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Πάτρα: Εξιχνιάστηκαν 
κλοπές σε καταστήμα-
τα και σε γραφείο 

Συνελήφθη έπειτα από 
καταδίωξη οδηγός για 
παράνομη μεταφορά 
μεταναστών 

Τραγωδία στην Κρήτη: 
Πέθανε ο 26χρονος 
που τον μαχαίρωσε 
ο πατέρας του Οκτώ κλοπές σε καταστήματα και 

σε γραφείο εξιχνίασαν οι αστυ-
νομικοί της Ασφάλειας Πατρών, 
συλλαμβάνοντας έναν άνδρα, σε 
βάρος του οποίου σχηματίσθηκε 
δικογραφία για διάπραξη διακε-
κριμένων κλοπών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την 
αστυνομία, ο συλληφθείς, μαζί με 
έναν άγνωστο συνεργό του, διέρ-
ρηξαν δυο καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα, 
απ’ όπου αφαίρεσαν το χρηματικό 
ποσό των 6.500 ευρώ, μια τρα-
πεζική κάρτα και τέσσερις κινητές 
συσκευές, συνολικής αξίας 800 
ευρώ.
Στο πλαίσιο των ερευνών που έκα-
ναν οι αστυνομικοί της Ασφάλει-
ας, εντόπισαν τον άνδρα έξω από 
το σπίτι του και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, 
όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο 
δράστης, με τον συνεργό του, εί-
χαν διαπράξει τις τελευταίες δυο 
εβδομάδες ακόμη επτά κλοπές σε 
γραφείο ανελκυστήρων, καθώς 
και σε καταστήματα, αφαιρώντας 
χρήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, 
δυο τηλεοράσεις, αθλητικά ρούχα, 
είδη κομμωτηρίου, ένα μηχάνημα 
POS και ποσότητες ελαιόλαδου.

Ευρυτανία: Κυνηγός 
πυροβόλησε κατά 
λάθος τον αδερφό του
Σοβαρό ατύχημα με τον τραυμα-
τισμό 52χρονου κυνηγού, σημει-
ώθηκε γύρω στις 11:00’ το πρωί 
του Σαββάτου (26/12) στην περι-
οχή της Φουρνάς Ευρυτανίας, κατά 
την πρώτη ουσιαστικά ημέρα που 
επετράπη και πάλι το κυνήγι στη 
χώρα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
lamiareport, μια παρέα κυνηγών 
από τους Δομιανούς, μεταξύ των 
οποίων και δύο αδέλφια 53 και 52 
ετών, είχε πάει για κυνήγι αγριό-
χοιρου στη Φουρνά. Σε κάποια 
στιγμή ο 53χρονος φέρεται να πυ-
ροβόλησε κυνηγώντας το θήραμά 
του και η σφαίρα εξωστρακίστηκε 
βρίσκοντας στο κεφάλι λίγο πάνω 
από το μάτι, τον 52χρονο.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 
Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου, 
όπου και διασωληνώθηκε καθώς 
η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά 
σοβαρή. Αξιολογήθηκε μάλιστα 
η διακομιδή του στο Νοσοκομείο 
Λαμίας για τη νοσηλεία του στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια 
κάτω από τα οποία σημειώθηκε ο 
τραυματισμός του 52χρονου διε-
νεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καρ-
πενησίου.

Για παράνομη μεταφορά μετανα-
στών συνελήφθη οδηγός οχήματος 
στην Καβάλα έπειτα από καταδίωξη.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή το πρωί 
στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Καβάλας, 
αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρι-
σης Μετανάστευσης έκαναν σήμα 
στάσης σε αλλοδαπό οδηγό Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτου, ο οποίος δεν συμμορ-
φώθηκε, αλλά ανάπτυξε ταχύτητα.
Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τον 
οδηγό, ο οποίος εξήλθε από την 
Εγνατία Οδό στο ύψος του κόμβου 
Αγίου Σίλα και ακινητοποίησε το 
όχημα επιχειρώντας να διαφύγει 
πεζός. Οι αστυνομικοί κατάφεραν 
να τον σταματήσουν και κατά τη 
σύλληψη και τον έλεγχο που πραγ-
ματοποιήθηκε στο εσωτερικό του 
οχήματος, διαπιστώθηκε ότι μετέ-
φερε, παράνομα, στην ενδοχώρα 
δεκαπέντε μετανάστες.
Επιπλέον, από την αστυνομική έρευ-
να που ακολούθησε, προέκυψε ότι ο 
συλληφθείς δεν έχει άδεια οδήγησης 
και ότι το όχημα που οδηγούσε έφερε 
πινακίδες κυκλοφορίας για τις οποί-
ες είχε δηλωθεί κλοπή λίγες ημέρες 
νωρίτερα σε αστυνομική υπηρεσία 
της Θεσσαλονίκης.

Σε οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθη-
κε το αιματηρό περιστατικό που ση-
μειώθηκε ανήμερα Χριστουγέννων 
στη Θέρισο της Κρήτης. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του cretapost, την Κυ-
ριακή στις 5 τα ξημερώματα ο 26χρο-
νος, μετά από δύο ημέρες νοσηλείας 
άφησε την τελευταία του πνοή στην 
Εντατική. «Δυστυχώς ο 26χρονος 
έπαθε αιμορραγικό σοκ και εξέπνευ-
σε», επεσήμανε ο διοικητής του Βε-
νιζελείου νοσοκομείου, Κ. Τερζάκης. 
Υπενθυμίζεται πως ο 26χρονος με-
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο ανήμερα 
των Χριστουγέννων καθώς τον είχε 
μαχαιρώσει ο πατέρας του.

Στον εισαγγελέα την Κυριακή ο 
πατέρας και ο αδερφός του
Ο 55χρονος πατέρας και ο 24χρονος 
γιος του αναμένεται σήμερα να περά-
σουν το κατώφλι του εισαγγελέα μετά 
την σύλληψή τους.
Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί 
έκανε λόγο για πρόκληση σωματικών 
βλαβών ωστόσο εξαιτίας της κατάλη-
ξης του 26χρονου οι κατηγορίες θα 
μετατραπούν σε ανθρωποκτονία.

Η οικογενειακή αιματηρή 
συμπλοκή
Σημειωτέον ότι ο καυγάς που σημει-
ώθηκε, ανήμερα των Χριστουγέν-
νων, ήταν ανάμεσα στον 55χρονο 
πατέρα και τον 24χρονο γιό του που 
τα έβαλαν με τον 26χρονο, επίσης γιο 
της οικογένειας. Ωστόσο, τα πράγμα-
τα φαίνεται να ξέφυγαν καθώς πάνω 
στον καυγά ο 55χρονος πατέρας 
παίρνει ένα μαχαίρι και τραυματίζει 
τον 26χρονο γιο του.

Πέντε κρατούμενοι τραυματίες σε άγρια συμπλοκή στις Φυλακές Δομοκού
Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 
2η ημέρα Χριστουγέννων, στις Φυλακές Δομοκού.
Η συμπλοκή σημειώθηκε λίγο μετά το άνοιγμα των κε-
λιών όταν Πακιστανοί και Άραβες κρατούμενοι, επιτέ-
θηκαν σε Έλληνες Ρομά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
από αυτοσχέδια σουβλιά και ρόπαλα, πέντε εξ αυτών στο 
κεφάλι και το σώμα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν συνο-
δεία της εξωτερικής φρουράς για τις πρώτες βοήθειες στο 

Κέντρο Υγείας Δομοκού και σε πρώτη φάση μεταφέρθη-
κε στο Νοσοκομείο Λαμίας, ένας τραυματίας 32 ετών, με 
θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και σουβλιές σε χέρια και 
πόδια, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος, χωρίς να 
κινδυνεύει η ζωή του.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε το ΑΤ Δομοκού και ο 
Εισαγγελέας Υπηρεσίας, ενώ θα υπάρξουν και πειθαρχι-
κές κυρώσεις στους εμπλεκόμενους.


