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Κακοκαιρία «Μήδεια»: 
Κλειστά τα σχολεία σε 
Κεφαλονιά και Ιθάκη 
έως την Παρασκευή

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία 
όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε 
Κεφαλονιά και Ιθάκη έως και την Πα-
ρασκευή 19 Φεβρουαρίου, λόγω της 
κακοκαιρίας «Μήδεια», με απόφαση 
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης που υπογράφει ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Σταύρος Τραυλός.
Όπως αναφέρει η απόφαση της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς 
- Ιθάκης, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα 
παραμείνουν κλειστά λόγω των χα-
μηλών θερμοκρασιών που θα επικρα-
τήσουν στα νησιά μας τις προσεχείς 
ημέρες, σύμφωνα με της μετεωρολογι-
κές προβλέψεις, σε συνδυασμό με τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει 
να τηρούνται (σ.σ. ανοιχτά παράθυρα, 
αερισμός των αιθουσών κ.λπ.).
Τέλος, όπως ανέφερε ο κ. Τραυλός, τα 
σχολεία θα μείνουν κλειστά και εξαι-
τίας «των προβλημάτων που παρατη-
ρούνται στην οδική κυκλοφορία στο 
νησί της Ιθάκης, σαν αποτέλεσμα του 
μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»».

Στο δημοτικό 
γυμναστήριο του Ρουφ 
μεταφέρονται πρόσφυγες 
από τον Ελαιώνα

Στο δημοτικό γυμναστήριο του Ρουφ 
και σε κοινόχρηστα κοντέινερ μετα-
φέρονται αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 
που διαμένουν σε σκηνές του Ελαιώνα 
και οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα λόγω της χιονόπτωσης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Κίνηση 
Ενωμένοι Ενάντια στο Φασισμό και τη 
Ρατσιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) σε ανάρ-
τησή της στα κοινωνικά δίκτυα, οι σκη-
νές στον Ελαιώνα «καταπλακώθηκαν 
και λύγισαν από το χιόνι», ενώ η θέρ-
μανση είναι ανύπαρκτη. Μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Υπο-
δοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργεί-
ου Μετανάστευσης, Μάνος Λογοθέτης, 
υπογραμμίζει ότι είναι σε εξέλιξη η με-
ταφορά περίπου 200 προσφύγων που 
διαμένουν προσωρινά σε σκηνές στον 
Ελαιώνα. Εκατόν είκοσι από αυτούς θα 
φιλοξενηθούν σε κοινόχρηστα κοντέινερ 
εντός του Ελαιώνα, ενώ περίπου 80 θα 
μεταφερθούν στο γυμναστήριο του Ρουφ 
του δήμου Αθηναίων. Την ίδια ώρα, ο 
κ. Λογοθέτης επισημαίνει ότι δεν υπάρ-
χουν προβλήματα στις δομές φιλοξενίας 
της Μαλακάσας, της Θήβας και των Οι-
νοφύτων, όπου έχει πέσει πολύ χιόνι. 

για πιστόλι και υδραυλική πρέσα. Οι συλ-
ληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Πειραιά.

Σύλληψη διακινητή ναρκωτικών 
και στην Βάρη
Σε μία άλλη περίπτωση, στην Βάρη αυτή 
τη φορά, συνελήφθη, από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 
22χρονος Έλληνας για παράβαση της Νο-
μοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, 
περί όπλων και περί εναρμόνισης της 
ελληνικής νομοθεσίας με το νέο κώδικα 
αντιντόπινγκ του παγκόσμιου οργανισμού 
αντιντόπινγκ.
Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπη-
ρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακι-
νητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύ-
νησης πληροφοριών, αναφορικά με τη 
δράση του ανωτέρω στη διακίνηση ποσο-
τήτων κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, 
κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και φαρ-
μακευτικών δισκίων, στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Αττικής, εντοπίστηκε ο 22χρο-
νος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του 
δράση.
Κατόπιν των ανωτέρω, κατελήφθη να κα-
τέχει με σκοπό τη διακίνηση, ποσότητες 
ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν. 
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29 
γραμμ. κοκαΐνης, 24 γραμμ. ακατέργα-
στης κάνναβης, 2,5 γραμμ. κρυσταλλικής 
μεθαμφεταμίνης, 46 ναρκωτικά δισκία, 
πιστόλι, δύο γεμιστήρες, 70 φυσίγγια δια-
φόρων διαμετρημάτων, μεταλλικό πτυσ-
σόμενο κλομπ, δύο αναδιπλούμενους 
σουγιάδες, 250 ευρώ, ζυγαριά ακριβείας, 
φορέας παραλλαγής με σιδερένιες πλά-
κες, διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα 
και μεταλλικός τρίφτης. Ο συλληφθείς 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειο-
δικών Αθηνών.

Σ
υνελήφθησαν στην Δραπετσώνα 
και στον Πειραιά, από αστυνο-
μικούς της Υποδιεύθυνσης Δίω-
ξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης 

Ασφάλειας Αττικής, τρία άτομα (δύο Έλ-
ληνες και ένας Αλβανός), για παράβαση 
της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ου-
σιών και περί όπλων. Ταυτοποιήθηκε και 
αναζητείται συνεργός τους.
Στο πλαίσιο δράσεων της Δίωξης για τη 
σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτι-
κών και κατόπιν διερεύνησης πληροφο-
ριών αναφορικά με τη δράση των κατη-
γορουμένων στη διακίνηση ποσοτήτων 
ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και 
φαρμακευτικών δισκίων στην ευρύτερη 
περιοχή του Πειραιά, εντοπίστηκαν οι 
ανωτέρω και πιστοποιήθηκε η εγκληματι-
κή τους δράση.
Κατόπιν των ανωτέρω, μετά από στοχευ-
μένες έρευνες, κατελήφθησαν οι Έλληνες 
να κατέχουν από κοινού με σκοπό την 
περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους ποσότη-
τες ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και 
φαρμακευτικών δισκίων, καθώς και πλή-
θος όπλων και αντικειμένων που υπάγο-
νται στο Νόμο περί όπλων. Εν συνεχεία, 
σε ακόλουθη έρευνα κατελήφθη και ο αλ-
λοδαπός να κατέχει ποσότητες ναρκωτι-
κών και μεγάλο χρηματικό ποσό.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
5.128 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 
58 γραμμ. κοκαΐνης, 55 φαρμακευτικά δι-
σκία, 310 γραμμ. σκόνης για νόθευση, 3 
χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, 3 πιστό-
λια, πιστόλι μπρελόκ, πιστόλι ρέπλικα, 
επαναληπτική καραμπίνα, 280 φυσίγγια 
διαφόρων διαμετρημάτων, 4 γεμιστήρες, 
αλεξίσφαιρο γιλέκο, 4 ζυγαριές ακριβεί-
ας, 4 σιδερογροθιές, τσεκούρι, ξύλινο 
ρόπαλο, χατζάρα με μήκος 47 εκατοστών, 
11 μαχαίρια, στιλέτο, πεταλούδα, 3 σου-
γιάδες, ζεύγος χειροπέδες, το χρηματικό 
ποσό των 33.500 ευρώ, ασύρματος, θήκη 

Κατόπιν των 
ανωτέρω, μετά 
από στοχευ-
μένες έρευνες, 
κατελήφθησαν 
οι Έλληνες 
να κατέχουν 
από κοινού 
με σκοπό την 
περαιτέρω 
διακίνηση σε 
τρίτους ποσό-
τητες ακατέρ-
γαστης κάννα-
βης, κοκαΐνης 
και φαρμακευ-
τικών δισκί-
ων, καθώς 
και πλήθος 
όπλων και 
αντικειμένων 
που υπάγονται 
στο Νόμο περί 
όπλων. 

Στην κατοχή τους 
οι συλληφθέντες 
πέρα από τις ποσό-
τητες ναρκωτικών 
είχαν πλήθος από 
πιστόλια, κοντόκαν-
νη, χειροβομβίδες, 
χατζάρα, ακόμα και 
μπρελόκ όπλο

Συνελήφθησαν διακινητές 
ναρκωτικών στον Πειραιά 
με μίνι οπλοστάσιο


