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Αργυρούπολη: Συνελήφθησαν 
3 ανήλικοι που συμμετείχαν 
στις βίαιες ληστείες σε βάρος 
άλλων ανηλίκων 
Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες 
της Κυριακής, από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφαλείας Ελληνικού – Αρ-
γυρούπολης, δύο Αλβανοί, ηλικίας 16 
και 17 ετών και 16χρονος Έλληνας, 
κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας 
η οποία επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο 
ανήλικους στην περιοχή της Αργυρού-
πολης. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε 
δικογραφία για εγκληματική οργάνω-
ση-συμμορία, ληστείες και απλές σω-
ματικές βλάβες κατά συναυτουργία. 
Επιπλέον, ο 16χρονος αλλοδαπός 
κατηγορείται και για το αδίκημα της 
επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κα-
θώς και για παράβαση της Νομοθεσίας 
περί όπλων. Συγκατηγορούμενοι στην 
ίδια υπόθεση τυγχάνουν και τα υπό-
λοιπα μέλη της συμμορίας.
Ειδικότερα, απογευματινές ώρες του 
Σαββάτου, στην Αργυρούπολη, ομάδα 
περίπου 30 ατόμων, επιτέθηκε απρό-
κλητα, αρχικά σε ανήλικο τον οποίο 
με χρήση σωματικής βίας τραυμάτισαν 
και του αφαίρεσαν το κινητό του τη-
λέφωνο και στη συνέχεια επιτέθηκαν 
σε άλλον ανήλικο, τον οποίο με χρή-
ση σωματικής βίας και ένας εξ αυτών 
με αιχμηρό αντικείμενο τραυμάτισαν, 
ενώ του αφαίρεσαν και το κινητό του 
τηλέφωνο.
Από ενδελεχή έρευνα και επισταμένες 
αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήμα-
τος Ασφαλείας Ελληνικού – Αργυρού-
πολης, ταυτοποιήθηκαν για τη συμ-
μετοχή τους στις προαναφερόμενες 
επιθέσεις, οι ανωτέρω τρεις ανήλικοι 
και συνελήφθησαν.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών, ενώ 
η έρευνα για την ταυτοποίηση και των 
υπολοίπων μελών της συμμορίας συ-
νεχίζεται.

Θεσσαλονίκη: Έβγαλε τη 
μάσκα και έφτυσε τους 
αστυνομικούς κατά τη 
διάρκεια ελέγχου
Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 
αλλοδαπού από τη Γουινέα την Κυρια-
κή στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια 
ελέγχων των αρχών για τα μέτρα περι-
ορισμού λόγω κορωνοϊού.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυ-
νομικές πηγές, ο άνδρας, που βρισκό-
ταν στην περιοχή του νέου Σταθμού, 
δεν συμμορφώθηκε στον έλεγχο, στη 
συνέχεια απείλησε τους αστυνομικούς, 
ενώ κατέβασε τη μάσκα, αρνούμενος 
να την επανατοποθετήσει στο πρόσω-
πό του και έφτυσε προς το μέρος τους. 
Επιπλέον, αντιστάθηκε της σύλληψής 
του.
Ο άνδρας συνελήφθη για παράβαση 
του άρθρου 285 Π.Κ. και του επιβλή-
θηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

Χίος: ‘Ναι’ της δημοτικής αρχής στη δημιουργία νέας κλειστής δομής για αιτούντες άσυλο

Ξανά στο νοσοκομείο ο Kουφοντίνας 

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη αλλοδαπού για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο υπουργός Μετανάστευσης και 
Ασύλου Νότης Μηταράκης, συνα-
ντήθηκε με το δήμαρχο, τον πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου, τους 
αντιδημάρχους και άλλα διοικητικά 
στελέχη του Δήμου Χίου. Κατά τη 
συνάντηση ο υπουργός δήλωσε την 
ξεκάθαρη απόφαση της κυβέρνησης 
αλλά και του ίδιου, να αποδοθούν 
άμεσα στον ιδιοκτήτη τους Δήμο οι 
χώροι του σημερινού ΚΥΤ της ΒΙΑΛ 
και ενημέρωσε για τις ενέργειες που 
έγιναν από το υπουργείο.
Επίσης ενημέρωσε για τα τρέχοντα 
αριθμητικά πληθυσμιακά δεδομένα 
(2.400 άτομα στη ΒΙΑΛ από 6.100), 
σημειώνοντας τη συνέχιση του έρ-
γου της μείωσης των ροών και των 
διαμενόντων, ενώ, τόνισε τη διαδι-
κασία επιταχυνόμενης εξέτασης των 
αιτήσεων άσυλου.
Ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι «βα-
σική προϋπόθεση και αναγκαίο έργο, 
το οποίο αποτελεί ευθύνη της κυ-
βέρνησης είναι η άμεση δημιουργία 
κλειστής δομής με όλες τις δυνατό-
τητες ελέγχου και ασφαλείας για τον 
ντόπιο πληθυσμό, το οποίο προχωρά 

επιτυχώς και στα γειτονικά νησιά».
Ο δήμαρχος Χίου Σταμάτης Κάρμα-
ντζης και οι λοιποί συμμετέχοντες στη 
συνάντηση, υπογράμμισαν «την αδή-
ριτη ανάγκη εξεύρεσης λύσης με ορι-
στικό κλείσιμο της ΒΙΑΛ, προκειμέ-
νου να ανασάνει το Χαλκειός που έχει 
υποστεί το τεράστιο βάρος της προ-
σφυγικής κρίσης όλα αυτά τα χρονιά».
Σε αυτή τη βάση δήλωσαν ότι «απο-
τελεί επίσης πιεστική ανάγκη η συνέ-
χιση της μείωσης των προσφυγικών 
ροών, των φιλοξενουμένων, αλλά και 
η άμεση δημιουργία της αναγκαίας 
δομής, εκτός αστικού ιστού».
Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι «είναι 
δεδομένη η απαίτηση ρεαλιστικής 
λύσης στο πρόβλημα και εκ μέρους 
της τοπικής κοινωνίας, καθώς η 
κλειστή δομή εμμέσως θα επιδράσει 
ακόμα περισσότερο στην μείωση των 
ροών, θα δώσει στοιχεία ασφαλείας 
στην αγορά και σε κάθε περίπτωση 
τον πλήρη έλεγχο στις κινήσεις των 
προσφύγων, κάτι το οποίο αποτελεί 
μέγιστη κοινωνική υποχρέωση με 
την τρέχουσα κατάσταση».
Από την πλευρά του ο υπουργός 

σημείωσε ότι «σκοπός του είναι η 
πλήρης κατανόηση όλων των παρα-
μέτρων του προβλήματος από όλους 
και η αποδοχή αυτής της μόνης απο-
τελεσματικής λύσης».
Στο κλείσιμο της συζήτησης ο δήμαρ-
χος Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης τόνισε, 
σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, ότι «η υπεύθυνη θέση του 
ιδίου και της Δημοτικής Αρχής Χίου 
δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση λευ-
κή επιταγή στους χειρισμούς της κυ-
βέρνησης. Αποτελεί σταθερή και πά-
για θέση, η αδιάλειπτη έγνοια για το 
καλό του τόπου μας, για τα Καμπόχω-
ρα και το Χαλκειός και όλη τη Χίο.
Ως εκ τούτου βήμα βήμα παρακολου-
θούνται όλα όσα προαναφέρθηκαν, 
διότι το ζητούμενο για το δήμαρχο και 
τη Δημοτική Αρχή - που φέρει την βα-
ριά ευθύνη της διοίκησης σε δύσκολες 
καταστάσεις, είναι οι υπεύθυνοι χειρι-
σμοί για την επίλυση αυτού του τόσο 
σοβαρού ζητήματος για την ασφάλεια 
και την κανονικότητα της ζωής των 
συμπολιτών μας και του τόπου μας 
μέχρι να φύγει και ο τελευταίος μετα-
νάστης/πρόσφυγας από το νησί μας»

Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες μέρες ο 
Δημήτρης Κουφοντίνας μεταφέρθηκε 
από τις φυλακές Δομοκού στο  νοσο-
κομέιο Λαμίας. Ο Δημήτρης Κουφο-

ντίνας πραγματοποιεί απεργία πείνας 
από τις 8 Ιανουαρίου, διεκδικώντας 
τη μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυ-
δαλλού, σύμφωνα με τις σχετικές δι-

ατάξεις. Η κατάσταση της υγείας του 
επιβαρύνεται καθημερινά και για τον 
λόγο αυτό οι αρχές τον μεταφέρουν 
για την παροχή ιατρικής βοήθειας. 

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
που φέρεται να τέλεσε στην Πά-
τρα συνελήφθη αλλοδαπός στη 
Θεσσαλονίκη. Δικυκλιστές αστυ-
νομικοί τον εντόπισαν το πρωί 
της Κυριακής στην περιοχή της 

Μενεμένης και κατά τον έλεγχο 
που διενήργησαν διαπίστωσαν 
ότι εις βάρος του εκκρεμεί βού-
λευμα των δικαστικών Αρχών της 
Πάτρας, με το οποίο διατάσσεται 
η σύλληψή του.

Πρόκειται για Αφγανό υπήκοο 
που παραμένει υπό κράτηση και 
αναμένεται να οδηγηθεί στον αρ-
μόδιο ανακριτή προκειμένου να 
λογοδοτήσει για τις πράξεις που 
τού καταλογίζονται.

Μηχανοκίνητη διαμαρτυρία αγροτών στα Τρίκαλα

Μ
ηχανοκίνητη πορεία δια-
μαρτυρίας με μαύρες ση-
μαίες, πραγματοποίησαν 
την Δευτέρα αγρότες των 

Τρικάλων σε κεντρικούς δρόμους 
της πόλης, με τελικό προορισμό 
το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη 
Τρικάλων, Χρήστο Μιχαλάκη, στον 
οποίο και επέδωσαν υπόμνημα με 
τα προβλήματα του αγροτικού κό-
σμου ζητώντας από την πολιτεία 
άμεσες λύσεις.
Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε 
μετά από κάλεσμα της Ομοσπον-
δίας Αγροτικών Συλλόγων νομού 
Τρικάλων «Η Άνοιξη». Σε δηλώσεις 
του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, 
Απόστολος Θωμόπουλος, υπογράμ-
μισε πως η κατάσταση που βιώνει ο 
κλάδος είναι τραγική, καθώς, όπως 
εξήγησε, τα πολλά προβλήματα κα-
θιστούν δύσκολη την επιβίωση και 
τη δυνατότητα συνέχισης της καλ-
λιέργειας. Μίλησε για την έλλειψη 

υποδομών, με αποτέλεσμα όπως 
είπε το καλοκαίρι να μην έχουμε 
νερό και το χειμώνα να πνιγόμα-
στε, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
και για καθυστερήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι αγρότες στην καταβολή 
των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. 
Επίσης οι αγρότες, όπως ανέφεραν, 
μεταξύ άλλων διεκδικούν αναπλή-
ρωση του χαμένου εισοδήματος -με 

κρατική ενίσχυση- καθώς πλήττο-
νται από τις χαμηλές τιμές κάτω του 
κόστους, κ.ά.
Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, σε 
δηλώσεις του, αναφέρθηκε στα έργα 
αντιπλημμυρικής προστασίας που 
έχει δρομολογήσει και υλοποιεί η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως και σε 
άλλες δράσεις που στόχο έχουν την 
αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.


