Φιλιππίνες: Σεισμός μεγέθους 6,9
βαθμών- ήρθη η προειδοποίηση
για τσουνάμι
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Ισχυρόςσεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά του νησιού Μιντανάο στις
νότιες Φιλιππίνες, δημιουργώντας φόβους για τσουνάμι στην περιοχή, όμως έπειτα από περίπου
δύο ώρες η προειδοποίηση ήρθη.
Δενυπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές από τον σεισμό. Το αμερικανικό γεωλογικό
ινστιτούτο (USGS) ανακοίνωσε πως σημειώθηκε σε απόσταση 193 χλμ. ανατολικά της πόλης
Τζένεραλ Σάντος των Φιλιππίνων, σε βάθος 60 χιλιομέτρων.
ΤοΚέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοίνωσε αρχικά πως "επικίνδυνα
κύματα τσουνάμι" ενδέχεται να πλήξουν περιοχές σε απόσταση 300 χλμ. από το επίκεντρο του
σεισμού, κατά μήκος των ακτών των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και του Παλάου.
Όμωςπερίπου δύο ώρες μετά τον σεισμό, το κέντρο ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή
για τσουνάμι.
ΤοUSGS είχε αρχικά ανακοινώσει πως το μέγεθος του σεισμού ήταν 7,2 βαθμοί, όμως αργότερα
διόρθωσε το μέγεθός του σε 6,9 βαθμούς.
Κάτοικοιτων νότιων Φιλιππίνων δήλωσαν πως ο σεισμός διάρκεσε περίπου ένα λεπτό και πως
άνθρωποι έτρεξαν να βγουν από κτίρια, όμως δεν σημειώθηκαν μεγάλες ζημιές.
"Ήμουνστη ρεσεψιόν και είδα τους πολυελαίους να κουνιούνται", είπε τηλεφωνικά στο Ρόιτερ ο
Τζόνα Ράμος, ο οποίος εργάζεται στο ξενοδοχείο Anchor στην Τζένεραλ Σάντος. Πρόσθεσε πως
όλοι οι πελάτες του ξενοδοχείου και το προσωπικό βγήκαν από το κτίριο, όμως αργότερα
επέστρεψαν σ' αυτό.
Ινδονησιακάμέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.
ΗΙνδονησία επλήγη φέτος από δύο μεγάλα τσουνάμι.

Τοπρώτο ακολούθησε έναν σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο στη
δυτική ακτή του νησιού Σουλαουέζι. Έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι.
Τοδεύτερο τσουνάμι σημειώθηκε πριν από μια εβδομάδα, το βράδυ του Σαββάτου, όταν μέρος
ενός ηφαιστειακού νησιού κατέρρευσε στο στενό ανάμεσα στην Ιάβα και τη Σουμάτρα,
προκαλώντας κύματα τσουνάμι που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους.
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