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Θεσπρωτία: Η «Λούσι» 
βρήκε 36 κιλά κάνναβης 
στο σασί αυτοκινήτου 

Αίγιο: 13 συλλήψεις 
σε καφενείο για χαρ-
τοπαίγνιο και ζάρια 

Ιωάννινα: Γυναίκες 
ξάφριζαν προϊόντα 
και χρήματα από 
σούπερ μάρκετ Για μια ακόμη φορά έγραψε επιτυ-

χία στο ενεργητικό της η σκυλίτσα 
«Lussy» της Δίωξης Ναρκωτικών 
Ηγουμενίτσας όταν κλήθηκε να ερευ-
νήσει ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό 
έναν αλλοδαπό που κινούνταν ύπο-
πτα στην πόλη της Θεσπρωτίας.
Ο σκύλος ανιχνευτής ανακάλυψε 
αμέσως την ειδικά διαμορφωμένη 
κρύπτη στο σασί του οχήματος μέσα 
από τον πίσω προφυλακτήρα, όπου 
ήταν κρυμμένα 35 δέματα που περι-
είχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολι-
κού βάρους 35 κιλών και 880 γραμ-
μαρίων κι έτσι ο οδηγός συνελήφθη. 
Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα 
είχε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.
Ο αλλοδαπός κατοικεί στην Αγία Βαρ-
βάρα Αττικής κι έτσι ενημερώθηκαν 
οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος 
Ασφάλειας να ερευνήσουν το σπίτι 
του, όπου βρήκαν 103,6 γραμμάρια 
μιας ουσίας σε κρυσταλλική μορφή 
άγνωστης σύστασης, η οποία εστάλη 
για χημική ανάλυση, καθώς και μια 
ζυγαριά ακριβείας. Το αυτοκίνητο και 
οι πινακίδες κυκλοφορίας κατασχέθη-
καν και ο αλλοδαπός οδηγήθηκε στον 
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θε-
σπρωτίας, ο οποίος του απήγγειλε κα-
τηγορίες για μεταφορά, κατοχή και δι-
ακίνηση ναρκωτικών και παραβάσεις 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Γεωργιάδης: Δεν 
είμαστε κοντά στο 
άνοιγμα της εστίασης 
Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε οτι την 
Παρασκευή, στη συνεδρίαση της 
επιτροπής, θα τεθεί και το θέμα της 
λειτουργίας των χιονοδρομικών κέ-
ντρων.
«Έχει συζητηθεί στην επιτροπή η 
μετακίνηση από νομό σε νομό. Ένα 
από τα πλάνα που έχουμε είναι, αν 
το επιτρέψει και η επιδημία, είναι 
να ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέ-
ντρα, γιατί είναι μια εποχική δρα-
στηριότητα και δεν μπορούν να 
υπάρξουν χωρίς μετακίνηση» διευ-
κρίνισε.
Αναφορικά με την εστίαση ο 
υπουργός τόνισε οτι «όταν θα την 
ανοίξουμε, θα ανοίξουμε από τους 
εξωτερικούς χώρους, υπάρχει επι-
δότηση για θερμαντικά σώματα» 
αλλά πρόσθεσε πως «απέχουμε 
ακόμα από το άνοιγμα της εστία-
σης, δεν είμαστε κοντά».

Πρόσφυγες: Εκτεθει-
μένοι στην κακοκαιρία 
- Πάγωσε ακόμα και 
το νερό της βρύσης
Εκτεθειμένοι στο τσουχτερό κρύο 
και στις χιονοπτώσεις χιλιάδες 
πρόσφυγες προσπαθούν αν επι-
βιώσουν στους καταυλισμούς, με 
μόνα τους «όπλα» τους υπνόσα-
κους και τις κουβέρτες. Η κακοκαι-
ρία Λέανδρος έκανε τη ζωή τους 
ακόμα πιο δύσκολη. Πολλοί είναι 
εκείνοι που κοιμούνται σε σκηνές 
δίχως την παραμικρή θέρμανση 
κάνοντάς τους να νιώθουν -όπως 
λένε οι ίδιοι- σαν να είναι «σε νε-
κροταφείο».
Στη Μαλακάσα πάγωσε ακόμα και 
το νερός της βρύσης, όπως είπε 
ένας πρόσφυγας. Με το χιόνι να 
έχει καλύψει όλη την περιοχή οι 
συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων 
ανθρώπων μετατρέπονται σε εφι-
άλτη.
Στη Χίο δημιουργήθηκαν σοβαρά 
προβλήματα στην ηλεκτροδότη-
ση με αποτέλεσμα να μείνει χω-
ρίς θέρμανση ο καταυλισμός της 
ΒΙΑΛ ενώ ανάλογα προβλήματα 
παρουσιάστηκαν και στον Καρά 
Τεπέ, στη Λέσβο,  όπου το χιόνι 
κάλυψε τα πάντα και οι πρόσφυγες 
και μετανάστες προσπαθούσαν να 
ζεσταθούν με όποιον τρόπο μπο-
ρούσαν.

Αγνόησε κάθε μέτρο για την πρόλη-
ψη της μετάδοσης του κορωνοϊού ο 
ιδιοκτήτης ενός καφενείου στο Αί-
γιο, ο οποίος όχι μόνο το λειτούρ-
γησε κανονικά, αλλά διοργάνωσε 
και τυχερά παιχνίδια στα οποία 
συμμετείχαν 12 θαμώνες!
Ο ιδιοκτήτης είχε εγκαταστήσει στο 
κατάστημα δύο ειδικά διαμορφωμέ-
να τραπέζια για την διεξαγωγή χαρ-
τοπαίγνιου, ενώ διέθετε και ζάρια 
για όσους ήθελαν να δοκιμάσουν 
την τύχη τους στο μπαρμπούτι! Οι 
αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγια-
λείας, όμως, τους έπιασαν επί τω 
έργω και κατέσχεσαν τράπουλες, 
μάρκες, ζάρια και όσα χρήματα εί-
χαν στην κατοχή τους οι παίκτες.
Και οι 13 συνελήφθησαν και σε 
βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα-
φία για διεξαγωγή και συμμετοχή 
σε τυχερά παίγνια, καθώς και πα-
ραβίαση των μέτρων για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας με την 
οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αιγίου. Σε βάρος του 
ιδιοκτήτη του καφενείου επιβλήθη-
κε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ 
και 15νθημερη αναστολή λειτουρ-
γίας του καταστήματος και σε κάθε 
έναν από τους 12 πελάτες πρόστιμα 
300 ευρώ, για παραβίαση των μέ-
τρων.

Οργανωμένη σπείρα είχαν συστή-
σει τέσσερις Ελληνίδες οι οποίες 
έκλεβαν συστηματικά το ίδιο σουπερ 
μάρκετ σε μια περιοχή των Ιωαννί-
νων και μάλιστα δεν αρκούνταν στα 
προϊόντα, αλλά είχαν καταφέρει να 
ξαφρίσουν και έναν φάκελο με χρή-
ματα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, οι 
τέσσερις γυναίκες άρπαξαν διάφορα 
προϊόντα από τα ράφια τους κατα-
στήματος και τα έκρυψαν στα ρούχα 
τους, όμως έγιναν αντιληπτές από 
έναν υπάλληλο και προσπάθησαν να 
διαφύγουν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί 
της Άμεσης Δράσης τις εντόπισαν να 
κινούνται πεζή σε μια κοντινή πλα-
τεία, τις συνέλαβαν και επέστρεψαν 
τα κλοπιμαία στην ιδιοκτήτρια του 
καταστήματος. Οι τέσσερις μακρυχέ-
ρες προσήχθησαν στην Ασφάλεια, 
όπου διαπιστώθηκε ότι και την πε-
ρασμένη Τρίτη είχαν κλέψει με τον 
ίδιο τρόπο διάφορα προϊόντα από το 
ίδιο κατάστημα, από το οποίο είχαν 
καταφέρει να «βουτήξουν» και έναν 
φάκελο που περιείχε 850 ευρώ. Σε 
βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα-
φία για διακεκριμένη κλοπή και 
παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων με την 
αυτόφωρη διαδικασία.

Εις μνήμην του φίλου τους δώρισαν εξοπλισμό 
ΜΕΘ Covid στο Νοσοκομείο Έδεσσας

A
ντί στεφάνων για την κηδεία του φίλου τους, επτά 
άνδρες συγκέντρωσαν χρήματα, αγόρασαν και 
δώρισαν εξοπλισμό ΜΕΘ Covid στο νοσοκομείο 
της Έδεσσας.

Ο εκλιπών Γιάννης Σταματίου ήταν αντιπρόδρος του πο-
λιτιστικού συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» και κατέληξε, 
χάνοντας τη μάχη με τον κορωνοϊό. Οι φίλοι του αποφά-
σισαν εις μνήμην του να στηρίξουν όσους καθημερινά 
«αγωνίζονται» στη ΜΕΘ Covid του νοσοκομείου Έδεσ-
σας, προσφέροντάς τους αναπνευστήρες, στολές και ει-
δικά μόνιτορ.
«Όταν έφυγε ο φίλος μας, η απώλεια ήταν τρομερή και 
σκεφτήκαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αντί να αγορά-
σουμε στεφάνια. Επικοινωνήσαμε με το νοσοκομείο της 
Έδεσσας, προκειμένου να μας υποδείξουν τι θα μπορού-
σαμε να κάνουμε και έτσι ενώ αρχικά συγκεντρώσαμε 
χρήματα μόνο οι στενοί του φίλοι, ξαφνικά άρχισαν να 
τηλεφωνούν και άλλοι πολίτες από την Έδεσσα για να 
συμβάλλουν στην προσπάθεια μας», είπε o. κ. Γιάννης 
Ζατζηπέργιου., μιλώντας στον ρ/σ του ΑΠΕ.
Όπως ο ίδιος ανέφερε, «διαπιστώθηκε στην πορεία, ότι 
υπήρξαν πολλοί φίλοι, συμμαθητές, σύλλογοι, εταιρεί-
ες που προσφέρθηκαν να καταθέσουν κάποιο χρηματικό 
ποσό στην μνήμη, όχι μόνο του Γιάννη, αλλά όλων των 
θανόντων συμπολιτών μας, συγγενών, συνεργατών από 
την πανδημία και με τον τρόπο αυτό να καλύψουν ανά-
γκες του Γενικού νοσοκομείου Έδεσσας. Υπήρξε συγκι-
νητική συμμετοχή από ανθρώπους και φορείς της πόλης 
μας, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 9.000 ευρώ. Με 
αυτά τα χρήματα αγοράσαμε και δωρίσαμε στο νοσοκο-

μείο, δύο μηχανήματα monitors UMEC10, ένα μηχάνημα 
HI FLO OXYGEN υψηλής ροής , ένα τροχήλατο παλμικό 
οξύμετρο, πιεσόμετρο, θερμόμετρο HR, καθώς και ανα-
λώσιμα υλικά».
«Χρειάστηκε να πάμε από πόρτα σε πόρτα, για να μπορέ-
σουμε να συγκεντρώσουμε τα χρήματα για τη μνήμη του 
Γιάννη. Ήταν πολύ συγκινητική η προσπάθεια όλων και 
συγκίνησε και την οικογένεια» συμπλήρωσε.
Μιλώντας για τον φίλο του τόνισε πως ήταν «ένας ξεχω-
ριστός συνοδοιπόρος, φίλος και από αυτούς τους ανθρώ-
πους που δεν μιλάς με το στόμα αλλά με τα μάτια».
«Και όταν χάνεις τέτοιους ανθρώπους, είναι πολύ δύ-
σκολο να το διαχειριστείς . Ήταν ένας άνθρωπος πολύ 
δοτικός, συμμετείχε στα κοινά, είχε δημοκρατικές αρχές. 
Πάντα έλεγε ‘’η πραγματική ζωή δεν θέλει θεωρίες, θέλει 
έργα”» κατέληξε.


