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Θεσσαλονίκη: Επιτέθη-
κε στη σύζυγό του και 
απειλούσε συγγενείς 
με χειροβομβίδα 
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε 
την Παρασκευή το βράδυ, ανήμερα 
των Χριστουγέννων, στην περιοχή 
των Διαβατών, στη Δυτική Θεσσα-
λονίκη.
Όπως αναφέρει η Voria, κατά τη 
διάρκεια οικογενειακής συνάθροι-
σης σε οικία, ένας 58χρονος ο 
οποίος ήταν υπό την επήρεια αλ-
κοόλ, διαπληκτίστηκε με 47χρο-
νη, που σύμφωνα με πληροφορί-
ες είναι εν διαστάσει σύζυγός του. 
Πάνω στον καβγά τής πέταξε αντι-
κείμενα χωρίς να την τραυματίσει, 
ωστόσο στη συνέχεια το επεισόδιο 
πήρε ακόμη πιο άγριες διαστάσεις, 
καθώς ο 58χρονος ανέβηκε στην 
ταράτσα του σπιτιού όπου πυρο-
βόλησε δύο φορές. Μάλιστα, απει-
λούσε και με χειροβομβίδα συγγε-
νείς του!
Ο 58χρονος συνελήφθη από αστυ-
νομικούς της ΟΠΚΕ, ενώ επί τό-
που έφτασαν στελέχη του Τμήμα-
τος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών 
Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που απε-
νεργοποίησαν τη χειροβομβίδα.

Σουφλί: Σύλληψη έξι αλλοδαπών για κλοπή όπλων

Σ
υνελήφθησαντο πρωί του Σαβ-
βάτου , στον Έβρο, από αστυ-
νομικούς της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης 

και του Τμήματος Συνοριακής Φύλα-
ξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυ-
νομίας Αλεξανδρούπολης έξι αλλο-
δαποί, κατηγορούμενοι για κλοπή και 
παράβαση των νόμων περί όπλων και 
περί αλλοδαπών. 
Ειδικότερα,το βράδυ των Χριστου-
γνέννων, σε ορεινό οικισμό του Σου-
φλίου, άγνωστοι δράστες διέρρηξαν 

Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (αγροτικό) και 
αφαίρεσαν από το εσωτερικό του 2 
κυνηγετικά όπλα και κυνηγετικά φυ-
σίγγια, ενώ κατά την αποχώρηση τους 
πυροβόλησαν μία φορά στον αέρα και 
διέφυγαν σε δασώδη έκταση.  
Ακολούθησε συντονισμένη επιχεί-
ρηση από τους παραπάνω αστυνο-
μικούς, με τη συνδρομή αστυνομι-
κού σκύλου, στο πλαίσιο της οποίας 
εντοπίσθηκαν σήμερα το πρωί, εντός 
ρέματος σε δασώδη περιοχή, έξι αλ-
λοδαποί που είχαν εισέλθει παράνο-

μα στη χώρα και στην κατοχή τους 
βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα κυνηγετικά 
όπλα και φυσίγγια. 
Κατασχέθηκαν τα κυνηγετικά όπλα 
και φυσίγγια, ενώ σε βάρος τους ιδιο-
κτήτη τους σχηματίσθηκε δικογραφία 
για παραβίαση των όρων ασφαλούς 
φύλαξης των όπλων. 
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον 
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλε-
ξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση 
ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης. 

Λαμία : Βγήκε από τη ΜΕΘ έπειτα από 22 ημέρες, 41χρονη μητέρα τριών παιδιών

Τραγικό τέλος: Πήγε στον τάφο της μητέρας του και αυτοκτόνησε

Μία ευχάριστη είδηση ήρθε το πρωί της Κυριακής 
από τη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, με την 
επιβεβαίωση της βελτίωσης της υγείας της 41χρονης 
μητέρας που νοσηλευόταν εκεί από τις 5 Δεκεμβρίου.
Η 41χρονη που είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών 
δεν είχε υποκείμενο νόσημα, ωστόσο και σε αυτή ο 
κοροναϊός έδειξε το σκληρό πρόσωπό του, αποδει-
κνύοντας πόσο επικίνδυνος είναι για κάθε άνθρωπο.
Η εξέλιξη με την έξοδο της 41χρονης από τη ΜΕΘ 
αποτελεί ωστόσο μία «μικρή νίκη» στον «μεγάλο πό-

λεμο» της επιστήμης με τον νέο κοροναϊό.
Την ίδια ώρα όπως μετέδωσε το lamiareport.gr, ένας 
90χρονος από τη Δυτική Φθιώτιδα έχανε τη μάχη με 
τον επικίνδυνο ιό στο Πέτρινο κτίριο στην Κλινική 
covid, ενώ δύο ακόμη άτομα που νοσηλευόντουσαν 
εκεί χρειάστηκε να διασωληνωθούν και να εισα-
χθούν στη ΜΕΘ κοροναϊού του νοσοκομείου Λαμίας.
Πρόκειται για μία 79χρονη γυναίκα η οποία μάλιστα 
πρόσφατα έχασε τον σύζυγό της από το θανατηφόρο 
ιό και έναν 53χρονο ο οποίος ήταν θετικός από τα 

μέσα Δεκεμβρίου στον κοροναϊό και μόλις το Σάββα-
το ζήτησε βοήθεια από το Νοσοκομείο. Εισήχθη αρ-
χικά στο Πέτρινο και αξιολογήθηκε η διασωλήνωσή 
και η εισαγωγή του στη ΜΕΘ.
Τέλος μία ακόμη θλιβερή είδηση ήρθε από το Νο-
σοκομείο Χαλκίδας με το θάνατο 46χρονης από την 
Καρδίτσα. Η άτυχη γυναίκα νοσηλευόταν από τα τέλη 
Νοεμβρίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο 
Νοσοκομείο της Εύβοιας, καθώς τότε δεν υπήρχε 
κενή κλίνη στη Θεσσαλία αλλά ούτε και στη Λαμία.

Μία σοκαριστική είδηση κυκλοφό-
ρησε από την Κρήτη ανήμερα των 
Χριστουγέννων. Ένας 62χρονος με-
τέβη στον τάφο της μητέρας του και 
έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα 
με πληροφορίες του cretapost, όλα 

συνέβησαν το πρωί της ημέρας των 
Χριστουγέννων όταν ένας 62χρονος 
πήγε στον τάφο της μητέρας του στην 
περιοχή της Κρήτης Γωνιές Πεδιά-
δος. Εκεί αποφάσισε να δώσει τέλος 
στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του. 

Ο άτυχος άνδρας με αιχμηρό αντικεί-
μενο έκοψε τις φλέβες του και άφησε 
την τελευταία του πνοή. Στο σημείο 
κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με 
τους διασώστες όμως να μην μπο-
ρούν να του δώσουν κάποια βοήθεια.

Λουτράκι: Επιχειρηματίας άφησε οδηγίες για την κηδεία του και την περιουσία του και αυτοκτόνησε
Ο 36χρονος έφυγε το βράδυ των Χρι-
στουγέννων από το σπίτι του, προα-
ναγγέλλοντας το θάνατό του στην οι-
κογένειά του που δεν μπόρεσε να τον 
σταματήσει.
Ο άνδρας εξαφανίστηκε με την μο-
τοσικλέτα του προς άγνωστη κατεύ-

θυνση, ενώ αμέσως άρχισε να τον 
αναζητά η αστυνομία, αφού ειδοποι-
ήθηκε από την οικογένειά του.
Το Σάββατο, εντοπίστηκε νεκρός 
κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο του 
Λουτρακίου από αστυνομικούς.
Ο 36χρονος επιχειρηματίας έβαλε τέ-

λος στη ζωή του με όπλο και αφήνο-
ντας, σύμφωνα με πληροφορίες του 
loutrakiblog.gr, ιδιόχειρο σημείωμα 
με οδηγίες για την κηδεία του, που 
αφήνει την περιουσία του κλπ.
Ο νεαρός άνδρας ήταν πατέρας δύο 
ανήλικων παιδιών.


