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Δίστομο: Ανήλικος 
«θεριακλής» έκλεψε 
προϊόντα καπνού 
από περίπτερο 

Έκανε οκτώ 
διαρρήξεις σε δυο 
χωριά της Καλαμάτας

Κέρκυρα: Διέρρηξαν 
3 φορές μέσα σε λίγα 
24ωρα τη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ιονίων 

Μέσα σε λίγες ώρες εξιχνιάστηκε 
η διάρρηξη στο περίπτερο ιδιο-
κτησίας μιας εταιρείας στην Παρα-
λία Διστόμου που έγινε τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Δευτέρας και συ-
νελήφθη ένας από τους πέντε δρά-
στες που είχαν αρπάξει όλα τα κα-
πνικά προϊόντα, ο οποίος μάλιστα 
είναι ανήλικος.
Ο νεαρός Έλληνας, μαζί με τέσσε-
ρις ακόμη συνεργούς του, παραβί-
ασαν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας 
και την πόρτα του περιπτέρου και 
έκλεψαν από το εσωτερικό του 198 
συσκευασίες καπνού και 454 πα-
κέτα τσιγάρων, τα οποία έκρυψαν 
σε ένα σημείο πολύ κοντά στο πε-
ρίπτερο.
Οι αστυνομικοί του τμήματος Δι-
στόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας 
έφτασαν στα ίχνη του ανήλικου 
αξιοποιώντας πληροφορίες και 
βρήκαν τα κλοπιμαία που αποδό-
θηκαν σε εκπρόσωπο της εταιρεί-
ας. Ο δράστης οδηγήθηκε στον ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς 
που του άσκησε δίωξη για κλοπή 
και στους γονείς του για παραμέλη-
ση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ τα 
στοιχεία ταυτότητας των συνεργών 
του ερευνώνται.

Αλμυρός: Της έταξε 
γάμο και την έκανε… 
σκλάβα του! 
Μόνος του έπεσε στα δίχτυα της 
Αστυνομίας ένας νεαρός Βούλγα-
ρος, όταν εμφανίστηκε το μεσημέ-
ρι της Δευτέρας στο τμήμα Αλμυ-
ρού για να δηλώσει εξαφάνιση της 
21χρονης ομοεθνούς φίλης του, 
την οποία αποδείχθηκε ότι ο ίδιος 
είχε μετατρέψει σε… σκλάβα του!
Σε όσα ισχυρίστηκε ο 27χρονος 
αλλοδαπός, οι αστυνομικοί διέ-
κριναν αντιφάσεις που τους προ-
κάλεσαν υποψίες και άρχισαν 
να αναζητούν τα ίχνη της νεαρής 
Βουλγάρας. Η κοπέλα εντοπίστηκε 
στο σπίτι συγγενών της στον Αλ-
μυρό, αλλά δήλωσε ότι ήθελε να 
μείνει μακριά από τον υποτιθέμενο 
φίλο της, ο οποίος την είχε πείσει 
να έρθει στην Ελλάδα πριν από ένα 
χρόνο, με το πρόσχημα ότι θα την 
παντρευόταν.
Όμως, πήρε την ταυτότητά της και 
την κρατούσε κλειδωμένη στο σπί-
τι, όπου τη χτυπούσε και την εξανά-
γκαζε να εργάζεται στα χωράφια της 
περιοχή, παρακρατώντας όσα χρή-
ματα έπαιρνε από την εργασία της! 
Μετά τις αποκαλύψεις, ο 27χρονος 
Βούλγαρος συνελήφθη και θα οδη-
γηθεί σήμερα στον εισαγγελέα με 
κατηγορίες για παράνομη κατακρά-
τηση, εμπορία ανθρώπου και υπε-
ξαγωγή εγγράφου.

Ακόμη και στη... γειτονιά του «χτυ-
πούσε» ένας 37χρονος Έλληνας 
που είχε διαπράξει οκτώ διαρρήξεις 
από τις 25 Δεκεμβρίου ως το περα-
σμένο Σάββατο στις κοινότητες Άγι-
ος Κωνσταντίνος και Άγιος Φλώρος 
του Δήμου Καλαμάτας, αλλά τελικά 
έπεσε στα χέρια των αστυνομικών 
της Ασφάλειας.
Ο δράστης συνελήφθη τις πρώτες 
πρωινές ώρες της Κυριακής στο 
σπίτι του στην περιοχή του Αγίου 
Κωνσταντίνου, όπου είχε διαρρήξει 
δύο σπίτια και είχε αρπάξει χρήμα-
τα και χρυσαφικά, ενώ είχε αποπει-
ραθεί να τρυπώσει και σε έξι σπίτια 
στην περιοχή του Αγίου Φλώρου, 
χωρίς να τα καταφέρει. Στο σπίτι 
του και σε έναν χώρο που χρησιμο-
ποιούσε, βρέθηκαν ένα μαχαίρι με 
λάμα μήκους 13,5 εκατοστών και 
18 κυνηγετικά φυσίγγια τα οποία 
κατασχέθηκαν.
Ο 37χρονος, σε βάρος του οποί-
ου σχηματίστηκε δικογραφία για 
κλοπή τετελεσμένη και σε απόπει-
ρα και παράβαση της νομοθεσίας 
για τα όπλα, οδηγήθηκε στον ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας 
ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την 
εξιχνίαση και άλλων παρόμοιων 
κλοπών στις οποίες ενδέχεται να 
εμπλέκεται.

Μέσα σε λίγα 24ωρα, άγνωστοι δι-
έρρηξαν... τρεις φορές τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιο-
νίων Νήσων στην περιοχή Αλυκές 
Ποταμού της Κέρκυρας και διέφυ-
γαν ανενόχλητοι, παίρνοντας μαζί 
τους τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό!
Ακόμη και οι άνδρες της τοπικής 
Διεύθυνσης Αστυνομίας που ειδο-
ποιήθηκαν τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας για τη νέα διάρρηξη, δεν πί-
στευαν στα αυτιά τους όταν άκουσαν 
ότι τα γραφεία έγιναν στόχος για 
τρίτη κατά σειρά φορά! Άλλωστε, τα 
τελευταία 24ωρα είχαν γίνει άλλες 
δυο διαρρήξεις με τους δράστες να 
διαφεύγουν ανενόχλητοι έχοντας 
αρπάξει ό,τι βρήκαν μπροστά τους!
Και αυτή τη φορά, οι άγνωστοι ει-
σβολείς άρπαξαν φορητούς υπο-
λογιστές και άλλες ηλεκτρονικές 
συσκευές, χωρίς να γίνουν αντιλη-
πτοί. Η διάρρηξη αποκαλύφθηκε 
το πρωί της Δευτέρας, όταν ο Πε-
ριφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευ-
σης πήγε στα γραφεία και τα βρήκε 
λεηλατημένα. Η Ασφάλεια ερευνά 
τη νέα κλοπή και προσπαθεί να 
εξακριβώσει αν πρόκειται για τους 
ίδιους δράστες.

Κέιτ Σμιθ: Ιδιαίτερο το 2021 για τους Ελληνες 
και τους Βρετανούς που αγαπούν την Ελλάδα
Η

φετινή Πρωτοχρονιά δεν 
προσφέρεται για λαμπρούς 
εορτασμούς και υπερβολικές 
εκδηλώσεις χαράς. Και σω-

στά. Προτεραιότητά μας φέτος είναι η 
δημόσια υγεία και η προστασία των 
πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας. Εί-
ναι όμως μια Πρωτοχρονιά πιο μεστή 
σε νοήματα από όλες όσες θυμάμαι 
στα τέσσερα χρόνια μου στην Ελλάδα.
Φυσικά, το Ηνωμένο Βασίλειο μό-
λις κατέληξε σε μια συμφωνία με την 
Ε.Ε. για τη μελλοντική μας σχέση, μια 
συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου. Ιστορική, πρωτοφανής 
και γεμάτη προοπτικές και για τις δύο 
πλευρές, η συμφωνία θα εγκαινιάσει 
μια νέα εταιρική σχέση βασισμένη 
στο ελεύθερο εμπόριο, στη φιλική συ-
νεργασία και στην αρχή της εθνικής 
κυριαρχίας σε ισότιμη βάση.
Ταυτόχρονα, ενώ η πανδημία συνεχί-
ζει να αφαιρεί και να καταστρέφει ζωές 
σε ολόκληρο τον κόσμο, βλέπουμε με 
ελπίδα τις τελευταίες εβδομάδες να 
εγκρίνονται το πρώτο, το δεύτερο και 
τώρα το τρίτο και –είμαι πολύ υπερή-
φανη που το λέω– βρετανικό εμβόλιο 
που αναπτύχθηκε με τη συνεργασία 
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (της 

alma mater μου) και της AstraZeneca. 
Μια πραγματική αχτίδα φωτός.
Αλλά βέβαια για τους Ελληνες, όπως 
και για κάθε Βρετανό που αγαπάει την 
Ελλάδα και αισθάνεται ότι έχει έναν ιδι-
αίτερο δεσμό με τη χώρα, το 2021 θα 
είναι μια πραγματικά ξεχωριστή χρονιά 
λόγω του εορτασμού της επετείου των 
διακοσίων χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση. Το ξέρω καλά ότι, παντού 
στην Ελλάδα, Ελληνες και Ελληνίδες θα 
γιορτάσουν με περηφάνια την ιστορική 
επέτειο. Κι εμείς στη Βρετανία είμαστε 
περήφανοι για τον ρόλο που διαδραμα-
τίσαμε στις δεκαετίες του 1820 και 1830 
ώστε να βοηθήσουμε να αναγεννηθεί η 
Ελλάδα και να πάρει τη θέση της μεταξύ 
των ανεξάρτητων κρατών. Στη βρετανι-
κή πρεσβεία θα συμβάλουμε με τη σειρά 
μας για να αναδείξουμε και να τιμήσου-
με τους πολιτικούς μας ηγέτες και διανο-
ητές, τους ποιητές και τους συγγραφείς 
μας, τους στρατιωτικούς και ναυτικούς, 
τους τραπεζίτες και εμπόρους μας που 
συνέδραμαν και συνετέλεσαν στην επι-
τυχία της Επανάστασης. Τα κίνητρα των 
φιλελλήνων αυτών ήταν τόσο διαφορε-
τικά όσο και η προσωπικότητα του κα-
θενός, αλλά κατά βάση τούς κινούσε η 
ιδέα της ελευθερίας και τους ενέπνεε η 

ευκαιρία να βοηθήσουν με κάποιον τρό-
πο την Ελλάδα να ξαναβρεί κάτι από την 
αίγλη και το μεγαλείο της αρχαιότητας.
Ηταν ένα ευγενές όραμα και φυσικά αξί-
ζει την αναγνώρισή μας. Αλλά, πάνω 
απ’ όλα, πρέπει να μη λησμονούμε τις 
θυσίες και τον αγώνα των ίδιων των Ελ-
λήνων στους οποίους ανήκει η Επανά-
σταση. Σ’ αυτές τις γιορτές διαβάζω τον 
«Κοτζάμπαση του Καστρόπυργου», όπου 
ο Καραγάτσης αποδίδει εξαιρετικά την 
ατμόσφαιρα, τη σύγχυση, τις εντάσεις, 
τα συναισθήματα της στιγμής εκείνης. 
Καθώς κι εμείς ετοιμαζόμαστε να υποδε-
χθούμε το 2021, μια χρονιά ήδη φορ-
τωμένη με προσδοκίες, ευκαιρίες αλλά 
και με προκλήσεις και αβεβαιότητα, δεν 
είναι ίσως τόσο δύσκολο, ακόμη κι από 
την απόσταση των διακοσίων χρόνων, 
να έρθουμε στη θέση των επαναστατών 
εκείνης της εποχής.
Μπορούμε να φανταστούμε κάπως 
το εύθραυστο μείγμα φιλοδοξίας και 
ελπίδας, φόβου και αμφιβολίας που 
κυριαρχούσε την παραμονή της Πρω-
τοχρονιάς του 1821 στις σκέψεις και 
στα συναισθήματα και των ηγετών 
αλλά και όσων πήραν την απόφαση 
να τους ακολουθήσουν στην εξέγερση 
που σύντομα επρόκειτο να ξεκινήσει.

Μόνο με τη στήριξη που τους έδινε η 
πεποίθηση ότι όλα θα πήγαιναν καλά 
και ότι ήταν στο χέρι τους να πετύχουν 
την τελική νίκη μπόρεσαν να κάνουν 
τα πρώτα, καθοριστικά βήματα, λίγες 
μόνο εβδομάδες μετά. Μια ανάλο-
γη πεποίθηση, νομίζω, στηρίζει πια 
όλους μας, καθώς ο δικός μας αγώνας 
κατά της πανδημίας συνεχίζεται.
Καλή Χρονιά!


