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Κρήτη: Επιχείρηση της 
πυροσβεστικής σε σχο-
λείο για ανήλικο που 
κατανάλωσε αλκοόλ 
Αναστάτωση επικράτησε το βρά-
δυ της Κυριακής στο 2ο Γυµνάσιο 
Ηρακλείου, καθώς νεαρό άτοµο 
εισήλθε στο χώρο του σχολικού 
συγκροτήµατος και σύµφωνα µε 
πληροφορίες, κατανάλωσε µεγάλη 
ποσότητα αλκοόλ.
Το ανήλικο αγόρι λιποθύµησε µέσα 
στο σχολείο και κλήθηκαν διασώ-
στες του ΕΚΑΒ να του παράσχουν τις 
πρώτες βοήθειες και να τον µεταφέ-
ρουν στο εφηµερεύον νοσοκοµείο. 
Ωστόσο οι διασώστες δεν µπορού-
σαν να εισέλθουν στον χώρο, κα-
θώς το σχολείο ήταν κλειστό, έτσι 
χρειάστηκε και η συνδροµή της Πυ-
ροσβεστικής, η οποία κλήθηκε και 
βρέθηκε άµεσα στο σηµείο.
Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, έκο-
ψαν το λουκέτο και εισήλθε στο χώρο 
το ασθενοφόρο. Οι διασώστες παρέ-
λαβαν το νεαρό αγόρι, το οποίο και 
µετέφεραν στο εφηµερεύον νοσοκο-
µείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
το παιδί είναι σε καλή κατάσταση.
Έρευνα διεξάγεται και από την 
Αστυνοµία, άνδρες της οποίας βρέ-
θηκαν άµεσα στο σηµείο. 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
το Ρέθυµνο λόγω της κακοκαιρίας

Σ
ε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προ-
στασίας κηρύσσεται η περιφερειακή ενότητα 
Ρεθύµνου για την αντιµετώπιση των εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από 

πληµµυρικά, κατολισθητικά και λοιπά φαινόµενα που 
προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώ-
θηκαν την Τρίτη 10 Νοεµβρίου. Η εξέλιξη αυτή προήλθε 
κατόπιν εντολής του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας 
και ∆ιαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και µε απόφα-
ση του γενικού γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη 
Παπαγεωργίου και η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την 
ηµεροµηνία εκδήλωσης των φαινοµένων και για έξι µή-
νες, δηλαδή έως 10 Μαΐου 2021.
Υπενθυµίζεται ότι ο δήµος Ρεθύµνης είναι ήδη κηρυγµένος 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως 
26-02-2021, λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από 
τα έντονα καιρικά φαινόµενα (καταιγίδες, έντονες βροχο-
πτώσεις, θυελλώδεις άνεµοι) που εκδηλώθηκαν στις 25-

02-2019 και εξαιτίας των έντονων καταστροφικών φαινο-
µένων στις 10-11-2020 και η απόφαση αυτή παρατείνεται 
έως και 10 Μαΐου 2021.
Επιπλέον, µε εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασί-
ας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά, η ∆ιεύθυνση 
Σχεδιασµού και Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γε-
νικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε την 
Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – 
Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή χαρ-
τογραφικών προϊόντων και δεδοµένων σε περιοχές της ΠΕ 
Ηρακλείου και ΠΕ Ρεθύµνου που επλήγησαν από πληµ-
µυρικά φαινόµενα από 6-10 Νοεµβρίου 2020. Το αίτηµα 
έγινε αποδεκτό και η διάθεση -η οποία είναι δωρεάν- των 
σχετικών χαρτογραφικών δεδοµένων και προϊόντων που 
προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, αναµέ-
νεται άµεσα, προς υποβοήθηση του έργου όλων των φορέ-
ων που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και στη διαχείριση των συνεπειών της πληµµύρας.

Έφοδος για πάρτι µε 31 άτοµα σε ξενοδοχείο στη 
Συγγρού - Συνελήφθη η 24χρονη διοργανώτρια

Θετικός ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας - Μεταφέρεται στην Αθήνα 

Αίγιο: Άνδρας αυτοκτόνησε πέφτoντας από γέφυρα

Συναγερµός σήµανε τα ξηµερώµα-
τα της ∆ευτέρας όταν ενηµερώθηκε 
από πολίτη που κάλεσε περίπου στις 
2:30 στην Άµεση ∆ράση και είπε ότι 
ενηµερώθηκε µέσω social media ότι 
στο ξενοδοχείο Smart Hotel στη λε-
ωφόρο Συγγρού 127, στο ύψος του 
Νέου Κόσµου θα διοργανωθεί πάρτι.
Στο σηµείο µετέβησαν δυνάµεις µε 
επικεφαλής των βραδινό επόπτη 
Αθηνών οι οποίοι στον 8ο όροφο 
του ξενοδοχείου βρήκαν 31 άτοµα 
να συµµετέχουν στο πάρτι παρά το 
γεγονός ότι από τα ξηµερώµατα του 

Σαββάτου και µέχρι τις 30 Νοεµβρί-
ου ισχύει γενικό lockdown µε περι-
ορισµό µετακινήσεων για τον περιο-
ρισµό της διασποράς του κορωνοϊού 
από συµπεριφορές όπως αυτή.
Συνολικά βεβαιώθηκαν 30 πρόστιµα 
των 300 ευρώ για µη χρήση µάσκας 
ενώ συνελήφθη µια 24χρονη ως δι-
οργανώτρια. Στην 24χρονη που κα-
τηγορείται για παράβαση του άρθρου 
285 Π.Κ., των διατάξεων περί δια-
δοσης κορώνοϊού και για διατάραξη 
κοινής ειρήνης, βεβαιώθηκε διοικη-
τικό πρόστιµο 3.000 ευρώ.

Θετικός στον κορωνοϊό 
διαγνώστηκε ο Αρχιεπί-
σκοπος Αλβανίας Ανα-
στάσιος, ο οποίος µε-
ταφέρθηκε εσπευσµένα 
στην Αθήνα µε µεταγω-
γικό αεροσκάφος C-130 
της Πολεµικής Αεροπο-
ρίας από την Ελευσίνα.
Σύµφωνα µε το σχετικό 

ανακοινωθέν, κρίθηκε 
σκόπιµο να µεταβεί στο 
Νοσοκοµείο Ευαγγελι-
σµός για την ενδεδειγ-
µένη θεραπευτική φρο-
ντίδα.
Τον Αρχιεπίσκοπο Αλ-
βανία συνοδεύσουν 
προσωπικό του ΕΚΑΒ 
και γιατρός, ενώ µετα-

φέρθηκε µέσα σε θάλα-
µο αρνητικής πίεσης. 

Νεκρός είναι ο άνδρας που έπεσε το 
πρωί της Τετάρτης από γέφυρα του 
αυτοκινητόδροµου Κορίνθου – Πα-
τρών, στο ύψος του Αιγίου. 
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, πρόκει-

ται για 75χρονο, ο οποίος απειλούσε 
για αρκετή ώρα να βάλει τέλος στη 
ζωή του. Μετά την πτώση του, δια-
κοµίστηκε στο νοσοκοµείο, όπου οι 
γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του

Κικίλιας: Στο 32% ο δείκτης θετικότητας στη Θεσσαλονίκη
Στη δύσκολη κατάσταση που δια-
µορφώνεται στη Θεσσαλονίκη ανα-
φέρθηκε ο υπουργός Υγείας Βασίλης 
Κικίλιας κατά τη διάρκεια της ενηµέ-
ρωσης για τον κορωνοϊό που πραγ-
µατοποιήθηκε εκτάκτως την Τρίτη 10 
Νοεµβρίου. Μιλώντας για τη Θεσσα-

λονίκη, ο κ. Κικίλιας είπε πως ήρθε η 
στιγµή της µεγάλης µάχης. «∆υστυχώς 
δεν προσέξαµε. Η θετικότητα αυτή τη 
στιγµή µε βάση το ΑΠΘ είναι 32 % 
στη Θεσσαλονίκη. Είναι µια τεράστια 
διασπορά της νόσου, είναι θέµα δη-
µόσιας υγείας και όχι περίθαλψης. 

Αυτό εξηγεί και το lockdown. Το 
σύστηµα υγείας βρίσκεται στο κόκ-
κινο», είπε ο κ. Κικίλιας.. Σχετικά µε 
τις αναφορές περί επιλογής ασθενών 
που εισέρχονται στις ΜΕΘ, ο υπουρ-
γός τόνισε πως πρόκειται για «ντρο-
πιαστικά fake news».




