Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία
Χρήστος Στυλιανίδης: Κανένας εφησυχασμός, όλες οι δυνάμεις δίπλα
στους πολίτες
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2021
Ενημέρωση για τα εν εξελίξει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν μεγάλο
μέρος της χώρας και τις ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαχείριση
της κατάστασης, πραγματοποίησαν σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης και ο Υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς.
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε:
«Αγαπητοί συμπολίτες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε ένα επικίνδυνο
καιρικό φαινόμενο, πολύ σοβαρό ειδικά σε ορισμένες περιοχές, το οποίο όμως
κυριαρχεί σε όλη τη χώρα. Από χθες, όλες οι δυνάμεις του κράτους, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις, είναι σε πλήρη διασπορά και
ετοιμότητα. Και οφείλω να πω ότι χάρη σε αυτή την ετοιμότητα και προετοιμασία
έχουμε προλάβει ήδη πολλά περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν
δυσάρεστα. Ευτυχώς δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι τώρα, αλλά έχουμε μπροστά
μας ένα δύσκολο διήμερο. Κανένας εφησυχασμός, λοιπόν, ούτε από την Πολιτεία
ούτε από τους πολίτες.
Όπως ενημερώσαμε και χθες, έχουν ενεργοποιηθεί τα ενιαία συντονιστικά κέντρα
ανά Περιφερειακή Ενότητα, με συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των
Ενόπλων Δυνάμεων και φυσικά, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω των οποίων όλες
οι δυνάμεις λειτουργούν συντονισμένα και από κοινού και παρεμβαίνουν όπου και
όταν χρειάζεται. Με βασικό στόχο και προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ζωής των
πολιτών, καθώς και των υποδομών της χώρας και, βεβαίως, της περιουσίας των
πολιτών. Τα ενιαία συντονιστικά κέντρα λειτούργησαν πολύ καλά -ήταν μία πολύ
σημαντική και χρήσιμη απόφαση αυτή που πήραμε- και θα συνεχίσουν να
λειτουργούν μέχρι το τέλος του φαινομένου.
Θα ήθελα να δώσω ορισμένα στοιχεία από σημαντικά συμβάντα: Το Κέντρο
Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει δεχθεί στην Αττική 385
κλήσεις σε περισσότερες από 20 διαφορετικές περιοχές, εκ των οποίων οι 340 κλήσεις
είναι για αντλήσεις υδάτων, ενώ είχαμε και 11 για απομακρύνσεις ατόμων από
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αυτοκίνητα. Ευτυχώς όλες έχουν εξελιχθεί αισίως. Όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
της Αττικής βρίσκονται σε γενική επιφυλακή.
Στην Αττική παρατηρούνται πολύ μεγάλα προβλήματα από συσσώρευση υδάτων.
Στην Ελευσίνα, παραδείγματος χάριν, στην οδό Πειραιώς στο ύψος της Πέτρου Ράλλη
και της Χαμοστέρνας, καθώς και στην παλιά παραλιακή στην Ποσειδώνος, στα Γλυκά
Νερά, στο Φάρο Ψυχικού. Παρακαλούμε και πάλι τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί. Ας αποφύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση όσο διαρκούν τα έντονα
φαινόμενα.
Στην Εύβοια, όπου υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή καθώς η περιοχή είχε πληγεί από τις
μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού, ήδη 50 οχήματα της Πυροσβεστικής και της
ΕΜΑΚ βοηθούν, έτσι ώστε να προληφθούν οποιαδήποτε προβλήματα
δημιουργηθούν.
Στην Κέρκυρα, υπερχείλισε το ρέμα Μεσογγή στην περιοχή Μωραΐτικα. Οι δυνάμεις
του Πυροσβεστικού Σώματος στο νησί είναι επίσης σε γενική επιφυλακή, ενώ έχει
κινητοποιηθεί και ελικόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων για εναέρια διάσωση και
απομάκρυνση ατόμων από στέγες σπιτιών και άλλα ψηλά σημεία. Μεταβαίνει,
επίσης, η 5η ΕΜΑΚ με διασωστικές λέμβους. Στην περιοχή, επιχειρεί και
ερπυστριοφόρο όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ έχει κινητοποιηθεί και το
Λιμενικό για έλεγχο στην παραλιακή ζώνη από Μωραΐτικα έως και Λευκίμμη. Στην
Κέρκυρα είχαμε όντως πολύ μεγάλες καταιγίδες που δημιούργησαν προβλήματα.
Περιφέρειες και Δήμοι βρίσκονται επί ποδός με όλες τους τις δυνάμεις. Το ίδιο βέβαια
και η Πυροσβεστική, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Και όπου χρειάστηκε, όπως για
παράδειγμα στη βόρεια Εύβοια και στη δυτική Αττική -περιοχές που είχαν πληγεί
έντονα από τις φωτιές του καλοκαιριού- εφαρμόστηκε και η εισήγηση της χθεσινής
σύσκεψης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για προληπτικές μεταφορές κατοίκων σε
ασφαλείς χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες σε κάθε περιοχή.
Όπως είπαμε και χθες, υπήρχαν σπίτια που ήταν μέσα σε ρέματα και επειδή υπήρχε
κίνδυνος να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι πρόβλημα λόγω των πλημμυρικών
φαινομένων, μετακινήθηκαν σε ασφαλείς χώρους, είτε σε κατοικίες συγγενών, είτε
σε ξενοδοχεία και τώρα βρίσκονται σε ασφαλείς συνθήκες. Θα συνεχίσουμε αυτές τις
επιχειρήσεις, όπου απαιτηθεί, σε όλη τη χώρα, ανάλογα με την πορεία των
φαινομένων, αλλά όπως είπα και πριν με έμφαση στις περιοχές που επλήγησαν το
καλοκαίρι από τις πυρκαγιές.
Η ασφάλεια των πολιτών είναι το πρώτο μας μέλημα. Η προστασία της ανθρώπινης
ζωής είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτός είναι ο κοινός στόχος. Και θα
συνεχίσουμε αυτή την μεγάλη προσπάθεια έχοντας δίπλα μας και τις Ένοπλες
Δυνάμεις, οι οποίες συνδράμουν από την πρώτη στιγμή ενεργά με τα μέσα τους, ιδίως
με μηχανήματα που διαθέτουν και η συμβολή τους είναι πραγματικά πολύτιμη. Ήδη,
επιχειρούν εδώ στην Αττική σε περιοχές όπως ο Σαρανταπόταμος στην Ελευσίνα και
θα συνεχίσουν να μας βοηθούν όπου χρειαστούμε.
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Θέλω εδώ να ευχαριστήσω ειδικά τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και τον Υπουργό και Υφυπουργό
Εθνικής Άμυνας για τη μεγάλη τους στήριξη σε αυτή τη μεγάλη και δύσκολη
προσπάθεια.
Αύριο, με απόφαση των Περιφερειαρχών και κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής
Προστασίας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στην Αττική, στην Εύβοια, καθώς
και στη Χαλκιδική, για προληπτικούς λόγους, διότι έχουμε μετεωρολογικές ενδείξεις
που μας επιβάλλουν να πάρουμε αυτή την απόφαση. Υπάρχει ενδεχόμενο, πιο αργά
το βράδυ, να πάρουμε απόφαση για κλείσιμο σχολείων και σε άλλες περιοχές.
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά θα έχετε
νέα ενημέρωση γι' αυτό το συγκεκριμένο θέμα.
Όπως είπαμε και χθες μεγάλος σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι το 112. Έχει
ενεργοποιηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας με συγκεκριμένες οδηγίες προς τους
πολίτες. Στη Δυτική Ελλάδα χθες, σήμερα στην Αττική, στην Αργολίδα, στην Κορινθία,
στη Χαλκιδική, στη Θάσο, στην Καβάλα και πριν από λίγο, στις 15:00 σε Βοιωτία,
Φθιώτιδα και Εύβοια. Το 112 είναι σύμμαχός μας και παρακαλούμε τους πολίτες να
ακολουθούν τις οδηγίες, γιατί για να πάρουμε την απόφαση να στείλουμε μήνυμα με
το 112 σημαίνει ότι το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είναι προληπτικό μετρό.
Συνεχίζουμε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και πολύ προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται
κανένας πανικός.
Αλλά οφείλω να επαναλάβω. Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση ειδικά στις
περιοχές που έχουν πάρει μήνυμα από το 112. Μετακινούμαστε στα ψηλότερα
σημεία του σπιτιού και αποφεύγουμε την παραμονή μας σε υπόγειους, ημιυπόγειους
και ισόγειους χώρους. Όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρας, ιδίως
κατά τις νυχτερινές ώρες, καταφεύγουμε σε ψηλότερα σημεία ή τηλεφωνούμε στην
Πυροσβεστική, έτσι ώστε να μας μετακινήσει. Υπάρχουν έτοιμες δυνάμεις
διεσπαρμένες σε όλη την Ελλάδα για να γίνει αυτό. Τρίτον -και δυστυχώς πολλές
φορές συμβαίνει αυτό κι έχουμε θρηνήσει θύματα από κάποιες απερισκεψίες- για
κανέναν λόγο δεν διασχίζουμε χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν
πλημμυρίσει, είτε πεζή, είτε με το όχημα μας.
Αγαπητοί συμπολίτες παραμένουμε σε επιφυλακή. Θα τα καταφέρουμε.
Παραμένουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ».
Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε:
«Είμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
και τους αρμόδιους επιστήμονες. Ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη του φαινομένου
κατά τόπους και σε όλη τη χώρα και ενημερώνουμε τους συνεργάτες μας, την
Πυροσβεστική Υπηρεσία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να παίρνουμε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την
αντιμετώπιση του φαινομένου. Ευχαριστούμε πολύ».
Δείτε το βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=zFXlzNXfixk
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