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Οι περιοχές της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης 
που παρέλυσαν από το 

ψύχος ενδέχεται να βρεθούν 
αντιµέτωπες µε σοβαρές πληµ-
µύρες όταν αρχίσουν να λιώ-
νουν τα χιόνια, προειδοποιεί η 
αρµόδια για την πρόληψη κα-
ταστροφών υπηρεσία του ΟΗΕ.  
«Ενώ χιλιάδες άνθρωποι παρα-
µένουν αποκλεισµένοι από το 
χιόνι από τη Σερβία µέχρι τη 
Βουλγαρία, υπάρχουν ενδείξεις 
για καταστροφικές πληµµύρες 
που θα µπορούσαν να προκαλέ-
σουν θανάτους και οικονοµική 
καταστροφή» ανέφερε η ειδική 
εκπρόσωπος του ΟΗΕ Μαργκα-

ρέτα Βάλστρεµ. Η θερµοκρασία 
στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία 
ενδέχεται να ανέβει κατά οκτώ 
µε δέκα βαθµούς Κελσίου εντός 
του επόµενου δεκαήµερου, µε 
αποτέλεσµα να λιώσουν οι πά-
γοι που έχουν σχηµατιστεί κατά 
µήκος του ∆ούναβη, αναφέρει 
η ∆ιεθνής Στρατηγική για την 
Περιστολή των Φυσικών Κατα-
στροφών (SIPC). Η Μαργκα-
ρέτα Βάλστρεµ σηµείωσε ότι 
θα πληγούν κυρίως περιοχές 
χωρίς επαρκή υποδοµή, όπως 
φράγµατα και αναχώµατα για 
να κρατήσουν τα νερά. Από το 
πρόσφατο κύµα ψύχους και τις 
χιονοπτώσεις σε όλη την κεντρι-

κή και ανατολική Ευρώπη, και 
ιδίως στα Βαλκάνια, έχασαν τη 
ζωή τους περισσότεροι από 600 
άνθρωποι. Η θερµοκρασία έπε-
σε πολλούς βαθµούς κάτω από 
το µηδέν και ολόκληρες κοινότη-
τες έµειναν αποκοµµένες, χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύµα. «Ήρθε η ώρα 
για τις αρχές των χωρών αυτών, 
τον Ερυθρό Σταυρό, τις εθνικές 
οργανώσεις πρόληψης των κα-
ταστροφών και τις υπηρεσίες 
πολιτικής προστασίας να λάβουν 
µέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
πως δεν θα υπάρξουν ανθρώπι-
νες απώλειες όταν αρχίσουν οι 
πληµµύρες» δήλωσε ο εκπρόσω-
πος της SIPC Ντένις Μακλίν.

Συγγενείς των 359 τροφίµων που 
απανθρακώθηκαν κατά την δι-
άρκεια φωτιάς σε φυλακή της 

Ονδούρας, εισέβαλλαν σε νεκροτο-
µείο, απαιτώντας να παραλάβουν τις 
σορούς των δικών τους. Μια µεγάλη 
οµάδα που αποτελούνταν κυρίως από 
γυναίκες, εισέβαλε σε νεκροτοµείο της 
πρωτεύουσας Τεγκουτσιγκάλπα και 
άνοιξε αρκετούς σάκους διακοµιδής 
πτωµάτων, προτού αποµακρυνθεί 
από τους αστυνοµικούς. Ορισµένοι 
συγγενείς είχαν κατασκηνώσει έξω 
από το νεκροτοµείο, περιµένοντας να 
επιστραφούν οι σοροί για να προχω-
ρήσουν στην διαδικασία της ταφής. 
Μια γυναίκα ονόµατι Ντ. Λόπεζ που 
έχασε δυο αδελφούς εξαιτίας της πυρ-
καγιάς, είπε στο Reuters: «Μας λένε 
ότι θα µας τους παραδώσουν, αλλά 
δεν το κάνουν».  Οι αρµόδιοι διαβε-
βαιώνουν ότι η διαδικασία θα συνε-
χιστεί µέχρι να αναγνωριστούν όλα 

τα θύµατα: «Το υπουργείο εγγυάται σε 
όλες τις οικογένειες ότι η αναγνώριση 
θα συνεχιστεί µέχρι τέλους και κανέ-
να από τα θύµατα της πυρκαγιάς στην 
φυλακή Κοµαγιαγκούα δεν πρόκειται 
να θαφτεί σε µαζικούς τάφους» δήλω-
σε εκπρόσωπος της εισαγγελίας. Το 
πρόβληµα ωστόσο είναι ότι οι περισ-
σότεροι από τους 359 κρατούµενους 
που έχασαν την ζωή τους είναι πλέ-
ον αδύνατον να αναγνωριστούν και 
γι’ αυτό µόλις ένας µικρός αριθµός 
έχει ταυτοποιηθεί µέχρι στιγµής µέσω 
τεστ DNA.  Στην συγκεκριµένη φυλα-
κή στοιβάζονταν 852 κρατούµενοι, 
αριθµός διπλάσιος από αυτόν που θα 
µπορούσε να αντέξει κανονικά. Όταν 
ξέσπασε η πυρκαγιά δεν υπήρχε σχέ-
διο εκκένωσης και οι πυροσβέστες 
είπαν ότι πολλοί τρόφιµοι πέθαναν 
στα κελιά τους ουρλιάζοντας, αφού οι 
φύλακες δεν µπορούσαν να βρουν τα 
κλειδιά για να τους απελευθερώσουν. 

Εισέβαλαν 
σε νεκροτομείο στην Ονδούρα 

ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΤΩΝ ΑΠΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΟΛΙΣ ΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ

Για πληµµύρες στα Βαλκάνια
προειδοποιεί ο ΟΗΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 NEWS TITLES
11.03 – 12.00 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ» ΛΙΤΣΑ ΔΙΑΚΟΒΑΣΙΛΗ
12.00 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ» ΡΕΝΑ ΔΡΟΣΟΥ
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, 
  ΜΑΡΙΟΣ ΧΙΛΛ
18.00 – 19.00 NON STOP MUSIC
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
21.00 – 22.00 «ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» ΦΩΤΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ,
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
22.00 – 22.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.06 – 24.00 «ΒΡΑΔΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ» ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Μεγάλα κοµµάτια πάγου στο ∆ούναβη βύθισαν 
πλωτές γέφυρες και εστιατόρια στο Βελιγράδι.




