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Δελτίο Τύπου
Επανέρχεται σταδιακά η κανονικότητα στο νησί της Κω
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017
Σε κανονικούς ρυθμούς επανέρχεται η ζωή στην Κω μετά την ισχυρή σεισμική
δόνηση που έπληξε το νησί τα ξημερώματα της Παρασκευής 21 Ιουλίου 2017 (ώρα
01:31). Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός, μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ,
είχε επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο 20 χλμ βορειοανατολικά της νήσου Κω και
εστιακό βάθος 10 χλμ. Ο σεισμός προξένησε κύμα βαρύτητας (τσουνάμι) ύψους 60
εκατοστών.
Παρά το μεγάλο μέγεθος του σεισμού, οι ζημιές είναι πολύ περιορισμένες όσον
αφορά τις καταρρεύσεις κτιρίων και εντοπίζονται κυρίως στην παλαιά πόλη και στο
κύριο λιμάνι της Κω, για την ταχύτερη δυνατόν επαναλειτουργία του οποίου
καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες από τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Δυστυχώς,
όμως, μολονότι οι ζημιές στον κτιριοδομικό ιστό δεν είναι εκτεταμένες, υπήρξαν
δύο ανθρώπινες απώλειες και τρεις σοβαρά τραυματισμένοι, από την υποχώρηση
του πρώτου ορόφου ενός και μόνο κτίσματος. Συνολικά δώδεκα άτομα
εξακολουθούν να νοσηλεύονται, από τα οποία επτά έχουν διακομισθεί με
αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου και στο «Θριάσιο» Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας.
Η σεισμική ακολουθία χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς επιστήμονες ως
φυσιολογική. Τον εκτιμώμενο ως κύριο σεισμό της 21ης Ιουλίου μέχρι στιγμής έχουν
ακολουθήσει περίπου 500 σεισμικές δονήσεις, αρκετές εκ των οποίων είναι άνω
των 4 βαθμών.
Αμέσως μετά την αρχική ενημέρωση για τον σεισμό, στο νησί της Κω μετέβη με
αεροσκάφος C-130 κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη, τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Νεκτάριο Σαντορινιό, τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη
Καπάκη, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Γεώργιο Δέδε, καθώς και τον Πρόεδρο
του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιο Λέκκα, προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες
ενέργειες για τη διαχείριση των συνεπειών της μεγάλης σε μέγεθος σεισμικής
δόνησης.
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Με το ίδιο αεροσκάφος έσπευσε στο νησί δεκαπενταμελής ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ με
δύο κατάλληλα εκπαιδευμένους σκύλους, με σκοπό να συνδράμει στον εντοπισμό
και τη διάσωση τυχόν αγνοουμένων ή εγκλωβισμένων. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε η
επέμβασή της, διότι τα τοπικά σωστικά συνεργεία είχαν ήδη αποκριθεί. Με την ίδια
αποστολή, στην Κω μετέβησαν κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου Μεταφορών
Υποδομών και Δικτύων για τη διενέργεια ελέγχων στατικότητας στα κτίρια.
Τέλος, δεδομένης της παρουσίας μεγάλου πλήθους ξένων επισκεπτών στο νησί, από
τις πρώτες ώρες μετά την εκδήλωση του σεισμού ενεργοποιήθηκε η Μονάδα
Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία, σε συνεργασία με τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μερίμνησε ώστε να ειδοποιηθούν
εγκαίρως οι πρεσβείες και οι προξενικές αρχές άλλων κρατών για τις περιπτώσεις
απώλειας ζωής και την κατάσταση της υγείας των υπηκόων τους.
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