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Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Ζάκυνθο
Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλί-
μακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14:35 
το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ζά-
κυνθο. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό 

Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο του 
σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα 
νοτιοδυτικά από τη πόλη της Ζακύν-
θου, είχε εστιακό βάθος 14, χιλιόμε-

τρα και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε 
ολόκληρο το νησί.
Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυ-
ματισμοί.

Συνελήφθη με ένταλμα, 
μέλος σπείρας με  
πλήθος ανατινάξεων ΑΤΜ  

Αίγιο: Έπιασαν 
φυγόποινο διαρρήκτη 
με τρεις καταδίκες  

Θεσσαλονίκη: 
Προφυλακιστέος που 
έκαιγε από αυτοκίνητα 
μέχρι σκυλιά Συνελήφθη στις Αχαρνές, από αστυ-

νομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., ένας 30χρο-
νος Έλληνας, διότι σε βάρος του 
εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για 
σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, 
διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες 
αυτών κατά συναυτουργία και κατ’ 
εξακολούθηση, εκρήξεις και λοιπές 
παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές 
ύλες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Το ανωτέρω ένταλμα είχε εκδοθεί 
μετά από δικογραφία που είχε σχη-
ματισθεί από το Τμήμα Εγκλημάτων 
κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής. Όπως διαπιστώ-
θηκε από την έρευνα της ανωτέρω 
Υπηρεσίας ο 30χρονος μαζί με συ-
νεργούς του, τουλάχιστον από τον 
Νοέμβριο του 2017, είχαν συστήσει 
και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνω-
ση που διέπραττε διαρρήξεις Α.Τ.Μ. 
με τη μέθοδο PLOFKRAAK (διοχέ-
τευση εύφλεκτου αερίου στο εσωτερι-
κό του ΑΤΜ και πρόκληση έκρηξης), 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής 
και της Ευβοίας. Για την εγκληματική 
τους δράση χρησιμοποιούσαν κλεμ-
μένα αυτοκίνητα, στα οποία συνήθως 
τοποθετούσαν πινακίδες που είχαν 
αφαιρέσει από άλλα οχήματα. Στη 
συνέχεια τα εγκατέλειπαν σε απόμε-
ρα σημεία και τα πυρπολούσαν για 
να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Βασιλίτσα: Πρόστιμο 
300 στον τραυματία 
σκιέρ και τους 
3 φίλους του 
που πήγαν για σκι
Ο 27χρονος τραυματίας νοσηλεύε-
ται στο Νοσοκομείο Φλώρινας ενώ 
οι άλλοι τρεις που πήγαν για σκι στη 
Βασιλίτσα συνελήφθησαν. 
Σύμφωνα με το kozanimedia, οι τέσ-
σερις σκιέρ που διαμένουν σε δια-
φορετικές περιοχές είχαν νοικιάσει 
σπίτι σε χωριό των ορεινών Γρεβε-
νών και από εκεί έκαναν τις εξορμή-
σεις τους για σκι το Σαββατοκύριακο, 
εκτός των ορίων του χιονοδρομικού 
κέντρου της Βασιλίτσας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, «στη Δυτική 
Μακεδονία, 4 συλλήψεις και ισά-
ριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ για 
άσκοπη μετακίνηση, σε ιδιώτες για 
αθλητική δραστηριότητα (σκι)».

Βιασμός 11χρονης αθλήτριας: 
«Απειλούσε τη ζωή μου, αν 
μιλούσα» -Η συγκλονιστική 
κατάθεσή της
Τον 38χρονο πρώην προπονητή 
της κατονόμασε ευθέως ως τον βι-
αστή της πριν από 10 χρόνια η 21 
ετών σήμερα διακεκριμένη ιστιο-
πλόος.
Με μία κατάθεση-ποταμό, «συγκρο-
τημένη και δομημένη», όπως τη 
χαρακτήρισαν εισαγγελικές πηγές, 
η νεαρή αθλήτρια μίλησε στον ει-
σαγγελέα για όσα βίωσε στα χέρια 
του 38χρονου.
Η κατάθεση δόθηκε το περασμένο 
Σάββατο υπό άκρα μυστικότητα.
Η νεαρή αθλήτρια διέψευσε κατη-
γορηματικά τον ισχυρισμό του κα-
τηγορούμενου ότι υπήρξε συναίνε-
ση από την πλευρά της.
Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε 
ότι ο προπονητής της με απειλές 
κατά της ζωής της αλλά και της οι-
κογένειάς της προσπαθούσε να της 
κλείσει το στόμα, ώστε να μην απο-
καλύψει σε κανέναν τι είχε συμβεί.
Δύο χρόνια μετά, το 2013, η κοπέ-
λα βρήκε το κουράγιο να εκμυστη-
ρευθεί όσα βίωσε και μαζί με τους 
γονείς της κι έναν ακόμη παράγοντα 
του Ομίλου της περιοχής της απευ-
θύνθηκαν στην Αστυνομία. Όμως, 
όπως υποστήριξε, ο διοικητής τούς 
συνέστησε να μην ακολουθήσουν 
τη δικαστική οδό, για να μην πλη-
γωθεί περισσότερο το κορίτσι.
Έκτοτε η νεαρή ιστιοπλόος δεν 
ανέφερε σε κανέναν άλλον τι είχε 
συμβεί, όμως βλέποντας τη Σοφία 
Μπεκατώρου να βρίσκει τη δύναμη 
να καταγγείλει το δικό της βιασμό, 
την αναζήτησε μέσω facebook και 
της μίλησε, αποφασίζοντας παράλ-
ληλα να σπάσει τη σιωπή της.

Σε τυχαίο έλεγχο υποβλήθηκε ένας 
Έλληνας στο Αίγιο από αστυνομι-
κούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το μεση-
μέρι του Σαββάτου, όμως διαπι-
στώθηκε από τα στοιχεία του ότι 
σε βάρος του εκκρεμούσαν, όχι μια 
ή δυο, αλλά τρεις καταδικαστικές 
αποφάσεις για υποθέσεις κλοπών!
Ο φυγόποινος είχε καταδικαστεί 
τρεις φορές από το ίδιο δικαστή-
ριο, το Μονομελές Πλημμελειοδι-
κείο Αιγίου, και του είχε επιβληθεί 
συνολική ποινή φυλάκισης 28 μη-
νών. Έτσι, συνελήφθη και οδηγή-
θηκε στον εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Αιγίου, ο οποίος διέταξε 
τον εγκλεισμό του σε σωφρονιστικό 
κατάστημα.

Σύλληψη με ένταλμα για 
ναρκωτικά στον Τύρναβο
Ένταλμα σύλληψης του ανακριτή 
Πλημμελειοδικών Βόλου για σύ-
σταση συμμορίας και παραβάσεις 
της νομοθεσίας περί ναρκωτικών 
εκκρεμούσε σε βάρος ενός Έλληνα, 
ο οποίος συνελήφθη στον Τύρναβο 
από αστυνομικούς του τοπικού τμή-
ματος και οδηγήθηκε στον εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, 
που έδωσε εντολή να μεταχθεί στον 
βόλο για να απολογηθεί

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την 
απολογία του στην Ανακρίτρια, ο 
31χρονος που κατηγορείται για μία 
σειρά από εμπρηστικές επιθέσεις στην 
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, όπου έκαψε 
από σταθμευμένα οχήματα μέχρι και 
δύο σκυλιά, το ένα εκ των οποίων φέ-
ρεται να ήταν δικό του. Ο ίδιος, απο-
λογούμενος, δεν μπόρεσε να δώσει 
κάποια εξήγηση για τις πράξεις που 
του καταλογίζονται, τονίζοντας ότι δεν 
ήθελε να προκαλέσει κακό σε κανέναν. 
Φέρεται δε να ανακάλεσε ότι έκαψε τα 
σκυλιά, κάτι που προανακριτικά είχε 
ομολογήσει. Οι ισχυρισμοί του δεν 
έπεισαν την ανακρίτρια και την ει-
σαγγελέα που τον έκριναν προσωρινά 
κρατούμενο. Εις βάρος του είχαν απαγ-
γελθεί κακουργηματικές κατηγορίες για 
θανάτωση ζώων συντροφιάς, εμπρη-
σμό κατ’ εξακολούθηση με κίνδυνο 
για πρόσωπο και πράγματα, όπως επί-
σης για διακεκριμένες φθορές. Όλοι 
οι εμπρησμοί έγιναν με γυμνή φλόγα 
και σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, 
από τον περσινό Απρίλιο μέχρι και 
λίγες μέρες προτού συλληφθεί (την 
περασμένη εβδομάδα), εμπλέκεται σε 
13 εμπρηστικές επιθέσεις με 15 κατε-
στραμμένα αυτοκίνητα και δίκυκλα σε 
πυλωτές και δρόμους. 

Χρυσοχοϊδης : Στόχος μας να μην διαλύονται 
οι συγκεντρώσεις από πέντε μπαχαλάκηδες

«Π
ροτεραιότητά μας 
είναι να μην διαλύ-
ονται οι συγκεντρώ-
σεις από πέντε προ-

βοκάτορες, από πέντε μπαχαλάκηδες, 
όπως γινόταν μέχρι τώρα» δήλωσε 
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμε-
νος στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Δημόσιων Υπαίθριων Συναθροίσε-
ων.
«Όλοι μπορεί να διαδηλώνουν στο 
πλαίσιο κάποιων κανόνων» είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, 
επισημαίνοντας: «Η βασική δική μας 
προτεραιότητα ως αστυνομία είναι 
να μην διαλύονται οι συγκεντρώ-
σεις από πέντε προβοκάτορες, από 
πέντε μπαχαλάκηδες, όπως γινόταν 
μέχρι τώρα. Έμπαιναν πέντε σε μια 
πορεία, έπεφταν χημικά, διαλυόταν η 
συγκέντρωση. Όλα αυτά μπαίνουν σε 

καινούρια βάση, η αστυνομία δεν θα 
χρησιμοποιεί με το παραμικρό χημι-
κά».
Για το κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρ-
μογή των νέων κανόνων ο κ. Χρυσο-
χοϊδης είπε ότι «θα δουλέψουν όλα 
με την προϋπόθεση ότι η αστυνομία, 
γιατί στο χέρι της είναι να εφαρμό-
σει όλους αυτούς τους κανόνες, με 
τάξη, με πειθαρχία, σε συνεννόηση 
με τους διαδηλωτές … Σύμφωνα με 

την εμπειρία μου, όλα τα πράγματα 
λειτουργούν, εάν τελικώς οι κανόνες 
που υπάρχουν, που επιβάλλονται, 
που καθιερώνονται, εφαρμόζονται 
πρώτα από αυτόν που τους βάζει».
Τέλος, σχολιάζοντας τις αντιρρήσεις 
που έχουν εκφραστεί από μερίδα του 
δημοσιογραφικού κόσμου, ο κ. Χρυ-
σοχοΐδης ανέφερε: «Έχω δεχθεί τον 
τελευταίο χρόνο πολλές καταγγελίες 
από δημοσιογράφους, κυρίως αντα-
ποκριτές ξένου τύπου, οι οποίοι κα-
τήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από 
διαδηλωτές και ήθελαν προστασία. 
Αν τυχόν υπάρχουν έκτροπα και θέ-
λει κάποιος δημοσιογράφος, φωτο-
ρεπόρτες να προστατευθεί, απευθύ-
νεται σε έναν αξιωματικό ο οποίος 
είναι ο σύνδεσμος αποκλειστικά για 
τους δημοσιογράφους και του λέει 
«προστάτευσε με, θέλω να μείνω 
εδώ».»


