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γείρει και η μία πάνω στην άλλη. Οι κάτοικοι, για να ζε-
σταθούν, είχαν ανάψει φωτιές στους δρόμους, κοντά 
στα συντρίμμια όπου γίνονταν οι έρευνες για τις δια-
σώσεις. Ολο αυτό είναι κάτι εξωπραγματικό και θεωρώ 
ότι κανείς δεν έχει δει ξανά κάτι αντίστοιχο. Η δική μας 
ομάδα επικεντρώθηκε καθαρά στην εύρεση ζωντανών. 
Είχαμε συμμετοχή σε τρία περιστατικά μαζί με τα τουρ-
κικά σωστικά συνεργεία. Συμμετείχαμε στον απεγκλω-
βισμό δύο αδελφών, οι οποίες βγήκαν από τα ερείπια 
σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Βγήκαν περπατώντας», 
αναφέρει στην «R».

Μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκε 
να αντιμετωπίσει ο Γ. Λάκιας ήταν ο πόνος των ανθρώ-
πων που στέκονταν δίπλα στα χαλάσματα «ψάχνοντας 
για ένα σημάδι ζωής». Οπως λέει, κατά τις έρευνες για 
τη διάσωση επιζώντων δύο εικόνες θα του μείνουν ανε-
ξίτηλες. Ενας ηλικιωμένος άνδρας, άνω των 85 ετών, κα-

θόταν στα μπάζα, πάνω σε ένα στρώμα, και 
απλά κοιτούσε γύρω του σαν χαμένος. Η 
δεύτερη εικόνα που θυμάται είναι αυτή των 
δύο παιδιών που έκαναν κούνια σε μια παι-
δική χαρά, δίπλα σε τρεις πεσμένες πολυκα-
τοικίες. Ηταν η απόλυτη αντίθεση. «Τα παι-
διά προσπαθούσαν, έστω και για λίγο, να 
βγουν από τη μαυρίλα που ζούσαν. Εκεί-
νη τη στιγμή, χαμογέλασα και είπα ότι, όσο 
υπάρχουν παιδιά, θα υπάρχει και ελπίδα». 

Υποδοχή ηρώων…
Την ευγνωμοσύνη του τουρκικού λαού προς 
τα ελληνικά σωστικά συνεργεία για το αξιο-
θαύμαστο έργο τους περιγράφει ο εθελο-
ντής της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, λέ-

 ΥΠΌ ΑΝΤΊΞΌΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ, τα σωστικά συνεργεία 
και οι εθελοντές συνεχίζουν να καταβάλλουν κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για τη διάσωση και άλλων εγκλωβι-
σμένων από τα ερείπια των χιλιάδων κατεστραμμένων 
κτιρίων σε Τουρκία και Συρία. Συγκεκριμένα, από πλευ-
ράς ελληνικής αποστολής επιχειρούν διασώστες από την 
ΕΜΑΚ, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, άτομα από το 
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, που συ-
νοδεύονται από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, τα οποία 
διεισδύουν στα συντρίμμια. 

«Αυτό που συνέβη στην Τουρκία δεν το χωρά αν-
θρώπινος νους. Δεν πιστεύω ότι κάποιος έχει ξαναδεί 
παρόμοια καταστροφή. Οσο πλούσια και αν είναι η ελ-
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γοντας χαρακτηριστικά ότι πλήθος κόσμου τούς υπο-
δέχθηκε σαν ήρωες και ξέσπασε σε χειροκροτήμα-
τα μόλις τους αντίκρισε. 

«Περπατώντας στο αεροδρόμιο της Κωνσταντι-
νούπολης, ήταν κάτι το μαγικό. Κάποια στιγμή, ση-
κώθηκαν όλοι οι άνθρωποι και μας χειροκροτού-
σαν. Οταν κατάλαβαν ότι είμαστε Ελληνες, μας 
αγκάλιαζαν και μας φιλούσαν. Μας ζητούσαν να 
βγούμε μαζί φωτογραφίες και συνεχώς μας ευχα-
ριστούσαν για τη βοήθεια που προσφέρουμε», 
σημειώνει ο Ελληνας εθελοντής. 

Ο απολογισμός
Θλίψη προκαλεί ο μακάβριος απολογισμός από τους 
φονικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία, καθώς μέ-
χρι την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών πλησίαζε 
τις 44.000. Οι διεθνείς οργανώσεις αρωγής εντείνουν 
τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν εκατομμύρια 
ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι μετά τον φονικό 
σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. 

Την ίδια στιγμή, σοκαριστικές είναι οι εκτιμήσεις του 
Τούρκου καθηγητή Γεωφυσικής Oβγκιούν Αχμέτ Ερ-
τζάν, που δήλωσε ότι, με βάση τα στοιχεία που έχει δώ-
σει το τουρκικό κράτος, κάτω από τα συντρίμμια του 
σεισμού που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία βρίσκο-
νται πάνω από 100.000 άνθρωποι. Εξ αυτών, υπολογί-
ζει ότι μόλις το 0,1% με 0,2% είναι ζωντανοί.

ληνική γλώσσα, δεν υπάρχουν λέξεις…», δηλώνει στη 
Realnews ο εθελοντής της Ελληνικής Ομάδας Διάσω-
σης Γιώργος Λάκιας, ο οποίος επιχειρούσε στην πόλη 
Αντιγιαμάν για τέσσερις ημέρες.

Οσα αντίκρισε θα χαραχθούν για πάντα στην ψυ-
χή του. Δύσκολα θα μπορέσει να ξεπεράσει τις εικόνες 
από τα θλιμμένα πρόσωπα που είχαν χάσει τους δικούς 
τους ανθρώπους, αλλά και τα κτίρια που είχαν πέσει σαν 
χάρτινοι πύργοι. 

 «Φτάσαμε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. 
Οι δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αρχικά, νομί-
ζαμε ότι βρισκόμασταν σε κάποιο σκηνικό ταινίας, κα-
θώς δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να έχει γίνει έτσι μια πό-
λη. Είδαμε πεσμένα κτίρια και πολυκατοικίες να έχουν 

φικό σεισμό αναμένεται να φα-
νεί χρήσιμη και στην περίπτω-
ση της χώρας μας. 

 «Διατρέξαμε όλη την περιο-
χή των 600 χλμ. με τον κ. Καρύ-
δη και με τους συνεργάτες μας, 
από τη Λαττάκεια της Συρίας 
μέχρι τη Γαλάτεια της Τουρκί-
ας. Είδαμε ένα ατελείωτο δρά-
μα σε μεγάλη έκταση και κλί-
μακα. Η επιχείρηση ήταν δύ-
σκολη και η καταστροφή που 
διαπιστώσαμε τερατώδης, θα 
έλεγα ότι είναι σχεδόν τρεις 
φορές μεγαλύτερη από αυτή 
που προκάλεσε ο σεισμός του 
1999 στην Κωνσταντινούπο-
λη. Το υλικό που συγκεντρώ-
σαμε για τις βλάβες στα κτίρια 
αλλά και για τις γεωλογικές με-
ταβολές είναι πολύ σημαντι-
κό και εμπλουτίζει τις γνώσεις 
μας για την αντιμετώπιση των 
φυσικών καταστροφών», λέει 
στην «R» ο κ. Λέκκας.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επι-
σημαίνει ότι «οι καταρρεύσεις 
οφείλονταν στη μη τήρηση και 
εφαρμογή των αντισεισμικών 
κωδίκων. Ο προβλεπόμενος 
τρόπος κατασκευής, η ποιότη-
τα των υλικών, ο σχεδιασμός, 
η επιμέλεια της κατασκευής, 
όλα αυτά καταστρατηγήθη-
καν. Στη χώρα μας δεν πρό-
κειται να δούμε τις εικόνες αυ-
τές του απόλυτου χάους. Αντί-
θετα, έχουμε σε ισχύ έναν πο-

λύ καλό αντισεισμικό κανονισμό».

«Αμμος και χαλίκι»
Συγκλονισμένος από τα όσα διαπίστωσε στις αυ-
τοψίες που πραγματοποίησε στο υλικό των κτι-
ρίων που κατέρρευσαν δηλώνει ο καθηγητής Π. 
Καρύδης στην «R». «Σε πολλές περιπτώσεις είδα 
ότι πολλά κτίρια, ειδικά τα καινούργια, είχαν χτι-
στεί σε περιοχές που ήταν πρώην μποστάνια, δη-
λαδή ποτιστικά αγροτικά χωράφια με τον υδρο-
φόρο ορίζοντα πολύ υψηλό. Πατούσαν ουσια-
στικά στο νερό με το έδαφος να βουλιάζει. Η 
θεμελίωση ήταν ανεπαρκέστατη. Ισως να κρα-
τούσε ένα διώροφο κτίριο, αλλά όχι ολόκληρη 
πολυκατοικία 12 και 14 ορόφων. Δεν υπήρχαν 
πέλματα, ήταν πραγματικό σοκ για εμένα που 
ασχολούμαι με την αντισεισμική θωράκιση των 
κτιρίων», αναφέρει ο Π. Καρύδης.

Από τις μελέτες που έγιναν προέκυψαν τέσσε-
ρις διαπιστώσεις. «Η πρώτη είναι ότι το μπετόν 
που είχε τοποθετηθεί διαλύθηκε σε σκόνη από 
άμμο και χαλίκι. Το χαλίκι δεν είχε κανένα ίχνος 
από τσιμέντο. Ηταν γυαλιστερό, δεν είχε κολ-
λήσει πάνω του τσιμέντο. Το ίδιο συνέβαινε και 
με τα σίδερα. Το έβλεπα και δεν το πίστευα…», 
λέει ο καθηγητής του ΕΜΠ. «Παράλληλα, οι δι-
ατομές των διαμήκων σιδήρων και υποστυλω-
μάτων ήταν εξαιρετικά μικρές. Με άλλα λόγια, 
τα σίδερα ήταν σε μικρό ποσοστό, εκτίμησα 
ότι ήταν γύρω στις 4-6 φορές λιγότερο από αυ-
τό που θα έπρεπε», εξηγεί ο Π. Καρύδης, προ-
σθέτοντας πως «είχαν επίσης χτίσει τα μπαλκό-
νια, τα είχαν μετατρέψει σε δωμάτια, προφα-
νώς για να καλύψουν τους συντελεστές δόμη-
σης. Αυτά λειτούργησαν καταστροφικά». Η τέ-
ταρτη διαπίστωσή του αφορά τη μορφή των 
σεισμικών δονήσεων. «Η κατακόρυφη σεισμι-
κή συνιστώσα ήταν η δεσπόζουσα. Ηταν αυτή 
που κυριάρχησε στην κίνηση και αυτή που πέ-
ταξε τα κτίρια πάνω και τα προσγείωσε ανώμα-
λα, χωρίς να υπάρχει χρόνος ταλάντωσης του 
κτιρίου, ώστε να κερδηθεί χρόνος και να διαφύ-
γει ο κόσμος», επισημαίνει ο καθηγητής Αντισει-
σμικών Κατασκευών.
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