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Δελτίο Τύπου
Ενεργοποίηση κρατικού μηχανισμού μετά τη σεισμική δόνηση στη
Μυτιλήνη
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2017
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, τη Δευτέρα 12.6.2017 και ώρα 15:28, σημειώθηκε ισχυρή
σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Άμεση υπήρξε η
κινητοποίηση όλων των φορέων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση και
διαχείριση των συνεπειών του καταστροφικού φαινομένου.
Στο νησί της Λέσβου, μετέβη άμεσα κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής
του Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, αποτελούμενο
από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη, τον Πρόεδρο
του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιο Λέκκα, στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και
Δικτύων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και ομάδα της
ΕΜΑΚ μαζί με έναν ανιχνευτικό σκύλο.
Το κυβερνητικό κλιμάκιο με την άφιξη του στο νησί, επισκέφτηκε άμεσα το
χωριό Βρίσα, που ήταν η περιοχή που επλήγη περισσότερο από τον Εγκέλαδο και
στη συνέχεια συμμετείχε σε διευρυμένη σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, στην οποία αποφασίστηκαν οι δράσεις πολιτικής προστασίας που θα
πρέπει να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ώρες.
Λόγω των εκτεταμένων καταστροφών, οι κάτοικοι του χωριού
απομακρύνθηκαν εγκαίρως και μεταφέρθηκαν σε καταυλισμό ο οποίος
αναπτύχθηκε από μονάδες του Στρατού Ξηράς, στο γήπεδο του Πολιχνίτου.
Ολόκληρο το νησί έχει κηρυχτεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, βάσει σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, ενώ από το πρωί το τεχνικό κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Υποδομών,
ενισχύθηκε κατά πενήντα (50) ακόμα άτομα.
Στο νησί μετέβη σήμερα το πρωί και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος επισκέφτηκε τις περιοχές προκειμένου συντονίσει τις
δράσεις για την άμεση καταγραφή των ζημιών, καθώς και για την στέγαση των
πληγέντων.
Σημειώνεται ότι από την σεισμική δόνηση μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ
άλλα 12 άτομα έχουν τραυματιστεί με ένα εξ αυτών να νοσηλεύεται.
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Η Γενική Γραμματεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεχίζουν να
βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας πολιτικής προστασίας για κάθε
ενδεχόμενο.
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