
17Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 19 FEBRUARY 2021 ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια: Νεκρός άνδρας 
που καταπλακώθηκε 
από δένδρο

Τραγικό θάνατο βρήκε την Τετάρτη  
ένας 71χρονος στις Κεχριές Ευβοίας, 
όταν τον καταπλάκωσε πεύκο, που 
πιθανότατα πήγε να κόψει στο δάσος 
κοντά στο χωριό.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυρο-
σβεστική, συγγενείς του 71χρονου 
επικοινώνησαν στις 17.00 με το κέ-
ντρο επιχειρήσεων και ενημέρωσαν 
ότι ο άνδρας είχε φύγει από το σπίτι 
του το πρωί για το δάσος, για να κό-
ψει, όπως είχε πει στην σύζυγο του, 
ένα πεύκο που το είχε σπάσει το χιό-
νι, αλλά δεν είχε επιστρέψει.
Αμέσως ξεκίνησαν αναζητήσεις από 
κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, που δεν 
άργησε να εντοπίσει τον 71χρονο, ο 
οποίος ήταν καταπλακωμένος από 
ένα πεύκο, ενώ σε κοντινή απόσταση 
ήταν ένα αλυσοπρίονο. Οι πυροσβέ-
στες ανέσυραν τον 71χρονο χωρίς 
τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν 
στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Προα-
νάκριση για το τραγικό συμβάν διε-
νεργεί το αστυνομικό τμήμα Λίμνης.

Φυλακές Κορυδαλλού: 
Εγιναν την Τρίτη 
εμβολιασμοί σε κρατού-
μενους και προσωπικό

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Υγείας γνωστοποίησε την αναβολή 
όλων των προγραμματισμένων εμ-
βολιασμών λόγω των έντονων καιρι-
κών φαινομένων σε όλα τα εμβολια-
στικά κέντρα της Αττικής.
Ωστόσο, την Τρίτη κρατούμενοι και 
προσωπικό στις φυλακές Κορυδαλ-
λού εμβολιάστηκαν κατά του κορω-
νοϊού, ενώ αδιάθετες δόσεις από 
εμβόλια έγιναν σε στελέχη των σω-
μάτων ασφαλείας. Οι πολίτες που εί-
χαν προγραμματισμένο για την Τρίτη 
τον εμβολιασμό τους και δεν έκαναν 
θα ειδοποιηθούν για τον επαναπρο-
γραμματισμό του ραντεβού τους.

ΠΑΓΝΗ: Δεν σχετίζεται 
με το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού ο θάνατος 
του 87χρονου

Δεν συνδέεεται με τον εμβολιασμό 
του έναντι της Covid-19 ο θάνατος 
του 87χρονου, ο οποίος κατέληξε το 
απόγευμα της Δευτέρας λίγο αφότου 
εμβολιάστηκε, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικη-
τής του Πανεπιστημιακού Νοσοκο-
μείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Γιώρ-
γος Χαλκιαδάκης .
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως 
σύμφωνα με τα ευρήματα της νε-
κροψίας - νεκροτομής, ο θάνατος 
του 87χρονου οφείλεται σε στένω-
ση στεφανιαίων αγγείων και υπερ-
τροφική καρδιοπάθεια.
Επισημαίνεται πως δεν διαπιστώ-
θηκε εύρημα που να συνηγορεί σε 
αναφυλακτική αντίδραση ή άλλης, 
σχετιζόμενης με τον εμβολιασμό.

Χίος: Το Δημοτικό 
Συμβούλιο απέρριψε 
την πρόταση 
δημιουργίας νέας 
προσφυγικής δομής

Την πρόταση δημιουργίας νέας δομής 
υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύ-
γων και μεταναστών στο νησί απέρρι-
ψε με ψήφους 29 κατά και 13 υπέρ το 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου. 
Οριστικό τέλος σε κάθε συζήτηση για 
δημιουργία δομής ταυτοποίησης, κα-
ταγραφής και φιλοξενίας προσφύγων 
και μεταναστών στα πρότυπα της Σά-
μου, έβαλε το Δημοτικό Συμβούλιο 
Χίου μέσα από μία συνεδρίαση, δι-
άρκειας έξι ωρών, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 
Τρίτης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι 
αντιπολιτεύσεις εξαπέλυσαν ομαδικά 
πυρά κατά της δημοτικής αρχής, λέ-
γοντας ότι οι κινήσεις της δεν συνά-
δουν με την προγενέστερη ομόφωνη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν 
υπάρχει καμία συνάφεια μεταξύ του 
κλεισίματος της ΒΙ.ΑΛ. και της δημι-
ουργίας νέας δομής.
Παράλληλα προειδοποίησαν Κυβέρ-
νηση και Υπουργό να μην τολμήσει 
να επαναφέρει στο προσκήνιο το 
θέμα του Θόλους ή άλλου σημείου, 
υπογραμμίζοντας ότι κανένας σχεδια-
σμός δεν θα έχει τύχη αν δεν έχει τη 
συναίνεση του λαού της Χίου, δείχνο-
ντας από την αρχή τη διάθεσή τους να 
απομονώσουν κάθε σχεδιασμό που 
οδηγεί στον διχασμό του νησιού.

Επικοινωνία Δένδια - 
Μπλίνκεν: Στρατηγική 
συνεργασία Ελλάδας - 
ΗΠΑ σε ενέργεια 
και άμυνα

Περαιτέρω ενδυνάμωση της στρατηγι-
κής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, με 
έμφαση στον ενεργειακό και αμυντικό 
τομέα, εξετάστηκαν σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία του υπουργού Εξωτερικών 
Ν. Δένδια με τον νέο Αμερικανό ομό-
λογό του, Άντονι Μπλίνκεν.
Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν ότι οι 
διμερείς σχέσεις έχουν φθάσει στο 
υψηλότερο σημείο τους και στο πλαί-
σιο της στρατηγικής συνεργασίας εξε-
τάσθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω εν-
δυνάμωσης τους, με ιδιαίτερη έμφαση 
στον ενεργειακό και στον αμυντικό το-
μέα, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του 
υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών ενη-
μέρωσε για την εμβάθυνση των σχέσε-
ων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
και του Κόλπου σε διμερές αλλά και σε 
πολυμερές επίπεδο.
Επίσης, γνωστοποιείται ότι ο κ. Δέν-
διας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανο-
μένης της Λιβύης, της Συρίας, και της 
Ανατολικής Μεσογείου, αναφερόμενος 
επίσης στις τουρκικές ενέργειες.

Θεσσαλονίκη: 43χρονος 
ξάφριζε ταξιδιώτες 
στον σταθμό των ΚΤΕΛ

Πορτοφόλια και τσάντες ξάφριζε 
43χρονος άνδρας από ανυποψίαστους 
ταξιδιώτες στον υπεραστικό σταθμό 
των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Η φερόμενη 
δράση του αποκαλύφθηκε ύστερα από 
έρευνα της αστυνομίας και εις βάρος του 
σχηματίστηκε δικογραφία. Ο 43χρονος 
κατηγορείται για επτά κλοπές, το διά-
στημα από τον περασμένο Οκτώβριο 
μέχρι τον προηγούμενο μήνα. Η λεία 
του περιλαμβάνει 1500 ευρώ, τραπε-
ζικές κάρτες, ένα κινητό τηλέφωνο και 
αντικείμενα των θυμάτων του.

Στα 41 δισ. ευρώ 
η «ζημιά» της 
πανδημίας για το 2020

Στο 13,5% υπολογίζεται η ζημιά της 
πανδημίας του κορωνοϊού στον τζίρο 
των επιχειρήσεων και των δραστη-
ριοτήτων της ελληνικής οικονομίας, 
όπως προκύπτει από τα προσωρινά 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
του 2020, ο κύκλος εργασιών για το 
σύνολο των επιχειρήσεων και των 
δραστηριοτήτων της οικονομίας δια-
μορφώθηκε σε 266 δισ. ευρώ, αριθ-
μός μειωμένος κατά 13,5% σε σχέ-
ση με το 2019, όταν είχε ανέλθει σε 
307,7 δισ. ευρώ. 

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις 
υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας

Τέσσερις υποθέσεις παιδικής πορνο-
γραφίας, εκ των οποίων η μία κακουρ-
γηματικού χαρακτήρα, εξιχνιάστηκαν 
από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βο-
ρείου Ελλάδος. Για τις υποθέσεις αυτές 
κατηγορούνται τέσσερα άτομα, σε βάρος 
των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφί-
ες που υποβλήθηκαν στους αρμόδιους 
εισαγγελείς, αλλά δεν συνελήφθη κα-
νείς, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφω-
ρο. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυ-
νομία, η πρώτη υπόθεση διερευνήθηκε 
κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του 
Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου κατά 
της Εκμετάλλευσης Παιδιών (National 
Child Exploitation Coordination 
Center) που εδρεύει στον Καναδά, σύμ-
φωνα με τις οποίες χρήστες του Διαδι-
κτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, 
κατέχουν και διακινούν υλικό πορνο-
γραφίας ανηλίκων.
Οι άλλες τρεις υποθέσεις διερευνήθη-
καν επίσης μετά από κατάλληλη αξι-
οποίηση πληροφοριών, που έφτασαν 
στις ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της 
διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπί-
τια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν συνολικά, 7 σκληροί δί-
σκοι, κινητό τηλέφωνο με κάρτα sim και 
φορητή συσκευή αποθήκευσης (usb). 
Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια 
θα αποσταλούν στην Εγκληματολογική 
Υπηρεσία για εργαστηριακή εξέταση. 


