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Καθηγήτρια κατηγορείται 
ότι αποπλάνησε 
τον 14χρονο μαθητή της
Καθηγήτρια φιλόλογος, 35 ετών, κα-
τηγορείται για αποπλάνηση 14χρονου 
μαθητή. Η καθηγήτρια δεν συνελήφθη 
λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου και 
πήρε προθεσμία από τον ανακριτή για 
να απολογηθεί. Σύμφωνα με αστυνο-
μικές πηγές, η φιλόλογος άρχισε να 
κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στον μαθη-
τή σχολείου της Αθήνας από τις αρχές 
του 2020, ενώ στη συνέχεια άρχισε να 
τον προσεγγίζει ερωτικά και όπως είπε 
ο 14χρονος σε αστυνομικούς της Υπο-
διεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της 
Ασφάλειας Αττικής, η καθηγήτρια του 
είχε υποσχεθεί ότι θα ταξίδευαν μαζί 
στο εξωτερικό.
Η υπόθεση της αποπλάνησης αποκαλύ-
φθηκε όταν η μητέρα του 14χρονου είδε 
φωτογραφίες του γιου της με την φιλό-
λογο στον υπολογιστή του και αμέσως 
προχώρησε στη σχετική καταγγελία. 

Μεταμέλεια δηλώνει μέσω του 
δικηγόρου της η καθηγήτρια
Στην δήλωση ότι η εντολέας του «βρί-
σκεται σε κατάσταση σοκ και προσπαθεί 
να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξε-
ών της» καθώς και ότι «δηλώνει την ει-
λικρινή της συγγνώμη για την συνθήκη 
που έχει υποβάλλει τον ανήλικο και την 
οικογένεια του με τη συμπεριφορά της» 
προχώρησε ο συνήγορος της καθηγή-
τριας που κατηγορείται για την αποπλά-
νηση 14χρονου μαθητή.

Πάτρα: Έφοδος νεαρών στα 
γραφεία της ΝΟΔΕ - Ανήρτησαν 
πανό για τον Κουφοντίνα
Ομάδα νεαρών που πρόσκεινται στον 
αντιεξουσιαστικό χώρο εισέβαλε το 
πρωί της Δευτέρας (31/1) στο κτίριο 
που στεγάζονται τα γραφεία της Νομαρ-
χιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας 
Δημοκρατίας στην Αχαϊα στην συμβολή 
της Παντανάσσης με την Κορίνθου στην 
Πάτρα. Τα άτομα εισέβαλαν στον τρίτο 
όροφο του κτίριου, όπου στεγάζονται τα 
γραφεία της ΝΟΔΕ.
Όπως αναφέρει το patrasevents.gr, οι 
νεαροί κρέμασαν στο μπαλκόνι ένα 
μαύρο πανό, στο οποίο αναγραφόταν: 
«Νίκη στον απεργό πείνας Δημήτρη 
Κουφοντίνα».
Στο σημείο βρέθηκε μεγάλη δύναμη της 
τοπικής αστυνομίας όπου έκανε 9 προ-
σαγωγές.

Κορωνοϊός: 13.400 ευρώ σε πρόστιμα για τη μη τήρηση των μέτρων
Πρόστιμα, συνολικού ύψους 33.900 
ευρώ, επιβλήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια των ελέγχων στην αγορά την 
περασμένη εβδομάδα, εκ των οποί-
ων 13.400 ευρώ αφορούσαν στη μη 
τήρηση των μέτρων κατά της δια-
σποράς του COVID-19.
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ανακοίνωσε την εβδομαδιαία επι-
χειρησιακή δραστηριότητα της Διυ-
πηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της 
Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την αντιμετώ-
πιση του παράνομου εμπορίου στο 
σύνολο της επικράτειας και την τή-
ρηση των μέτρων κατά της διασπο-
ράς του COVID-19 στην κοινότητα:
1. Από τις 25 Ιανουαρίου 2021 έως 
τις 31 Ιανουαρίου 2021 πραγματο-
ποιήθηκαν συνολικά 484 έλεγχοι 

και βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις 
που αφορούσαν στο παράνομο 
εμπόριο και 40 που αφορούσαν στη 
μη τήρηση των μέτρων κατά της δι-
ασποράς του COVID-19 στην κοινό-
τητα.
2. Σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τη 
συνδρομή των τοπικών, δημοτικών 
και περιφερειακών Αρχών, οι επι-
χειρήσεις της ΔΙΜΕΑ για την αντι-
μετώπιση του παράνομου εμπορίου 
και την εφαρμογή των μέτρων κατά 
του COVID-19 πραγματοποιήθηκαν 
σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική 
Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Κεντρι-
κή Μακεδονία.
3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνο-
λικού ύψους 33.900 ευρώ, εκ των 
οποίων 13.400 ευρώ αφορούσαν 

στη μη τήρηση των μέτρων κατά της 
διασποράς του COVID-19 στην κοι-
νότητα και 20.500 ευρώ αφορού-
σαν παραβάσεις των Κανόνων Δι-
ακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) του 
υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017) 
και του ν. 4712/2020 που αφορά 
την τροποποίηση του άρθρου 11 
του ν. 3377/2005 «Διοικητικές κυ-
ρώσεις για την αντιμετώπιση της πα-
ράνομης διακίνησης απομιμητικών/
παραποιημένων προϊόντων».
4. Κατασχέθηκαν 3.400 τεμάχια μά-
σκες καθώς δεν είχαν δηλωθεί στην 
πλατφόρμα Δήλωσης Αποθεμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή και 30 
τεμάχια απομιμητικών ειδών.
5. Δεσμεύτηκαν 2.718 τεμάχια απο-
μιμητικών ειδών.

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός πυροσβέστης 
σε επιχείρηση απεγκλωβισμού μαθητών

Τ
ραγική κατάληξη είχε η επι-
χείρηση απεγκλωβισμού 
μαθητών στην Αλεξανδρού-
πολη εξαιτίας της σφοδρής 

κακοκαιρίας. 
Ο Έβρος πλήττεται την Δευτέρα από 
σφοδρή βροχόπτωση που είχε σαν 
αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν -για 
ακόμη μια φορά- πολλοί οικισμοί.
Ωστόσο η κακοκαιρία είχε τραγική 
κατάληξη όταν ένας 46χρονος πυ-
ροσβέστης, πατέρας τριών παιδιών, 
πνίγηκε καθώς παρασύρθηκε απ’ τα 
νερά στον οικισμό Απαλός του δή-
μου Αλεξανδρούπολης.
Ο πυροσβέστης της υπηρεσίας 
Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζα-
φειρόπουλος, είχε κληθεί για τον 
απεγκλωβισμού 21 μαθητών και 
εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου 
Απαλού που έχουν εγκλωβιστεί 
λόγω της βροχόπτωσης.
Όπως αναφέρει το e-evros.gr, ο 
46χρονος πυροσβέστης, δεν μπό-
ρεσε να βγει από το πυροσβεστικό 
όχημα στο οποίο ήταν και οδηγός, 
καθώς το όχημα είχε εγκλωβιστεί 
από τα νερά της βροχής και ο άτυ-
χος άνδρας παρασύρθηκε και τελι-
κά βρέθηκε νεκρός αρκετά μέτρα 
πιο πέρα, κοντά στα ρέματα του αε-
ροδρομίου.
Όλο το σώμα της πυροσβεστικής εί-
ναι σοκαρισμένο.
Όπως σημειώνουν τα τοπικά ΜΜΕ, 
είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες 
ημέρες που το νηπιαγωγείο αυτό 
πλημμυρίζει, θέτοντας σε κίνδυνο 
τη ζωή μικρών παιδιών.
Οι οικισμοί Άνθεια, Μαΐστρος, 
Απαλός του δήμου Αλεξανδρούπο-
λης αντιμετωπίζουν σοβαρά προ-
βλήματα καθώς η στάθμη των νε-
ρών συνεχώς ανεβαίνει.
Ο απεγκλωβισμός των παιδιών 
ολοκληρώθηκε με ασφάλεια:

Σύμφωνα με τα όσα είπε στο 
ThessToday ο δήμαρχος Αλεξαν-
δρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης, 
υπερχείλισαν οι χείμαρροι της πε-
ριοχής και οι όγκοι των υδάτων εί-
ναι μεγάλοι.

Μητσοτάκης για την απώλεια του 
Αρχιπυροσβέστη: «Η Πολιτεία 
θα βρεθεί συμπαραστάτης στην 
οικογένειά του»
Με ανάρτησή του στο Twitter, ο 
Πρωθυπουργός έστειλε τα συλλυπη-
τήριά του στην οικογένεια του Αρχι-
πυροσβέστη, που έχασε τη ζωή του 
στον Έβρο, εν ώρα καθήκοντος.
«Η απώλεια του πυροσβέστη που 
έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά 
του να βοηθήσει μαθητές που κινδύ-
νευαν, μας γεμίζει θλίψη» ανέφερε ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης σε ανάρτησή του στο Twitter, 
για την απώλεια εν ώρα καθήκο-
ντος, του Αρχιπυροσβέστη Ιωάννη 
Ζαφειρόπουλου.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η 
σκέψη όλων είναι με την οικογένειά 
του, συμπαραστάτης της οποίας θα 
βρεθεί η Πολιτεία» και εξέφρασε 

«την ευγνωμοσύνη και τα ειλικρινή 
του συλλυπητήρια στην οικογένεια» 
του άτυχου αρχιπυροσβέστη.

Τσίπρας για την απώλεια 
του Αρχιπυροσβέστη: 
«Η αφοσίωσή του στο 
καθήκον, μας συγκλονίζει»
Μέσω Twitter, ο Αλέξης Τσίπρας 
έστειλε τα συλλυπητήριά του στην 
οικογένεια του Αρχιπυροσβέστη που 
έχασε τη ζωή την ώρα ενώ επιχει-
ρούσε να διασώσει μαθητές από τις 
πλημμύρες στον Έβρο.
Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώ-
λεια εν ώρα καθήκοντος, του Αρχι-
πυροσβέστη Ιωάννη Ζαφειρόπου-
λου στον Έβρο, έστειλε ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Αλέξης Τσίπρας.
«Ο Αρχιπυροσβέστης Ιωάννης Ζα-
φειρόπουλος έχασε τη ζωή του ενώ 
επιχειρούσε να διασώσει μικρούς 
μαθητές από τις πλημμύρες στον 
Έβρο. Η αφοσίωσή του στο καθή-
κον, μας συγκλονίζει», ανέφερε σε 
ανάρτησή του στο Twitter.
«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια 
στην οικογένεια, τους οικείους & 
τους συναδέλφους του», κατέληξε.


