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Ο βαρύς

απολογισμός
εννέα ημερών
πυρκαγιών
1.300 σπίτια με ζημίες Κάηκαν
συνολικά 845.810 στρέμματα
Σε 1.300 υπολογίζονται οι

κατοικίες

που υπέστησαν ζημιές
από τις πυρκαγιές των

τελευταίων εννέα ημερών
εκ των οποίων οι 300

καταστράφηκαν

ολοσχερώς Οι

διαδικασίες για την αποζημίωση
των πληγέντων θα
είναι ταχείες με μία αίτηση

θα δηλώνουν το μέγεθος
της ζημιάς και θα λαμβάνουν
άμεσα την προκαταβολή Η
επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό

Θα είναι 500 εκατ
ευρώ ποσό που έρχεται να
προστεθεί στο ήδη βαρύ

δημοσιονομικό κόστος της
πανδημίας
Η πλατφόρμα για την
στη διαδικτυακή πύλη
arogi.gov.gr αναμένεται να
ανοίξει στις 18 Αυγούστου
Με την υποβολή της αίτησης
Θα δίδονται ως πρώτη αρωγή
20.000 ευρώ για κατοικίες
που έχουν καταστραφεί ολο¬

σχερώς 12.000 για όσες δεν

έχουν καταστραφεί ολοσχερώς
αλλά είναι μη κατοικήσιμες
και 5.000 ευρώ για όσες

είναι κατοικήσιμες
Σύμφωνα με την
του ευρωπαϊκού
δορυφορικού συστήματος
Copernicus EFFIS n καμένη
έκταση στα όρια Ηλείας

καταγραφή

Αρκαδίας υπολογίζεται σε
150.150 στρέμματα και στην
Εύβοια σε πάνω από 500.000

στρέμματα Στη Λακωνία κάηκαν
1 1 1 120 στρέμματα και

στην Αττική 84.540 στρέμματα
Συνολικά 845.810
στρέμματα Σελ 4 22

αίτηση

Δάση και

ανεμογεννήτριες
Θεωρία συνωμοσίας και
συνταγματική Θεωρία
Αρθρο του Γιώργου
Καραβοκύρη
Σελ 4
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Οι αναζωπυρώσεις και η επόμενη ημέρα
Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούσαν ολημερίς χθες προκειμένου να ανακόψουν μέτωπα σε Αρκαδία και Εύβοια

Λκ

ΠΥΡΙΝΗ

I

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Στο μέτωπο της Αρκαδίας

δινόταν

χθες η πιο κρίσιμη μάχη με

τις πυρκαγιές Ισχυρές επίγειες
και εναέριες δυνάμεις με τη
συνδρομή ξένων αποστολών
για ακόμη μία ημέρα
προκειμένου να ανακόψουν τις
αναζωπυρώσεις ενώ γινόταν
διάνοιξης αντιπυρικών
ζωνών με τη συνδρομή των κα

τους τόνισε Η Πυροσβεστική
ανέφερε ότι στις δυνάμεις που είχαν
αναπτυχθεί χθες στις δασικές
πυρκαγιές της Αρχαίας Ολυμπίας
στην Ηλεία και της Γορτυνίας
στην Αρκαδία περιλαμβάνονταν
πάνω από 570 πυροσβέστες με
30 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων
181 οχήματα ενώ συμμετείχαν
στην κατάσβεση και αποστολές
από τη Γαλλία τη Βρετανία και
τη Γερμανία

επιχειρούσαν

προσπάθεια

Κοπέρνικος
Σύμφωνα με την καταγραφή
του ευρωπάικόύ δορυφορικού
Copernicus EFFIS η
καμένη έκταση στα όρια Ηλείας
Αρκαδίας υπολογίζεται σε 150.150
συστήματος

στρέμματα
Η κατεστραμμένη έκταση στην
Εύβοια είναι πάνω από 500.000
στρέμματα και υπολογίζεται ότι
ο τελικός απολογισμός μπορεί να
είναι μεγαλύτερος Στη Λακωνία
κάηκαν 111.120 στρέμματα και
στην Αττική 84.540 στρέμματα
δάσους

Στην Εύβοια χθες οι πυροσβεστικές
δυνάμεις εξακολούθησαν
να αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις
στη βόρεια παραλιακή ζώνη
από την Αγία Αννα μέχρι το
Αγριοβότανο και προσπαθούσαν
να ανακόψουν το μέτωπο σε μια
απόκρημνη περιοχή ώστε να μην
προχωρήσει μέσα σε δάσος δρυός
στις πλαγιές του Τελέθριου Συνολικά

περισσότεροι από 800 πυροσβέστες
επιχειρούσαν στη βόρεια
Εύβοια σύμφωνα με ανακοίνωση

που είχαν αναπτυχθεί χθες στις δασικές πυρκαγιές της αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία και
της Γορτυνίας στην Αρκαδία περιλαμβάνονταν περισσότεροι από 570 πυροσβέστες με 30 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 181 οχήματα ενώ συμμετείχαν
στην κατάσβεση και αποστολές από τη Γαλλία τη Βρετανία και τη Γερμανία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στις δυνάμεις

της Πυροσβεστικής
Οι ντόπιοι στην Εύβοια πλέον εστιάζουν
στην επόμενη ημέρα και στον
κίνδυνο πλημμύρων μετά τις
καταστροφικές

πυρκαγιές

Η κατεστραμμένη
έκταση
στην Εύβοια πάνω
από 500.000 στρέμματα
σύμφωνα
με την καταγραφή
ευρωπαϊκού δορυφορικού
συστήματος
τοίκων που είχαν παραμείνει για
να βοηθήσουν στην πυρόσβεση
Αργά το βράδυ ο δήμαρχος
Γορτυνίας Ευστάθιος Κούλης ανέφερε
στην Κ ότι η κατάσταση
έμοιαζε πλέον πιο ελεγχόμενη
ενώ οι ρίψεις νερού από εναέρια
μέσα συνεχίζονταν μέχρι να πέσει
το σκοτάδι Είναι μεγάλες οι
εκτάσεις εδώ αχανής η περιοχή

και οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν
μέτωπα και εστίες σε μεγάλες
αποστάσεις μεταξύ
χιλιομετρικές

Ο

κίνδυνος πλημμύρων

Οι ντόπιοι στην Εύβοια πλέον
εστιάζουν στην επόμενη ημέρα
και στον κίνδυνο πλημμυρών
Με τη φωτιά κινδύνευσαν κυρίως
τα ορεινά και ημιορεινά χωριά
τώρα στο ενδεχόμενο πλημμυρών
θα κινδυνεύσει η Ιστιαία και o
παράκτιος κάμπος Θα υπάρξει
πρόβλημα με τις πρώτες καταιγίδες
και μπόρες Πρέπει άμεσα
να γίνουν έργα υποδομής στα καμένα
λέει στην Κ ο Ιωάννης
Σκιαδίτης κάτοικος του χωριού
Αβγαριά ο οποίος έπειτα από 20

χρόνια στην Αθήνα είχε επιλέξει
να επιστρέψει στο πατρικό του
και να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί
Ο ίδιος και άλλοι συντοπίτες του
επισημαίνουν ξανά το δυσοίωνο
οικονομικό μέλλον της περιοχής
Η παραγωγή ρητίνης ήταν ένα
σημαντικό εισόδημα το οποίο χάθηκε
Οπως και ο κλάδος της
Εφερναν στην
μας μελίσσια από όλη τη
χώρα ακόμα και από την Κρήτη
λόγω των πεύκων και της γύρης
Δεν υπάρχει πλέον φυσικό
ενώ έχει πληγεί και ο
τουρισμός λέει
μελισσοκομίας

περιοχή

περιβάλλον

Δράσεις υγειονομικής υποστήριξης
την επικράτεια Οι πολίτες έχουν
τη δυνατότητα να επικοινωνούν
με τη γραμμή 10306 δωρεάν καθ
όλη τη διάρκεια του 24ώρου όπου

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη

ημέρα των φοβερών πυρκαγιών
των τελευταίων 10 ημερών
και στην παροχή ψυχολογικής και
όχι μόνο φροντίδας στους πληγέντες
είναι υγειονομικές αρχές και
ιατρικοί φορείς της χώρας Χθες ο
Ιατρικός Σύλλογος Αττικής
τη γραμμή 1 1 10 για την
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης
στους πυροπαθείς Ψυχολόγοι
ενεργοποίησε

και κοινωνικοί λειτουργοί

παρέχουν

συμβουλές και υποστηρίζουν
πυρόπληκτους ενώ σε περίπτωση
που η επιστημονική ομάδα το
κρίνει αναγκαίο κινητές μονάδες
επιστημόνων θα μεταβαίνουν στα
σημεία που βρίσκονται οι πολίτες
για να παράσχουν από κοντά την
κατάλληλη υποστήριξη Οι
θα μπορούν να απευθύνονται
στο τηλεφωνικό κέντρο
1110 από τις 8 π.μ έως τις 8 μ.μ
Παράλληλα συνεχίζουν τις δράσεις
και τα μεικτά κλιμάκια εθελοντών
ιατρών νοσηλευτών και ψυχολόγων
του κέντρου επιχειρήσεων του
ενδιαφερόμενοι

Για τους πληγέντες
των πυρκαγιών
Ο Ιατρικός Σύλλογος

ειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχικής
υγείας θα βρίσκονται στη διά

Αθηνών ενεργοποίησε
χθες τη γραμμή 1110
ΙΣΑ και της Περιφέρειας Αττικής
Τα κλιμάκια βρίσκονται στα ειδικά
διαμορφωμένα σημεία τροφοδοσίας
από

που έχουν δημιουργηθεί
την Περιφέρεια Αττικής για

τους πυρόπληκτους στις Αφίδνες
στους Θρακομακεδόνες στη Βαρυμπόμπη
στον Αγιο Στέφανο στο

Κρυονέρι και στην Ιπποκράτειο
Πολιτεία για να παρέχουν βοήθεια
στους πολίτες
Υπενθυμίζεται ότι από την

περασμένη

Τετάρτη 4 Αυγούστου
έχει επεκταθεί με απόφαση της
υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη η
τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνι
κής υποστήριξης 10306 και στους
πληγέντες από τις πυρκαγιές ανά

θεσή τους για παροχή ψυχολογικός
υποστήριξης και περαιτέρω οδηγιών
Επίσης έχουν συγκροτηθεί
κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών
λειτουργών από το ΨΝΑ και
από ΝΠΙΔ μέλη της Ομοσπονδίας
ΑΡΓΩ προκειμένου να παρέχουν
επιτόπια ψυχοκοινωνική υποστήριξη
στους πληγέντες των πυρκαγιών
που έχουν μεταφερθεί και
σε ξενοδοχεία μισθωμένα
διαμένουν

από

την πολιτεία

κοινωνίας των κέντρων πρόληψης
στον σύνδεσμο https://www
okana.gr/el/units
Πρωτοβουλία για την ενίσχυση
των αντιπλημμυρικών έργων στις
πυρόπληκτες περιοχές έλαβε τα

Ελληνικό

Κολλέγιο Οφθαλμολογίας
Ειδικότερα το Δ.Σ του Κολλεγίου
αποφάσισε το άνοιγμα τραπεζικού
λογαριασμού για την εθελοντική
προσφορά των μελών και φίλων
του Το χρηματικό ποσό που θα
συγκεντρωθεί θα διατεθεί στην
Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς
Ελλάδας για την ενίσχυση της Αττικής
και των άλλων περιοχών σε
αντιπλημμυρικά και συναφή έργα
αποκατάστασης Λογαριασμό
για τους πυρόπληκτους
πολίτες και την αποκατάσταση
του περιβάλλοντος άνοιξε ο ΙΣΑ ο
οποίος διέθεσε για τον λόγο αυτό
5.000 ευρώ Περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να λάβουν οι
κατόπιν επικοινωνίας
με τον ΙΣΑ
αλληλεγγύης

Υπηρεσίες συμβουλευτικής και
υποστήριξης στους κατοίκους των
περιοχών που έχουν πληγεί
και τα κέντρα πρόληψης
των εξαρτήσεων και προαγωγής
της ψυχοκοινωνικής υγείας σε
με τον ΟΚΑΝΑ Οποιος
πολίτης επιθυμεί να λάβει βοήθεια
να
μπορεί
βρει τα στοιχεία επι¬
παρέχουν

συνεργασία

ενδιαφερόμενοι

ΠΕΝΝΥ ΜΠ0ΥΛ0ΥΤΖΑ

