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Γεωργιάδης: Με sms 
το λιανεμπόριο, μέσα 
Απριλίου η εστίαση

Στόχος της κυβέρνησης είναι το 
σταδιακό άνοιγμα της οικονομικής 
δραστηριότητας πιθανότατα από τις 
22 Μαρτίου ή μια εβδομάδα αργότε-
ρα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μι-
λώντας, στα Παραπολιτικά 90,1.
Αναφορικά με τον τρόπο που θα λει-
τουργήσει το λιανεμπόριο, ο υπουρ-
γός διευκρίνισε πως θα ανοίξει κα-
νονικά και όχι με click away αλλά με 
αποστολή sms που θα θέτει περιορι-
σμό στον χρόνο που θα μπορεί κά-
ποιος να κάνει τις αγορές του.
Πότε και πώς ανοίγει η εστίαση
Για την εστίαση, ο κ. Γεωργιάδης είπε 
πως θα ανοίξει σε δεύτερο χρόνο, πι-
θανότατα στις 15 Απριλίου και μόνο 
σε εξωτερικούς χώρους σημειώνο-
ντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την 
πορεία των εμβολιασμών.

Εισέβαλαν στο σπίτι 
της, την φίμωσαν 
μέχρι που πέθανε 
και την λήστεψαν

Οικονομικά ήταν τα κίνητρα του 
φρικτού εγκλήματος στα Πατήσια 
όπως δείχνει η έως τώρα έρευνα των 
αντρών του Τμήματος Εγκλημάτων 
κατά Ζωής.
Η 84χρονη όπως προκύπτει, βγήκε 
το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι 
της επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πα-
τήσια για να αγοράσει ψωμί και επέ-
στρεψε περίπου στις 10.
Εκεί φαίνεται την περίμεναν οι δρά-
στες, οποίοι μόλις έβαλε το κλειδί 
στην πόρτα, την έσπρωξαν, μπήκαν 
μαζί της, της έκλεισαν το στόμα με 
ένα πανί και μάλιστα σε τέτοιο βαθ-
μό που η γυναίκα έχασε την ζωή της 
από ασφυξία. Έψαξαν στα γρήγορα το 
σπίτι, άρπαξαν ότι βρήκαν και τράπη-
καν σε φυγή.
Εκείνη την στιγμή από το θόρυβο ξύ-
πνησε ο γιος της που κοιμόταν σε δι-
πλανό δωμάτιο , βγήκε έξω και είδε 
πεσμένη μπρούμυτα με ένα πανί στο 
στόμα μπροστά στην πόρτα και νεκρή 
την μητέρα του χωρίς να προλάβει να 
δει τους δράστες.
Σε κατάσταση σοκ κάλεσε την Αστυ-
νομία και από εκείνη την στιγμή βρί-
σκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την 
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των 
κακοποιών, λαμβάνονται καταθέσεις 
από την γειτονία και αναζητούνται 
τυχόν βιντεοληπτικά υλικά ώστε να 
μπορέσουν οι αστυνομικοί που διε-
ρευνούν την υπόθεση να φτάσουν το 
συντομότερο δυνατό στα ίχνη τους.

Πέθανε το βρέφος που 
νοσηλευόταν διασωλη-
νωμένο με κορωνοϊό 
στο νοσοκομείο Παίδων 

«Έφυγε» από τη ζωή την Δευτέρα το 
βρέφος που νοσηλευόταν διασωλη-
νωμένο με κορωνοϊό στο νοσοκομείο 
Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.
Πρόκειται για ένα αγοράκι μόλις 37 
ημερών, το οποίο είναι το νεότερο 
θύμα της πανδημίας στη χώρα μας. 

Μητσοτάκης για θάνατο βρέφους: 
Δυσβάσταχτη η θλίψη μας
Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο 
του μόλις 37 ημερών βρέφους που 
κατέληξε συνέπεια του κορωνοϊού 
στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυ-
ριακού», απέστειλε το απόγευμα της 
Δευτέρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης.
«Δυστυχώς σήμερα είχαμε το νεότερο 
θύμα της πανδημίας στη χώρα μας. 
Ένα βρέφος που πέρασε τις 17 από 
τις 37 ημέρες ζωής του παλεύοντας 
με τον κορωνοϊό. Ο ιός δεν κάνει δι-
ακρίσεις, όμως σήμερα η θλίψη είναι 
δυσβάσταχτη. Στην οικογένειά του 
εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυ-
πητήρια» ανέφερε στην ανάρτησή του 
στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Σκύλος «διασθάνθηκε» 
το σεισμό και έσωσε 
μία οικογένεια

Η αντίδραση ενός σκύλου, του πιο πι-
στού φίλου του ανθρώπου, φαίνεται 
ότι αποδείχθηκε σωτήρια για μέλη μιας 
οικογένειας από το Γριζάνο του Δήμου 
Φαρκαδόνας, λίγη ώρα πριν από τον 
ισχυρό σεισμό των 6,3 βαθμών της 
κλίμακας ρίχτερ που σημειώθηκε το 
μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης με 
επίκεντρο την περιοχή της Ελασσό-
νας. Ο Άλεξ, το σκυλί της οικογένειας 
του Ιωάννη Κακαδιάρη, όπως ο υπο-
στηρίζει ο ιδιοκτήτης, μπήκε στο σπίτι 
ελάχιστα λεπτά πριν από την εκδήλω-
ση του σεισμού. «Γαύγιζε πολύ έντονα 
όταν μπήκε μέσα… και συνέχισε να με 
τραβάει από το πόδι, δαγκώνοντας το 
παντελόνι μου… λες και ήξερε τι θα 
ακολουθήσει…, βγάζοντάς μας κυριο-
λεκτικά από το σπίτι…», είπε χαρακτη-
ριστικά ο 59χρονος οικογενειάρχης 
στην ιστοσελίδα magnesianews.

Κοζάνη - ΑΑΔΕ: 
«Αναγνώριση 
γενναιότητας» για τους 
υπαλλήλους της ΔΟΥ

Στην αναγνώριση ανδραγαθίας των 
υπαλλήλων Αλεξάνδρας Μπατσή και 
Παναγιώτη Παρίση (συμβασιούχου) 
προχώρησε ο διοικητής της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
Γιώργος Πιτσιλής.
Στην επιστολή του προς τους δύο 
υπαλλήλους, ο κ. Πιτσιλής εκφράζει 
τα συγχαρητήρια της υπηρεσίας και 
σημειώνει ότι χάρη «στο απαράμιλλο 
θάρρος, την ψυχραιμία, την αυτοθυσία 
και γενναιότητα που επέδειξαν οι δύο 
υπάλληλοι, κατάφεραν μαζί με τον δι-
ευθυντή της ΔΟΥ να αφοπλίσουν τον 
δράστη παίρνοντας το τσεκούρι από 
τα χέρια του και αποτρέποντας ακόμη 
πιο δυσάρεστες καταστάσεις».
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ χαρακτηρίζει 
ως «αξιέπαινη τη συμπεριφορά και 
τη στάση» των παραπάνω δύο υπαλ-
λήλων και τονίζει ότι η προσπάθειά 
τους «θα πρέπει να τύχει αναγνώρι-
σης από την Υπηρεσία, θέτοντάς τους 
ως υπόδειγμα ήθους και αλληλέγγυ-
ας συμπεριφοράς».

Κορονοπάρτι 
στην Πάτρα με πάνω 
από 40 νεαρούς

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνο-
μία στην Οβρυά Πατρών για ένα κο-
ρονοπάρτι που στήθηκε σε αποθήκη 
της περιοχής με συμμετέχοντες πε-
ρισσότερους από 40 νεαρούς.
Από την Αστυνομία έγινε έφοδος 
και συνελήφθησαν οι δύο 20χρονοι 
διοργανωτές και ο πατέρας του ενός 
που τους είχε παραχωρήσει την απο-
θήκη ιδιοκτησίας του για το πάρτι.
Οι δύο νεαροί εισέπραξαν πρόστιμο 
από 3.000 ευρώ ο καθένας. Είχαν 
φροντίσει να προμηθευτούν ακόμα 
και γεννήτρια για το ηχοσύστημα 
αφού η αποθήκη δεν είχε ρεύμα, ενώ 
οι συμμετέχοντες πρόλαβαν να δια-
φύγουν. Μάλιστα, η έρευνα από την 
Αστυνομία συνεχίζεται για την ταυ-
τοποίηση των συμμετεχόντων ώστε 
να τους βεβαιωθούν πρόστιμα και σε 
αυτή την διαδικασία αναμένεται η βο-
ηθήσει και η δημοσίευση φωτογρα-
φιών από τους ίδιους του συμμετέχο-
ντες στα social media.

Επίθεση και φθορές 
στις εγκαταστάσεις της 
Δημοτικής Αστυνομίας 
στο Παγκράτι

Επίθεση με πρόκληση φθορών στις 
εγκαταστάσεις της Δημοτικής Αστυνο-
μίας επί της οδού Υμηττού στο Παγκρά-
τι πραγματοποίησε την Δευτέρα ομάδα 
ατόμων. Προκάλεσαν φθορές στην τζα-
μαρία, πέταξαν μπογιές και τρικάκια με 
συνθήματα και στη συνέχεια αποχώ-
ρησαν. Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνο-
μία και διενεργούνται αναζητήσεις για 
τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων.

Θεσσαλονίκη- Κορωνο-
ϊός: Ανιχνεύτηκαν στα 
λύματα η βρετανική 
και η νοτιοαφρικανική 
μετάλλαξη

Τα μεταλλαγμένα στελέχη του SARS-
CoV-2, που προέρχονται από το Ηνω-
μένο Βασίλειο και τη Νότιο Αφρική 
ανιχνεύονται στα λύματα του πολεο-
δομικού συγκροτήματος της Θεσσα-
λονίκης, σε συχνότητες συγκρίσιμες 
με αυτές που εντοπίζονται κλινικά.
Πρόκειται για τα πρώτα επίσημα 
αποτελέσματα καινοτόμου μεθόδου 
για την επιτήρηση της εξέλιξης των 
μεταλλάξεων του κορωνοϊού από τα 
λύματα, που ανέπτυξαν το τελευταίο 
τρίμηνο η Ομάδα Επιδημιολογίας 
Λυμάτων του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εφαρμο-
σμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, 
με τη συνδρομή της ΕΥΑΘ.
Η μέθοδος, μέσω της πλήρης αλλη-
λούχησης του γενετικού υλικού του 
κορονοϊού που υπάρχει στα λύματα 
είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις με-
ταλλάξεις του ιού σε δείγματα που 
προέρχονται από το σύνολο του πλη-
θυσμού -συμπτωματικούς και ασυ-
μπτωματικούς φορείς- της περιοχής 
της Θεσσαλονίκης, δίνοντας ακριβέ-
στερες πληροφορίες για την εξέλιξη 
της πανδημίας. Επίσης, είναι σε θέση 
να ανιχνεύσει όχι μόνο τις μεταλλά-
ξεις αλλά και τα κύρια στελέχη του 
κορωνοϊού που υπάρχουν στον γενι-
κό πληθυσμό.


