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Δελτίο Τύπου
Άμεση η απόκριση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας
για τον ισχυρό σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 στη Λέσβο.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

Ταχεία υπήρξε η κινητοποίηση όλων των φορέων πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του καταστροφικού σεισμού που έπληξε τη
Λέσβο. Η ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ,
σημειώθηκε στην περιοχή 34 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Μυτιλήνης και σε εστιακό
βάθος 11 χλμ., με επίκεντρο του σεισμού τον θαλάσσιο χώρο κοντά στις ανατολικές
- νοτιοανατολικές ακτές της Λέσβου. Μετά τον κύριο σεισμό, εκδηλώθηκαν περίπου
400 σεισμικές δονήσεις της τάξεως των 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ,
προερχόμενες από το ίδιο υποθαλάσσιο ρήγμα, με ισχυρότερη εκείνη των 5,2
βαθμών, η οποία σημειώθηκε το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 και ώρα 22:50. Οι ειδικοί
εκτιμούν ότι πρόκειται για φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία και ότι το
φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση.
Στο νησί της Λέσβου μετέβη άμεσα με ελικόπτερο “Chinook” ειδική διασωστική
ομάδα 9 ατόμων με διασωστικό σκύλο της 1ης ΕΜΑΚ Αθηνών του Πυροσβεστικού
Σώματος. Μαζί με την ΕΜΑΚ μετέβη κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, ο οποίος συνοδευόταν
από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη, τον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε, τον Αρχηγό του
Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Βασίλειο Καπέλιο, τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ κ.
Ευθύμιο Λέκκα, στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης, το νησί επισκέφθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος
Σπίρτζης, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες για την άμεση καταγραφή των
ζημιών και για τη στέγαση των πληγέντων, η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού κ.
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, για να αποτιμήσει το εύρος των ζημιών σε ιστορικά
μνημεία, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης
Γιαννέλλης-Θεοδοσιάδης, καθώς και στελέχη άλλων συναρμόδιων φορέων.
Ολόκληρο το νησί κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Το χωριό
Βρίσα υπέστη τις πιο εκτεταμένες ζημιές, καθώς δέχθηκε σεισμική ενέργεια ισχύος
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πολλαπλάσιας εκείνης που επηρέασε τις γειτονικές περιοχές. Ένας μεγάλος αριθμός
σπιτιών υπέστη ολική κατάρρευση, ενώ πολλά άλλα κατέστησαν ακατοίκητα λόγω
των ζημιών που υπέστησαν. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι κάτοικοι να
απομακρυνθούν από το χωριό αναζητώντας στέγη είτε σε οικείους τους σε κοντινές
περιοχές, είτε στον καταυλισμό, ο οποίος αναπτύχθηκε πάραυτα από μονάδες του
Στρατού Ξηράς στο γήπεδο του Πολιχνίτου. Από τη δεύτερη ημέρα οι κάτοικοι
μεταφέρθηκαν στα πλησιέστερα ξενοδοχεία, κυρίως στην περιοχή των Βατερών.
Επισημαίνεται ότι από τη σεισμική δόνηση μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ
άλλα 15 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.
Μέχρι αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα
πολιτικής προστασίας, καθώς συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα.
Παράλληλα με τη διαχείριση των άμεσων συνεπειών για την ανακούφιση των
πληγέντων, ξεκίνησε και η φάση της αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να
επανέλθουν το ταχύτερο δυνατόν στους κανονικούς ρυθμούς ζωής. Κύριο μέλημα
είναι η αναζήτηση μόνιμης στέγης για εκείνους των οποίων το σπίτι κατέστη
ακατοίκητο και, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, αυτό θα γίνει μέσω της
επιδότησης ενοικίου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών, στόχος είναι η
αποκατάσταση των ζημιών και η ανοικοδόμηση της περιοχής όσο το δυνατόν
γρηγορότερα, στο ίδιο σημείο, διατηρώντας τα βασικά πολεοδομικά
χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονικά του στοιχεία.
Όλες οι δυνάμεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Λέσβου, σε
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την επιτάχυνση των ενεργειών. Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόμενο
στο αίτημα του Δήμου Λέσβου, ενέκρινε εκτάκτως οικονομική ενίσχυση ύψους
300.000 ευρώ, αποκλειστικά για τα απαραίτητα έργα υποδομής, με χρέωση του
λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’
βαθμού της χώρας», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για
αυτούς τους λόγους. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Πάνου
Σκουρλέτη, σε συνέχεια απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής,
κ. Γιάννη Μουζάλα, ενισχύεται ο Δήμος Λέσβου με 168.406,00 ευρώ για την
αντιμετώπιση δαπανών που προέκυψαν από ζημιές στις δομές του νησιού, στο
πλαίσιο της διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης. Τέλος, σημειώνεται ότι η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πρόκειται να προσφέρει στον Δήμο Λέσβου
50.000,00 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για την αποκατάσταση των άμεσων
επιπτώσεων του σεισμού και την κάλυψη των δαπανών για την παροχή φιλοξενίας
στους πληγέντες.
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Δυνάμεις Άμεσης Απόκρισης
Πυροσβεστικό Σώμα: 14 πυροσβεστικά οχήματα με 36 πυροσβεστικούς
υπαλλήλους, 7 βοηθητικά οχήματα με 36 άτομα, καθώς και το ειδικό διασωστικό
όχημα σεισμών της Π.Υ. Μυτιλήνης. Επίσης, συμμετείχε ομάδα 9 ατόμων με
διασωστικό σκύλο από την 1η ΕΜΑΚ Αθηνών.
Ελληνική Αστυνομία: Διέθετε καθημερινά 30 οχήματα με 74 αστυνομικούς.
Ελληνικός Στρατός: Διέθεσε 2 ελικόπτερα (1 Chinook και 1 MH90) για τη μεταφορά
κυβερνητικών κλιμακίων και επιστημόνων, 12 συνολικά οχήματα γενικής χρήσεως
και μηχανικού (μπουλντόζες) και 30 σκηνές που χρησιμοποιήθηκαν στον
καταυλισμό του Πολιχνίτου από την 98 ΑΔΤΕ. Από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού,
διατέθηκαν 1 στρατιωτικός γιατρός, 5 πολιτικοί μηχανικοί και 10 οπλίτες για τη
φύλαξη του καταυλισμού.
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): Διέθεσε 9 ασθενοφόρα με 20 υπαλλήλους
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, ενώ δέχθηκε 18 κλήσεις.
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