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Υ
πό σκληρή δοκιμασία εξακολου-
θούν να βρίσκονται οι κάτοικοι 
στις σεισμόπληκτες περιοχές του 
νομού Λάρισας, στα χωριά της 

Ελασσόνας και του Τυρνάβου, που είδαν 
μέσα σε λίγες στιγμές τα σπίτια τους να 
χάνονται εξαιτίας των ισχυρών σεισμικών 
δονήσεων που σημειώθηκαν την περασμέ-
νη εβδομάδα.
Χρειάστηκαν λίγα μόλις δευτερόλεπτα, 
ώστε οι άνθρωποι σε περιοχές όπως το Δα-
μάσι, το Μεσοχώρι, το Ζάρκο, η Φαρκαδό-
να και το Κουτσόχερο να δουν το βιός τους 
να χάνεται εξαιτίας του Εγκέλαδου.
Πολλοί από αυτούς έχουν καταφύγει και 
ζουν μέχρι και σήμερα σε πρόχειρα κατα-
λύματα.
Ήδη στην περιοχή έχουν μεταφερθεί δε-
κάδες τροχόσπιτα και κοντέινερ, κατόπιν 
εντολής του υπουργείου Υποδομών και σε 
συνεννόηση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το Σάββατο, εξάλλου, διεξήχθησαν, από 
μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, αυτοψίες σε 1.800 κτήρια. 
Από αυτές, 1.609 αφορούσαν σε κατοικί-
ες, εκ των οποίων οι 898 έχουν κριθεί μη 
κατοικήσιμες. Επίσης, έχουν ελεγχθεί 46 
επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακα-
τάλληλοι είναι οι 21
Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δη-
μόσια κτίρια, «κίτρινα» έχουν χαρακτηρι-
στεί τα 30 από τις 46 αυτοψίες, ενώ σε 99 
άλλα κτήρια (αποθήκες, στάβλους) τα 92 
κρίθηκαν ακατάλληλα προς χρήση. Επίσης 
έχουν γίνει έλεγχοι σε 5 σχολικές μονάδες 
του Δήμου Φαρκαδόνας.

Με εντολή Πέτσα επιχορηγούνται με 
900.000 ευρώ οι τρεις σεισμόπληκτοι 
δήμοι της Θεσσαλίας
Εν τω μεταξύ, υπεγράφη τη Δευτέρα η από-
φαση επιχορήγησης 900.000 ευρώ για 
τους τρεις δήμους που επλήγησαν από τους 
ισχυρούς σεισμούς στη Θεσσαλία.
Όπως προανήγγειλε το Σάββατο ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος 
Πέτσας, κατά την επίσκεψή του στις σει-
σμόπληκτες περιοχές, προβλέπονται από 
300.000 ευρώ για τους Δήμους Ελασσό-
νας, Τυρνάβου και Φαρκαδόνας.

Τα χρήματα πιστώνονται άμεσα προκειμέ-
νου να αρχίσει εντός των επόμενων ημε-
ρών η καταβολή μέρους της οικονομικής 
ενίσχυσης για την κάλυψη των πρώτων 
αναγκών των πληγέντων, με το ύψος της 
να κυμαίνεται από 600 έως 6.000 ευρώ.
«Το είπαμε το Σάββατο, το κάναμε πράξη 
τη Δευτέρα. Είμαστε και θα συνεχίσουμε 
να είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας 
που επλήγησαν για όσο χρειαστεί», δή-
λωσε σχετικά ο κ. Πέτσας.
Κατά την επίσκεψή του στις σεισμόπληκτες 
περιοχές και αναφερόμενος ειδικότερα στο 
ζήτημα της στέγασης των μαθητών και της 
λειτουργίας των σχολείων, ο κ. Πέτσας 
υπογράμμισε πως «έχουν βρεθεί αρκετές 
λύσεις για τα σχολεία που έχουν πρόβλη-
μα και δεν είναι επισκέψιμα. Έχουμε δύο 
βασικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε απ’ 
ό,τι αντιλαμβάνομαι και θα κάνουμε ότι 
μπορούμε αυτές τις ημέρες, το Σαββατοκύ-
ριακο και θα βρεθεί μία λύση και για το 3ο 
δημοτικό σχολείο της Ελασσόνας και για το 
γυμνάσιο λύκειο εδώ στη γειτονιά μας».

Για τις υποδομές
«Το βασικό ζήτημα πέρα από τα σχολεία, εί-
ναι ένα βασικό ζήτημα υποδομών και πρό-
σβασης για τις γέφυρες και τους δρόμους. 
Το υπουργείο Εσωτερικών είναι δίπλα για 
να στηρίξει την ανακατασκευή ή την καινού-
ρια κατασκευή όπου χρειάζεται», κατέληξε ο 
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

Για τα μέτρα κοινωνικής προστασίας
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα κοινωνικής προ-
στασίας τέλος, είπε πως «οι άνθρωποι που 
έχουν πληγεί από το σεισμό χρειάζεται να 
έχουν την πολιτεία δίπλα τους. Τη Δευτέ-
ρα έγινε η κατανομή από 300.000 ευρώ 
σε κάθε ένα από τους τρεις δήμους Ελασ-
σόνας, Τυρνάβου και Φαρκαδόνας προ-
κειμένου να δοθούν τα πρώτα χρήματα 
ενίσχυσης στους πληγέντες και έχουμε συ-
νεννοηθεί με τους δημάρχους τι ακριβώς 
πρέπει να κάνουν με τα συνεργεία κατα-
γραφής προκειμένου μέσα στη βδομάδα να 
έχουμε και την επιπλέον ενίσχυση που δί-
νει το υπουργείο Εσωτερικών από τα 600 
έως τις 6000 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες 
και τις δαπάνες οικοσκευής».
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Σεισμός Ελασσόνα: Η δύσκολη επόμενη 
ημέρα για τους σεισμόπληκτους

Ο Δ. Κουφοντίνας 
διαμηνύει ότι συνεχίζει 
την απεργία πείνας

Την συνέχιση της απεργίας πείνας αποφά-
σισε ο Δημήτρης Κουφοντίνας, σύμφωνα 
με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε 
ιστοσελίδες που πρόσκεινται στον αντι-
εξουσιαστικό χώρο. Συγκεκριμένα, η από-
φαση αυτή έρχεται μετά την απόρριψη και 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας του αι-
τήματος των συνηγόρων του για την έκδο-
ση προσωρινής διαταγής προκειμένου να 
«παγώσει» έστω και λίγες ημέρες η απόφα-
ση μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού, 
που έχει προκαλέσει και την αντίδραση 
του με την πολυήμερη απεργία πείνας. 
Σύμφωνα με το eksegersi.gr, ο Δ. Κουφο-
ντίνας στέλνει μήνυμα μέσω της γιατρού 
του Κατερίνας Ντουζέπη, οποία -σύμφωνα 
με τις ίδιες πληροφορίες- τον επισκέφθηκε 
στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας. Το μή-
νυμα που φέρεται να στέλνει είναι το εξής: 
«Συνεχίζω την απεργία πείνας μέχρι τη δι-
καίωση του αιτήματός μου».
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για-
τρός θεωρεί πως ο Κουφοντίνας βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση, διότι ο ορός ενυδά-
τωσης δεν λύνει το πρόβλημα της ασιτίας.
Η γιατρός φέρεται να είπε ότι ο απεργός 
πείνας εξακολουθεί να έχει επαφή με το πε-
ριβάλλον και πλήρη διαύγεια, αν και η εξά-
ντληση δεν του επιτρέπει να κάνει μακρές 
συζητήσεις.

Τηλεδιάσκεψη Τσιόδρα με 
τον πρέσβη των ΗΠΑ Πάιατ

Τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη στον ΕΟΔΥ, μεταξύ του Αμερικα-
νού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, του προέδρου 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγεί-
ας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτη Αρκουμανέα, του 
αντιπροέδρου Γιώργου Παναγιωτακόπου-
λου και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. 
Σκοπός της διάσκεψης αυτής ήταν η ενη-
μέρωση του Αμερικάνου πρέσβη για τις 
ενέργειες του ΕΟΔΥ αναφορικά με την 
πανδημία, όπως αναφέρει σε ανακοίνω-
ση του ο ΕΟΔΥ.
«Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και ενημέ-
ρωση εκατέρωθεν για την μελλοντική συ-
νεργασία του αμερικανικού κέντρου λοιμώ-
ξεων (CDC) καθώς και για την κατάσταση 
σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο πρέσβης κ. 
Πάιατ εκθείασε τη χώρα μας για την στρα-
τηγική της απέναντι στην πανδημία και 
συγκεκριμένα για το  σημαντικό επιστημο-
νικό και επιχειρησιακό έργο του ΕΟΔΥ και 
του Υπουργείου Υγείας. Η συζήτηση εκτός 
από την αντιμετώπιση της πανδημίας έθι-
ξε και θέματα πολιτικής της υγείας και τις 
επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία 
και στον τουρισμό αντίστοιχα», αναφέρει 
η ανακοίνωση. Η συνάντηση αποτελεί την 
απαρχή για μια εις βάθος και ουσιαστική 
συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
το CDC για την αντιμετώπιση μελλοντικών 
απειλών για τη Δημόσια Υγεία, καταλήγει 
ο ΕΟΔΥ στην ανακοίνωσή του. 


