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Μεγάλος σεισμός έπληξε την περιοχή της Σάμου, ενώ αισθητός έγινε και στην Αττική.
Ζημιές σε κτίρια, πιθανώς και κατάρρευση αριθμού αυτών, καθώς και μικρή ζημιά στο λιμάνι
του νησιού. Μίνι «τσουνάμι» έφερε κύματα μέχρι την κεντρική πλατεία και τους δρόμους
περιφερειακά του λιμανιού στο Καρλόβασι. Νέος μεγάλος μετασεισμός σημειώθηκε λίγο
μετά τις 17:00 στο νησί.
Μέχρι τις 15.30 τέσσερις ήταν οι τραυματίες που είχαν
μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Σάμου σύμφωνα με τη διοίκηση του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος. Και οι τέσσερις τραυματίες δεν κινδυνεύουν. Επίσης μεταφορές τραυματιών
γίνονται από το Καρλόβασι στο ανατολικό τμήμα του νησιού, χωρίς σύμφωνα με τις ως
τώρα πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή τους. «Πρόκειται κυρίως για ορθοπαιδικά
τραύματα» ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Δύο παιδιά καταπλακώθηκαν από τοίχο που
κατέρρευσε και ανασύρθηκαν νεκρά.
Σοβαρά
προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην επικοινωνία με το νησί.

Η σεισμική δόνηση έγινε περισσότερο αισθητή στα νησιά του βορείου Αιγαίου και το
βόρειο τμήμα των Δωδεκανήσων.

Ο μεγάλος σεισμός των 7 βαθμών Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό Αιγαίο δεν προκάλεσε
τραυματισμούς ούτε ιδιαίτερα σοβαρές υλικές ζημιές στη Χίο και στους Φούρνους.Ο
δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ότι οι μέχρι τώρα έρευνες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και της Πολιτικής
Προστασίας σε όλο το νησί, δεν έχουν έχουν καταγραφεί κατάρρευση κτιρίων, αλλά μόνο
μικρές υλικές ζημιές (ρωγμές, πτώση σοβάδων και κομματιών τοίχων) σε παλαιά οικήματα
κυρίως στην πρωτεύουσα αλλά και σε χωριά. Από τις σχετικές έρευνες, που είναι σε
εξέλιξη, δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα στις υποδομές του νησιού.

Ακόμα καλύτερη φαίνεται πως είναι η εικόνα στους Φούρνους. Ο δήμαρχος Ιωάννης
Μαρούσης ανέφερε στο Πρακτορείο ότι η πρώτη εικόνα από το ακριτικό νησί είναι ότι δεν
παρατηρήθηκε κανένα πρόβλημα σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια και στις υποδομές. Η
σεισμική δόνηση, όπως είναι φυσικό, αναστάτωσε τους κατοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν
αμέσως τις οικείες τους και βγήκαν σε ανοιχτούς χώρους, ενώ το τσουνάμι που προκάλεσε
ο σεισμός ήταν μικρό και δεν προκάλεσε ζημιές, ανέφερε ο Μαρούσης.
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Στην Ικαρία ο σεισμός προκάλεσε κατολισθήσεις, κόβοντας τον δρόμο που ενώνει τον
Εύδηλο με την Ακαμάτρα, ενώ (τουλάχιστον) η ευρύτερη περιοχή έχει μείνει χωρίς ρεύμα.
Ζημιές προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί στη Λέσβο.

Αρκετοί από τους κατοίκους της Πάτμου, της Κω της Καλύμνου του Αγαθονησίου και των
άλλων νησιών εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αφού η σεισμική δόνηση ήταν ιδιαίτερα έντονη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δεν υπήρξαν ζημιές σε
κανένα νησί της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων αλλά προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από
την ένταση και την διάρκεια της σεισμικής δόνησης

Σκόνη και ερείπια στη Σμύρνη, όπου οι πρώτες εικόνες δείχνουν κατάρρευση κτιρίων.
Τρεις άνθρωποι που είχαν εγκλωβιστεί μετά τον ισχυρό σεισμό στο Αιγαίο στα ερείπια
κτιρίου στον τομέα Μπαϊρακλί της επαρχίας της Σμύρνης διασώθηκαν, μετέδωσε το
τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu
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