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Επίθεση αντιεξουσιαστών στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο - Πέταξαν τρικάκια, άναψαν καπνογόνο 

Λουτράκι: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

Επίθεση στα γραφεία όπου στεγάζεται το Αθηναϊκό-Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πραγματοποίησε την 
Τρίτη  ομάδα αντιεξουσιαστών, φωνάζοντας συνθήματα 
υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι συγκεντρωμένοι μπή-
καν στο κτίριο, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο κρατώντας 
ένα αναμμένο καπνογόνο, κρέμασαν πανό στο μπαλκόνι 
και παρέμειναν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια αποχώρη-
σαν από το σημείο, πρoτού φτάσει η αστυνομία.

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα αυτοκίνητο την ώρα που ήταν 
εν κινήσει στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στον Όσιο Πα-
τάπιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός των τεσ-
σάρων γυναικών που επέβαιναν σε αυτό καθώς έσπευ-
σαν εκτός του οχήματος έγκαιρα.
Το αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς, ενώ με την επέμβαση 
του Πυροσβεστικού Κλιμάκιου Περαχώρας-Λουτρακίου, 

που έσπευσε στο σημείο με δύο πυροσβεστικά οχήματα 
και 6 άνδρες, η φωτιά που επεκτάθηκε και σε παρακείμε-
νο δάσος περιορίστηκε και εν τέλει κατασβέστηκε.
Όπως αναφέρει το loutrakiblog, σε βοήθεια έσπευσαν και 
οι εθελοντές δασοπυροσβέστες του Λουτρακίου. Τα αίτια 
της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο αυτοκίνητο, διερευ-
νώνται από το Π.Κ. Περαχώρας-Λουτρακίου 

Μηχανάκι παρέσυρε 
και σκότωσε 9χρονο 
αγοράκι στη Ζάκυνθο
Θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ση-
μειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας,  
στην περιοχή του παλιού Νοσοκομεί-
ου στα Καμίνια, όταν μηχανάκι παρέ-
συρε 9χρονο παιδί, με αποτέλεσμα το 
θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 
το 9χρονο παιδί έπαιζε με την μπάλα 
του. Όταν αυτή βγήκε στον δρόμο, 
τότε έτρεξε να την πάρει. Τη στιγμή 
εκείνη ένα μηχανάκι που περνούσε 
από το σημείο παρέσυρε το άτυχο 
παιδί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 
θανατηφόρα.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό 
Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι για-
τροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν 
στη ζωή.

Ανοίγουν δύο ακόμα πλατφόρμες: 
Παίρνουν σειρά οι 60 – 64 και 75 -79
Α

νοίγουν δύο ακόμα πλατφόρ-
μες για ραντεβού για τον εμ-
βολιασμό κατά της Covid-19.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 

(10/2) άνοιξε η πλατφόρμα για την 
ηλικιακή ομάδα 60-64 ετών, στους 
οποίους θα διενεργηθούν τα εμβό-
λια της AstraZeneca. Την Παρασκευή 
(12/2) ανοίγει η πλατφόρμα για την 
ηλικιακή ομάδα 75-79 ετών.
Ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Υγείας, Μάριος 
Θεμιστοκλέους, τόνισε ότι έως σήμε-
ρα έχουν διενεργηθεί 410.000 εμβο-
λιασμοί, αριθμός που αντιστοιχεί στο 
3,9% του πληθυσμού.
Ο ίδιος ενημέρωσε ότι την Κυρια-
κή η χώρα παρέλαβε τις πρώτες 
45.000 δόσεις από το εμβόλιο της 
AstraZeneca.
«Η γονιμότητα δεν επηρεάζεται από το 
εμβόλιο κατά της Covid-19», ξεκαθάρι-
σε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

Αναφέρθηκε εκτενώς στο εμβόλιο 
της AstraZeneca, λέγοντας ότι «εί-
ναι ανοσογόνο, ασφαλές και αποτε-
λεσματικό για εφαρμογή στις ηλικί-
ες από 18 ετών και άνω».

Τόνισε ότι η Εθνική Επιτροπή Εμ-
βολιασμών ανασκόπησε όλα τα επι-
στημονικά δεδομένα και εξήγησε 
τους λόγους που το εμβόλιο δεν θα 
χορηγείται στους άνω των 65 ετών. 

«Οι μελέτες περιλαμβάνουν μικρό 
αριθμό με αποτέλεσμα το δείγμα να 
μην θεωρείται αξιόπιστο σε σχέση 
με την αποτελεσματικότητα, ωστόσο 
τα στοιχεία για την ανοσογονικότητα 
μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα είναι 
αποτελεσματικό και σε μεγάλες ηλι-
κίες. Και πιθανόν να τροποποιηθεί η 
θέση της επιτροπής από νεότερα δε-
δομένα», τόνισε.
«Το εμβόλιο θα χορηγείται από 
18 έως 64 ετών. Το μεσοδιάστημα 
πρώτης και δεύτερης δόσης είναι 
12 εβδομάδες», τόνισε, σημειώνο-
ντας επίσης ότι «βιώνουμε παράλ-
ληλα δύο επιδημίες, η μία είναι η 
COVID-19 και η άλλη η υπερβολική 
πληροφόρηση, που δημιουργούν 
φόβους, και ανασφάλεια. Οι επιστή-
μονες θα αντιμετωπίσουν αποτελε-
σματικά την πρώτη, για τη δεύτερη 
όμως θα πρέπει να εφαρμοστεί το 
παν μέτρον άριστον».

Την ύπαρξη κυκλώματος παιδεραστίας με επικε-
φαλής γνωστό σκηνοθέτη εξετάζει σύμφωνα με 
πληροφορίες η Εισαγγελία. Οι έρευνες διεξάγονται 
μετά την πρώτη μήνυση για σεξουαλική κακοποί-
ηση σε βάρος του σκηνοθέτη από τον χώρο του 
θεάτρου η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Τα καταγγελ-
λόμενα αδικήματα αφορούν σε περίοδο που θύμα 
ήταν ανήλικο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Δικαστικού Ρε-
πορτάζ, πρόσωπο που δεν έχει σχέση με τον 
χώρο του θεάτρου προχώρησε στην υποβολή της 
μήνυσης καταγγέλλοντας τον σκηνοθέτη. Μάλι-
στα, ο μηνυτής φέρεται να καταγγέλλει βιασμό 

και αποπλάνηση ενώ ήταν σε ηλικία 15 ετών.
Ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός – εκδότης 
της εφημερίδας «Μπαμ στο ρεπορτάζ» και διευ-
θυντής των ereportaz.gr και dikastikoreportaz.gr, 
μίλησε για το θέμα στην εκπομπή του STAR «Αλή-
θειες με τη Ζήνα».
Όπως είπε τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρο-
νται να έχουν συμβεί περίπου πριν 15 έτη. Κατά 
συνέπεια, πρέπει να ερευνηθεί από τον εισαγγελέα 
το εάν έχουν παραγραφεί, με το ενδεχόμενο αυτό 
να είναι το  πιθανότερο.
Επισημαίνεται, πως δεν πρόκειται για το ίδιο πρό-
σωπο που πρόσφατα προέβη σε καταγγελίες για 
σεξουαλική κακοποίηση.

Έρευνα για κύκλωμα παιδεραστίας με επικεφαλής γνωστό σκηνοθέτη, μετά την καταγγελία 15χρονου για βιασμό


