Ελ Σαλβαδόρ: Καμία καταγραφή
τσουνάμι, λένε οι αρχές
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Κανένατσουνάμι δεν εντοπίστηκε στα ανοιχτά του Ελ Σαλβαδόρ, μολονότι οι αρχές της χώρας
είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ένα στρατιωτικό αμερικανικό αεροσκάφος είδε ένα πιθανό
παλιρροϊκό κύμα να κατευθύνεται προς τις ακτές.
Ηπρεσβεία των ΗΠΑ στο Σαν Σαλβαδόρ ανέφερε μέσω του Twitter ότι αεροσκάφος του
υπουργείου Άμυνας είδε ένα "πιθανό τσουνάμι" σε απόσταση 600 μιλίων (965 χιλιόμετρα) από το
Ελ Σαλβαδόρ και τη Νικαράγουα. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν τις παράκτιες
περιοχές.
Ωστόσοο Ορλάνδο Τεχάδα, στέλεχος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του Ελ Σαλβαδόρ,
διαβεβαίωσε ότι "δεν υπήρξε απολύτως καμία καταγραφή τσουνάμι". Αμέσως μετά η πρεσβεία
των ΗΠΑ επιβεβαίωσε και αυτή ότι δεν διαπιστώθηκε "καμία δραστηριότητα" που θα μπορούσε να
προκαλέσει το φαινόμενο αυτό.
"Όμως, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία κινούνται τα παλιρροϊκά κύματα, το θεωρήσαμε
συνετό να μοιραστούμε αμέσως αυτήν την πληροφορία", πρόσθεσε. Οι αρχές του Ελ Σαλβαδόρ
συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση.
Σημειώνεταιότι ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε κάλεσε σήμερα το απόγευμα
τους συμπατριώτες του που κατοικούν κοντά στις ακτές να μετακινηθούν σε περιοχές με
μεγαλύτερο υψόμετρο επειδή οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν ένα πιθανό τσουνάμι να
κατευθύνεται προς τα παράλια.
Στομήνυμά του που αναρτήθηκε στο Twitter ο πρόεδρος παραπέμπει σε ανακοίνωση της
πρεσβείας των ΗΠΑ στο Σαν Σαλβαδόρ στην ίδια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.
Ηαμερικανική πρεσβεία ανέφερε, στα αγγλικά και τα ισπανικά, ότι ένα αεροσκάφος του
υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ εντόπισε ένα πιθανό τσουνάμι σε απόσταση 600 μιλίων από τα
σύνορα Ελ Σαλβαδόρ-Νικαράγουας και κάλεσε το προσωπικό της στην περιοχή να μετακινηθεί σε
περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

ΟΜπουκέλε επιβεβαίωσε ότι η προειδοποίηση ήρθε από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ –που δεν
είναι ο συνηθισμένος φορέας προειδοποίησης– επειδή ένας πιλότος είδε το τσουνάμι και η πορεία
του ενδέχεται να οδηγεί στο Ελ Σαλβαδόρ.
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