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ουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκα-
γιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Ουέλιγκτον στην Νέα Ζηλανδία 

την Τρίτη το πρωί, ανακοίνωσε ο Νεοζη-
λανδός πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς.
Για «απόλυτη τραγωδία» έκανε λόγο ο κ. 
Χίπκινς, εκφράζοντας ανησυχία πως ο 
απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακό-
μη βαρύτερος.
Η πυροσβεστική έκανε λόγο για 52 δια-
σωθέντες, ορισμένοι από τους οποίους 
είχαν καταφύγει στην οροφή του ξενοδο-
χείου.
«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζου-
με ακόμη τι απέγιναν, αλλά ο αριθμός 
τους, όπως και ο αριθμός των θανάτων, 
δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγ-
μή», ανέφερε η πυροσβεστική της χώρας 
της Ωκεανίας.
Ο κ. Χίπκινς τόνισε σε πρωινή εκπομπή 
τηλεοπτικού σταθμού της χώρας πως η 

«Υπάρχουν 
άνθρωποι που 
δεν γνωρί-
ζουμε ακόμη 
τι απέγιναν, 
αλλά ο αριθ-
μός τους, όπως 
και ο αριθμός 
των θανάτων, 
δεν μπορεί να 
επιβεβαιωθεί 
αυτή τη στιγ-
μή», ανέφερε η 
πυροσβεστική 
της χώρας της 
Ωκεανίας.

Νέα Ζηλανδία: Πολύνεκρη πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

αστυνομία τον προειδοποίησε πως ο απο-
λογισμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπε-
ράσει τους δέκα νεκρούς.
Η αστυνομία σημείωσε πως δεν θα δη-
μοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορί-
ες προτού το πολυώροφο ξενοδοχείο 92 
δωματίων να είναι ασφαλές, ενώ πρόσθε-
σε πως υπάρχει κίνδυνος η οροφή του να 
καταρρεύσει.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον υψηλότε-
ρο όροφο του ξενοδοχείου, του Loafer 
Lodge, στη συνοικία Νιουτάουν της Ουέ-
λιγκτον, μετά τα μεσάνυχτα [τοπική ώρα]. 
Τα αίτια παραμένουν άγνωστα σε αυτό το 
στάδιο.
Αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο Νικ 
Πάιατ, έκανε λόγο για «τραγικό γεγονός» 
και εξέφρασε «εγκάρδια συλλυπητήρια» 
στους συγγενείς των θυμάτων, μιλώντας 
για «πυρκαγιά που εκδηλώνεται μια φορά 
τη δεκαετία», τον «χειρότερο εφιάλτη για 
εμάς».

ραιο και σειρά αμφορέων.
Οι δυο αυτοί κάτοικοι της αρχαίας Πομπη-
ίας, όπως προκύπτει και από την στάση 
των σκελετών, καταπλακώθηκαν από τους 
τοίχους του δωματίου μέσα στο οποίο εί-
χαν προσπαθήσει να βρουν καταφύγιο.
«Η νέα αυτή ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι 
η Πομπηία είναι ένα τεράστιο αρχαιολο-
γικό εργαστήριο, το οποίο τα τελευταία 
χρόνια -χάρη σε μια νέα δυναμική- κατέ-
πληξε ολόκληρο τον κόσμο, με μια σειρά 
εξαιρετικών αρχαιολογικών ανακαλύψε-
ων», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Πολιτι-
σμού Τζενάρο Σαντζουλιάνο. 

Η 
αρχαιολογική σκαπάνη συνεχίζει 
να αποκαλύπτει νέες πτυχές της 
μοναδικής ιστορίας της Πομπηί-
ας. Όπως ανακοινώθηκε από το 

ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού, ανακαλύ-
φθηκαν οι σκελετοί δυο ανδρών, ηλικίας 
άνω των 50 ετών, οι οποίοι έχασαν την 
ζωή τους κατά τον σεισμό που προηγήθη-
κε της έκρηξης του Βεζούβιου, το 79 μετά 
Χριστόν.
Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα 
ενημέρωσης, πρόκειται για μια ακόμη 
πτυχή της ανθρώπινης διάστασης της 
συγκεκριμένης τραγωδίας, του σεισμού 
και της έκρηξης που μέσα σε δυο ημέρες 
έσβησαν κάθε ίχνος ζωής από την πόλη 
αυτή της Κάτω Ιταλίας.
Οι δυο σκελετοί βρέθηκαν σε κτήριο 
στο οποίο λειτουργούσε ένας μεγάλος 
φούρνος και κατάστημα για την πώληση 
του ψωμιού. Παράλληλα, κοντά στους 
σκελετούς των δυο ανδρών, οι αρχαιο-
λόγοι εντόπισαν έξι αρχαία νομίσματα, 
δυο εκ των οποίων αργυρά, ένα περιδέ-

Οι δυο σκελε-
τοί βρέθηκαν 
σε κτήριο στο 
οποίο λειτουρ-
γούσε ένας 
μεγάλος φούρ-
νος και κατά-
στημα για την 
πώληση του 
ψωμιού.

Ιταλία: Βρέθηκαν δυο σκελετοί από την εποχή 
της έκρηξης του Βεζούβιου το 79 μ.Χ

στην τρομοκρατία. Σήμερα δεν υπάρχουν 
νικητές και ηττημένοι, όλοι οι πολίτες της 
Χειμάρρας και εγώ ως δήμαρχος πρώτος 
μεταξύ ίσων περπατάμε ενωμένοι για να 
γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί, υπερασπίζό-
μενοι τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα», δήλωσε ο κ. Μπελέρης.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτε-
λέσματος οι υποστηρικτές του ξέσπασαν 
σε πανηγυρισμούς.
Έπειτα από ένα εκλογικό θρίλερ, με τους 
δύο υποψηφίους Φρέντι Μπελέρηκαι 
Γκιόργκι Γκόρο να δίνουν μάχη στήθος 
με στήθος ο προφυλακισμένος ομογενής 
Φρέντι Μπελέρης, αναδείχθηκε τελικά, 
νικητής των εκλογών.

Ελλάδα για βέτο 
στην ένταξη της Αλβανίας
Στην Ελλάδα υποδέχτηκαν με ικανοποί-
ηση τη συμμετοχή του Φρέντι Μπελέρη 
στις δημοτικές εκλογές και ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά 
το εκλογικό αποτέλεσμα έστειλε μήνυμα 
στην Αλβανία, λέγοντας ότι ο ευρωπαϊκός 
της δρόμος περνάει μέσα από το σεβασμό 
των δικαιωμάτων της μειονότητας.
Παράλληλα, για την άσκηση κάθε μέσου 
προκειμένου να εμποδιστεί η ένταξη της 
Αλβανίας στην ΕΕ εάν δεν εκτονωθεί η 
κατάσταση στη Χειμάρρα, δεσμεύτηκε ο 
υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος.
Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συ-
ντακτών από Γενική Γραμματεία Ενημέ-
ρωσης και Επικοινωνίας, ο κ. Σκέρτσος, 
χαρακτήρισε «απαράδεκτη και αδιανόητη 
τη συμπεριφορά των Τιράνων να φυλα-
κίσουν τον υποψήφιο Δήμαρχο Χειμάρ-
ρας Φρέντι Μπελέρη, δυο μέρες προ των 
εκλογών».
«Αν δεν εκτονωθεί η κατάσταση, όπως τό-
νισε ο κύριος Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα 
ασκήσει κάθε μέσο που έχει στα χέρια της 
για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία 
της Αλβανίας. Θα υπάρξουν συνέπειες όχι 
μόνο στις ελληνοαλβανικές σχέσεις αλλά 
και στην ενταξιακή πορεία των Τιράνων 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία 
η Ελλάδα έχει στηρίξει έως τώρα. Τα νέα 
που έρχονται από την Αλβανία για επι-
κράτηση του κ. Μπελέρη επιτείνουν την 
πίεση στα Τίρανα να αλλάξει στάση», υπο-
γράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το tweet του Πύρρου Δήμα
Η γιορτή της νίκης καλά κρατάει στη Χει-
μάρρα με χορούς, τραγούδια, συγκινή-
σεις, δάκρυα και συνθήματα. Η διαφορά 
των 19 ψήφων στην τελευταία κάλπη, την 
36η, στο δήμο της Χειμάρρας ανάδειξε νι-
κητή τον Φρέντι Μπελέρη πο ως υποψή-
φιος του ΚΕΑΔ-ΟΜΟΝΟΙΑΣ, στο συνα-
σπισμό με τα Κόμματα των Σαλί Μπερίσια 
και Ιλίρ Μέτα, είναι ο μεγάλος νικητής 
των δημοτικών εκλογών στην Αλβανία.
Αίσθηση προκάλεσε και η δημόσια το-
ποθέτηση του Πύρρου Δήμα ο οποίος 
συνεχάρη τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο 
που εκπροσωπεί την Ελληνική Εθνική 
Ομογένεια στην Αλβανία με την ακόλου-
θη δήλωση: «Συγχαρητήρια στον Φρέντι 
Μπελέρη και τους πολίτες της ιστορικής 
Χειμάρρας οι οποίοι όρθωσαν περήφα-
να το ανάστημά τους, γράφοντας τη δική 
τους σελίδα στο βιβλίο της ιστορίας αυ-
τού του Τόπου».
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