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Επίθεση με πέτρες σε συγκέντρωση του Ιμάμογλου στο Ερζερούμ

μετανιώσουν για αυτό που έκαναν» είπε 
μετά τα επεισόδια.
«Τα σημερινά γεγονότα δεν έχουν καμία 
σχέση με τους συμπολίτες μου από το Ερ-
ζερούμ. Μιλώ με τους τραυματίες πολίτες 
μας και παρακολουθώ στενά την κατάστα-
σή τους», σημείωσε σε ανάρτησή του στα 
social media.
Επίσης άφησε αιχμές για τη στάση της 
αστυνομίας δείχνοντας βίντεο με ένα 
παιδί τραυματισμένο, λέγοντας: «Η αστυ-
νομία δεν μπορούσε να προστατεύσει 

Ε
πίθεση σημειώθηκε στη συγκέ-
ντρωση στο Ερζερούμ του υπο-
ψηφίου αντιπροέδρου της Εθνι-
κής Συμμαχίας και δημάρχου της 

Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, 
κατά την οποία κάποιοι πολίτες τραυμα-
τίστηκαν. 
Μια ομάδα συγκεντρώθηκε ακριβώς δί-
πλα στον χώρο της συγκέντρωσης και 
άρχισε να πετάει πέτρες και αντικείμε-
να που έφεραν μαζί τους στο λεωφορείο 
όπου βρισκόταν ο Ιμάμογλου. Σύμφωνα 
με τη Haber ήταν άτομα που πρόσκει-
νται στο υπερεθνιστικό Κόμμα Εθνικι-
στικής Δράσης του Μπαχτσελί και στο 
Ισλαμικό Κουρδικό κόμμα Hüda-Partisi, 
ενώ απ’ την επίθεση τραυματίστηκαν 12 
άνθρωποι.
Ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου 
της Κωνσταντινούπολης μετά από αυτό 
που συνέβη, κάλεσε τους αστυνομικούς 
που βρίσκονταν στην περιοχή και τους 
ζήτησε να επέμβουν.
«Μια χούφτα ανθρώπων, δυστυχώς, μπο-
ρεί να έχουν τις καρδιές τους καλυμμένες 
με πάγο. Μην τους δίνετε σημασία. Θα 

Ο δήμαρχος 
του Μητροπο-
λιτικού Δήμου 
της Κωνσταντι-
νούπολης μετά 
από αυτό που 
συνέβη, κάλε-
σε τους αστυ-
νομικούς που 
βρίσκονταν 
στην περιοχή 
και τους ζή-
τησε να επέμ-
βουν.

αυτό το παιδί. Από ποιον; 100 άτομα, 
150 άτομα».
Νωρίτερα με ανάρτησή του στο Twitter 
είχε καταγγείλει τον δήμαρχο του Ερζε-
ρούμ, Μεχμέτ Σεκμέν, για απόπειρα να 
παρεμποδίσει τη συγκέντρωση, καθώς το-
ποθέτησε αστικά λεωφορεία στην πλατεία 
όπου επρόκειτο να γίνει η προεκλογική 
συγκέντρωση.
Μετά την επίθεση ο δήμαρχος του Ερζε-
ρούμ δήλωσε: «Αυτή είναι μια εθνικιστική 
πόλη. Κανένα συλλαλητήριο δεν μπορεί 
να γίνει εδώ χωρίς άδεια. Θα υποβάλω 
ποινική μήνυση κατά του Ιμάμογλου γιατί 
έγινε μη εξουσιοδοτημένη συγκέντρωση».
Δήλωση για το περιστατικό στο Ερζερούμ 
έκανε στον λογαριασμό του στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ο υποψήφιος πρό-
εδρος της Εθνικής Συμμαχίας και Πρό-
εδρος του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. 
«Καταδικάζω αυτούς που έκαναν αυτήν 
την προβοκάτσια και τους υπεύθυνους 
που στέκονταν δίπλα μας χωρίς να κά-
νουν τίποτε! Θα συνεχίσουμε τον δρόμο 
μας υπομονετικά, ήρεμα και αποφασιστι-
κά!» είπε.

προσδιοριστεί επακριβώς η έκταση των 
ζημιών επί του παρόντος.
«Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο καπνός και 
οι συνθήκες μας εμποδίζουν να εκτιμή-
σουμε πλήρως τις υλικές ζημιές», εξήγη-
σε ο Κόλιν Μπλερ, της υπηρεσίας αντι-
μετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην 
Αλμπέρτα.
Η συγκεκριμένη καναδική επαρχία, η 
παραγωγή πετρελαίου της οποίας συγκα-
ταλέγεται στις υψηλότερες παγκοσμίως, 
«γνωρίζει θερμή και ξηρή άνοιξη και με 
τόση ξεραμένη βλάστηση, αρκούν μερι-
κές σπίθες για να ξεσπάσουν πυρκαγιές 
αληθινά τρομακτικές», δήλωνε προχθές 
Σάββατο η πρωθυπουργός της επαρχίας 
Ντανιέλ Σμιθ.
Δυο δασικές πυρκαγιές που παραμένουν 
εκτός ελέγχου στη γειτονική Βρετανική 
Κολομβία ανάγκασαν επίσης πολίτες να 

Ο
ι εσπευσμένες απομακρύνσεις 
κατοίκων στον δυτικό Καναδά, 
εξαιτίας της συνεχιζόμενης εξά-
πλωσης δασικών πυρκαγιών, 

είχαν αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους 30.000 άνθρωποι μέσα σε 
λίγες ημέρες. Οι αρχές στην επαρχία Αλ-
μπέρτα αναγκάστηκαν να κηρύξουν κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης και διέταξαν την 
εσπευσμένη απομάκρυνση κάπου 25.000 
κατοίκων.
«Είχαμε κάποιες ελαφριές βροχές κατά 
τόπους, στο νότιο τμήμα της επαρχίας», 
εξήγησε η Κρίστι Τάκερ, εκπρόσωπος των 
υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της επαρχί-
ας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
χθες Κυριακή στην Έντμοντον.
«Αυτό επέτρεψε στους πυροσβέστες να 
επιχειρήσουν πιο επιθετικά σε κάποιες 
ζώνες όπου δεν είχαν μπορέσει να προ-
σεγγίσουν, εξαιτίας της ακραίας συμπερι-
φοράς των πυρκαγιών», πρόσθεσε η ίδια, 
εκφράζοντας ανακούφιση για αυτή την 
«καλή είδηση».
Όμως αυτή η νηνεμία «δυστυχώς» δεν 
αφορά το βόρειο τμήμα της επαρχίας, 
όπου οι συνθήκες παραμένουν πολύ δύ-
σκολες, τόνισε η κυρία Τάκερ.
Στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών, οι 
αρχές δίνουν έμφαση στις κατοικημένες 
περιοχές. Η Ντρέιτον Βάλεϊ, πόλη 7.000 
κατοίκων στην Αλμπέρτα, περίπου 140 χι-
λιόμετρα δυτικά της Έντμοντον, ήταν ανά-
μεσα στις κοινότητες που εκκενώθηκαν.
Στη Φοξ Λέικ, στη βόρεια Αλμπέρτα, οι 
φλόγες απανθράκωσαν 20 σπίτια, κατά-
στημα και αστυνομικό τμήμα. Οι κάτοι-
κοι απομακρύνθηκαν με πλεούμενα και 
ελικόπτερα.
Οι συνθήκες παραμένουν ασταθείς και, 
σύμφωνα με τις αρχές, είναι δύσκολο να 
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εγκαταλείψουν τις εστίες τους και οι αρ-
χές προειδοποίησαν πως περιμένουν ότι 
ισχυροί άνεμοι μπορεί να τις γιγαντώ-
σουν τα επόμενα 24ωρα.
Πυροσβέστες από το Οντάριο και το Κε-
μπέκ έφθασαν στην επαρχία κι αναπτύ-
χθηκαν σε διάφορα μέτωπα.
Εδώ και μερικά χρόνια, ο δυτικός Κα-
ναδάς έχει χτυπηθεί επανειλημμένα από 
ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, η 
ένταση και η συχνότητα των οποίων επι-
τείνονται από την κλιματική αλλαγή.
Πέρα από τις καταστροφικές πλημμύ-
ρες που υπέστη, η Βρετανική Κολομβία 
δοκιμάστηκε επίσης, πριν από δυο χρό-
νια, από τις συνέπειες «θόλου ζέστης», 
που είχε χαρακτηριστεί «ιστορικός»· είχε 
στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώ-
πους κι είχε ακολουθηθεί από εκτεταμέ-
νες πυρκαγιές.

Πυρκαγιές στον Καναδά: Σχεδόν 30.000 οι εκτοπισμένοι


