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Γαστούνη: Εξαπάτησαν 
ηλικιωμένη με δήθεν 
τροχαίο της κόρης της 

Rafale: Προχωρά 
γρήγορα η προμήθεια

Πατέρας και γιοι τα 
θύματα της επίθεσης 
στον Νέο Κόσμο

Πτολεμαΐδα: Έκλεψε 
δυο κυνηγετικά όπλα 
και άρχισε τις... 
μπαλωθιές! «Ψιλικατζήδες» ήταν οι Έλληνες απα-

τεώνες που στοχοποίησαν μια ηλικιω-
μένη στη Γαστούνη και ισχυρίστηκαν 
ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί σοβα-
ρά σε τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται 
επειγόντως χρήματα για να υποβλη-
θεί σε εγχείριση! Μάλιστα, έκαναν το 
λάθος να εμφανιστούν μπροστά της. 
Ένα από τα μέλη της σπείρας πήγε στο 
σπίτι της ηλικιωμένης παριστάνοντας 
τον αστυνομικό, δήθεν για να την 
ενημερώσει για το ατύχημα του παι-
διού της. Στη συνέχεια, ένας συνεργός 
του τηλεφώνησε στην γυναίκα και συ-
στήθηκε ως γιατρός, ενώ μια γυναίκα 
προσποιήθηκε την κόρη της ζητώντας 
χρήματα. Σε αντίθεση με κάθε άλλη 
περίπτωση, οι δράστες... συμβιβάστη-
καν με τα μόλις 350 ευρώ που η ηλι-
κιωμένη διέθετε όλα κι όλα! Ο δήθεν 
αστυνομικός ξαναπήγε στο σπίτι του 
θύματος και παρέλαβε το ποσό, όμως 
λίγο αργότερα η γυναίκα επικοινώνη-
σε με την κόρη της που την διαβεβαί-
ωσε ότι δεν είχε τραυματιστεί. Έτσι, 
ειδοποίησε την Αστυνομία δίνοντας 
την περιγραφή του «εισπράκτορα», ο 
οποίος συνελήφθη λίγο αργότερα από 
αστυνομικούς του τμήματος Πηνειού 
και της Ασφάλειας Ήλιδας. Σε βάρος 
του σχηματίστηκε δικογραφία για 
κλοπή και οδηγήθηκε στον εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 
θα βρίσκονται στην χώρα μας τα 6 
από τα συνολικά 18 Rafale που προ-
μηθεύτηκε από την Γαλλία η Ελλάδα. 
Τα αρμόδια όργανα προχώρησαν 
στην έγκριση για την προμήθεια των 
αεροσκαφών (πρόκειται για 6 και-
νούρια και 18 μεταχειρισμένα), μετά 
από συνεχόμενες επικοινωνίες του 
υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου 
Παναγιωτόπουλου με την Γαλλίδα 
ομόλογό του, Φλωράνς Παρλύ.
Τα αεροσκάφη συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα όπλα, εξοπλισμό υπο-
στήριξης, ανταλλακτικά, αλλά και 
υπηρεσίες εν συνεχεία υποστήριξης, 
ενώ από τα 6 νέα τα 2 είναι διθέσια 
και τα 4 μονοθέσια. Περιλαμβάνουν 
κατευθυνόμενα βλήματα “METEOR”, 
καθώς και τις απαραίτητες αναβαθ-
μίσεις υπαρχόντων βλημάτων.
Τα πρώτα έξι μεταχειρισμένα αερο-
σκάφη να αρχίζουν να παραλαμβά-
νονται από τον Ιούλιο του 2021 με 
ρυθμό ενός ανά μήνα, ενώ αμέσως 
μετά την έγκριση και την υπογραφή 
της σύμβασης, οι πρώτοι πιλότοι και 
τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας 
θα ταξιδέψουν στη Γαλλία για εκπαί-
δευση. Τα έξι καινούργια αεροσκά-
φη θα παραληφθούν την Άνοιξη του 
2022, ενώ τα τελευταία έξι μεταχει-
ρισμένα θα παραληφθούν στις αρχές 
του 2023.
Πηγές του υπουργείου Άμυνας κά-
νουν λόγο για χρόνο-ρεκόρ στην 
εκτέλεση ενός τόσο σύνθετου και 
μεγάλου εξοπλιστικού προγράμμα-
τος,  σε λίγους  μόλις μήνες μετά τις 
εξαγγελίες του πρωθυπουργού τον 
Σεπτέμβριο στο Φόρουμ της ΔΕΘ 
στη Θεσσαλονίκη, για μέτρα ενίσχυ-
σης των Ενόπλων Δυνάμεων και την 
ανακοίνωση ότι η Πολεμική Αερο-
πορία προχωρεί άμεσα στην από-
κτηση μίας μοίρας δεκαοκτώ Rafale 
προς αντικατάσταση των παλαιών 
“MIRAGE”. Το συνολικό κόστος των 
αεροσκαφών προσεγγίζει τα 2,5 δισ. 
ευρώ, με το 1,92 δισ. ευρώ (χωρίς 
κρατήσεις) να αφορούν τα δεκαοκτώ 
αεροσκάφη και 400 εκατ. ευρώ (χω-
ρίς κρατήσεις)  τα όπλα τους.
Όπως αναφέρουν οι πηγές του 
υπουργείου, οι λόγοι που οδήγησαν 
στη συγκεκριμένη επιλογή που περι-
λαμβάνει και μεταχειρισμένα αερο-
σκάφη, ήταν η δυνατότητα άμεσης 
παράδοσης αριθμού αυτών, προκει-
μένου να αυξηθεί σε μικρό χρονικό 
διάστημα κατακόρυφα η επιχειρησι-
ακή δυνατότητα της Πολεμικής Αε-
ροπορίας, αλλά και η συμπίεση του 
κόστους προκειμένου να διατεθούν 
πόροι και σε άλλα οπλικά συστήματα 
των τριών κλάδων που είναι ανα-
γκαία.
Τα Rafale είναι αεροσκάφη πολλα-
πλών ρόλων, με δυνατότητα ταυτό-
χρονης εκτέλεσης ποικιλίας αποστο-
λών και αποτελεί ότι πιο σύγχρονο 
και αξιόμαχο διαθέτει η ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία.

Αλβανός υπήκοος, γεννηθείς το 
1967, είναι ο νεκρός της ένοπλης 
επίθεσης που πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα της Δευτέρας στον 
Νέο Κόσμο, στην περιοχή του 
Άγιου Σώστη, κοντά στη λεωφό-
ρο Συγγρού.
Δύο εκ των τριών τραυματιών εί-
ναι οι γιοι του 54χρονου θύμα-
τος, ηλικίας 28 και 22 ετών.
Από την επίθεση τραυματίστηκε 
και μία 18χρονη εργαζόμενη σε 
καφετέρια, όπου κατέφυγαν τα 
θύματα της επίθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
δράστες πέρασαν από την πλα-
τεία της περιοχής στις 6.40 μ.μ. 
και άρχισαν να πυροβολούν σε 
βάρος της οικογένειας.
Οι τρεις άνδρες έτρεξαν σε κα-
φετέρια της περιοχής, με τους 
δράστες να συνεχίζουν να πυρο-
βολούν, τραυματίζοντας και τη 
18χρονη εργαζόμενη.
Στο σημείο βρέθηκαν επτά κάλυ-
κες, σύμφωνα με πληροφορίες.
Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο 
για αυτοκίνητο που χρησιμοποίη-
σαν οι δράστες, ωστόσο παρά τις 
έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., δεν εντοπί-
στηκε κάποιο όχημα.
Οι τραυματίες νοσηλεύονται στο 
νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Αναστάτωση προκάλεσε στην 
Πτολεμαΐδα ένας νεαρός, ο οποί-
ος... μεράκλωσε και άρχισε να πυ-
ροβολεί στον αέρα με κυνηγετικό 
όπλο τις πρώτες πρωινές ώρες 
του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να 
κινητοποιηθούν αστυνομικοί της 
Ασφάλειας και του τμήματος Εορ-
δαίας και της Ο.Π.Κ.Ε. Κοζάνης!

Ο 21χρονος Έλληνας εντοπίστη-
κε άμεσα και συνελήφθη, ενώ 
έξω από το σπίτι του κατασχέθη-
καν τέσσερις κάλυκες. Στην κατο-
χή του βρέθηκαν δυο κυνηγετικά 
όπλα, μια φυσιγγιοθήκη και 17 
φυσίγγια, τα οποία αποκαλύφθη-
κε από την προανάκριση που δι-
ενήργησε η Ασφάλεια ότι τα είχε 
κλέψει από δύο κυνηγούς το προ-
ηγούμενο διάστημα και κατασχέ-
θηκαν για να τους αποδοθούν.

Σε βάρος του 21χρονου «πιστολέ-
ρο» σχηματίστηκε δικογραφία για 
κλοπή, παράβαση της νομοθεσίας 
περί όπλων και άσκοπους πυρο-
βολισμούς με την οποία παραπέμ-
φθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Κοζάνης.

Έδεσσα: Συνελήφθη φυγόποινος με κατηγορίες για σωματεμπορία και βιασμό
Αστυνομικοί της Σκύδρας συνέλαβαν 
35χρονο φυγόποινο, εις βάρος του 
οποίου εκκρεμούν έξι καταδικαστικές 
αποφάσεις από δικαστήρια της βόρει-
ας Ελλάδας.
Μεταξύ αυτών είναι δύο αποφάσεις 
Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων του 

Κιλκίς, με τις οποίες τιμωρήθηκε 
αντιστοίχως σε ποινές κάθειρξης 24 
και 8 ετών (και επιπλέον 23 μηνών), 
για σωματεμπορία και -κατά περίπτω-
ση- για βιασμό, μαστροπεία, συμμο-
ρία και παράνομη κατακράτηση.
Οι υπόλοιπες τέσσερις καταδίκες του 

συνδέονται με πράξεις όπως σωμα-
τικές βλάβες, απειλή κ.ά. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εναντίον 
του ένταλμα σύλληψης από τον ανα-
κριτή Αθηνών.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμό-
διο εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Σε αυστηρό lockdown από την Τετάρτη η Λέσβος
Σε καθεστώς αυστηρού lockdown τί-
θεται από την Τετάρτη η περιφερειακή 
ενότητα Λέσβου καθώς το επιδημιολο-
γικό φορτίο κρίθηκε εκ νέου επικίν-
δυνο.
Ειδικότερα, μετά από έκτακτη σύσκεψη 
στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτι-
κής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν 
προκύψει στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, με εντολή του Υφυπουργού 
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, κατόπιν 
έκτακτης συνεδρίασης, εισήγησης και 
σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Επι-
τροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
Έναντι Κορωνοϊού Covid-19, έχοντας 
υπόψη τα ευρήματα, την ηλικιακή δι-
αστρωμάτωση των κατοίκων της Περι-
φερειακής Ενότητας Λέσβου, τα απο-
τελέσματα των μαζικών τεστ και των 

δεδομένων της ιχνηλάτησης, καθώς 
και τη ραγδαία αύξηση στους επιδημι-
ολογικούς δείκτες των τελευταίων επτά 
ημερών και με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βα-
σίλειου Παπαγεωργίου, λαμβάνονται 
τα κάτωθι περιοριστικά μέτρα:
Απαγόρευση μετακίνησης εκτός των 
ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου, εξαιρουμένης της μετακίνησης 
για λόγους υγείας.
– Από τις 18:00 έως τις 05:00 απα-
γόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης 
πολιτών εντός της Περιφερειακής Ενό-
τητας Λέσβου, εξαιρουμένων των ερ-
γαζομένων και οι οποίοι θα μπορούν 
μόνο να μετακινούνται από την οικία 
τους προς την εργασία τους και αντι-
στρόφως με αποκλειστική άδεια του 
εργοδότη τους.
– Αναστολή πραγματοποίησης θρη-
σκευτικών τελετών.

– Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων 
(λιανεμπορίου κ.λπ.).
Επίσης προβλέπεται:
– H λήψη μέριμνας από την Περιφέ-
ρεια Βορείου Αιγαίου για την τροφο-
δοσία και την παροχή ειδών πρώτης 
ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των 
κατοίκων και για την κάθε είδους συν-
δρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονί-
ως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.
– H λήψη μέριμνας της Περιφερειακής 
Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
(ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Βορείου Αιγαίου για συν-
δρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου 
και όταν απαιτηθεί.
– H επιτήρηση και ανάληψη κάθε ανα-
γκαίας ενέργειας από τη Γενική Πε-
ριφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση 
(ΓΕ.Π.Α.Δ.) Βορείου Αιγαίου για την 
τήρηση του κατ’ οίκον και γεωγραφι-
κού περιορισμού των κατοίκων της ως 
άνω Περιφερειακής Ενότητας.


