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Συνομιλία Μητσοτάκη – Σουηδού πρωθυπουργού 
για πανδημία και διαβατήριο εμβολιασμού

Π
αραιτήθηκε την Κυριακή από τη 
θέση του κυβερνητικού εκπροσώ-
που ο Χρήστος Ταραντίλης, επικα-
λούμενος οικογενειακούς λόγους. 

Στην επιστολή του προς τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, ο κ. Ταραντίλης ευχαριστεί τον 
πρωθυπουργό για την τιμή που του έκανε 
ορίζοντάς τον υφυπουργό και κυβερνητικό 
εκπρόσωπο.
Την ίδια ώρα, τονίζει πως οικογενειακοί 
λόγοι που προέκυψαν δεν του επιτρέπουν 
να συνεχίσει να ασκεί αυτά τα καθήκοντα.
«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από τα 
βουλευτικά έδρανα θα συνεχίσω να είμαι 
στην πρώτη γραμμή της προσπάθειάς μας 
για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλά-
ξουν τη χώρα, τιμώντας πάντοτε την εμπι-
στοσύνη που μου δείξατε» τονίζει επίσης ο 
Χρήστος Ταραντίλης.
Χρέη Κυβερνητικού Εκπροσώπου θα εκ-
πληρώνει η Αναπληρώτρια Κυβερνητική 
Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.
Ολόκληρη η επιστολή του Χρήστου Ταρα-
ντίλη στον πρωθυπουργό:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Θέλω να σας 

Τ
η διενέργεια έρευνας με αφορμή 
δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά 
με καταγγελίες για σεξουαλική κα-
κοποίηση δύο ανήλικων παιδιών 

στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 
διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακο-
πούλου.
Η εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη διενέρ-
γεια προκαταρκτικής εξέτασης με σκοπό τη 
διερεύνηση της υπόθεσης, ώστε να εξακρι-
βωθεί αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα για 
τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων κατά 
της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων και 
να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, 
την καταγγελία έκανε εργαζόμενος στο νο-
σηλευτικό ίδρυμα, σε βάρος συναδέλφου 
του τραυματιοφορέα. Για την υπόθεση, 
που φαίνεται να αφορά δύο περιπτώσεις 

ευχαριστήσω ειλικρινά για τη μεγάλη τιμή 
να με ορίσετε Υφυπουργό και Κυβερνητι-
κό Εκπρόσωπο. Οικογενειακοί λόγοι που 
προέκυψαν έκτοτε δεν μου επιτρέπουν να 
συνεχίσω να ασκώ αυτά τα καθήκοντα. 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από τα βου-
λευτικά έδρανα θα συνεχίσω να είμαι στην 
πρώτη γραμμή της προσπάθειάς μας για 
μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν 
τη χώρα, τιμώντας πάντοτε την εμπιστο-
σύνη που μου δείξατε. Με τιμή, Χρήστος 
Ταραντίλης». 

ανηλίκων, διενεργείται Διοικητική Έρευνα 
ενώ ο καταγγελλόμενος έχει τεθεί σε δια-
θεσιμότητα. Σύμφωνα με την καταγγελία, 
ο τραυματιοφορέας προέβη σε ανάρμοστες 
σεξουαλικές πράξεις κατά ανηλίκων.
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Παραιτήθηκε ο Χρήστος Ταραντίλης

Προκαταρκτική έρευνα για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής 
κακοποίησης ανηλίκων στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Μέσα στο 2021 οι πρώτες 
υπογειοποιήσεις εναέριων 
καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ

Εντός του τρέχοντος έτους αναμένονται 
οι πρώτες υπογειοποιήσεις εναερίων κα-
λωδίων της ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τον 
υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. 
Σκρέκα.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της 
βουλευτού της ΝΔ, Φωτεινής Πιπιλή, με 
θέμα «Πρόληψη, αναβάθμιση και υπογει-
οποίηση δικτύων ηλεκτροδότησης στην 
Ελλάδα», ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε αρχι-
κά στον κυβερνητικό σχεδιασμό «πριν την 
καταστροφή» της κακοκαιρίας «Μήδεια» 
για ευρείες υπογειοποιήσεις εναερίων 
καλωδίων, μήκους 2.000 χιλιομέτρων, τα 
επόμενα χρόνια.
«Μετά από απόφαση που πήραμε με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ την 
προηγούμενη εβδομάδα, ανατίθεται άμε-
σα μελέτη προτεραιοποίησης των περιο-
χών, στις οποίες θα προχωρήσουν, εντός 
του έτους, οι πρώτες υπογειοποιήσεις» 
συμπλήρωσε.
Στην τοποθέτησή της, η κ. Πιπιλή, έθεσε 
επίσης το θέμα της εικόνας των «απαρά-
δεκτων καλωδίων που κρέμονται» σε το-
πία και μνημεία της χώρας με ιδιαίτερο 
κάλλος, συγχαίροντας δήμους -όπως της 
Τριφυλίας και της Σαντορίνης- που προ-
χώρησαν στην κατάργηση των εναερίων 
καλωδίων. Επιπλέον, έκανε μνεία στην 
ευκαιρία αξιοποίησης πόρων του Ταμεί-
ου Ανάπτυξης από το αρμόδιο υπουργείο, 
στην κατεύθυνση της υπογειοποίησης των 
δικτύων ηλεκτροδότησης, με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος, την ανά-
δειξη του φυσικού πλούτου και την προ-
στασία των οικογενειών που κατοικούν 
σε αστικές περιοχές με δασικό πλούτο.
Ανταπαντώντας, ο κ. Σκρέκας δήλωσε ότι 
προτεραιότητα στην υπογειοποίηση των 
εναερίων καλωδίων έχουν
– περιαστικά δάση και άλλα δάση στα 
οποία διέρχονται γραμμές μέσης τάσης, 
όπως ο δρυμός της Πάρνηθας και βουνά 
της Εύβοιας, 
– οι οικισμοί και σημεία πόλεων με πυ-
κνή βλάστηση, όπως ο βόρειος τομέας της 
Αττικής και περιοχές της Εύβοιας «για τις 
οποίες θα δώσουμε σκληρό αγώνα να ξε-
κινήσουμε την υπογειοποίηση έως το τέ-
λος του χρόνου, καθώς και
– περιοχές με παραδοσιακούς και ελ-
κυστικούς στον τουρισμό προορισμούς, 
όπως παραδοσιακοί οικισμοί σε νησιά 
του Αιγαίου και του Ιονίου, «όπου σε ένα 
πανέμορφο τοπίο, βλέπουμε άχαρους 
στύλους».

Ο
ι εξελίξεις στο μέτωπο της 
πανδημίας και η πρόταση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη 
για το Ψηφιακό Πιστοποι-

ητικό εμβολιασμού βρέθηκαν στο 
επίκεντρο τηλεδιάσκεψης του Έλλη-
να πρωθυπουργού με τον Σουηδό 
ομόλογό του Στέφαν Λεβέν.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 
οι δύο ηγέτες συζήτησαν και για την 
ενδυνάμωση της συνεργασίας σε 

τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος 
όπως στην οικονομία, τις επενδύ-
σεις, τον τουρισμό.

Στο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ 
των δύο ανδρών τέθηκαν, επίσης, το 
νέο σύμφωνο για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο ενώ ο κ. Μητσοτάκης 
ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις 
τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις της 
Ελλάδας με την Τουρκία.
Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης προσκάλεσε 
τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, όταν 
οι συνθήκες το επιτρέψουν, να πραγ-
ματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα μας.


