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Σ
υνολικά έξι άτομα χρειάστηκε να 
απεγκλωβισθούν από τις δυνάμεις 
της πυροσβεστικής στο Μεσοχώρι 
και την περιοχή της Μαγούλας, 

ύστερα από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρί-
χτερ που έπληξε τη Θεσσαλία το μεσημέρι 
της Τετάρτης.
Και οι έξι άτομα εγκλωβίστηκαν από κα-
τάρρευση τμήματος των σπιτιών τους.
Από την ισχυρή δόνηση, τουλάχιστον 30 
σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές στην 
περιοχή Μεσοχώρι του Δήμου Ελασσό-
νας από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ 
που σημειώθηκε σήμερα.
Οι περισσότερες από τις ζημιές που ση-
μειώθηκαν αφορούν πτώσεις τοίχων 
αλλά και σημαντικές ρωγμές. Οι κάτοικοι 
στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στους 
δρόμους και αναμένουν οδηγίες από τον 
Δήμο και την πολιτική προστασία.

ΕΛΛΑΔΑ

έως και τις 16 Μαρτίου, το εν λόγω μέτρο 
διαφοροποιείται. Συγκεκριμένα, σε όλες 
τις ‘κόκκινες» περιοχές, η κυκλοφορία 
των πολιτών παρατείνεται κατά μία ώρα, 
με την απαγόρευση να ισχύει πλέον από 
τις 19:00.

Οι ουρές θα κρίνουν το μέτρο
Το βασικό πρόβλημα που δημιουργή-
θηκε από την απαγόρευση κυκλοφορί-
ας στις 6 μ.μ. τα Σαββατοκύριακα ήταν 
ο συνωστισμός που αυτό προκάλεσε 
έξω από τα σούπερ μάρκετ. Το μειωμέ-
νο τους ωράριο σχημάτισε ουρές από 
κόσμο, ο οποίος έπρεπε να προλάβει 

Σ
τα νέα, πιο αυστηρά μέτρα εν μέσω 
lockdown που ανακοίνωσε ο υφυ-
πουργός Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος 

Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της τακτικής 
ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας για 
την πορεία του κορονοίού στην Ελλάδα 
και έπειτα από ακόμη έναν υψηλό αριθμό 
κρουσμάτων την Τετάρτη συμπεριλήφθη-
κε και μία διαφοροποίηση σχετικά με την 
απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύ-
ριακα.
Πρόκειται για ένα μέτρο που επιβλήθηκε 
στις αρχές Φεβρουαρίου και αφορά στις 
«κόκκινες» περιοχές, όπως την Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και άλλες, βάζοντας τέλος 
στην κυκλοφορία των πολιτών στις 6 το 
απόγευμα, αποκλειστικά για τα Σαββατο-
κύριακα.
Μετά από εισήγηση των εμπειρογνωμό-
νων, ωστόσο, από τις 6 πμ της Πέμπτης 

Το μειωμένο 
τους ωράριο 
σχημάτισε ου-
ρές από κό-
σμο, ο οποί-
ος έπρεπε να 
προλάβει να 
πραγματοποι-
ήσει τα σαββα-
τιάτικα ψώνια

Οι περισσότε-
ρες από 
τις ζημιές που 
σημειώθη-
καν αφορούν 
πτώσεις τοί-
χων αλλά και 
σημαντικές 
ρωγμές.

Μετά από εισήγηση 
των εμπειρογνωμό-
νων παρατάθηκε η 
δυνατότητα κυκλο-
φορίας των πολιτών 
στις «κόκκινες» περι-
οχές τα Σαββατοκύ-
ριακα. «Αγκάθι» 
για τις ουρές 
στα σούπερ μάρκετ.

Lockdown - Νέα μέτρα: Τι ισχύει με την 
απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα

Σεισμός στην Ελασσόνα: Εξι απεγκλωβισμοί, ζημιές σε 30 σπίτια

να πραγματοποιήσει τα σαββατιάτικα 
ψώνια του μέσα σε μικρότερο χρονικό 
πλαίσιο, πολλώ δε όσοι τη συγκεκριμέ-
νοι μέρα εργάζονται.
Η επιμήκυνση του ωραρίου κατά μία 
ώρα αποτελεί και τον βασικό «γρίφο» για 
το αν και κατά πόσο η διαφοροποίηση 
θα έχει αποτελέσματα στους εμπορικούς 
χώρους που λειτουργούν κανονικά από 
την αρχή της πανδημίας. Να σημειωθεί 
βέβαια, ότι η μετακίνηση (με τη χρήση 
του κωδικού «2» στο σχετικό sms) για 
αγορές σε σούπερ μάρκετ θα πρέπει να 
γίνεται σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων, όπως 
προβλέπουν τα νέα μέτρα.

Με τη συνδρομή του στρατού στήθηκαν 
σκηνές στο γήπεδο Δαμασίου για τη δι-
ανυκτέρευση των σεισμόπληκτων, όπως 
ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κώστας Αγοραστός, ενώ ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας 

έδωσε τη διαβεβαίωση στη Βουλή ότι η 
Πολιτεία θα συνδράμει άμεσα τόσο για 
την οικονομική κάλυψη των πρώτων 
έκτακτων αναγκών όσο και για την απο-
κατάσταση των ζημιών που δημιούργησε 
ο σεισμός.


