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Μ
ία πολύ
ενδιαφέ
ρουσα
ενημερω

τική-επιστημονική
εκδήλωση είχαν την
ευκαιρία να
παρακολουθήσουν το
Σάββατο, 2
Νοεμβρίου στο
κατάμεστο Δημοτικό
Κινηματοθέατρο
Καρδίτσας,
εκατοντάδες
Καρδιτσιώτες. 

Οργανωτής της εκδήλω-
σης, που αφορούσε τη σει-
σμική δραστηριότητα και
τις φυσικές καταστροφές
στην περιοχή της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καρδί-
τσας, ήταν ο Σύλλογος των
Απανταχού Καρδιτσιωτών.
Ομιλητές στην εκδήλωση
ήταν οι δύο διακεκριμένοι
στο Πανελλήνιο αλλά και
σε διεθνές επίπεδο, Καρδι-
τσιώτες Καθηγητές των
δύο μεγαλύτερων Πανεπι-
στημίων της Χώρας, ο κ. Ευ-
θύμιος Λέκκας και ο κ.
Κων/νος Παπαζάχος.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με
το σύντομο χαιρετισμό του
Προέδρου του Συλλόγου
των Απανταχού Καρδιτσιω-
τών, κ. Κων/νου Κουσαή, ο
οποίος καλωσόρισε όλους
τους παρευρεθέντες Καρ-
διτσιώτες και ευχαρίστησε
τους δύο κορυφαίους Κα-
θηγητές-ομιλητές για την
άμεση ανταπόκρισή τους
στο κάλεσμα του Συλλό-
γου. Ο  κ. Κουσαής επεσή-
μανε τους δύο στόχους της
εν λόγω εκδήλωσης, αφε-
νός την ενημέρωση των πο-
λιτών, αφετέρου δε την
ενεργοποίηση και τον κα-
λύτερο συντονισμό των συ-
ναρμόδιων φορέων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας (τοπική αυτοδι-
οίκηση, σώματα ασφαλεί-

ας, εθελοντικές ομάδες)
για τα θέματα πολιτικής
προστασίας, σε περίπτωση
εμφάνισης οποιουδήποτε
φυσικού φαινομένου.

Στη συνέχεια, χαιρετι-
σμό προς το πολυπληθές
ακροατήριο των Καρδι-
τσιωτών, απηύθυναν ο Αντι-
περιφερειάρχης Καρδί-
τσας, κ. Βασίλειος Τσιάκος
και ο Δήμαρχος Καρδίτσας,
κ. Κων/νος Παπαλός, ο
οποίοι μεταξύ άλλων, τόνι-
σαν την ανάγκη συνεργα-
σίας της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης με τους επιστήμο-
νες για την καλύτερη δυνα-
τή πολιτική προστασία της
Καρδίτσας από ενδεχόμε-

νο σεισμό ή φυσικές κατα-
στροφές στο μέλλον.

Ο πρώτος ομιλητής της
εκδήλωσης, ο κ. Ευθύμης
Λέκκας, Καθηγητής του
Τμήματος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του
Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, που κατάγεται από το
Αμπελικό Καρδίτσας, έκα-
νε μία σύντομη αναδρομή,
από τα προϊστορικά χρόνια
έως και σήμερα, για τη γε-
ωδυναμική εξέλιξη στη Δυ-
τική Θεσσαλία εν γένει, και
ειδικότερα στην Καρδίτσα.
Αναφέρθηκε διεξοδικά
στους φυσικούς κινδύνους
που εγκυμονούν για την πε-

ριοχή της Καρδίτσας (σει-
σμοί, κατολισθήσεις, πλημ-
μύρες κλπ), ενώ παράλλη-
λα επεσήμανε τους τρό-
πους και τα μέτρα που
οφείλει να λάβει η Πολι-
τεία για την αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση όλων αυ-
τών των φυσικών φαινομέ-
νων. Μεταξύ των πολλών
σημαντικών που ανέφερε ο
κ. Λέκκας, ήταν και το γε-
γονός ότι η Περιφερειακή
Ενότητα Καρδίτσας κατα-
τάσσεται στους πρώτους
Νομούς της χώρας μας σε
κατολισθήσεις, για τις
οποίες μάλιστα δαπανών-
ται ετησίως πολλά εκατομ-
μύρια ευρώ, για την αποκα-

τάσταση των ζημιών (π.χ.
επισκευή οδικών δικτύων
κλπ) που προκαλούν αυτές
(οι κατολισθήσεις).   Την
ομιλία του ο κ. Λέκκας την
πλαισίωσε με πλούσιο οπτι-
κοφωτογραφικό υλικό από
την περιοχή της Καρδίτσας,
που καθήλωσε το Καρδι-
τσιώτικο ακροατήριο.

Στη συνέχεια το λόγο
έλαβε ο δεύτερος ομιλη-
τής της εκδήλωσης, ο Σμο-
κοβίτης Καθηγητής του
Τμήματος Γεωλογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, κ.
Κων/νος Παπαζάχος, ο
οποίος, με την πολύ μεστή
του ομιλία, που παρακο-
λούθησαν με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον όλοι οι παρευρε-
θέντες Καρδιτσιώτες, ανα-
φέρθηκε στην ενεργό τε-
κτονική και τη σεισμικότη-
τα που εμφανίζει η περιοχή
της Καρδίτσας. Αρχικά, ο κ.
Παπαζάχος έκανε μία συ-
νοπτική παρουσίαση της
σεισμικότητας όλου του
Ελλαδικού χώρου και στη
συνέχεια εστίασε στην πε-
ριοχή της Θεσσαλίας και
πιο συγκεκριμένα στην πε-
ριοχή της Καρδίτσας. Ανα-
φέρθηκε διεξοδικά στους
μεγάλους σεισμούς των
Σοφάδων το 1954, του Βε-
λεστίνου το 1957 και του
Αλμυρού το 1980 και τις τε-
ράστιες καταστροφές που
άφησαν πίσω τους. Παράλ-
ληλα δε, εξήγησε στους
παρευρεθέντες Καρδι-
τσιώτες τις πιθανότητες οι
οποίες υπάρχουν για σει-
σμική δραστηριότητα στο
μέλλον στην περιοχή της
Καρδίτσας. Η ομιλία του κ.
Παπαζάχου, συνοδευόταν
επίσης από πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό.

Μετά τις πολύ ενδιαφέ-
ρουσες ομιλίες των δύο κα-
ταξιωμένων Καθηγητών,
σύντομη παρέμβαση στην 

Συνέχεια στη σελ.13...

Πολύ σημαντική εκδήλωσηa
Του συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα για τους σεισμούς

και τις φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Καρδίτσας και ευρύτερα της Θεσσαλίας

Ο Καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Καρδιτσιωτών, κ. Κων/νος Κουσαής 
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Συνέχεια από σελ.12...

εκδήλωση έκανε ο κορυ-
φαίος Καρδιτσιώτης Ομότι-
μος Καθηγητής Σεισμολο-
γίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, κ. Βασίλειος Παπαζά-
χος, ο οποίος, μεταξύ άλ-
λων σημαντικών, ανέφερε
ότι στην επιστήμη της σει-
σμολογίας σήμερα δεν
μπορεί να γίνει βραχυπρό-
θεσμη πρόβλεψη για τους
σεισμούς αλλά μεσοπρόθε-
σμη. Τόνισε δε την ανάγκη
ελέγχου όλων των δημο-
σίων κτιρίων (σχολείων,
δημ. υπηρεσιών κλπ) από
την Πολιτεία και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, ως μέτρο
πρόληψης για την αντιμε-
τώπιση ενδεχόμενων κατα-
στροφών και την ελαχιστο-
ποίηση ανθρώπινων απω-
λειών από το φαινόμενο
του σεισμού.

Ακολούθησαν πολύ εν-
διαφέρουσες ερωτήσεις
του ακροατηρίου (μηχανι-
κών, γεωλόγων κλπ) προς
τους δύο ομιλητές, που
αφορούσαν την στατικότη-
τα και την αντοχή των
φραγμάτων των λιμνών του
Νομού μας (Λίμνης Πλα-
στήρα και Σμοκόβου) σε
περίπτωση σεισμού, την
ετοιμότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε περιπτώ-
σεις φυσικών φαινομένων,
τον τρόπο οικοδόμησης στο
Νομό Καρδίτσας, βάσει του
νόμου για τις προδιαγρα-
φές αντισεισμικών κατα-
σκευών κ.α. Σύντομες και
πολύ ενδιαφέρουσες πα-
ρεμβάσεις, επίσης, έκαναν
οι Δήμαρχοι Καρδίτσας και
Σοφάδων, κ.κ. Παπαλός
και Παπαδόπουλος, κυρίως
για τα θέματα λήψης μέ-
τρων εκ μέρους των Δήμων

σε περιπτώσεις σεισμού
και λοιπών φυσικών κατα-
στροφών.

Σημειώνεται επίσης, ότι
σε όλους όσους παρευρέ-
θησαν στην εκδήλωση δια-
νεμήθηκε από τον διοργα-
νωτή Σύλλογο των Απαντα-
χού Καρδιτσιωτών ειδικός
φάκελος, ο οποίος περιεί-
χε ενημερωτικό σημείωμα
για την εκδήλωση, τις περι-
λήψεις των εισηγήσεων
των δύο ομιλητών, καθώς
και ειδικό έντυπο υλικό του
Οργανισμού Αντισεισμικής
Προστασίας και Σχεδια-
σμού για τα μέτρα που πρέ-
πει να λαμβάνει ο πολίτης
πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά το σεισμό.

Όλοι οι Καρδιτσιώτες
που παρευρέθηκαν ήταν
ενθουσιασμένοι με το πε-
ριεχόμενο της εκδήλωσης,
ζητώντας από το Σύλλογο

των Απανταχού Καρδιτσιω-
τών να συνεχίσει να πραγ-
ματοποιεί παρόμοιες εκδη-
λώσεις, ενημερωτικού και
επιστημονικού περιεχομέ-
νου που αφορούν την Καρ-
δίτσα.

Τη σημαντική αυτή εκδή-
λωση παρακολούθησαν με-
ταξύ του πλήθους των Καρ-
διτσιωτών, ο Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος και Φανα-
ριοφερσάλων, κ.κ Κύριλ-
λος, οι Βουλευτές Καρδί-
τσας, Κων/νος Τσιάρας,
Ασημίνα Σκόνδρα και Νικό-
λαος Μιχαλάκης, εκπρό-
σωποι Βουλευτών της Θεσ-
σαλίας, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Καρδίτσας, κ. Βασί-
λειος Τσιάκος, η θεματική
Αντιπεριφερειάρχης Παι-
δείας & Πολιτισμού, Γεωρ-
γία Κόκκαλη-Κουβέλη, ο
εντεταλμένος Περιφερει-
ακός Σύμβουλος σε θέμα-

τα Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, κ. Καλομπάτσιος, ο
Δήμαρχος Καρδίτσας,
Κων/νος Παπαλός, ο Δή-
μαρχος Σοφάδων, Χαρά-
λαμπος Παπαδόπουλος,
εκπρόσωποι των υπολοί-
πων Δημάρχων του Νομού,
Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Καρδίτσας, Αντιδήμαρχοι
όλων των Δήμων της Καρδί-
τσας, Δημοτικοί Σύμβου-
λοι, εκπρόσωποι των σωμά-
των ασφαλείας, καθώς και
πλήθος εκπροσώπων πολι-
τιστικών, επιστημονικών
και εθελοντικών σωματεί-
ων και φορέων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καρδί-
τσας.

Η όλη εκδήλωση τέθηκε
υπό την αιγίδα της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Καρδί-
τσας και του Δήμου Καρδί-
τσας.

Άποψη του ακροατηρίου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας

Ο Ομότιμος Καθηγητής, κ. Βασίλειος Παπαζάχος Πανοραμική άποψη του ακροατηρίου των Καρδιτσιωτών στο Κινηματοθέατρο Καρδίτσας

Ο Καθηγητής, κ. Κων/νος Παπαζάχος


