτύπησαν σε 36 σημεία της Αττικής
ο Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε ο νομός Αττικής για 

να αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προκάλεσε η χθεσινή 
σεισμική δόνηση. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις 
προσπάθειες για την απελευθέρωση απεγκλωβισμένων, ενώ 
αποδείχτηκε ότι οι σοβαρότερες ζημιές παρουσιάστηκαν σε 
κτίρια που χτίστηκαν σε προσχώσεις.

Εικόνες Γιάλοβας σε Λιόσια. Μενίδι. Φιλαδέλφεια
ο Πολυκατοικίες κατέρρευσαν στην περιοχή του Μενιδίου, 

ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις 
στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Στρατιωτικός νόμος, πυρ στο ψαχνό. 1.000 νεκροί
ο Με επέμβαση στο Ανατολικό Τιμόρ προειδοποιεί ο ΟΗΕ, 

καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις των παραστρατιωτικών
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της ΕΛΕΝΗΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ

Μενίδι, Μεταμόρφωση, Ανω Λιόσια, Κάτω Κηφισιά, Ερυθραία, 
Περιστέρι, Νέα Φιλαδέλφεια, Πετρούπολη, Θρακομακεδονες, 
Ελευσίνα βρέθηκαν ξαφνικά στην κόκκινη γραμμή του Εγκέλαδου, 
ενώ τα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας κράτησαν καλά... Ο νομός 
Αττικής τέθηκε από το βράδυ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα 
τα νοσοκομεία της Αθήνας βρίσκονταν σε επιφυλακή και 36 σημεία 
στο νομό καταγράφτηκαν ως πληγείσες περιοχές που χρειάζονταν 
άμεση βοήθεια. Πρώτη προτεραιότητα για την Υπηρεσία που 
συντόνιζε τις προσπάθειες, την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 
ήταν όλη τη νύχτα και συνεχίζει να είναι και σήμερα ο 
απεγκλωβισμός των ανθρώπων κάτω από τα ερείπια σε 26 σημεία 
στην Αττική. Για τον σκοπό αυτό ρίχτηκαν όλες οι δυνάμεις της 
ΕΜΑΚ που υπάρχουν στην Αττική και αργά χθες το βράδυ έφτασαν 
80 άνδρες της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και 80 από το Ηράκλειο 
για να συνδράμουν στις προσπάθειες των συναδέλφων τους. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία Πολιτικής Προσπασίας κατέγραψε 15 σημεία 
στην Αττική που υπήρχαν άστεγοι και υπήρχε ανάγκη για αποστολή 
σκηνών. Μέχρι το βράδυ είχαν σταλεί 6.000 σκηνές σε διάφορες 
περιοχές της Αττικής, ενώ σε περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα 
(Μενιδι, Ανω Λιόσια, Μεταμόρφωση) στάλθηκαν γεννήτριες, 
εμφιαλωμένα νερά και τροφοδοσία κέτερινγκ. Ικανοποιημένος 
εμφανίστηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Φλωρίδης από την 
αντίδραση της κρατικής μηχανής για την αντιμετώπιση των πρώτων 
αναγκών. «Υπήρξε συντονισμός», δήλωσε στην "Ε", «υπήρξε σωστή 
ιεράρχιση των προβλημάτων και επικέντρωση των προσπαθειών στα 
σημεία αιχμής». Παρών από την πρώτη στιγμή στην Υπηρεσία 
Πολιτικής Προστασίας και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης 
Κατριβάνος, ο οποίος δήλωσε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε 
άμεση η ανταπόκριση της Υπηρεσίας και στη συνέχεια 
συντονίστηκαν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 
καταστροφών. Η Αθήνα... άντεξε, δήλωσε επίσης χθες και ο 
δήμαρχος Αθηναίων Δημήτρης Αβραμόπουλος, εννοώντας αυστηρά 
τα όρια του δήμου της Αθήνας, όπου οι ζημιές στα κτίρια δεν είναι 
μεγάλες. Ταυτόχρονα ο δήμαρχος έδωσε εντολή να παραμείνουν 
κλειστοί σήμερα όλοι οι Παιδικοί σταθμοί του δήμου για να 
εξεταστούν από ειδικούς μηχανικούς αν έχουν υποστεί ζημιές και αν 
μπορούν να λειτουργήσουν με ασφάλεια για τα παιδιά που 
φιλοξενούν. Επίσης έθεσε τη Δημοτική Αστυνομία στην υπηρεσία 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης και την Ομάδα Δέλτα του Δήμου 
(περίπου 200 άνδρες) στη διάθεση της Πυροσβεστικής. Δυστυχώς οι 
καταστροφές ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο 
επίκεντρο ήταν μεγάλες. Θρακομακεδονες, Τατόι, Μεταμόρφωση, 
Νέα Λιόσια παρουσίαζαν τις μεγαλύτερες ανάγκες για βοήθεια. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης 
για τον καταστροφικό σεισμό στην Αθήνα, χώρες όπως η Γαλλία, η 
Τουρκία, η Ρωσία και η Τσεχία δήλωσαν ότι είναι στη διάθεση της
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κυβέρνησης να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια.

*"Μας αιφνιδίασε το ξεχασμένο ρήγμα" του ΑΡΗ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ '

Σ

ε σκληρή δοκιμασία αντοχής και μάλιστα μακράς χρονικής διάρκειας 
μπήκε από χθες το απόγευμα ολόκληρη η Αττική, ύστερα από τη 
σεισμική δόνηση που αιφνιδίασε τους πάντες και προκάλεσε όχι μόνο 
ανθρώπινα θύματα αλλά και εκτεταμένες ζημίες.

Οσο ο χρόνος περνά, γίνεται όλο και πιο φανερό πως θα χρειαστούν 
μέρες για να αποτιμηθούν ολοκληρωτικά οι συνέπειες. Οσο γι' αυτό 
που αποκαλούμε φυσιολογικοί ρυθμοί, όλα θα εξαρτηθούν από την 
δραστηριότητα που θα επιδείξει ο κρατικός μηχανισμός και τον 
βαθμό συνεργασίας που θα πετύχουν τα σωστικά συνεργεία με τους 
πληγέντες.

Για ένα ξεχασμένο ρήγμα που δεν περίμενε κανείς να δώσει ανάλογο 
σεισμό, μίλησαν χθες τα απόγευμα τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης 
Σεισμικού Κινδύνου που συνεδρίασαν εκτάκτως στο υπουργείο 
ΠΕΧΩΔΕ. Μιλώντας εκ μέρους των μελών της επιτροπής, ο 
διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Γεώργιος 
Σταυρακάκης δήλωσε ότι η περιοχή δεν είχε δώσει σεισμούς μεγάλου 
μεγέθους. Με βάση αυτό, μπορεί κανείς να συμπεράνει με σχετική 
ασφάλεια ότι δεν θα υπάρξει και εξέλιξη με ισχυρότερο σεισμό από 
αυτόν που σημειώθηκε χθες στις 14.56. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων οι καθηγητές Κ. Μακρόπουλος, Δ. Παπανικολάου, 
Π.Καρύδης, Γ. Γκαζέτας και ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΤΕΕ) Κ. Λιάσκας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την καταστροφική σεισμική δόνηση που 
συνέβη στις 17 Αυγούστου στη βορειοδυτική Τουρκία, τα μέλη της 
Επιτροπής είχαν επισημάνει τον κίνδυνο να επηρεασθεί ο χώρος της 
Ελλάδας. Ζητούσαν μάλιστα να επανεξεταστεί η κατάσταση και 
συνιστούσαν σεισμική ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Σε πρόσφατη 
δήλωσή του μάλιστα στην «Ε» ο κ. Σταυρακάκης είχε δηλώσει 
ανήσυχος για το γεγονός ότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα 
χωρίς να σημειωθεί στην Ελλάδα σεισμός πάνω από 5 και 5, 5 Ρίχτερ.

Ο κ. Σταυρακάκης δήλωσε ότι το βασικό μέτρο προστασίας για τους 
πολίτες από εδώ και μπρος αφορά τα κτίρια. Ζήτησε δηλαδή να γίνει 
έλεγχος των κτιρίων διά γυμνού οφθαλμού και εφόσον διαπιστωθούν 
ρηγματώσεις στους τοίχους, να μην κατοικηθούν πριν γίνει αυτοψία 
από συνεργεία μηχανικών.

Από νωρίς το απόγευμα, το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ είχε δώσει στη 
δημοσιότητα δύο τηλέφωνα στα οποία μπορούν να απευθύνονται οι 
πολίτες και να ζητούν αυτοψία από συνεργεία μηχανικών. Τα 
τηλέφωνα είναι: 64.20.359 και 64.26.787.

Υπολογίζεται ότι έως χθες το βράδυ είχαν γίνει αυτοψίες σε 300 
κτίρια, ενώ 40 μηχανικοί του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ είχαν από την
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πρώτη στιγμή κινητοποιηθεί. Συνεχείς εξάλλου ήταν οι προσπάθειες 
να κινητοποιηθεί όλο το δυναμικό του ΠΕΧΩΔΕ, ενώ ζητήθηκε και η 
βοήθεια από ιδιώτες μηχανικούς προκειμένου να επισπευσθεί η 
διαδικασία των ελέγχων στατικότητας των κτιρίων.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κώστας Λιάσκας δήλωσε πάντως ότι τα κτίρια 
της Αττικής έδειξαν ικανοποιητική αντοχή απέναντι σε μία δόνηση 
που ήταν εντυπωσιακή, όχι τόσο ως προς το μέγεθος, όσο ως προς 
την ένταση. Ο κ. Λιάσκας δήλωσε ότι τα κτίρια που υπέστησαν 
σοβαρές ζημιές είναι κυρίως εκείνα που είναι μεγάλης ηλικίας και 
όσα έχουν χτιστεί πάνω σε προσχώσεις. Ζήτησε επίσης να ζητηθεί 
βοήθεια και από γειτονικά κράτη, για να αυξηθεί ο αριθμός των 
σωστικών συνεργείων δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
προέχει η ταχύτητα των επεμβάσεων.

Οι συσκέψεις συνεχίζονταν πάντως έως αργά στο υπουργείο 
ΠΕΧΩΔΕ, καθώς επιστήμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες 
προσπαθούσαν να εκτιμήσουν την κατάσταση. Τα μεγαλύτερα 
προβλήματα στη λειτουργία της πόλης προκλήθηκαν πάντως από τις 
ζημίες που υπέστη το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ, τα κέντρα υπερυψηλής τάσεως 
των 400 κιλοβόλτ στην Κουμουνδούρου και την Αχαρνών είχαν 
υποστεί ζημίες και έτσι το Λεκανοπέδιο Αττικής τροφοδοτείται εξ 
ολοκλήρου αλλά προσωρινά από τα δίκτυα των 150 Κιλοβόλτ. Η 
ΔΕΗ παρακαλεί τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση 
στα απολύτως απαραίτητα προκειμένου να μην υπάρξουν 
προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης όμως φαίνεται ότι είχαν 
συνέπειες στη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και 
τηλεπικοινωνιών. Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι μετά από εκτεταμένο 
έλεγχο του δικτύου ύδρευσης από εξειδικευμένα στελέχη της 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα σημαντικό πρόβλημα 
υδροδότησης στη μείζονα περιοχή της πρωτεύουσας. Σε ορισμένες 
περιοχές όμως παρουσιάζεται χαμηλή πίεση - γεγονός που οφείλεται 
σε διακοπές του ρεύματος που σταματούν τη λειτουργία των αντλιών 
οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές.

O OTE απέδωσε τις δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιών στην 
υπερφόρτωση των δικτύων. Ο οργανισμός υποστήριξε ότι δεν 
δημιουργήθηκε κανένα μείζον πρόβλημα, παρά μόνον μεμονωμένες 
περιπτώσεις τοπικών βλαβών, για την αποκατάσταση των οποίων 
έχουν κινητοποιηθεί τα συνεργεία. Σοβαρά ήταν τα προβλήματα έως 
το βράδυ και στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία ετέθησαν 
εκτός λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Στους δρόμους της Αθήνας δημιουργήθηκαν τεράστια κυκλοφοριακά 
προβλήματα από τα φανάρια που δεν λειτουργούσαν - γεγονός που 
ανάγκασε τις αρχές να εκπέμπουν συνεχώς συστάσεις για αποφυγή 
των άσκοπων μετακινήσεων. «Εμφραγμα» προκάλεσαν και τα τρόλεϊ, 
που ακινητοποιήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στους δρόμους 
της Αθήνας, ενώ διεκόπη και η κυκλοφορία του ηλεκτρικού 
σιδηροδρόμου αφού προηγουμένως είχαν αποβιβασθεί οι επιβάτες σε



σταθμούς.

Κανένα σοβαρό πρόβλημα δεν προκλήθηκε στο αεροδρόμιο, όπως 
ανακοίνωσε η Ολυμπιακή Αεροπορία. Ορισμένες καθυστερήσεις 
πτήσεων ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αργοπορημένης προσέλευσης 
κάποιων πληρωμάτων εξ αιτίας των κυκλοφοριακών προβλημάτων 
στους δρόμους. Ο έλεγχος που έγινε από μηχανικούς της ΟΑ και της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έδειξε ότι δεν υπάρχει κανένας 
κίνδυνος για τους επιβάτες και το προσωπικό.
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