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Θεσσαλονίκη: Θετικός 
στον κορωνοϊό 
ιερέας, στενή 
επαφή του 36χρονου

Θεσσαλονίκη: Πτώμα 
άνδρα βρέθηκε 
σε χωματερή

Ελάτη: Εντοπίστηκε 
το εκπαιδευτικό 
αεροσκάφος 

«Πυρετός» τεστ επικρατεί από το 
πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη 
μετά τον εντοπισμό κρούσματος της 
νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης του 
κορωνοϊού σε 36χρονο διάκονο.
Ο ΕΟΔΥ έχει ξεκινήσει σαρωτικούς 
ελέγχους για να ιχνηλατήσει τις επα-
φές του 36χρονου ιερέα της Μητρό-
πολης Νεαπόλεως, ο οποίος κατά 
πληροφορίες μετείχε και σε θεία 
λειτουργία και σε θεία κοινωνία.
Κατά πληροφορίες, θετικός έχει 
διαγνωστεί και ιερέας του Ι.Ν. Με-
ταμορφώσεως στην περιοχή του 
Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη και ο 
ΕΟΔΥ βρίσκεται σήμερα στο χώρο 
της εκκλησίας για να πραγματοποι-
ήσει διαγνωστικά τεστ.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η τοπική 
ιστοσελίδα GRTimes.gr, o ιερέας θε-
ωρείται στενή επαφή του 36χρονου 
διακόνου.
Ήδη, έχουν απομονωθεί επαφές 
των ιερωμένων της μητρόπολης, κα-
θώς και πιστοί που μετείχαν στο μυ-
στήριο της θείας κοινωνίας και η εν 
λόγω διαδικασία κρίθηκε σκόπιμη 
καθώς η νοτιοαφρικανική μετάλλα-
ξη, ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς 
λόγω της αυξημένης μεταδοτικότη-
τάς της.

Κωνσταντίνος 
Μπογδάνος: 
Εμπρηστική επίθεση 
στο αυτοκίνητό του
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε 
το απόγευμα της Τρίτης, στο αυ-
τοκίνητο του βουλευτή της Νέας 
Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μπο-
γδάνου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μι-
κρές υλικές ζημιές έχουν υποστεί 
το αυτοκίνητο του βουλευτή, που 
ήταν παρκαρισμένο έξω από το 
σπίτι του και ένα ακόμη διπλανό 
αυτοκίνητο.
Κάτω από το αυτοκίνητο του Κ. 
Μπογδάνου εντοπίστηκαν φιάλες 
με έυφλεκτο υλικό. 

Πάτρα : Πέθανε 34χρο-
νη έγκυος από πνευμο-
νική εμβολή – Σώθηκε 
το βρέφος
Μια 34χρονη έγκυος στον 8μήνα 
πέθανε  το απόγευμα της Κυρια-
κής στο Γενικό Νοσοκομείο Πα-
τρών «Άγιος Ανδρέας», λίγο μετά 
την γέννηση του παιδιού της.

Σύμφωνα με δημοσιογραφι-
κές  πληροφορίες ο θάνατος της 
34χρονης, από τον Πύργο,  οφεί-
λεται σε πνευμονική εμβολή.

Τον τελευταίο καιρό παρουσί-
αζε επιπλοκές με τους γιατρούς 
να κρίνουν επιβεβλημένη τη νο-
σηλεία της στο Νοσοκομείο του 
Πύργου, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. 
Πριν λίγες ημέρες, η κατάσταση 
της υγείας της επιδεινώθηκε κα-
θώς παρουσίαζε σπασμούς και 
μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του 
Άγιου Ανδρέα.

Εκεί, οι γιατροί και το νοσηλευ-
τικό προσωπικό έδωσαν τη δική 
τους μάχη προκειμένου να την 
κρατήσουν στη ζωή.

Η 34χρονη όμως, την Κυριακή το 
απόγευμα «έσβησε», με τους για-
τρούς να καταφέρνουν να κρατή-
σουν στη ζωή το μωράκι της.

Άλυτο γρίφο αποτελεί μέχρι 
στιγμής για την Ελληνική Αστυ-
νομία η ανεύρεση ενός πτώμα-
τος κοντά σε χωματερή, στη Ν. 
Χαλκηδόνα της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr το 
πτώμα βρέθηκε το προηγούμε-
νο Σάββατο σε χώρο παράνομης 
απόθεσης απορριμμάτων κοντά 
σε οικισμό Ρομά. Η Αστυνομία 
κατάφερε να το ταυτοποιήσει. 
Το πτώμα ανήκει σε 52χρονο 
Έλληνα που διέμενε στην Σκύ-
δρα.
Αναπάντητο παραμένει, ωστόσο, 
το ερώτημα για το τι προκάλεσε 
τον θάνατο του άτυχου άντρα.
Την έρευνα για την υπόθεση 
έχει αναλάβει Τμήμα Εγκλημά-
των κατά Ζωής της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της 
ιατροδικαστικής πραγματογνω-
μοσύνης δεν αποκλείεται το 
ενδεχόμενο εγκληματικής ενέρ-
γειας. Το πρόσωπο και η πλά-
τη του 52χρονου έχουν εκδορές 
που υποδηλώνουν ότι σύρθηκε 
μέχρι το σημείο της χωματερής.
Περισσότερο φως στην υπόθεση 
αναμένεται να ρίξουν τα αποτε-
λέσματα των τοξικολογικών και 
ιστοπαθολογικών εξετάσεων.

Εντοπίστηκε την Τετάρτη το εκ-
παιδευτικό αεροσκάφος από πι-
λότο ελικοπτέρου Super Puma 
στο σημείο που είχαν υποδείξει 
κυνηγοί. 
Υπενθυμίζεται ότι κυνηγοί ει-
δοποίησαν τις Αρχές ότι σε μια 
χαράδρα πολλών μέτρων, στην 
ευρύτερη περιοχή της Ελάτης, 
βλέπουν αντικείμενα που μοιά-
ζουν με συντρίμμια αεροσκάφους.
Οι κυνηγοί περιέγραψαν στους 
πυροσβέστες τι ακριβώς είδαν.
Σημειώνεται πως το σημείο είναι 
σχετικά δύσβατο.
To στίγμα του αεροσκάφους είχε 
χαθεί από το μεσημέρι της Κυρια-
κής στο ύψος της Δρακόλιμνης 
κοντά στο χωριό Μηλιωτάδες Ζα-
γορίου, σε απόσταση 5-7 μίλια 
βορειοανατολικά από την πόλη 
των Ιωαννίνων.
Σύμφωνα μάλιστα με το epirus-
tv-news, ο εκπαιδευόμενος πιλό-
τος του εκτελούσε την τελευταία 
του πτήση πριν την απόκτηση του 
πτυχίου του. Ο 32χρονος με κα-
ταγωγή από το Ιράκ επρόκειτο να 
κάνει μία βόλτα πάνω από το αε-
ροδρόμιο των Ιωαννίνων χωρίς 
να προσγειωθεί και θα επέστρεφε 
και πάλι στην Κοζάνη.

Η NIKE κλείνει τα καταστήματα της στην Ελλάδα

Η 
Nike κατεβάζει ρολά σε όλα 
τα καταστήματα που διατη-
ρεί στην Ελλάδα, ενώ με 
επιστολή της, τονίζει πως 

οι πολίτες δεν θα μπορούν να αγο-
ράσουν τα προϊόντα της με φυσική 
παρουσία σε μαγαζιά, μετά τις 27 
Οκτωβρίου του 2021.
Όπως γράφει το ieidiseis.gr,  στην 
απόφαση της γνωστής εταιρείας 
αθλητικών ειδών να κλείσει τα κα-
ταστήματα στην Ελλάδα, είχε καθο-
ριστικό ρόλο το σκάνδαλο της Folli 
Follie, η οποία αντιπροσώπευε την 
Nike στη χώρα.
«Η στρατηγική της επιχείρησής σας 
(Folli Follie) δεν ταιριάζει πλέον με 
τα στρατηγικά σχέδια και τις ανά-
γκες της ΝΕΟΝ», αναφέρει μεταξύ 
άλλων η Nike European Operation 
Netherlands στην επιστολή που 

εξέδωσε.
Μετά τις «περιπέτειες» που είχε η 
γνωστή εταιρεία με την ελληνική 
δικαιοσύνη, η Nike είχε βάλει χρο-
νικό όριο έως και την 15η Ιανου-
αρίου, να λάβει εγγυητική επιστο-
λή, καθώς έθεσε θέμα αξιοπιστίας 
των συνεργατών της, για πιστωτική 
επάρκεια και φερεγγυότητα.
Παρόλα αυτά, εξαιτίας της πανδη-
μίας δεν έλαβε συγκεκριμένη απά-

ντηση και αποφάσισε να κλείσει 
όλα τα μαγαζιά που διατηρεί στην 
Ελλάδα.
Πλέον, από τις 27 Οκτωβρίου του 
2021 και μετέπειτα, οι πολίτες θα 
μπορούν να προμηθευτούν τα προ-
ϊόντα της Nike στην Ελλάδα, μόνο 
μέσω ηλεκτρονικών αγορών.
Οι Έλληνες έμποροι ωστόσο δεν 
είναι διατεθειμένοι να δεχτούν 
«αγόγγυστα» αυτή την εξέλιξη.
Μπροστά στο κίνδυνο να αντιμε-
τωπίσουν υψηλότερες τιμές προ-
μήθειας, σε ένα περιβάλλον όπου 
τιμολογιακά δεν έχουν δύναμη 
λόγω του ανταγωνισμού από το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ετοιμάζονται 
να προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δι-
καστήρια.
Επίσης, για το θέμα μάλιστα έχει 
ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία.

Κακοκαιρία: Πλημμύρες σε Πάτμο και Σάμο - Ακυρώθηκαν πτήσεις στη Ρόδο
Εκτεταμένες ζημιές από έντονη βροχόπτωση τα 
ξημερώματα της Τρίτης προκλήθηκαν στο νησί 
της Πάτμου. Οι ζημιές απο την κακοκαιρία προ-
κλήθηκαν κυρίως στο οδικό δίκτυο και σημειώ-
θηκαν κατολισθήσεις σε παραλιακές περιοχές.
Λόγω, μάλιστα, των ζημιών ο δήμαρχος Πάτμου 
Ελευθέριος Πέντες έχει ζητήσει να κηρυχθεί το 
νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ με 

απόφαση του τα σχολεία του νησιού θα μείνουν 
σήμερα κλειστά, αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ.
Στη Σάμο, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα παρα-
τηρούνται σε έκταση του Δήμου Ανατολικής Σά-
μου. Σε χωριά όπως το Ηραίο και ο Παγώνδας 
η διέλευση πεζών ή αυτοκινήτων είναι επικίν-
δυνη.
Τα ίδια φαινόμενα και στον Δήμο Δυτικής Σά-

μου, ο οποίος άμεσα πήρε απόφαση να κλείσουν 
τα σχολεία την Τρίτη 02 Φεβρουαρίου.
Στο μεταξύ, συνεχίζονται τα προβλήματα με την 
κακοκαιρία και στη Ρόδο.
Οι πτήσεις 204 – 205 από Αθήνα προς Ρόδο 
και επιστροφή ακυρώθηκαν λόγω των ισχυρών 
ανέμων που πνέουν και στην περιοχή του αερο-
δρομίου ΔΙΑΓΟΡΑΣ, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.


