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Κρήτη: Συλλήψεις για 
ναρκωτικά και όπλα 
στον Μυλοπόταμο

Σέρρες: Χειροπέδες 
και «καμπάνα» 5.000 
ευρώ σε ιδιοκτήτη 
ψητοπωλείου για πα-
ραβίαση του lockdown

Άρπαξαν όπλο και φυ-
σίγγια από σπίτι αστυ-
νομικού στο Περιστέρι

Για κατοχή και διακίνηση ναρκω-
τικών ουσιών, στο Ρέθυμνο, συνε-
λήφθησαν, δύο Έλληνες ημεδαποί 
από αστυνομικούς του Τμήματος 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλο-
ποτάμου.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 
σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέ-
βαιναν οι δύο άνδρες, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 305 γραμμάρια 
κάνναβης, 10 γραμμάρια κοκαΐνης 
και δύο κινητά τηλέφωνα.
Επιπλέον, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κα-
τασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρ-
κωτικών ουσιών, ενώ προανάκριση 
διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης 
Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Ρεθύμνης.
Παράλληλα συνελήφθη, ακόμη 
ένας Έλληνας κατηγορούμενος για 
κλοπή και παραβάσεις της νομο-
θεσίας περί όπλων. Χθες το βράδυ 
ο συγκεκριμένος άνδρας εισήλθε 
σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με σκοπό την 
κλοπή, έγινε όμως αντιληπτός και 
συνελήφθη από αστυνομικούς της 
Ασφάλειας Ρεθύμνου.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν φυσίγγιο, μαχαίρι και 
διαρρηκτικά εργαλεία. Η προανά-
κριση διενεργείται από την Υποδι-
εύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

Φρίκη στα Λεχαινά: 
Σκυλιά κατασπάραξαν 
56χρονο φύλακα
Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της 
Κυριακής ένας 56χρονος φύλακας 
μέσα σε χώρο συσκευαστηρίου 
στα Λεχαινά, αιμόφυρτος με τραύ-
ματα από δαγκώματα σκύλων.
Ο Χρήστος Βασιλόπουλος που ερ-
γαζόνταν ως φύλακας στην επιχεί-
ριση εντοπίστηκε το απόγευμα της 
Κυριακής από διερχόμενο άτομο 
που δεν μπόρεσε να πλησιάσει 
αφού τα δύο σκυλιά ήταν δίπλα 
στο θύμα και κάλεσε αμέσως την 
Αστυνομία.

Η επίθεση που δέχθηκε από τα 
δύο σκυλιά, ήταν η αιτία του θα-
νάτου του, σύμφωνα με το πόρι-
σμα της νεκροψίας- νεκροτομής 
που διενεργήθηκε σήμερα στην 
ιατροδικαστική υπηρεσία της Πά-
τρας.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό- 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, η ιατροδικαστής Πατρών, 
Αγγελική Τσιόλα, «ο θάνατος του 
56χρονου προκλήθηκε από αι-
μορραγική καταπληξία, συνεπεία 
κακώσεων, οι οποίες προήλθαν 
από δήγματα ζώων».

Θεσσαλονίκη: Πέθανε 
η 22χρονη που 
την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς 
έπεσε από ταράτσα
Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 22χρο-
νη που την παραμονή της Πρω-
τοχρονιάς και λίγη ώρα πριν την 
έλευση του νέου έτους έπεσε στο 
κενό από ύψος οκτώ μέτρων όταν, 
άγνωστο γιατί, σκαρφάλωσε στην 
ταράτσα καταστήματος υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης.

Περίοικοι την είχαν ακούσει να 
καλεί σε βοήθεια και ειδοποίη-
σαν ασθενοφόρο που την μετέφε-
ρε με κατάγματα σε νοσοκομείο 
της πόλης. Ύστερα από 10ήμερη 
νοσηλεία η 22χρονη, αλβανικής 
καταγωγής, δεν τα κατάφερε και 
υπέκυψε, όπως επιβεβαίωσαν οι 
οικείοι της.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νε-
κροψία-νεκροτομή αναμένεται να 
ρίξει φως στην υπόθεση.

Από την αστυνομία εξετάστηκε η 
εκδοχή η άτυχη κοπέλα να ανέβη-
κε στο σημείο για να φωτογραφη-
θεί. Την εκδοχή αυτή απορρίπτει 
η οικογένεια της 22χρονης.

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη και σε 
προσωρινά υπεύθυνη καφέ – ψη-
τοπωλείου στις Σέρρες πέρασαν 
το μεσημέρι του Σαββάτου αστυ-
νομικοί στο πλαίσιο εντατικών 
ελέγχων, που πραγματοποιούνται 
σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
εφαρμογή των μέτρων αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από 
το thestival.gr, oι αστυνομικοί 
επέβαλαν πρόστιμο 5.000 ευρώ 
στον ιδιοκτήτη και 3.000 ευρώ 
στον προσωρινά υπεύθυνη επει-
δή άνοιξαν το εν λόγω κατάστη-
μα παρά το lockdown. Εντός του 
καταστήματος βρέθηκαν 4 κα-
θήμενοι πελάτες, στους οποίους 
επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300 
ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε 15νθή-
μερη αναστολή λειτουργίας στο 
ψητοπωλείο.

Ένα υπηρεσιακό πιστόλι, τρεις 
γεμιστήρες και 50 φυσίγγια άρπα-
ξαν άγνωστοι από σπίτι αστυνομι-
κού στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
δράστες αφού παραβίασαν πα-
ράθυρο του διαμερίσματος, κα-
τάφεραν να μπουν στο σπίτι και 
άρχισαν να ερευνούν όλους τους 
χώρους.

Εντόπισαν ένα πακτωμένο χρημα-
τοκιβώτιο κι αφού κατάφεραν να 
το πάρουν μαζί τους, εξαφανίστη-
καν σαν κύριοι.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν ο αστυ-
νομικός επέστρεψε στο σπίτι του, 
διαπίστωσε ότι είχε γίνει στόχος 
διαρρηκτών κι ότι έλειπε το χρη-
ματοκιβώτιο, στο οποίο, μάλιστα, 
είχε και χρήματα.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπι-
στώσουν ποιος βρίσκεται πίσω 
από τη διάρρηξη, ενώ πήραν 
DNA και αποτυπώματα για να 
διαπιστώσουν, εάν πρόκειται για 
άτομα που τους έχουν απασχολή-
σει και στο παρελθόν.

Ελεύθεροι οι δράστες της 
επίθεσης στον πρύτανη
Ε

λεύθεροι αφέθηκαν μετά την 
απολογία τους στον ανακριτή 
και οι οκτώ νεαροί που κα-
τηγορούνται για συμμετοχή 

στην πρωτοφανή επίθεση εις βάρος 
του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Δημήτρη 
Μπουραντώνη, στις 29 Οκτωβρίου 
2020, που προκάλεσε αποτροπια-
σμό στην κοινή γνώμη. Οι τέσσερις 
από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι χω-
ρίς κανέναν περιοριστικό όρο, ενώ 
στους υπόλοιπους τέσσερις επιβλή-
θηκε χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ 
στον καθένα και υποχρέωση εμφάνι-
σης στο αστυνομικό τμήμα της περιο-
χής τους μία φορά τον μήνα. Σύμφω-
να με πληροφορίες, όλοι αρνήθηκαν 
τις κατηγορίες που τους αποδίδονται 
για εγκληματική οργάνωση, αρπαγή, 
παράνομη κατακράτηση και παράνο-
μη βία, διατάραξη λειτουργίας δη-
μόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης 
ιδιοκτησίας. Κατηγορίες βαριές που 
επιτρέπουν και την προσωρινή κρά-
τηση των δραστών. Οι ίδιοι πάντως 
ισχυρίστηκαν ότι δεν μετείχαν στην 

επίθεση φασιστικού τύπου κατά του 
πρύτανη.
Η υπόθεση της πρωτοφανούς επίθε-
σης εξιχνιάστηκε από τις αστυνομι-
κές αρχές και συγκεκριμένα από τη 
Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Ατ-
τικής έπειτα από οργανωμένες έρευ-
νες, από τις οποίες ταυτοποιήθηκαν 
οι οκτώ νεαροί και η προκαταρκτική 
εξέταση υποβλήθηκε στην Εισαγγε-
λία με την υπόθεση να παραπέμπεται 

σε κύρια ανάκριση.
Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση είχε 
προκαλέσει αλγεινές εντυπώσεις 
και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, 
καθώς οι δράστες είχαν φορέσει τα-
μπέλα στον πρύτανη και είχαν αναρ-
τήσει φωτογραφίες στο Διαδίκτυο. 
Μάλιστα, ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
είχε επικηρύξει τους δράστες με 
100.000 ευρώ.


