Εικόνες
Αποκάλυψης
στη
Ναυπακτία:
Καταστροφές,
πλημμύρες και λάσπη από τη
θεομηνία (pics&vids)
Κακοκαιρία: Η κακοκαιρία έπληξε Ναυπακτία και Αχαΐα – Εικόνες
καταστροφής αντίκρισαν οι κάτοικοι – Πλημμύρισαν δρόμοι και
σπίτια – Καταστράφηκαν περιουσίες – Απίστευτη περιπέτεια για
1.000 άτομα σε νυχτερινό κέντρο στην Αχαΐα – Πλημμύρες και
στην Περαία Θεσσαλονίκης

Με το πρώτο φως του ηλίου αποκαλύφθηκαν οι μεγάλες καταστροφές
στην Ναυπακτία από τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν την
περιοχή τα ξημερώματα της Κυριακής, εν μέσω θέρους. Οι εικόνες
που αντίκρισαν οι κάτοικοι είναι αποκαρδιωτικές, καθώς λάσπη
και χώμα έχουν καλύψει τα πάντα.

Δρόμοι έχουν ανοίξει στα δύο, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί και
χείμαρροι έχουν υπερχειλίσει.

Μάλιστα, έπεσε τόσο νερό, που χρειάστηκε να κλείσει για πολλές
ώρες η Ιονία Οδός στο ύψος του Πλατανίτη. Η κυκλοφορία
αποκαταστάθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Η τροχαία είχε
διακόψει
την
κυκλοφορία
και
στη
γέφυρα
ΡίουΑντιρρίου προκειμένου τα αυτοκίνητα να μην κατευθύνονται στην
Ιονία Οδό.
Πλέον, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως στον αυτοκινητόδρομο
της Ιονίας οδού, από το Αντίρριο έως την Γαβρολίμνη

Αιτωλοακαρνανίας, και η κίνηση των οχημάτων
κανονικά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Εικόνες καταστροφής στην Ναύπακτο:

διεξάγεται

Τεράστιοι βράχοι υποχώρησαν κάτω

από τα τούνελ της Ιονίας οδού
Σοκ προκαλούν οι εικόνες που παρουσιάζει το nafpaktianews,
καθώς όπως θα δείτε από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή,
υποχώρησαν μεγάλοι βράχοι στην Μακύνεια, κάτω ακριβώς από την
Ιονία Οδό.

Δεκάδες διασώσεις
Αιτωλοακαρνανία

σε

Αχαΐα

και

«Δώσαμε μάχες σήμερα τα ξημερώματα σε Αχαΐα και
Αιτωλοακαρνανία», δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Δυτικής
Ελλάδας, αρχιπύραρχος, Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, προσθέτοντας
ότι «πραγματοποιήσαμε δεκάδες διασώσεις, χωρίς να συμβεί
κάποιο δυσάρεστο γεγονός».

Επίσης, ο Ευθύμιος Γεωργακόπουλος ανέφερε ότι «οι καιρικές
συνθήκες έχουν πλέον βελτιωθεί και δεν έχουμε βροχοπτώσεις»,
ωστόσο, όπως συμπληρώνει, «κλιμάκια της Πυροσβεστικής
συνεχίζουν τις απαντλήσεις υδάτων από περίπου 15 σπίτια,
κυρίως στην περιοχή της Ναυπακτίας».

Σχετικά με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, τόνισε ότι «από
χθες το μεσημέρι είχε τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλο το
προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Δυτικής
Ελλάδας». Μάλιστα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «καταφέραμε
να αντιμετωπίσουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο σε δύο

διαφορετικές περιοχές, το ένα στο Δρέπανο της Αχαΐας και το
άλλο στην Μακύνεια και στον Πλατανίτη της Αιτωλοακαρνανίας».

Σε αυτό το σημείο ο Ευθύμιος Γεωργακόπουλος χαρακτήρισε πολύ
δύσκολο το περιστατικό στο Δρέπανο, αφού όπως τόνισε, «ήταν
πάρα πολλά τα εγκλωβισμένα άτομα στο κέντρο διασκέδασης, όπως
επίσης και τα αυτοκίνητα, αλλά μπορώ να πω ότι τα πήγαμε
καλά».

Εγκλωβίστηκαν
1.000
νυχτερινού κέντρου

θαμώνες

Στην Αχαΐα το σημαντικότερο πρόβλημα καταγράφηκε στον Δρέπανο
με χείμαρρο να «φουσκώνει» και πάνω από 1.000 άτομα να
εγκλωβίζονται σε νυχτερινό κέντρο στο οποίο είχαν πάει για να
δουν την Πάολα.

Οι αρχές επιστράτευσαν μηχανήματα για να εκτρέψουν τη ροή του
νερού προκειμένου να πέσει η στάθμη του νερού με την
επιχείρηση να ολοκληρώνεται τα ξημερώματα, όπως δήλωσε ο
περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Παράλληλα η Πυροσβεστική και η Αστυνομία σε συνεργασία με την
«Ολυμπία» οδό έκοψαν τις μπάρες που συνδέουν το σημείο με τον
αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών και τα αυτοκίνητα
διοχετεύθηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

Ο χείμαρρος βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το νυχτερινό κέντρο
στο οποίο εμφανιζόταν η γνωστή τραγουδίστρια με τις αρχές να
επιστρατεύουν μέχρι και λεωφορεία προκειμένου να μεταφέρουν σε
ασφαλές σημείο τους θαμώνες με ορισμένους εξ αυτών να μένουν
για ώρες εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους.

Ποτάμια οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη
Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τα μεσάνυχτα και τη Θεσσαλονίκη.

Tα καιρικά φαινόμενα έπληξαν ακόμα και το κέντρο της πόλης, με
την βροχόπτωση να είναι ιδιαίτερα έντονη.

Μέσα σε λίγα λεπτά δρόμοι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
μετατράπηκαν σε ποτάμια εξαιτίας των έντονων φαινομένων.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/ellada/story/997572/eikones-apoka
lypsis-sti-naypaktia-katastrofes-plimmyres-kai-laspi-apo-titheominia-pics-vids

