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Πύργος: Ηλικιωμένη 
κατήγγειλε απόπειρα 
ληστείας και βιασμού 
Με δεκάδες προσαγωγές υπόπτων, 
αλλά και με την αναζήτηση πλάνων 
από κάμερες ασφαλείας, προσπα-
θούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας 
να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη 
σε μία ηλικιωμένη η οποία κατήγγει-
λε ότι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού 
και ληστείας με την απειλή μαχαιριού 
από έναν αλλοδαπό στον Πύργο!
Η 68χρονη γυναίκα ανέφερε στους 
άνδρες του τοπικού αστυνομικού τμή-
ματος ότι το απόγευμα της Κυριακής, 
ενώ περπατούσε στην περιοχή του 
Κολιρίου, την πλησίασε ένας μελαψός 
άνδρας -κατά πάσα πιθανότητα Πακι-
στανός- και την απείλησε με ένα μα-
χαίρι που κρατούσε. Όμως, στάθηκε 
τυχερή καθώς εκείνη την στιγμή πέ-
ρασε πολύ κοντά τους ένα αυτοκίνητο, 
με αποτέλεσμα ο επίδοξος ληστής ή 
βιαστής να φοβηθεί και να το βάλει 
στα πόδια.
Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν 
άμεσα και έκαναν προσαγωγές αλ-
λοδαπών, ωστόσο μέχρι στιγμής η 
68χρονη δεν φαίνεται να έχει ανα-
γνωρίσει τον δράστη της επίθεσης 
στο πρόσωπο κάποιου από τους προ-
σαχθέντες. Άλλωστε, όπως είπε η 
ίδια, δεν συγκράτησε ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του δράστη, τα κίνητρα του 
οποίου παραμένουν άγνωστα. 

Λέσβος: Έσκαψαν τον 
τοίχο ναού για να 
ξεκολλήσουν το παγκάρι!
Το γεγονός ότι το παγκάρι ενός μικρού 
ναού στην περιοχή Χαραμίδα της Λέ-
σβου ήταν πακτωμένο στον τοίχο, δεν 
στάθηκε ικανό να σταματήσει τους 
άγνωστους ιερόσυλους που το είχαν 
βάλει στο μάτι και δεν δίστασαν α χρη-
σιμοποιήσουν... κασμά για να το ξηλώ-
σουν από τη θέση του!
Οι δράστες τρύπωσαν σε άγνωστο χρό-
νο στο παρεκκλήσι του Αγίου Ερμογέ-
νη, εξοπλισμένοι με κασμάδες καθώς 
γνώριζαν ότι το παγκάρι ήταν εντοιχι-
σμένο. Δεν δυσκολεύτηκαν να μπουν 
στον εμβληματικό για την περιοχή να-
ΐσκο και γκρέμισαν ένα μεγάλο μέρος 
του τοίχου του για να το ξεκολλήσουν.
Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο 
ποια ήταν η λεία των βανδάλων, οι 
οποίοι διέφυγαν χωρίς να τους αντιλη-
φθεί κάποιος και αναζητούνται από την 
Αστυνομία που διενεργεί προανάκριση 
και πήρε αποτυπώματα από τον χώρο 
της μικρής εκκλησίας.

Μήνυμα ελπίδας στη Θεσσαλονίκη: Επιζήσασα του Άουσβιτς, 
η πρώτη που εμβολιάστηκε σε δομή ηλικιωμένων

Φθιώτιδα: Γενικό lockdown στη Σπερχειάδα λόγω αυξημένων κρουσμάτων

Ελπίδα για μια μελλοντική συνά-
ντηση από κοντά, ίσως και για ένα 
θερμό αγκάλιασμα, με τα μέλη των 
οικογενειών τους, γέννησε ο εμβο-
λιασμός κατά της Covid-19 στους 
εννιά ηλικιωμένους και ηλικιωμέ-
νες, που φιλοξενούνται στο φιλαν-
θρωπικό ίδρυμα «Γηροκομείο Σα-
ούλ Μοδιάνο». Το προσωπικό και 
οι φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος 
εμβολιάστηκαν την Τρίτη παρουσία 
του προέδρου του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Πα-
ναγιώτη Αρκουμανέα.
Ανάμεσά τους είναι και μια γυναίκα 
που επέζησε από το Ολοκαύτωμα, η 
ενενηνταεξάχρονη Ζάννα Σαατσό-
γλου, το γένος Σαδικάριο, η οποία 
μετά τον θάνατο του συζύγου της 
επέλεξε να μείνει στο Ίδρυμα. Η 
κόρη της, Χρυσούλα Σαατσόγλου-
Παλιαδέλη, μετά από το πρώτο 
lockdown μπορούσε να τη βλέπει 
μόνο από μακριά και τώρα, όπως 
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λαχταράει 
την ημέρα που θα μπορέσει να την 
ξαναγκαλιάσει.
Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί από τον 
ΕΟΔΥ στις Μονάδες Φροντίδας Ηλι-
κιωμένων στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη 
εμβολιάστηκε η κ. Ζάνα, 98 ετών, 
επιζήσασα του Άουσβιτς. #ΕΟΔΥ 
#ΥπουργειοΥγειας

«Με τρομάζει η ιδέα ότι μπορεί να 
φύγει, χωρίς να μπορέσω να την 
αγκαλιάσω» λέει η κα Σαατσόγλου-
Παλιαδέλη, αναφέροντας ότι η μητέ-
ρα της ζει περισσότερο από 10 χρό-
νια στο Ίδρυμα, με δική της επιλογή 
και ότι η πανδημία τους στέρησε τη 
δυνατότητα της επικοινωνίας από 
κοντά. «Μέχρι πριν 5-6 χρόνια, η 
μητέρα μου ήταν δραστήρια, μάζευε 
τους φιλοξενούμενους του ιδρύμα-
τος και τους έκανε γιόγκα. Τα τελευ-
ταία χρόνια όμως έχει «πέσει», γιατί 
είναι πια πολύ μεγάλη» προσθέτει, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Είμαστε τυχεροί που ο ΕΟΔΥ επέ-
λεξε το «Γηροκομείο Σαούλ Μο-
διάνο», για να αρχίσει από εδώ ο 
εμβολιασμός. Υπάρχουν φιλοξενού-
μενοι που έχουν να βγούνε από το 

Ίδρυμα από τον περασμένο Μάρτιο 
και βλέπουν τους δικούς τους μόνο 
από το παράθυρο. Ο εμβολιασμός 
πήγε καλά, κανένας δεν παρουσίασε 
πρόβλημα και τώρα όλοι περιμένου-
με τη δεύτερη δόση του εμβολίου» 
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος 
του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, Σα-
μουήλ Αμπαστάδο. Ο κ. Αμπαστάδο 
σημείωσε ότι εμβολιάστηκε το 70% 
όσων διαμένουν και εργάζονται 
στο ίδρυμα (συνολικά 20 άτομα). 
Παράλληλα γνωστοποίησε ότι στο 
ίδρυμα φιλοξενούνται εννέα άτομα 
και ότι μέχρι σήμερα δεν σημειώ-
θηκε κανένα κρούσμα, καθώς οι φι-
λοξενούμενοι μένουν σε μονόκλινα 
δωμάτια και τηρούνται όλα τα μέτρα 
ασφαλείας.

Σε τοπικό γενικό αποκλεισμό έχει τεθεί από την Τρί-
τη το πρωί η τοπική κοινότητα Σπερχειάδας στο Δήμο 
Μακρακώμης μετά την μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων 
κορονοϊού.
Ειδικότερα στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας 
είχαν εντοπιστεί περισσότερα από 15 δείγματα θετικά 
στον κορονοϊό, πράγμα το οποίο ανησύχησε τις τοπι-
κές αρχές. Στη συνέχεια η ιχνηλάτηση που έγινε, έδειξε 
να εμπλέκονται περισσότερο νεαρά, στην ηλικία, άτομα 
και με μεγάλη κινητικότητα με συνέπεια να αυξάνονται 
συνεχώς τα θετικά κρούσματα. Ήδη ο Δήμος Μακρα-
κώμης από την Κυριακή αποφάσισε να αναστείλει τη 
λειτουργία των λαϊκών αγορών για να περιορίσει την 
κινητικότητα. Συγχρόνως η Πολιτική Προστασία της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εισηγήθηκε στο αρμόδιο 
υπουργείο να ληφθούν έκτακτα περιοριστικά μέτρα για 

τουν 2.000 κατοίκους της κοινότητας Σπερχειάδας του 
Δήμου Μακρακώμης πράγμα το οποίο ξεκίνησε από την 
Τρίτη στις 6.00 το πρωί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί από το πρωί 
ελέγχουν τους δρόμους για την είσοδο και την έξοδο 
στην τοπική κοινότητα Σπερχειάδας και απαγορεύεται η 
οποιαδήποτε κυκλοφορία των κατοίκων.
Ήδη συνεργεία του δήμου έχουν αναλάβει την προμή-
θεια των κατοίκων με τα αναγκαία τρόφιμα ή φάρμακα 
ενώ παράλληλα κινητό συνεργείο του ΕΟΔΥ προχωρά 
σε rapid test στην περιοχή για να διαπιστωθεί η έκταση 
της διασποράς.
Σύμφωνα με την απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ, η σκληρή καραντίνα που ισχύει μόνο στην τοπική 
κοινότητα Σπερχειάδας θα κρατήσει μέχρι τις 6.00 το 
πρωί της Πέμπτης 14 Ιανουαρίου 2021.

Η «ακτινογραφία» των εμβολιασμών στην Ελλάδα

Μ
ε τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στην ΓΓ Πο-
λιτικής Προστασίας σύσκεψη για την πορεία 
υλοποίησης του εθνικού σχεδίου εμβολια-

σμού «Ελευθερία».
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη διαδικασία εμ-
βολιασμών: Έως την Τρίτη (5/1) έχουν γίνει 16.233 
εμβολιασμοί, ενώ -όπως αναφέρθηκε- ο στόχος των 
5.000 υγειονομικών ανά ημέρα επιτεύχθηκε, καθώς 
σήμερα εμβολιάστηκαν πάνω από 6.000 άτομα (6.244).
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε «ένα πολυσύν-
θετο εγχείρημα το οποίο απαιτεί την συνεργασία όλων 
για να υλοποιηθεί σωστά», υπογραμμίζοντας ότι «όλοι 
μαζί θα πετύχουμε».


