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Κυρ. Μητσοτάκης

Κανείς δεν θα μείνει αβοήθητος.
Όλα θα ξαναχτιστούν από την αρχή

(σ. 2)

(σ. 4)

(σ. 3)

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα στη
Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα

Ορκίστηκαν οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης
Υπουργός Επικρατείας ο Α. Σκέρτσος, κυβερνητικός εκπρόσωπος
ο Ι. Οικονόμου και υφυπουργός ο Χρ. Τριαντόπουλος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

(σ. 3)

Α. Σκέρτσος: Οι δύο προτεραιότητες
της κυβέρνησης την περίοδο αυτή

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Η Περιφέρεια Αττικής ΥΓΕΙΑ

(σ. 4)

ξεκίνησε την καταγραφή των ζημιών Κορονοϊός-Ελλάδα: 3.493 κρούσματα,
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από 235 διασωληνωμένοι, 24 θάνατοι
(σ. 7)
τις καταστροφικές πυρκαγιές

2

Επικαιρότητα

Κυρ. Μητσοτάκης Κανείς δεν θα μείνει αβοήθητος.
Όλα θα ξαναχτιστούν από την αρχή
Την αποφασιστικότητά του για την άμεση
ανακούφιση των πυροπλήκτων και την
αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών,
αλλά και την πρόθεσή του να δρομολογήσει
τεκτονικές αλλαγές, ώστε, μέσω του νέου
κλιματικού νόμου να καταστεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης εθνικός στόχος
προτεραιότητας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη
συνέντευξη τύπου, που παρεχώρησε για το
ζήτημα των πυρκαγιών. Όπως είπε «οι νέες
συνθήκες δικαιώνουν την προσωπική μου
επιλογή να καταστεί το περιβάλλον εθνικός
στόχος προτεραιότητας». Επέμεινε, δε, πως
τυχόν ευθύνες, εφ όσον αυτές προσωποποιούνται «θα αποδοθούν στον κατάλληλο
χρόνο και πάντως όχι την ώρα της μάχης»,
όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπεραμύνθηκε, μάλιστα, της προτεραιοποίησης, που
δόθηκε στις εκκενώσεις, ως απόλυτο μέτρο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και
προανήγγειλε αλλαγή του μοντέλου αντιπυρικής προστασίας, αλλά και γενναία ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης, ιδίως των εναερίων. Απέκλεισε, εκ νέου με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο την προοπτική πρόωρης
προσφυγής στις κάλπες, χαρακτήρισε απαραίτητη τη
συμβολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης την οποία
κάλεσε να μην υιοθετεί διχαστικές θέσεις, ενώ προανήγγειλε και την διεξαγωγή σχετικής συζήτησης στη
Βουλή για το θέμα. Αναφορικά με την πορεία της πανδημίας του κορονοιού, ο πρωθυπουργός απέρριψε εκ
νέου την προοπτική ενός νέου οριζόντιου lockdown,
τόνισε πως δεν είναι στις προθέσεις του να εντάξει και
άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο καθεστώς της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και γνωστοποίησε ότι
προς τα τέλη Αυγούστου θα γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με το τι θα ισχύσει για την πρόσβαση σε κλειστούς
χώρους από το Φθινόπωρο και εντεύθεν.
«Προσωπική μου δέσμευση να ξαναφτιάξουμε
ό,τι καταστράφηκε»
«Αυτή η κυβέρνηση και θέλει και ξέρει και μπορεί και
θα ξαναχτίσει πλαί στους πολίτες ό,τι καταστράφηκε.
Προσωπική μου δέσμευση να ξαναφτιάξουμε ό,τι καταστράφηκε. Οι αποζημιώσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ήρε, πάντως, την κατάσταση συναγερμού,
στην οποία βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός επισημαίνοντας ότι «είμαστε ακόμη στα μέσα Αυγούστου και
μας περιμένουν ακόμη δύσκολες ημέρες». Αναφορικά
με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την Εύβοια ο πρωθυπουργός διεχώρισε τις δρομολογούμενες παρεμβάσεις στις άμεσες και τις μεσο - μακροπρόθεσμες διαβεβαιώνοντας ότι «καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο
αισθάνονται οι πληγέντες στην Εύβοια, την οργή, την
απογοήτευση, την απελπισία. Τους λέω πως δεν θα
είναι αβοήθητοι, το Κράτος θα είναι κοντά». Ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τη σημασία των παρεμβάσεων για
την ανακούφιση των πληγέντων, αλλά και αυτών, ώστε
να προστατευθούν οι πληγείσες περιοχές, από τυχόν
πλημμύρες στο αμέσως προσεχές διάστημα. Επιπλέον
χαρακτήρισε το πακέτο στήριξης, που ανακοινώθηκε
προσφάτως ως «το ενδεδειγμένο, λαμβάνοντας υπ
όψιν το μέγεθος της καταστροφής», υπογραμμίζοντας
ότι είναι σημαντικό να εκταμιευθούν τάχιστα τα εν
λόγω χρήματα. Προανήγγειλε, δε πως την προσεχή
Τετάρτη θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον
Σταύρο Μπένο, τον οποίο έχει ορίσει ως επικεφαλής
της Επιτροπής Οικονομικής Ανασυγκρότησης της Βορείου Εύβοιας, ώστε να δρομολογηθεί η ανάταξη της
Οικονομίας της ευρύτερης περιοχής. Προανήγγειλε,
μάλιστα, και την αναβάθμιση του ΓΓ του Υπουργείου
Οικονομικών, Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος όπως
είπε, τίθεται επικεφαλής της διαχειριστικής διαδικασίας και «θα ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και θα αναφέρεται σε εμένα». Ερωτηθείς, δε, για την πιθανότητα και νέου γύρου μέτρων
οικονομικής στήριξης, ο πρωθυπουργός επιφυλάχθηκε να ακούσει τις ιδέες του κ. Μπένου. Μολονότι τάχθηκε, όπως είπε, κατά της αξιοποίησης αποκλειστικά
και μόνον επιδομάτων, διευκρίνισε πως εφόσον διαπιστωθεί πως απαιτείται νέος γύρος μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης «η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να κινηθεί σε

ρακτηριστικά; «Όλα αυτά δεν έγιναν από
μόνα τους σηκώθηκαν πολλά τηλέφωνα και
από εμένα προσωπικά. Κρινόμαστε εκ του
αποτελέσματος. Πρέπει να καταλάβουμε
πάντως ότι η γενεσιουργός αιτία αυτών των
πυρκαγιών ήταν ένας πρωτοφανής καύσωνας. Αυτό μετέτρεψε όλη την χώρα σε μία
πυριτιδαποθήκη. Του χρόνου θα είμαστε
καλύτεροι, θα μάθουμε από τα λάθη μας,
θα εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών
και τις τοπικές κοινωνίες και θα είμαστε και
σε αυτό το κομμάτι πιο αποτελεσματικοί».

αυτήν την κατεύθυνση».
Πρωταρχικός στόχος η προστασία της ανθρώπινης ζωής
Σε ό,τι αφορά στις εκκενώσεις, ο κ. Μητσοτάκης έκανε
λόγο για χυδαία σπέκουλα μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης τονίζοντας
ότι «δυσκολεύομαι να αντιληφτώ ποιος μπορεί να
ασκεί κριτική σε πολιτική που έχει ως στόχο την προστασία της ανθρωπινής ζωής». Χαρακτήρισε, δε, τον
θεσμό του 112 κατάκτηση για την χώρα, «είναι από τα
θετικά που κρατούμε από αυτήν την εμπειρία» σημείωσε. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε πως η αναζωπύρωση στην Βαρυμπόμπη αποδιοργάνωσε τις προσπάθειες πυρόσβεσης αποστερώντας
δυνάμεις από άλλα πύρινα μέτωπα, ενώ επιβεβαίωσε
πως προτεραιότητα στον κυβερνητικό σχεδιασμό έχει
η πρόληψη. «Δώσαμε 51 εκατομμύρια ευρώ φέτος και
θα δώσουμε πολλά περισσότερα τα επόμενα χρόνια.
Με πρωτοβουλία της ΠΠ καθαρίστηκαν 19 οικισμοί
και κοινότητες, που προσομοίαζαν πολύ στο Μάτι. Η
Ιπποκράτειας Πολιτεία ήταν μία από αυτές και παρ
ό,τι στις παρυφές της κάηκαν κάποια σπίτια σώθηκε εν
τέλει. Είχαμε θέσει προτεραιότητα να παρέμβουμε στα
βασιλικά κτήματα στο Τατόι και δεν το καταφέραμε και
λυπάμαι για αυτό. Πρέπει να γνωρίζετε όμως πως η
περιοχή καθαριζόταν επί δύο μήνες και επίσης ότι εκεί
υπάρχουν δύο αντιπυρικές ζώνες, όπου απλά η φωτιά
πέρασε από πάνω» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης».
Μέρος της επένδυσης η απόκτηση ενός σύγχρονου εναέριου στόλου
Εστιάζοντας στην επόμενη ημέρα ο πρωθυπουργός
επιβεβαίωσε πως μέρος της επένδυσης θα είναι η
απόκτηση ενός σύγχρονου εναέριου στόλου, που θα
μπορεί να προσβάλλει πυρκαγιές στα πρώτα στάδια
τους, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό πως πλέον όλες ανεξαιρέτως οι αρμοδιότητες για την δασική προστασία
έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. «Οι
δύο βασικοί πυλώνες, δηλαδή η Πολιτική Προστασία
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να έχουν
την απαραίτητη όσμωση», είπε χαρακτηριστικά.
«Το Επιτελικό Κράτος δεν σβήνει φωτιές με την
μάνικα, αλλά συντονίζει και καθοδηγεί»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε, μάλιστα, να
υπεραμυνθεί της χρησιμότητας του Επιτελικού Κράτους στην διακυβέρνηση της χώρας. «Το Επιτελικό
Κράτος δεν σβήνει φωτιές με τη μάνικα. Ορίζει προτεραιότητες, συντονίζει και καθοδηγεί. Το Επιτελικό
Κράτος έχει καταφέρει πάρα πολλά τους τελευταίους
μήνες: από την διεκδίκηση πόρων στο Ταμείο Ανάκαμψης έως την επιχείρηση «Ελευθερία». Θεωρώ ότι είναι
απολύτως απαραίτητη δομή για να κυβερνηθεί μία
χώρα. Και απαντώ σε όλους όσοι ασκούν κριτική πως
αυτό που παραλάβαμε, ούτε επιτελικό ήταν, ούτε κράτος ήταν», τόνισε με έμφαση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
επανέλαβε, δε, πως το αίτημα για την ενεργοποίηση
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
«κατατέθηκε εντός ωρών αφ’ ότου αντιληφτήκαμε πως
το φαινόμενο, που αντιμετωπίζουμε είναι πέραν των
δυνατοτήτων μας». Αφού χαρακτήρισε συγκινητικό
ότι 24 χώρες έσπευσαν να συνδράμουν σημείωσε χα-

«Οι ευθύνες, εφ όσον προσωποποιούνται, θα αποδοθούν στον κατάλληλο
χρόνο και πάντως όχι την ώρα της μάχης»
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συγγνώμη, που ζήτησε την προηγούμενη Δευτέρα
«αυθόρμητη, ηθική και προσωπική συμπεριφορά, αλλά και πολιτική πράξη, που
σηματοδοτεί και την απόφαση για δράση. «Δεν είναι
παθητική προσέγγιση, αλλά προωθητική ενέργεια,
είναι η αφετηρία και όχι το τέλος» είπε και ξεκαθάρισε: «Κάνουμε την αυτοκριτική μας με θάρρος, κάποια
μαθήματα τα έχουμε ήδη πάρει, είπα με σαφήνεια πως
οι ευθύνες εφ όσον προσωποποιούνται θα αποδοθούν
στον κατάλληλο χρόνο και πάντως όχι την ώρα της
μάχης. Οι ευθύνες δεν αφορούν κατ’ ανάγκη μόνον σε
πρόσωπα, αλλά και σε δομές και υπηρεσίες. Δεν πρέπει να αποδίδονται εν βρασμώ ψυχής αλλά ύστερα
από καθαρό μυαλό. Λάθη δεν κάνει όποιος δεν κάνει
τίποτε. Κάναμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά
είναι σαφές πως αυτό δεν ήταν πάντα αρκετό».
«Προτιμώ έναν Υπουργό, που είναι παρών στο
πεδίο, παρά κάποιον, που είναι εξαφανισμένος»
Σε ό,τι αφορά σε πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού
Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο κ. Μητσοτάκης απήντησε πως «ο ρόλος ενός υπουργού στην
πρώτη γραμμή δεν είναι μόνο να συντονίζει, αλλά να
βρίσκεται πλάι στις δυνάμεις της πρώτης γραμμής,
να τις ενθαρρύνει, όχι απαραίτητα να τις κατευθύνει
γιατί αυτός είναι ρόλος της Πυροσβεστικής. Προτιμώ
έναν υπουργό που είναι παρών στο πεδίο, παρά κάποιον που είναι εξαφανισμένος». Σε ερώτηση για το
κατά πόσον υπήρξε οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών, ο
πρωθυπουργός τόνισε πως «εάν υπήρξε οργανωμένο
σχέδιο εμπρησμών θα το διερευνήσει η Δικαιοσύνη
και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτήν. Ξέρουμε πως
πολλές από τις πυρκαγιές που μπήκαν ήταν αποτέλεσμα εμπρησμών, δεν γνωρίζω, όμως, εάν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών».
«Τα εναέρια μέσα δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι
απαραίτητα».
Απαντώντας σε αιτιάσεις για την απουσία εναερίων
μέσων κατά τις ημέρες της κρίσης με τις πυρκαγιές,
ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε δηλώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νικου Χαρδαλιά
ότι «όλα τα διαθέσιμα μέσα δεν μπορούν να πετάνε
ταυτόχρονα» Υπενθύμισε πως στο σχέδιο Πολιτικής
Προστασίας, που έχει ήδη εγκριθεί, προβλέπεται
γενναία ενίσχυση του εναέριου στόλου μας, ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως «τα εναέρια μέσα δεν είναι
πανάκεια, αλλά είναι απαραίτητα». Αναφέρθηκε,
ακολούθως στις «mega fires» επιβεβαιώνοντας ότι
η λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας πρέπει να
προσαρμοστεί, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει
ολοένα και συχνότερα στο μέλλον τέτοιες πυρκαγιές. Κατόπιν σχετικής ερώτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε παντελώς ανυπόστατη την
φημολογία περί σύνδεσης των πυρκαγιών με συμφέροντα γύρω από το real estate και τις ανεμογεννήτριες, επαναλαμβάνοντας ότι «το Σύνταγμα επιτάσσει πως μία καμένη έκταση κρίνεται αναδασωτέα,
κάτι που θα σφραγισθεί μέσω Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, που θα εκδοθεί σήμερα». Διευκρίνισε, πάντως, ότι «αυτή η δαιμονοποίηση ανεμογεννητριών βρίσκεται απέναντι στην επιλογή ολόκληρου του πλανήτη να χρησιμοποιήσουμε τον ήλιο και
τον άνεμο ως πηγές ενέργειας. Οι ανεμογεννήτριες
δεν είναι εχθροί, αλλά σύμμαχοι στη μετάβαση σε
μία πράσινη Οικονομία».

«Δίνω μεγάλη σημασία στο θεσμό του αναδόχου
αναδάσωσης»
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, επίσης, πως πρέπει να
αλλάξει και τα όσα ίσχυαν έως τώρα και στο μέτωπο
της δασοπυρόσβεσης και σε αυτό της αναδάσωσης.
«Απαιτούνται μέτρα άμεσης παρέμβασης και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα. Έχουμε ήδη δρομολογήσει μία
σειρά αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό που προέχει είναι
άμεσα να μπούμε μέσα στα δάση και να κάνουμε παρεμβάσεις πριν από το Φθινόπωρο. Δίνω μεγάλη σημασία στο θεσμό του αναδόχου αναδάσωσης, ως εκ τούτου στο ρόλο του ιδιωτικού τομέα, πιστεύω πολλά από
αυτά τα έργα θα γίνουν και ως δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο θεσμός του αναδόχου αναδάσωσης είναι σαφές πως δεν θα μεταβάλλει την ιδιοκτησία
των δασικών εκτάσεων, που παραμένουν δημόσιες». Ο
κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, δε, ότι δρομολογείται η
σύσταση της ΕΜΟΔΕ, μίας ομάδας πυροσβεστών, που
θα επιχειρεί σε δασικές εκτάσεις, μέσω της πρόσληψης
σε αυτήν την φάση περί των 500 ατόμων.
«Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, οι
πρόωρες εκλογές είναι μη επιλογή»
Ερωτηθείς κατά πόσον μετά και τα τελευταία γεγονότα ο ίδιος επανεξετάζει την πρόωρη προσφυγή στις
κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Οι
πρόωρες εκλογές δεν είναι ούτε στρατηγική, ούτε
τακτική επιλογή, είναι μη επιλογή. Η κυβέρνηση θα
εξαντλήσει την 4ετία. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν πως
η οικονομία θα ανακάμψει γρήγορα, τα έσοδα θα βελτιωθούν, η χώρα θα προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις και θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας.
Εάν συνεχίσουμε έτσι θα ξεπεράσουμε τους στόχους,
που έχουμε θέσει. Η αναζήτηση νωπής λαϊκής εντολής
εμένα μου μοιάζει με ένδειξη αδυναμίας» είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. Ερωτηθείς, ωστόσο, εάν η απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους θα αποτελέσει μέρος
ενός ανασχηματισμού, ο πρωθυπουργός αρκέστηκε να
απαντήσει πως «μου κάνετε μία ερώτηση, που γνωρίζετε πως δεν πρόκειται να απαντήσω». Σε άλλο σημείο
της συνέντευξης τύπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε πως το 2022 η Ελλάδα θα βγει στις αγορές
με το πρώτο «πράσινο» ομόλογο της.
Ενθαρρύνω ξανά τους πολίτες να εμβολιαστούν
- Η μετάλλαξη Δ δεν παίζει - Πριν από το τέλος Αυγούστου οι ανακοινώσεις
Σε ερωτήσεις για την πορεία εξέλιξης της πανδημίας
του κορονοϊού στην χώρα μας, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχθηκε πως κατά τον Αύγουστο σημειώνεται μία
κάμψη στους ρυθμούς της εμβολιαστικής εκστρατείας
ενώ απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς όλους όσοι δεν
έχουν ακόμη εμβολιαστεί να σπεύσουν να το κάνουν.
«Η μετάλλαξη Δ δεν παίζει, και η πιθανότητα είναι ότι
ή κάποιος θα εμβολιαστεί ή κάποιος θα αρρωστήσει.
Θα χρησιμοποιήσουμε μέσα που έχουμε στην διάθεση
μας ώστε να πείσουμε τον κόσμο». Επιβεβαίωσε, μάλιστα ότι προς τα τέλη Αυγούστου θα γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με την πολιτική, που θα ακολουθηθεί
σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στους κλειστούς χώρους
ψυχαγωγίας. «Έχουμε δώσει ήδη δείγματα γραφής επ’
αυτού, μην περιμένετε αλλαγές» είπε με νόημα.
«Δεν είναι στις προθέσεις μας να επεκτείνουμε
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και σε
άλλες κατηγορίες εργαζομένων- δεν θα πάμε σε
νέο lockdown»
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως «δεν είναι στις
προθέσεις μας να επεκτείνουμε την υποχρεωτικότητα, αλλά να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας πως
για να προσέλθουν στην εργασία τους θα πρέπει
να υποβάλλονται σε συχνά τεστ, που μεταφράζεται
σε κόστος και χρήμα. Ο καθένας κάνει τις επιλογές
του». Αναφορικά με την προοπτική επιβολής ενός
νέου, γενικού απαγορευτικού, ο πρωθυπουργός
σημείωσε ότι «δεν θα πάμε σε νέο lockdown, είναι
λάθος τα όποια ελαφρά μέτρα ενεργοποιούνται σε
νησιά ή συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες να
χαρακτηρίζονται lockdown. Θα το ξαναπώ: δεν θα
πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τους λίγους ανεμβολίαστους» Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης προέβη και σε μία
προσωπική παράκληση προς όλους τους νέους, που
επιστρέφουν από τις διακοπές τους: «παρακαλώ τα
νέα παιδιά να κάνουν τεστ επιστρέφοντας και για
μία εβδομάδα να μην έλθουν σε επαφή με γονείς και
παππούδες, ιδίως όταν αυτοί είναι ανεμβολίαστοι.
Ζητώ μεγάλη προσοχή στο πως θα επιστρέψουν οι
πολίτες από τις διακοπές τους». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επικαιρότητα

Ορκίστηκαν οι νέοι υπουργοί
και υφυπουργοί της κυβέρνησης

Υπουργός Επικρατείας ο Α. Σκέρτσος,
κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Ι. Οικονόμου
και υφυπουργός ο Χρ. Τριαντόπουλος
Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκαν
στο Προεδρικό Μέγαρο οι πέντε υπουργοί και
υφυπουργοί - όλοι με θρησκευτικό όρκο. Η
ορκωμοσία των κ.κ. Σκέρτσου, Οικονόμου, Τριαντόπουλου, Λιβάνιου και Στύλιου έγινε από
τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, επίσκοπο Ωρεών κ. Φιλόθεο, ο οποίος ευχήθηκε στα
πέντε κυβερνητικά στελέχη, «καλή δύναμη να

έχετε». Ακολούθησαν τα καθιερωμένα «πηγαδάκια» με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
πρωθυπουργό και τους πέντε υπουργούς και
υφυπουργούς, ενώ παρευρέθησαν και λιγοστοί
συγγενείς τους.
Είναι εσωτερική αναδιάταξη δυνάμεων στο
Μέγαρο Μαξίμου. Δεν είναι ανασχηματισμός,
καθώς δεν μπαίνει κάποιο νέο πρόσωπο στην
κυβέρνηση, λένε κυβερνητικές πηγές για τις

αλλαγές που ανακοινώθηκαν πριν λίγη ώρα
από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού. Η
εμπειρία των τελευταίων κρίσεων (πανδημία,
φωτιές κλπ) υπέδειξαν το μετασχηματισμό του
μηχανισμού στο Μαξίμου, ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιούργησαν
αυτές οι κρίσεις. Η εσωτερική αναδιάταξη των
δυνάμεων στο Μαξίμου ουσιαστικά είχε προαναγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη δήλωση
της Δευτέρας («όλες τις κρίσεις τις ξεπεράσαμε
με πείσμα και ενότητα. Αυτό θα γίνει και τώρα,
με τολμηρές αποφάσεις που θα αλλάξουν πολλά»), στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης, και
στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.
Ουσιαστικά πρόκειται για αλλαγές σε δυο φάσεις. Ο ανασχηματισμός θα γίνει, αλλά θα γίνει
στην ώρα που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός,
όπως λένε οι ίδιες κυβερνητικές πηγές. Οι αλλαγές που έγιναν με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:
- Ο έως σήμερα Υφυπουργός στον Πρωθυπουρ-

Α. Σκέρτσος: Οι δύο προτεραιότητες
της κυβέρνησης την περίοδο αυτή
Το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, μετά
και την εσωτερική αναδιάταξη δυνάμεων,
απέδωσε, αμέσως μετά την ορκωμοσία, ο νέος
υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ο οποίος, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αφού σημείωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στους
ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες
τους στις πυρόπληκτες περιοχές, πρόσθεσε:
«όλη μας η δουλειά - το λέω ειλικρινά - αυτό
το διάστημα θα έχει να κάνει με το να αποκαταστήσει τις ζημιές και να αισθανθούν ξανά
ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους».
Πριν την ορκωμοσία δηλώσεις έγιναν και από
τα άλλα κυβερνητικά στελέχη: ο υφυπουργός
παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός

εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό «για την πολύ
μεγάλη τιμή», δεσμεύτηκε ότι θα δώσει, όπως
χαρακτηριστικά είπε, τον καλύτερο εαυτό του,
ότι θα δουλέψει με όλες του τις δυνάμεις, με
ένα στόχο: «να αναδείξουμε το κυβερνητικό
έργο σε μια περίοδο ιδιαίτερα καθοριστική
και κρίσιμη για την πατρίδα, τους ανθρώπους,
για τη χώρα συνολικότερα».
Ο έτερος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος χαρακτήρισε
«δύσκολο» το έργο, επιπλέον επεσήμανε ότι
«έχουμε πολλή δουλειά όλοι μας με συντονισμό και εργασία, πολλή δουλειά από εδώ και
πέρα», ενώ και αυτός έκανε λόγο για τη «μεγά-

λη τιμή» που του έκανε ο πρωθυπουργός.
Στο τρίπτυχο, «δουλειά - δουλειά - δουλειά»
εστίασε, από την πλευρά του ο Θεόδωρος
Λιβάνιος, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσθέτοντας: «υπάρχουν πολλά

Το βιογραφικό του νέου υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό, Χρήστου
Τριαντόπουλου
Ο νέος υφυπουργός στον Πρωθυπουργό με
αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής και
αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές,
Χρήστος Τριαντόπουλος, είναι οικονομολόγος
και κατάγεται από τη Μαγνησία. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις
Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών στην πολιτική οικονομία, εκπονώντας
τμήμα των διδακτορικών του σπουδών, με υποτροφία, στο London School of Economics. Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο University of Sussex,
ως visiting research fellow, και σε λοιπούς ερευ-

νητικούς φορείς, ενώ επαγγελματικά, μεταξύ
άλλων, κατείχε, την περίοδο 2012 - 2014, συμβουλευτική θέση στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. Από το
2014 είναι ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και την
περίοδο 2016 - 2019 δίδαξε οικονομικά, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΤΕΙ Πελοποννήσου, ενώ την περίοδο 2017 - 2019 δίδαξε δημοσιονομική πολιτική
στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Έχει δημοσιεύσεις σε βιβλία και
επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του
εξωτερικού. Ήταν συνιδρυτής και επικεφαλής
της Κοινότητας Διαλόγου Σύνθεσις, που αποτέλεσε, από το 2014, μία πρωτοβουλία πολιτών
με σκοπό τη σύνθεση ιδεών, προσεγγίσεων και

ιδιωτικό τομέα ως Γεωπόνος σε εμπορικές επιχειρήσεις και μελετητικές εταιρείες, ενώ από
το 2011 είναι συνιδρυτής και εμπορικός διευθυντής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο
χώρο της εμπορίας και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
Τις περιόδους 1995-1998 και 1998-2001 διετέλεσε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και Πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ αντίστοιχα, ενώ από το Νοέμβριο
του 2006 έως το 2009 ήταν Γενικός Γραμματέ-

γό Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος αναλαμβάνει
Υπουργός Επικρατείας, με τις ίδιες αρμοδιότητες.
- Ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστος Τριαντόπουλος
αναλαμβάνει Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρωγής
και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές.
- Ο έως σήμερα Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Οικονόμου αναλαμβάνει Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Στη θέση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου παραμένει η κυρία Αριστοτελία Πελώνη.
- Ο έως σήμερα Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιος Στύλιος αναλαμβάνει Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στη θέση του κυρίου Ιωάννη Οικονόμου.
- Ο έως σήμερα Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θεόδωρος Λιβάνιος αναλαμβάνει Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη θέση του κυρίου Γεώργιου Στύλιου. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

προβλήματα, θα
τα
αντιμετωπίσουμε». Τέλος, ο
νέος υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γεώργιος Στύλιος
μίλησε για «μια
δύσκολη περίσταση», αφού «δοκιμάσθηκε ο τόπος
μας με τις πυρκαγιές». Όμως, συνέχισε, «έχουμε να
κάνουμε σημαντικά πράγματα για
να
μπορέσουμε
γρήγορα να επιστρέψουν στην κατάσταση που
ήταν οι συγκεκριμένες περιοχές». Και ναι μεν
είναι «ευαίσθητος τομέας» ο αγροτικός, ωστόσο, «είμαστε αγροτική οικονομία, θα δουλέψουμε καλά και δυνατά». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
που επλήγησαν από θεομηνίες. Ταυτόχρονα,
προώθησε και τη μεταρρύθμιση του σχετικού
θεσμικού πλαισίου με το νόμο για την Κρατική
Αρωγή (ν. 4797/2021).

απόψεων, ενώ συμμετείχε και σε πολλές άλλες
πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών. Από
τον Ιούλιο του 2019 ως και τα μέσα Αυγούστου
2021 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο
πλαίσιο των καθηκόντων του, μεταξύ άλλων,
διετέλεσε Πρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία συντονίζει και
διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση
του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή
και τη στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν
μετά από θεομηνία και ανέλαβε το συντονισμό
της αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών

Το βιογραφικό του νέου κυβερνητικού
εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου
Ο νέος υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόνου,
γεννήθηκε το 1973 στη Λαμία και ολοκλήρωσε
τη σχολική του εκπαίδευση στο 3ο Γενικό Λύκειο. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και πήρε το πτυχίο του Γεωπόνου από
το τμήμα Φυτικής Παραγωγής. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Παγκόσμια
Πολιτική Οικονομία, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.Από το 2001 εργάζεται στον
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ας Καταναλωτή. Από το 2013 έως το 2015 ήταν
επικεφαλής της εταιρείας οδικών συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΣΥ Α.Ε.). Από τον Ιανουάριο
του 2016 έως και τον Ιανουάριο του 2017 διετέλεσε Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής,
διετέλεσε επικεφαλής της Ελληνικής αποστολής στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης
- FATF (Financial Action Task Force), είναι μέλος
της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ το καλοκαίρι
του 2019 άσκησε και παράλληλα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και
Δημόσιας Περιουσίας, με αποτέλεσμα να διατελέσει και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου
Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας
Περιουσίας. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας και
τον Ιανουάριο του 2017 ορίστηκε Σύμβουλος
του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη Βουλευτής Φθιώτιδας με τη Νέα Δημοκρατία. Διετέλεσε μέλος
της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Ελληνισμού της Διασποράς. Τον Ιανουάριο του
2021 ορίστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με αρμοδιότητα την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Είναι παντρεμένος με την ψυχολόγο Αγγελική Ζορμπαλά και έχουν ένα γιο τον Δημήτρη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κορονοϊός-Ελλάδα: 3.493 κρούσματα,
235 διασωληνωμένοι, 24 θάνατοι
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου covid-19 που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες
από τον ΕΟΔΥ είναι 3.493, εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 531.967 (ημερήσια
μεταβολή +0,7%), εκ των οποίων 51,2%
άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών,
122 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι
από το εξωτερικό και 2.378 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Ημερήσια εξέλιξη της πανδημίας
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 235
(63,4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 64 έτη. To 85,1% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Από την αρχή της πανδημίας έχουν
εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.868 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
255 (ημερήσια μεταβολή +27,5%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου
είναι 220 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία
των κρουσμάτων είναι 40 έτη (εύρος
0,2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία
των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0,2
έως 106 έτη).
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την
1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα
εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους
για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και
που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν,
έχουν συνολικά ελεγχθεί 5.969.345
κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες
Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν
ελεγχθεί 7.985.880 δείγματα. O μέσος

Χ. Γώγος Μέτρα προστασίας,
τεστ και εμβόλια τα όπλα μας
ενάντια στον κορονοϊό
Ο ιός είναι παρών, ο αγώνας μας διαρκής, επίμονος και αναπροσαρμοζόμενος στα συνεχώς μεταβαλλόμενα
δεδομένα του ιού και της πανδημίας,
τα οποία αυτή τη στιγμή φαίνονται
προβληματικά σε παγκόσμιο επίπεδο,
ανέφερε κατά την ενημέρωση για την
πορεία της πανδημίας, ο καθηγητής
Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της
επιτροπής εμπειρογνωμόνων, Χαράλαμπος Γώγος. Τόνισε την ανάγκη συνεχούς τήρησης των μέτρων προστασίας
και σωστής χρήσης της μάσκας από
όλους εμβολιασμένους και μη, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπου
υπάρχει συγχρωτισμός, την διενέργεια
test και φυσικά τον άμεσο εμβολιασμό
των πολιτών άνω των 12 ετών.
Αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου
Σχετική αύξηση παρουσιάζει το επιδημιολογικό φορτίο στην επικράτεια, με
κυλιόμενο μέσο όρο κρουσμάτων τα
2942 κρούσματα, ενώ τις τελευταίες
δύο ημέρες παρουσιάζεται περαιτέρω

τάση αύξησης. Ο δείκτης θετικότητας
στην επικράτεια είναι στο 3,3%, με
σημαντικές αυξομειώσεις, καθώς σε
περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό
φορτίο είναι σημαντικά υψηλότερος.
Ο κ. Γώγος ανέφερε επίσης, ότι τα εισαγόμενα κρούσματα μέσω του τουρισμού, εξακολουθούν να αποτελούν
ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου,
περίπου το 0,59%, πράγμα που οφείλεται, τόσο στον εμβολιασμό του ποσοστού τουριστών, όσο και στον αποτελεσματικό διαγνωστικό έλεγχο που
γίνεται. "Το στοίχημα του τουρισμού
μέχρι στιγμής κερδίζεται", είπε ο κ.
Γώγος, εκφράζοντας την ελπίδα αυτό
να συνεχιστεί.
Επικράτηση παραλλαγής Δέλτα
Όπως είπε ο καθηγητής, η επικράτηση
της μετάλλαξης Δέλτα έχει φτάσει στο
79,1%, με προβλέψεις το ποσοστό αυτό
να ανέβει στο 90%. Έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στην διενέργεια test, τα οποία
όπως είπε πρέπει να παραμείνουν στο
οπλοστάσιο μας. Η πανδημία εξακο-

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα στη
Μονή Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα
Κλείνει η Μονή του Αγίου Νεκτάριου στην
Αίγινα, καθώς 16 από τις 25 μοναχές διαγνώστηκαν θετικές στον κορονοϊό.
Για το λόγο αυτό, μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια έκτακτου
ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας στις 12/08/2021 και λαμβά-

νοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στην Ιερά Μονή
Αγίου Νεκταρίου-Αγίας Τριάδος Αιγίνης
της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας-ΣπετσώνΑιγίνης-Ερμιονίδος και Τροιζηνίας στην
Αίγινα, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, καθώς και σύμφω-

όρος του επταημέρου είναι 87.932
δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests):
Έως 12 Αυγούστου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 31.470.007 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 984.167 άτομα
προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 12
Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν
λουθεί να αποτελεί νόσο των νέων, αρχίζει όμως και μια μεταστροφή σε μεγαλύτερες ηλικίες, ιδιαίτερα σε περιοχές
με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, ενώ
σε λίγο καιρό, ένα πιθανό πρόβλημα
θα είναι και η παρουσία του ιού στους
χώρους της εκπαίδευσης. Υπογράμμισε ότι οι νέοι θα πρέπει να τηρούν τα
μέτρα προστασίας και κυρίως να ελέγχονται με test, τόσο πηγαίνοντας σε
διακοπές, όσο και επιστρέφοντας. Ο
καθηγητής επανέλαβε τη σύσταση για
εμβολιασμό των άνω των 12 ετών.
Αύξηση νοσηλειών
Σε είκοσι σχεδόν μέρες διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές και υπάρχει μικρή
αλλά υπαρκτή αύξηση στο δείκτη εισιτήρια προς εξιτήρια, πράγμα που
σημαίνει μια μικρή επιβάρυνση στο
ΕΣΥ. Η κάλυψη στις απλές κλίνες είναι 40%, ενώ στις ΜΕΘ 51%. Τόνισε
ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης είναι αξιοσημείωτο, απέχει όμως
αρκετά από την διασφάλιση της συλλογικής ανοσίας για την μείωση της
διασποράς, και απ' ότι φαίνεται, είναι
δύσκολο να εξασφαλιστεί αυτό το καλοκαίρι. Από την άλλη, το Δέλτα στέλεχος είναι πολύ μεταδοτικό και οι
εμβολιασμένοι θετικοί, παρότι είναι
λίγοι, είναι σε ένα ποσοστό ικανοί να

139 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας
(ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 37.743 έλεγχοι Rapid Ag και
ανευρέθηκαν 697 θετικά (1,85%).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19
είναι 24, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
13.182 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και
άνω. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
μεταδώσουν τον ιό. Ο κ. Γώργος επισήμανε την ανάγκη συνεχούς τήρησης
των μέτρων ατομικής προστασίας, για
την μείωση του ιού στην κοινότητα
και την εμφάνιση νέων ίσως δυσκολότερων μεταλλάξεων και υπογράμμισε
την σημασία του εμβολιασμού για να
απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της
covid-19 σε υγειονομικό, κοινωνικό και
οικονομικό επίπεδο. Η αποφυγή δυσάρεστων εξελίξεων είναι στο χέρι μας
είπε ο κ. Γώγος και χρειάζεται άμεσος
εμβολιασμός και ειδικά των ευάλωτων
ομάδων. Αναφέρθηκε στα τρία μεγάλα
κύματα της πανδημίας τονίζοντας ότι
υπάρχει ένας συνεχής αγώνας ανάμεσα στον ιό και την επιστημονική κοινότητα, με πολλές παραμέτρους, στις
οποίες το βασικό οπλοστάσιο του ιού
είναι οι μεταλλάξεις, ενώ παράλληλα
το βασικό όπλο της επιστημονικής
κοινότητας είναι η ταχεία παρασκευή
ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων. Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα
την επιστημονική κοινότητα και τα θεσμικά όργανα, είναι η υπολειπόμενη
διαθεσιμότητα των εμβολίων στις τρίτες χώρες, πράγμα που δεν πρέπει να
υποτιμάμε, τόσο από την πλευρά της
αλληλεγγύης, όσο και από την πλευρά
της ολιστικής αντιμετώπισης της πανδημίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
νης γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορονοϊού COVID-19, αποφασίζεται:
Η υγειονομική απομόνωση του προσωπικού (μοναχές, βοηθητικό προσωπικό) της
εν λόγω Ιεράς Μονής, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσκυνητών και επισκεπτών, για το χρονικό διάστημα δεκαπέντε
(15) ημερών από 13.08.2021 και ώρα 06.00
έως 28.08.2021 και ώρα 06.00, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης της διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, και ειδικότερα, για τον περιορισμό της διασποράς
και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
πηγή: ertnews.gr

Επικαιρότητα

Χρ. Σταϊκούρας: Ως το τέλος του Αυγούστου οι πρώτες
εκταμιεύσεις των ενισχύσεων για τους πυρόπληκτους
Τις επόμενες 1- 2 εβδομάδες και το
αργότερο έως το τέλος Αυγούστου
αναμένεται να γίνουν οι πρώτες
εκταμιεύσεις των ενισχύσεων για
τους πολίτες στις πληγείσες από τις
πυρκαγιές περιοχές της χώρας, παράλληλα με τη διαδικασία αξιολόγησης από το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών. Αντίστοιχα και για
τις επιχειρήσεις των περιοχών αυτών, στις οποίες, ταυτόχρονα με την
αξιολόγηση, θα δοθεί και η 1η αρωγή
ύψους 20% επί του τζίρου.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και οι αναστο-

λές φορολογικών- ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, οι ενισχύσεις στους
ανέργους, η μη καταβολή του ΕΝΦΙΑ,
η μη καταβολή του επιστρεπτέου μέρους της «επιστρεπτέας προκαταβολής» και η χρηματοδότηση των ΟΤΑ.
Μιλώντας στο MEGA και ερωτηθείς
εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις και
για τα αυθαίρετα κτίσματα, ο υπουργός είπε ότι οι δηλώσεις για τις ζημιές των ακινήτων στην πλατφόρμα
arogi.gov.gr συνδέονται με το έντυπο Ε9. Επομένως, ανέφερε, «τα δηλωμένα θα αποζημιωθούν. 'Αρα και
τα αυθαίρετα με χαρακτηριστικά νομιμοποίησης».

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, «η
εκτίμηση για άνοδο του ΑΕΠ 3,6%
εφέτος είναι απολύτως εφικτή, ρεα-

Λ. Μενδώνη: Ζημιές σε επτά κτήρια στο Τατόι από την
πυρκαγιά - Άθικτα τα αντικείμενα στα κοντέινερ
«Είναι σαφές ότι αντιμετωπίσαμε μια πρωτοφανή κατάσταση, όχι μόνο σε σχέση με
τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό που βιώσαμε την τελευταία
βδομάδα με τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα
ήταν πραγματικά κάτι πρωτοφανές. Ομολογώ ότι όσοι βρεθήκαμε δίπλα στη φωτιά
δεν μπορούμε εύκολα να ξεχάσουμε τις
εικόνες που ζήσαμε και οι οποίες έχουν
μια πολύ μεγάλη οικολογική, κατά κύριο
λόγο, ζημιά», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη,
σε συνέντευξη Τύπου, την Τετάρτη 11/08.
«Χάσαμε μεγάλο μέρος του δάσους. Δεν
είναι αμελητέο, δεν είναι εύκολο να το
αποδεχθεί κανείς. Στα πολιτιστικά μνημεία, οι απώλειες δεν ήταν μεγάλες. Χάρη
στην παρέμβαση όλων, κυρίως της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της
ΕΛΑΣ, των συντονισμένων προσπαθειών
των δικών μας υπηρεσιών, η ζημία περιορίστηκε στο λιγότερο δυνατό», τόνισε η
υπουργός, συμπληρώνοντας ότι «αυτή τη
στιγμή προχωρούμε και επιταχύνουμε τις
διαδικασίες τις οποίες έχουμε αναλάβει
ως ΥΠΠΟΑ για την εφαρμογή του σχεδίου
μας για την αποκατάσταση των κτηρίων,
έτσι όπως προβλέπεται από τη Μελέτη
Βιωσιμότητας. Παράλληλα, έχουμε ήδη
αναθέσει τη μελέτη για τη συστηματική
και σωστή αναδάσωση του ιστορικού πυρήνα -και στην πολύ στενή του έννοια, των
1.600 στρεμμάτων, αλλά και στην ευρύτερη των 6.000 στρεμμάτων. Ήδη η μελέτη
ξεκινά και συγκροτείται η απαραίτητη επιστημονική ομάδα η οποία θα ανακοινωθεί
σύντομα. Οι διαδικασίες αναδάσωσης του
ιστορικού πυρήνα δεν είναι μια συνήθης
αναδάσωση γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυο βασικές παραμέτρους: την
ιστορικότητα του κτήματος και την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής
αλλαγής», σημείωσε η υπουργός.
Ζημιές σε κτήρια
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σε επτά
κτήρια ζημιές, οι οποίες, όπως τόνισε
υπουργός και υπηρεσιακοί παράγοντες,
οι οποίοι παραβρέθηκαν στη συνέντευξη, δεν δημιουργούν περισσότερα δομικά
προβλήματα από αυτά που ήδη είχαν. «Κάηκαν στέγες -κάποιες από τις οποίες ήταν
νεότερες σωστικές επεμβάσεις του ΥΠΠΟΑ

και κάποιες μισογκρεμισμένες, οπότε κάηκαν ξύλινα στοιχεία-, καθώς και ξύλινα
κουφώματα τα οποία σε πολλές περιπτώ-

σεις είχαν αποκατασταθεί τα προηγούμενα χρόνια από το ΥΠΠΟΑ ή ήταν ψευδοκουφώματα», ενημέρωσε η Λ. Μενδώνη.
Πρόκειται για τις Οικίες Στουρμ και Φροντιστή, καθώς και για τα κτήρια Τηλεπικοινωνιών, Φρουράς Τάφων, Προσωπικού,
Δασονομείου και Διευθυντηρίου.
Όπως πληροφόρησε η υπουργός, το σύνολο των πόρων για την αποκατάσταση
των συγκεκριμένων κτηρίων στο Τατόι
εξασφαλίζονται από ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα, η Οικία Στουρμ,
Φροντιστή και το κτήριο Τηλεπικοινωνιών έχουν ενταχθεί από το 2020 στο ΕΣΠΑ.
Προβλέπεται ότι το α' εξάμηνο του 2022 θα
έχουν ανάδοχο και η αποκατάστασή τους
θα γίνει με τη μέθοδο μελέτης-κατασκευής
και ευθύνη της αρμόδιας διεύθυνσης του
ΥΠΠΟΑ. Για τα κτήρια Φρουράς Τάφων,
Προσωπικού, Διευθυντηρίου και Δασονομείου οι μελέτες ξεκινούν αμέσως, ενώ
έχει ήδη δοθεί η σχετική εντολή να ξεκινήσει η μελέτη του Διευθυντηρίου με αυτεπιστασία από το ΥΠΠΟΑ. Σύμφωνα με τη
Λ. Μενδώνη, υπολογίζεται ότι οι μελέτες

αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί τέλος 2021
με αρχές 2022, οι δε πόροι τους είναι εξασφαλισμένοι από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Επί-

σης, όπως τόνισε η ίδια, στο τρέχον ΕΣΠΑ
έχουν ενταχθεί οι υπό εξέλιξη μελέτες των
δικτύων και υποδομών του κτήματος, που
αφορούν την αποχέτευση, την ύδρευση,
τον βιολογικό καθαρισμό, την πυροπροστασία και την πυρόσβεση -οι πόροι τους
έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο από το
Ταμείο Ανάκαμψης έργο και είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε η
υπουργός Πολιτισμού, σε κάθε κτήριο στο
οποίο γίνονται μελέτες, έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε φάση δημοπράτησης προβλέπεται μελέτη που συμπεριλαμβάνει
πυρανίχνευση και πυρόσβεση.
Άθικτα τα αντικείμενα που βρίσκονται
σε κοντέινερς στο Τατόι
Όσον αφορά τα περισσότερα από 100.000
αντικείμενα που συντηρούνται και καταγράφονται από την Υπηρεσία Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων
του ΥΠΠΟΑ και τα οποία βρίσκονται μέσα
σε κοντέινερς στο χώρο του κτήματος, η
υπουργός τόνισε ότι έμειναν άθικτα από
τη φωτιά. Πρόβλημα παρουσιάστηκε σε
τρεις «οικίσκους» που υπήρχαν πολύ κοντά στα Ανάκτορα. Το ένα ήταν φυλάκιο,
ο δεύτερος οικίσκος καταστράφηκε μερικώς, ενώ ο τρίτος που καταστράφηκε
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λιστική και ίσως συντηρητική». Αυτό
δε προκύπτει από τα εξής στοιχεία:
*Τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται στο 7μηνο αυξημένα κατά 2 δισ.
ευρώ σε σχέση με το 2020.
*Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι
αυξημένες κατά 27,4% σε σύγκριση
με το 2019.
*Η οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε άνοδο κατά 42% το α' πεντάμηνο.
*Οι αφίξεις τουριστών εξελίσσονται
καλύτερα σε σχέση με τις αρχικές
εκτιμήσεις. Ειδικότερα, στις 10 Αυγούστου οι αφίξεις εσωτερικού ήταν
μειωμένες 20,4% σε σχέση με το 2019
και οι αφίξεις εξωτερικού μειωμένες κατά 36,5%. Συνολικά η μείωση
ανέρχεται σε 31,7% και τα έσοδα από
τις αφίξεις καλύπτουν ήδη το 70%
των εσόδων το 2019. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ολοσχερώς περιείχε αντικείμενα μικρής
αξίας και σε κακή διατήρηση. Όπως έγινε
γνωστό από την υπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, το υλικό που περιλάμβανε είχε ήδη αξιολογηθεί από τις
Διευθύνσεις Συντήρησης και Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ και τα
αντικείμενα που είχαν κριθεί σημαντικά
και αξιόλογα είχαν μεταφερθεί σε άλλους
χώρους. Στον οικίσκο αυτό υπήρχαν μαγειρικά σκεύη, διάφορες συσκευές, όπως μια
ραπτομηχανή Singer και προστατευτικά
τζακιών, τα οποία δεν παρουσιάζουν μετά
τη φωτιά ιδιαίτερα προβλήματα. Επίσης,
περιλάμβανε δεύτερη διαλογή της κάβας
και χαρτώο υλικό (έντυπα, βιβλία) που
είχαν κριθεί όχι ιδιαίτερα αξιόλογο. Σε
ερώτηση ως προς τα αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από το Τατόι πρόσφατα για
λόγους προστασίας, η υπουργός απάντησε
ότι πρόκειται για αντικείμενα που θα μπορούσαν εύκολα να κλαπούν αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε ένα από τα κοντέινερς.
Σε ερωτήσεις γιατί αντικείμενα από το
Τατόι που είχαν μεταφερθεί το 2016-7 στο
Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
επανήλθαν στο κτήμα, καθώς και γιατί δεν
μεταφέρονται όλα τα κινητά αντικείμενα
για λόγους προστασίας εκτός κτήματος,
υπουργός και υπηρεσιακοί παράγοντες
απάντησαν ότι η επιστροφή στο Τατόι των
περίπου 6.000 αντικειμένων από το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού έγινε για λόγους ενότητας των αντικειμένων
-τονίστηκε ότι δεν είχε μεταφερθεί μια συμπαγής ενότητα αντικειμένων, ενώ για την
εκεί μεταφορά δεν υπήρχε έγκριση και συγκατάθεση των αρμόδιων διευθύνσεων του
ΥΠΠΟΑ-, ο δε συνολικός όγκος των αντικειμένων -ο εμπλουτισμός των οποίων ακόμα
δεν έχει ολοκληρωθεί- είναι τόσο μεγάλος
(ξεπερνά τα 100.000 αντικείμενα, μεταξύ
των οποίων άμαξες και αυτοκίνητα) που
δεν θα ήταν εύκολο να βρεθεί κτήριο να
τα στεγάσει. Ως προς την κατάσταση των
αρχαιολογικών καταλοίπων του αρχαίου
φρουρίου της Δεκέλειας (Παλαιόκαστρο),
που βρίσκεται εντός του κτήματος, η
υπουργός δήλωσε ότι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα από τη φωτιά, ενώ ως προς
τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
σε Πελοπόννησο και Εύβοια, η ενημέρωση
από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων
είναι ότι στη μεν Εύβοια δεν έχουμε σχεδόν κανένα πρόβλημα ως σήμερα, στη δε
Λακωνία τα προβλήματα που προκύπτουν
σε κάποιους μεταβυζαντινούς ναούς είναι
εξαιρετικά περιορισμένα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Φλόγες και καύσωνας στη Μεσόγειο
χθες στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στον εθνικό δρυμό.

Το κύμα καύσωνα που έφερε επιπλέον
101 αστικές πυρκαγιές και 77 δασικές
πυρκαγιές στην Ελλάδα σύμφωνα με
το Πυροσβεστικό Σώμα, και προκάλεσε 500 πυρκαγιές στην Ιταλία, κινείται προς τα δυτικά της Μεσογείου. Σε
πορτοκαλί συναγερμό τόσο για υψηλές θερμοκρασίες όσο και για σφοδρές
καταιγίδες, βρίσκεεται η Γαλλία. Στην
Ισπανία αναμένεται κλιμάκωση με 46
βαθμούς το Σάββατο, ενώ προβληματίζει φαινόμενο που συνδέεται με τον
καύσωνα και προκάλεσε πλημμύρες.
Στον απόηχο της ζοφερής έκθεσης του
ΟΗΕ, που επισήμανε ότι ο πλανήτης
ήδη βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το τουριστικό θέτετρο
του Αλικάντε επλήγη από το σπάνιο
φαινόμενο που οι ντόπιοι αποκαλούν
«rissaga». Το μετεω-τσουνάμι χτύπησε
περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα στέλνοντας κύματα έως και
ένα μέτρο στην ενδοχώρα μεταξύ της
Σάντα Πόλα και του Γκουαρνταμάρ.
Καταστράφηκαν αυτοκίνητα και προκλήθηκαν ζημιές στον αλιευτικό στόλο της πόλης. Όπως και στα τσουνάμι
που πυροδοτούνται από σεισμούς, τα

Ισπανία: Έσβησε η πυρκαγιά στην
Καταλονία, πολύ αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

μετεω-τσουνάμι προκαλούνται από
απότομες αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση και προκαλούν μετατόπιση
νερού. Εν μέσω καύσωνα, το θέρετρο
Σάντα Πόλα στο Αλικάντε, ένα από τα
ιστορικότερα λιμάνια της Ισπανίας
στη Μεσόγειο, σαρώθηκε από αφρισμένα κύματα. Στην Ιταλία 500 πυρκαγιές στοιχίσαν τη ζωή σε τέσσερις
ανθρώπους, με την πρωτοφανή θερμοκρασία των 48,8 βαθμών χθες στη
Σικελία.
Ισπανία: Στους 46 βαθμούς το Σάββατο το θερμόμετροτη σκυτάλη ακραίων
φαινομένων παίρνει και η Γαλλία με

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν
οι πυροσβέστες στον εθνικό δρυμό
του Monte Catillo μόλις έξω από το
Tivoli, ανατολικά της Ρώμης. Τρία κτίρια και η ανθρωπιστική Κοινότητα του
Ντον Μπόσκο (Don Bosco) εκκενώθηκαν τη νύχτα λόγω της τεράστιας πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη από

Οι πυρκαγιές μαίνονται την ώρα που
14 από τις 17 περιφέρειες της Ισπανίας έχουν τεθεί σε συναγερμό για τον
καύσωνα. Η ισπανική μετεωρολογική
υπηρεσία AEMET προειδοποίησε πως
ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει «αυξημένος», «πολύ αυξημένος», ή «εξαιρετικά υψηλός» σχεδόν στο σύνολο
της επικράτειας σήμερα, τρίτη ημέρα
του καύσωνα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας της χώρας από το 2011 έως
το 2020 διπλασιάστηκε ο αριθμός των
κυμάτων καύσωνα σε σχέση με κάθε
μία από τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες. Στην Πορτογαλία, ο κίνδυνος
πυρκαγιάς παραμένει
«μέγιστος»
μέχρι τη Δευτέρα στα βόρεια και τα
κεντρικά της χώρας, όπως και σε ένα
τμήμα του Αλγκάρβε (νότια), σύμφωνα
με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo
Portugal. πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

οικογένειες απομακρύνθηκαν από
τα σπίτια τους καθώς οι πυρκαγιές
επεκτάθηκαν στο φυσικό καταφύγιο
Μόντε Κατίλο κοντά στο προάστιο
Τίβολι της Ρώμης, ανέφεραν οι πυ-

ροσβέστες σε μήνυμα στο Twitter.
Περίπου 30 ένοικοι ενός ασύλου για
φτωχά και ορφανά παιδιά απομακρύνθηκαν επίσης για να γλιτώσουν
από τις φλόγες. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν ακόμη στη διάρκεια της νύκτας
κοντά στην πόλη Οτράντο, στη νότια
Ιταλία, ανακοίνωσαν πυροσβέστες.
Ένα γειτονικό παραθαλάσσιο θέρετρο εκκενώθηκε εξαιτίας του αποπνικτικού καπνού και ο παραλιακός
δρόμος, που κατευθύνεται νότια από
το Οτράντο, έκλεισε για την κυκλοφορία. πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

προειδοποιήσεις για καταιγίδες και
καύσωνες
Ιταλία: Στις φλόγες ο δρυμός του
Monte Catillo στη Ρώμη – Εκκενώθηκαν σπίτια στο Tivoli

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε ανατολικά της
Ρώμης - Απομακρύνονται κάτοικοι
Κάτοικοι απομακρύνονται σήμερα
από μικρές κοινότητες περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Ρώμης μετά
την εκδήλωση πυρκαγιάς και ενώ η
ιταλική πρωτεύουσα αντιμετωπίζει
θερμοκρασίες γύρω στους 37 βαθμούς
Κελσίου. Πυρκαγιές σημειώνονται τις
τελευταίες εβδομάδες σε εκτεταμένες περιοχές της νότιας Ιταλίας και
οι φλόγες καταστρέφουν δάση στην

Καλαβρία και στα νησιά της Σικελίας
και της Σαρδηνίας. Την Τετάρτη, η θερμοκρασία έφθασε σχεδόν τους 49 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοανατολική Σικελία. Αναφέρεται πως πρόκειται για
την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει
καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.
Ο καύσωνας κινείται τώρα προς βορρά και στη διάρκεια της νύκτας 25

Κύμα καύσωνα και πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιών σε Ισπανία
και Πορτογαλία
με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (AEMET), η οποία δεν έχει προς το
παρόν δημοσιεύσει τις προβλέψεις
τις για τις επόμενες ημέρες.

Κύμα καύσωνα πλήττει την Ισπανία
και την Πορτογαλία, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως
την προσεχή Δευτέρα, με τον κίνδυνο
πυρκαγιών να είναι πολύ υψηλός σε
ένα μεγάλο τμήμα της Ιβηρικής χερσονήσου, όπως προειδοποίησαν σήμερα οι αρχές των δύο χωρών.
Στην Ισπανία, ο κίνδυνος να ξεσπάσουν πυρκαγιές κρίθηκε «ακραίος» σε
ένα μεγάλο μέρος της χώρας για σήμερα και αύριο Παρασκευή, σύμφωνα

Στην Πορτογαλία, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι «μέγιστος» μεταξύ Πέμπτης και Δευτέρας στα βόρεια και
τα κεντρικά της χώρας, όπως και σε
ένα τμήμα του Αλγκάρβε (νότια), σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία
Météo Portugal. Τον υψηλό κίνδυνο
πυρκαγιών έχει προκαλέσει το κύμα
καύσωνα που πλήττει την περιοχή, με
τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους
40 βαθμούς Κελσίου έως τη Δευτέρα
σε ένα μεγάλο τμήμα της χερσονήσου.
Σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία
αναμένεται να ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, ιδίως στην κοιλάδα
του Γουαδαλκιβίρ (νότια Ισπανία) και
τα θερμόμετρα να δείξουν έως και 45

Από την πλευρά της, η περιφέρεια της
Καταλονίας (βορειοανατολική Ισπανία) απαγόρευσε το κάμπινγκ στο δάσος και τις αθλητικές δραστηριότητες
στην ύπαιθρο, όπως και ορισμένες
αγροτικές εργασίες σε συγκεκριμένες
ώρες της ημέρας, ώστε να περιορίσει
τον κίνδυνο να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

γούν οι δύο μετεωρολογικές υπηρεσίες. Μεταξύ 2011 και 2020, η Ισπανία
κατέγραψε διπλάσια κύματα ζέστης
απ΄ όσα κατά τη διάρκεια της καθεμίας των τριών προηγούμενων δεκαετιών, είπε ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο στο
Γαλλικό Πρακτορείο. Οι επιστήμονες
θεωρούν τους επαναλαμβανόμενους καύσωνες μια αδιαμφισβήτητη
επίπτωση της υπερθέρμανσης του
πλανήτη και εκτιμούν πως αυτά τα
κύματα ζέστης αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, να έχουν μεγαλύτερη
διάρκεια και ένταση.

Για πρώτη φορά από το 1920, το διάσημο πάρκο Ρετίρο, το οποίο προτιμούν
οι Μαδριλένοι αναζητώντας λίγη
σκιά, αναμένεται να καταγράψει θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από
αύριο έως την Κυριακή, επισήμανε ο
εκπρόσωπος τύπου της AEMET, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, σε ανάρτησή του
στο Twitter. Οι θερμοκρασίες αυτές,
σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα
κανονικά για την εποχή, οφείλονται
στην εισβολή μιας μάζας πολύ θερμού αέρα από τη βόρεια Αφρική, εξη-

«Στην Ισπανία, δεν είμαστε άτρωτοι μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο»,
προειδοποίησε χθες ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφορικά με
τις πυρκαγιές, προσθέτοντας πως η
χώρα του εισήλθε σε «ζώνη κινδύνου» εξαιτίας της άφιξης αυτού του
κύματος καύσωνα. Η Πορτογαλία,
που γνώρισε το 2017 φονικές πυρκαγιές με περισσότερους από εκατό
νεκρούς, «δεν θέλει να δει αυτό το
σενάριο μία ακόμη φορά», τόνισε
χθες ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα. πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη, η θερμοκρασία έφθασε τους 42 βαθμούς
στην επαρχία Σιουδάδ Ρεάλ (κεντρική
Ισπανία), σύμφωνα με τις μετρήσεις
της AEMET.
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Η Περιφέρεια Αττικής ξεκίνησε
την καταγραφή των ζημιών
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
από τις καταστροφικές πυρκαγιές
Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται ο μηχανισμός της
Περιφέρειας Αττικής από το πρωί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής
πυρκαγιάς στην ΒΑ Αττική, ο οποίος επιχειρεί
σε τρία επίπεδα για την συντομότερη ανακούφιση και αποκατάσταση της καθημερινότητας
των πληγέντων κατοίκων της περιοχής. Οι δράσεις, τις οποίες υλοποιεί το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό, υπό τον συντονισμό των αντιπεριφερεαρχών Αν. Αττικής και Β. Τομέα Θαν.
Αυγερινού και Λ. Κεφαλογιάννη, αφορούν στην
κατεύθυνση της καταγραφής των κατεστραμμένων επιχειρήσεων, την παροχή υγιεινής και
ψυχολογικής στήριξης προς τους πληγέντες
και την προσφορά ειδών διατροφής και πρώτης
ανάγκης σε όλους εκείνους που επιχειρούν στην
πυρόσβεση και την επιτήρηση για την έγκαιρη
καταστολή των αναζωπυρώσεων.
Το πρωί της Παρασκευής κλιμάκια της Περιφέρειας, με την παρουσία του περιφερειάρχη Γ.
Πάτούλη, του αντιπεριφερειάρχη, Αν. Αττικής
Θαν. Αυγερινού και του δημάρχου Αχαρνών Σπ.
Βρεττού ξεκίνησε η καταγραφή των πληγεισών
επιχειρήσεων στη Λ. Τατοΐου, του δήμου Αχαρνών. «Στόχος μας είναι, με την καταγραφή των
μερικώς ή ολοσχερώς κατεστραμμένων από την
πυρκαγιά, επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται καθ' υπόδειξη των δήμων, να αποστείλουμε το σύνολο τους στο υπουργείο Οικονομικών
το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα πράξει τα δέοντα
για την ταχύτερη αποκατάσταση όλων, ώστε να
επανεκκινήσει η οικονομική δραστηριότητα και

να επέλθει ξανά στην Αττική μας η κοινωνική ευημερία», δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Γ. Πατούλης.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο κ. Βρεττό οι πληγείσες
επιχειρήσεις στις Αχαρνές ανέρχονται στις 40,
ενώ ο κ. Αυγερινός συμπλήρωσε ότι πρόκειται
κυρίως για επιχειρήσεις δεξιώσεων και κοινωνικών συναθροίσεων. Ο ίδιος δε διευκρίνισε ότι οι
αποζημιώσεις θα δοθούν από το υπουργείο και
όχι από την Περιφέρεια η οποία «είναι αρμόδια
μόνο για την καταγραφή τους, όπως είναι και οι
δήμοι για την καταγραφή των κατεστραμμένων
οικιών». Στο πλαίσιο αυτό ο περιφερειάρχης
Αττικής ζήτησε από τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες, και τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους Αθ. Κατσιγιάννη και Ε.
Κοσμίδη καθώς και από τα στελέχη των διευθύνσεων «να τρέξουν το ταχύτερο δυνατό τις διαδικασίες προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες
της Κεντρικής Διοίκησης να αποζημιώσουν της
επιχειρήσεις που επλήγησαν». Από την πλευρά
του ο δήμαρχος Σ. Βρεττός εξέφρασε την πίστη
ότι όλα θα προχωρήσουν «με αμεσότητα χωρίς
γραφειοκρατικές καθυστερήσεις». Συνεχίζουμε,
τόνισε, δίπλα στους πολίτες, «σε συνεργασία
πάντα με την Περιφέρεια και νομίζω θα καταφέρουμε και έτσι θα πιέσουμε και το κράτος, την
πολιτεία να προχωρήσει όσο γίνεται συντομότερα στις αποζημιώσεις».
Ο κ. Πατούλης αναφερόμενος στις δύο ακόμη
δράσεις που ξεκίνησε η Περιφέρεια σήμερα το
πρωί λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η μία, που αφορά
την ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων,
υλοποιείται από τις ομάδες εθελοντών ιατρών

Παραγγελία εισαγγελέα Β. Πλιώτα
για έρευνα των πυρκαγιών - Ζητεί να
ερευνηθεί τυχόν σκόπιμη οργανωμένη
εγκληματική δραστηριότητα
Εις βάθος έρευνα για το ζήτημα των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν τη
χώρα μας, ακόμη και για ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, ζητεί ο
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βασίλειος
Πλιώτας, με σημερινή παρέμβασή του. Συγκεκριμένα, ο κ. Πλιώτας με παραγγελία του
προς την εισαγγελία Εφετών Αθηνών και τον
Διευθυντή Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,
τους ζητεί να συγκεντρώσουν «όλα τα κρίσιμα στοιχεία που παρέχουν ενδείξεις για
ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου και κεντρικού
σχεδιασμού για ενιαία δράση εμπρηστών-

μελών εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή για
τέλεση του κακουργήματος του άρθρου 187
παρ. 1 και 2 ΠΚ». Ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου κοινοποιεί την παραγγελία του προς
το Διευθυντή Διεύθυνσης Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού
Σώματος αλλά και τον αντεισαγγελέα Αρείου
Πάγου κ. Λάμπρο Σοφουλάκη, τον οποίο και
θα ενημερώνει για την πρόοδο της έρευνας η
εποπτεύουσα εισαγγελέας Εφετών.
Αναλυτικά, η παραγγελία του κ. Πλιώτα αναφέρει τα εξής: «Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, ασυνήθους έντασης και έκτα-

νοσηλευτών και ψυχολόγων του επιχειρησιακού κέντρου της Περιφέρειας και του Ιατρικού
Συλλόγου, ενώ η άλλη που έχει να κάνει με την
προμήθεια αγαθών σε εκείνους που επιχειρούν
στην περιοχή ενεργοποιήθηκε και δρα στα επτά
σημεία που καθορίστηκαν για την προσφορά ειδών διατροφής και άμεσης ανάγκης, ενώ
από αύριο θα προσφέρονται και 1.000 μερίδες
φαγητού καθώς και ότι άλλο ζητηθεί από τους
δήμους της περιοχής. Σημειώνεται ότι τα μηχανήματα βαρέως τύπου της Περιφέρειας παραμένουν και συνδράμουν όπου απαιτηθεί στο
έργο άλλων υπηρεσιών, όπως το πρωί για την
αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Ενδεικτικά στον Άγιο Στέφανο μετά από αίτημα του
ΔΕΔΔΗΕ και κατοίκων της περιοχής, ερπυστριοφόρο άνοιξε δρόμο σε περιοχή που είχε πληγεί
από τις πυρκαγιές, ώστε να καταστεί δυνατή
η προσέγγιση του σημείου από τους τεχνικούς
για την αποκατάσταση του προβλήματος. Επι-

πλέον, πραγματοποιούνται έλεγχοι βλαβών
σε υποδομές και τεχνικά έργα από τις Τεχνικές
υπηρεσίες και έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης
και καταλληλότητας τροφίμων από τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Από την πρώτη στιγμή
η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής με κλιμάκια (γεωπόνων, κτηνίατρων κ.α.)
έχει προχωρήσει στις ενδεδειγμένες ενέργειες σχετικά με τα νεκρά ζώα και τα μελίσσια,
καταγράφοντας παράλληλα και τις ζημιές σε
αρδευτικά δίκτυα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Με στόχο την επίσπευσή των διαδικασιών αποζημίωσης, τα κλιμάκια της Περιφέρειας
συνεργάζονται με τα αρμόδια τμήματα των
υπουργείων Υποδομών και Οικονομικών, ενώ
μετά από επικοινωνία του περιφερειάρχη με
τον πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ανδρέα Μπουντουβή, αν κριθεί
αναγκαίο, θα ενισχυθούν με επιπλέον Μηχανικούς. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

σης, που εκδηλώθηκαν κατά τις τελευταίες
ημέρες, με συνέπεια να προκληθούν ανυπολόγιστες ζημίες στο φυσικό περιβάλλον
(και ιδίως στο δασικό πλούτο της χώρας), σε
κτίρια, εγκαταστάσεις, σε αγροτικές εκτάσεις
και καλλιέργειες και σε τουριστικές υποδομές,με κίνδυνο μάλιστα για τη ζωή μεγάλου
αριθμού συνανθρώπων μας, καθώς και ο
«συγχρονισμός» στην εκδήλωσή τους, δημιουργούν εύλογες υπόνοιες για σκόπιμη οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα και όχι
μόνο για απλό, τυχαίο φαινόμενο σύμπτωσης περιστατικών αμελούς συμπεριφοράς.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε, στο πλαίσιο
της αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατά το
άρθρο 245 παρ. 2 ΚΠΔ, παράλληλα βεβαίως
και ανεξάρτητα από τον σχηματισμό των επί
μέρους (κατά τόπο) δικογραφιών από τις δικαστικές αρχές και τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού Π.Σ., να συγκεντρώσετε όλα τα κρίσιμα στοιχεία που παρέχουν

ενδείξεις για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου
και κεντρικού σχεδιασμού για ενιαία δράση
εμπρηστών-μελών εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή για τέλεση του κακουργήματος
του άρθρου 187 παρ. 1 και 2 ΠΚ: συγκρότηση-ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων εμπρησμού σε δάση και κοινών
κακουργημάτων εμπρησμού(άρθρα 264 παρ.
1 και 265 παρ. 1 στοιχ. β,γ ΠΚ). Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί, σε όλο το εύρος του, το ποινικό δικονομικό οπλοστάσιο
(άρση τηλεφωνικού απορρήτου, διενέργεια,
ερευνών, ειδικών ανακριτικών πράξεωνκ.λπ)
για να ελεγχθεί και να αξιοποιηθεί κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορία.Για την πρόοδο
της προανάκρισης κατά το σχηματισμό της
συναφούς ποινικής δικογραφίας, η Εποπτεύουσα Εισαγγελέας Εφετών θα ενημερώνει τον
αρμόδιο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.
Λάμπρο Σοφουλάκη.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλειος Η. Πλιώτας.» Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ϊκούς τουριστικούς προορισμούς,
όπως για παράδειγμα η Ισπανία, έναν
από τους σημαντικότερους μεσογειακούς προορισμούς, καθώς οι αντίστοιχες θέσεις για πτήσεις είναι μειωμένες κατά 25%. Όπως αναφέρουν
χαρακτηριστικά οι «Financial Times»,

«Τα σταθερά μηνύματα από την Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτή στον τουρισμό,
φαίνεται ότι αποφέρουν καρπούς».
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κύριοι
παράγοντες για την ανάκαμψη των
τουριστικών ροών προς την Ελλάδα,
είναι το μεγάλο ενδιαφέρον από τη
Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελβετία.
Κατά την OAG η προγραμματισμένη
χωρητικότητα των πτήσεων από αυτές τις τρεις αγορές είναι αυξημένη
κατά 25%, 31% και 26% αντίστοιχα σε
σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019,
παρά το παρά το γεγονός ότι το 2019
ήταν χρονιά-ρεκόρ όσον αφορά τις
αφίξεις στην Ελλάδα. πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

FT: Η Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στην
ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη
Στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στον αγώνα για
την ανάκαμψη του τουρισμού στην
Ευρώπη, παρά τις πυρκαγιές των
προηγούμενων ημερών, καταλήγει
δημοσίευμα των «Financial Times».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία
της εξειδικευμένης εταιρείας OAG
που επικαλούνται οι «FT», παρά το
γεγονός ότι οι θέσεις στις πτήσεις
που έχουν προγραμματιστεί τον Αύ-

γουστο στην Ευρώπη είναι μειωμένες
κατά 31% σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2019 - δηλαδή ο αριθμός των
επιβατών παραμένει σαφώς κάτω από
τα προ πανδημίας επίπεδα - στα δρομολόγια προς την Ελλάδα η κίνηση
τον Αύγουστο έχει ξεπεράσει τα προ
κορονοϊού δεδομένα, και είναι αυξημένη κατά 2%.
Αντίθετα, μεγάλη πτώση παρατηρείται σε άλλους δημοφιλείς ευρωπα-
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Επικαιρότητα

Οι Ταλιμπάν ελέγχουν σχεδόν
ολόκληρο το Αφγανιστάν
Στα χέρια των ανταρτών σημαντικές πόλεις της χώρας.
Σε δεινή θέση ο αφγανός πρόεδρος την ώρα που ΗΠΑ και
Βρετανία προετοιμάζουν εκκένωση πολιτών και συνεργατών τους.
Τίποτα δεν μοιάζει να είναι σε θέση
να σταματήσει στο Αφγανιστάν την
επέλαση των Ταλιμπάν, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη μια σημαντική επαρχιακή πρωτεύουσα μετά την άλλη.
Ελέγχουν πλέον την Κανταχάρ, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας,
ενώ τις τελευταίες ώρες κατέλαβαν
τις πόλεις Χεράτ και Γκάσνι, η οποία
βρίσκεται μόλις 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καμπούλ. Τα
κυβερνητικά στρατεύματα ελέγχουν
την πρωτεύουσα Καμπούλ και λίγες
άλλες περιοχές.
Η θέση του προέδρου της χώρας Ασράφ Γκάνι είναι εξαιρετικά δύσκολη,
εκτιμά ο Σεθ Τζόουνς αντιπρόεδρος
του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών με έδρα
την Ουάσιγκτον: «Υπάρχει μια μεγάλη
κρίση νομιμότητας εντός της αφγανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Ασράφ
Γκάνι βρίσκεται αντιμέτωπος με την
απώλεια πολλών σημαντικών πόλεων
της χώρας. Η υποστήριξη στο πρόσωπό του φθίνει στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ
δεν πρόκειται να τον βοηθήσουν».
Όπως όλα δείχνουν η κατάληψη ολό-

κληρης της χώρας από τους αντάρτες
Ταλιμπάν είναι ζήτημα χρόνου. Προφανώς γι αυτό οι ΗΠΑ αποστέλλουν
στο Αφγανιστάν 3.000 στρατιώτες για
να προετοιμάσουν την εκκένωση των
εργαζομένων στην πρεσβεία, καθώς
και άλλων αμερικανών πολιτών. Σε περίπτωση που και η Καμπούλ πέσει στα
χέρια των Ταλιμπάν η αμερικανική
δύναμη θα κληθεί να διασφαλίσει ότι
από το διεθνές αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας θα μπορέσουν να
απογειωθούν με ασφάλεια τα στρατιωτικά αεροσκάφη με αμερικανούς πολίτες και όχι μόνο. Σε προετοιμασίες
εκκένωσης της πρεσβείας της προχωρά και η Μεγάλη Βρετανία.
Μαζικές εκτελέσεις και καταστροφές σχολείων και κλινικών
Πρόσφυγες από περιοχές υπό τον
έλεγχο των ανταρτών μιλούν για βία
και αναρχία. Μια νεαρή Αφγανή λέει:
«Οι Ταλιμπάν χτυπούν και κλέβουν
τον κόσμο. Και αν υπάρχει ανύπαντρη
κοπέλα ή χήρα σε μια οικογένεια, την
παίρνουν μαζί τους με τη βία. Φύγαμε
για να προστατέψουμε την τιμή μας».
Η αντεπίθεση των Ταλιμπάν για την
ανακατάληψη της χώρας ξεκίνησε το
αργότερο μετά την απόφαση των ΗΠΑ
να αποσυρθούν στρατιωτικά από το
Αφγανιστάν μετά από παρουσία 20
ετών. Πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν βέβαιο πως όταν οι αντάρτες καταλάβουν τη Καμπούλ θα εγκαθιδρύσουν καθεστώς παρόμοιο με εκείνο
της περιόδου 1996-2001.

Η ύπατη εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα
ανθρώπινα δικαιώματα Μισέλ Μπασελέ προειδοποιεί για πράξεις εκδίκησης
των Ταλιμπάν σε πόλεις και περιοχές
που καταλαμβάνουν: «Στις περιοχές
που έχουν ήδη καταληφθεί από τους
Ταλιμπάν, λαμβάνουν χώρα σύμφωνα
με πληροφορίες μαζικές εκτελέσεις,
νυν και πρώην κυβερνητικοί αξιωμα-

Βρετανία: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους ο δράστης
κι ένα παιδί, από πυρά στο Πλίμουθ
«Έξι νεκροί», ανάμεσά τους ο δράστης
κι ένα παιδί κάτω των δέκα ετών, καθώς
και αρκετοί τραυματίες, είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου χθες
βράδυ στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική
Αγγλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και
τοπικοί αξιωματούχοι. Οι δυνάμεις
επιβολής της τάξης και οι υπηρεσίες
πρώτων βοηθειών κλήθηκαν να επέμβουν όταν σημειώθηκε «πολύ σοβαρό
περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων
όπλων» σε συνοικία της πόλης κοντά
στο λιμάνι. «Δύο άνδρες και δυο γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου», διευκρίνισε η αστυνομία τη νύχτα της Πέμπτης
προς Παρασκευή, έπειτα από ώρες
αβεβαιότητας γύρω από το συμβάν.
«Άλλος ένας άνδρας, που θεωρούμε
ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, επίσης σκοτώθηκε επιτόπου». Μια γυναίκα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο
υπέκυψε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή
της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία. «Θεωρούμε ότι όλοι πέθαναν
εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστη-

σαν από πυρά όπλων», διευκρίνισε,
υπογραμμίζοντας πως το συμβάν δεν
αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.
Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση του
απολογισμού των θυμάτων από την
αστυνομία, ο βουλευτής της περιοχής
Λουκ Πόλαρντ ανέφερε μέσω Twitter
πως ανάμεσα στα θύματα είναι «ένα
παιδί μικρότερο των δέκα ετών». «Άλλοι τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε ο βουλευτής των
Εργατικών. «Δεν υπάρχουν λέξεις για
αυτή τη φρίκη. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου και οι σκέψεις μου βρίσκονται στις οικογένειες» των θυμάτων,

συμπλήρωσε. Επικρατεί αβεβαιότητα
για τη σχέση ανάμεσα στον οπλοφόρο
και τα θύματά του, καθώς και για τα
αίτια αυτού που έγινε στην πόλη περίπου 262.000 κατοίκων στην ήσυχη
κομητεία Ντέβον. «Η αστυνομία θέλει
να υπογραμμίσει ότι δεν πρόκειται
για συμβάν τρομοκρατικής φύσης»,
αναφέρεται στο δελτίο Τύπου των
δυνάμεων της τάξης και προστίθεται
ότι δεν αναζητείται κανένα πρόσωπο
που να συνδεόταν με το μακελειό. «Η
έρευνα συνεχίζεται», σύμφωνα με το
δελτίο Τύπου.
«Πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο»
Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, κάτοικοι άκουσαν δυνατούς κρότους και
πυροβολισμούς προτού φθάσει στην
περιοχή η αστυνομία. Η Σάρον, αυτόπτης μάρτυρας η οποία δεν θέλησε να
δώσει το επώνυμό της στο BBC, αφηγήθηκε πως αρχικά άκουσε κραυγές
και κατόπιν πυροβολισμούς. Ο οπλοφόρος «έριξε την πόρτα ενός σπιτιού
κι άρχισε να ρίχνει», είπε. «Βγήκε

τούχοι, αλλά και οι οικογένειές τους
δέχονται επιθέσεις, καταστρέφονται
σπίτια, σχολεία, κλινικές και τοποθετείται μεγάλος αριθμός αυτοσχέδιων
εκρηκτικών μηχανισμών».
Άλεξ Φούτμαν, Ραλφ Μάρτιν + dpa
Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος
www.dw.com
από το σπίτι συνεχίζοντας να ρίχνει,
πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο.» Ο
Ρόμπερτ Πίνκερτον, άλλος αυτόπτης
μάρτυρας, είπε στο βρετανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ότι «έστριβε
μια γωνία του δρόμου» όταν «έπεσε
πάνω σ’ έναν τύπο οπλισμένο με τουφέκι», ντυμένο στα μαύρα. Κάνοντας
λόγο για «σοκαριστικά» γεγονότα,
χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση
για τη φύση τους, η υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, η Πρίτι Πατέλ, κάλεσε «τους
πάντες να παραμείνουν ψύχραιμοι,
να ακολουθούν τις συστάσεις της
αστυνομίας και να επιτρέψουν στις
υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μας να
κάνουν τη δουλειά τους». Οι μαζικές
δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων
όπλων παραμένουν γενικά σπάνιες
στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι περισσότεροι αστυνομικοί δεν οπλοφορούν. Η νοτιοδυτική Αγγλία, τουριστικός προορισμός, χαρακτηρίζεται
μια από τις πιο ήσυχες περιοχές της
χώρας. Το Πλίμουθ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ναυτική βάση στη δυτική
Ευρώπη, όπου ελλιμενίζονται μεταξύ άλλων πυρηνοκίνητα υποβρύχια
και τεράστια πολεμικά πλοία. πηγή:
ΑΠΕ-ΜΠΕ

