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Πήλιο: Ξήλωσε καρμπι-
ρατέρ από δίκυκλο και 
το έβαλε στο δικό του 

Δικογραφία σε βάρος ενός Έλληνα 
για κλοπή σχηματίστηκε από τους 
αστυνομικούς του τμήματος Νοτίου 
Πηλίου, καθώς ταυτοποιήθηκε ότι 
την περασμένη Δευτέρα είχε ξηλώσει 
ένα εξάρτημα από το μοτοποδήλατο 
μιας γυναίκας στην περιοχή των Ανω 
Λεχωνίων και το χρησιμοποιούσε.
Η κλοπή εξιχνιάστηκε και το κλεμ-
μένο καρμπιρατέρ, που βρέθηκε το-
ποθετημένο στη... μοτοσικλέτα ιδιο-
κτησίας του δράστη, κατασχέθηκε και 
αποδόθηκε στην δικαιούχο.

Έκλεβαν σε μαγαζιά 
και συνελήφθησαν

Μπήκε σε ένα αρτοποιείο στη Λάρισα 
για να ψωνίσει, αλλά βρήκε απασχο-
λημένο την ιδιοκτήτρια και άρπαξε 
από την ταμειακή μηχανή το ποσό 
των 55 ευρώ! Ο Έλληνας δράστης 
τράπηκε σε φυγή, αλλά η αρτοποιός 
τον είδε και τον περιέγραψε στους 
αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., οι οποί-
οι τον εντόπισαν σε μικρή απόσταση, 
τον συνέλαβαν και επέστρεψαν τα 
κλεμμένα χρήματα στην δικαιούχο. 
Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί μια 
25χρονη Ελληνίδα που άρπαξε διά-
φορα προϊόντα από ένα σούπερ μάρ-
κετ στη Μεσσήνη, το μεσημέρι του 
Σαββάτου. Λίγο αργότερα, συνελή-
φθη από αστυνομικούς του τοπικού 
τμήματος και τα κλεμμένα είδη απο-
δόθηκαν στο κατάστημα.

Προφυλακιστέος ο 
62χρονος καθηγητής 
που κατηγορείται για 
σεξουαλική κακοποίηση 
15χρονου αγοριού 

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απο-
λογία του ο 62χρόνος καθηγητής ο 
οποίος κατηγορείται για, επί σειρά 
ετών, σεξουαλική κακοποίηση ενός 
15χρόνου αγοριού με ειδικές ανάγκες.
Ο καθηγητής, που κρίθηκε προφυ-
λακιστέος με απόφαση ανακριτή και 
εισαγγελέα, συνελήφθη μετά από 
ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε 
βάρος του για κατάχρηση ανηλίκου σε 
ασέλγεια και για γενετήσιες πράξεις με 
ανήλικο κατ’ εξακολούθηση, κατά μό-
νας και από κοινού.
Η υπόθεση του καθηγητή, ο οποίος 
υπηρετεί σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευ-
σης στο Περιστέρι, ήρθε ενώπιον των 
Αρχών μετά από καταγγελία των γονέ-
ων του αγοριού, το οποίο τους μίλησε 
για την επί επτά χρόνια κακοποίηση 
του από τον κατηγορούμενο. Οι αρχές 
εξετάζουν την υπόθεση με προσοχή 
καθώς το αγόρι φέρεται να κατέθεσε 
πως σε μία περίπτωση κακοποιήθηκε 
από τον καθηγητή παρουσία άλλων 
τεσσάρων ατόμων.
Για την υπόθεση του καθηγητή έχουν 
ήδη εκκινήσει από το υπουργείο Παι-
δείας οι διαδικασίες για να τεθεί σε 
αργία, με εντολή της υπουργού Νίκης 
Κεραμέως.

Τραγωδία στο 
Μεταξουργείο: Ανήλικος 
σκοτώθηκε πέφτοντας 
από πολυκατοικία

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξημερώμα-
τα της Τρίτης ένας 15χρονος ασιατι-
κής καταγωγής, ο οποίος έπεσε στο 
κενό από τον τρίτο όροφο πολυκατοι-
κίας στην περιοχή του Αγίου Παύλου 
στο Μεταξουργείο.
Ο ανήλικος διέμενε στο σπίτι μαζί με 
τους γονείς του, οι οποίοι, σύμφωνα 
με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 
δεν αντιλήφθηκαν το περιστατικό, το 
οποίο έλαβε χώρα στις 5 τα ξημερώ-
ματα.
Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από τους 
περιοίκους που είδαν τον άτυχο ανή-
λικο αιμόφυρτο.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αστυ-
νομικοί, οι οποίοι διενεργούν έρευνα 
προκειμένου να διαπιστώσουν εάν 
πρόκειται για δυστύχημα ή εγκλη-
ματική ενέργεια. Αναμένεται επίσης 
ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα 
δείξει εάν οφείλεται σε πτώση ή εάν 
είχε προηγηθεί κάποιο χτύπημα.

Συνελήφθη άνδρας 
για λαθρανασκαφές 
στην Αμφίπολη

Λαθρανασκαφές στην αρχαιολογική 
περιοχή της Αμφίπολης Σερρών κα-
τηγορείται ότι έκανε ένας 68χρονος, 
ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 
από αστυνομικούς, ενώ στην κατοχή 
του βρέθηκαν πολύτιμα αρχαία αντι-
κείμενα.
Έχοντας ανά χείρας ανιχνευτή μετάλ-
λων και σκαπτικό εργαλείο, ο 68χρο-
νος εντοπίστηκε την περασμένη Κυ-
ριακή να πραγματοποιεί παράνομες 
ανασκαφικές δραστηριότητες στη συ-
γκεκριμένη περιοχή που έχει κηρυ-
χθεί αρχαιολογικός χώρος. Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, 
είχε προηγηθεί έρευνα για τη φερό-
μενη δράση του από αστυνομικούς 
του τμήματος Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και Αρχαιοτήτων της Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης.
Της σύλληψής τους ακολούθησαν 
έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν 
πάνω του, στο αυτοκίνητό του, αλλά 
και σε δύο σπίτια -ένα στη Θεσσαλο-
νίκη και το άλλο στις Σέρρες- αντι-
κείμενα που εμπίπτουν στις προστα-
τευτικές διατάξεις του νόμου για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 
όπως προέκυψε από γνωμάτευση αρ-
χαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Σερρών.
Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν ένα 
χάλκινο νόμισμα ελληνιστικών χρό-
νων, ένα μολύβδινο βλήμα σφενδό-
νης με γράμματα, ένας μολύβδινος 
πεσσός, οκτώ μολύβδινα σφαιροειδή 
βλήματα, πέντε μολύβδινα αντικείμε-
να, δύο χάλκινα αντικείμενα, εννέα 
χάλκινα νομίσματα, εκ των οποίων 
πέντε ακέραια και τέσσερα αποσπα-
σματικά ελληνιστικών, ρωμαϊκών 
και οθωμανικών χρόνων, όπως επί-
σης μία μολύβδινη πυραμιδόσχημη 
αγνίθα. Επίσης κατασχέθηκαν δύο 
ανιχνευτές μετάλλων και ισάριθμα 
σκαπτικά εργαλεία και ακουστικά, ως 
μέσα διενέργειας ανασκαφικών δρα-
στηριοτήτων.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογρα-
φία για παράβαση του Νόμου περί 
προστασίας Αρχαιοτήτων και εν γέ-
νει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με 
την οποία οδηγείται στις εισαγγελικές 
Αρχές των Σερρών.

Φυλακές Χανίων: 
Κρατούμενος 
αυτοπυρπολήθηκε

Αναστάτωση προκλήθηκε στις φυλα-
κές των Χανίων, νωρίς το απόγευμα 
της Δευτέρας, όταν ένας κρατούμενος 
αυτοπυρπολήθηκε. Συγκεκριμένα, 
όπως αναφέρει το cretapost, ο νεαρός 
άνδρας λούστηκε με το αντισηπτικό 
που υπάρχει στο χώρο των φυλακών 
στα πλαίσια των μέτρων προστασίας 
από τον κορονοϊό και στη συνέχεια 
έβαλε φωτιά.
Οι φύλακες αντέδρασαν άμεσα και 
κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου 
και μετέφεραν τον κρατούμενο στο νο-
σοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοή-
θειες. Ευτυχώς υπέστη ελαφρά εγκαύ-
ματα και η κατάσταση της υγείας του 
δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Καταδρομική στο 
γραφείο της Κεραμέως

Καταδρομική επίθεση στο πολιτικό 
γραφείο της υπουργού Παιδείας, Νίκης 
Κεραμέως, με συνθήματα και τρικάκια 
υπέρ του καταδικασμένου τρομοκράτη 
Δημήτρη Κουφοντίνα πραγματοποίησε 
ομάδα αντιεξουσιαστών το βράδυ της 
Δευτέρας. Η ομάδα των κουκουλοφό-
ρων έφτασε στο πολιτικό γραφείο της 
υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως 
στο Χαλάνδρι στην οδό Αριστοφάνους 
4 και έγραψαν στους τοίχους συνθήμα-
τα υπέρ του Κουφοντίνα και κατά του 
νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση.
«Δεν πτοούμαστε, δεν εκβιαζόμαστε. 
Προχωράμε στις μεταρρυθμίσεις που 
έχει ανάγκη η παιδεία μας, η χώρα 
μας». Αυτό ανέφερε σε ανάρτηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουρ-
γός Παιδείας.
«Τραμπούκοι έγραψαν συνθήματα στο 
γραφείο της Υπουργού Παιδείας Νίκης 
Κεραμέως υπέρ του καταδικασμένου 
για 11 δολοφονίες Δημήτρη Κουφο-
ντίνα κι εναντίον του νόμου για την 
φύλαξη των ΑΕΙ από έκνομες δραστη-
ριότητες. Είναι η δεύτερη φορά σε λί-
γες μέρες που το γραφείο της Υπουρ-
γού γίνεται στόχος. Ας γνωρίζουν ότι 
η κυβέρνηση ούτε τρομοκρατείται, ούτε 
εκβιάζεται. Υπερασπίζεται τη Δημοκρα-
τία και το κράτος δικαίου. Αυτό κάνει 
κι αυτό θα συνεχίσει να κάνει», τόνι-
σε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρή-
στος Ταραντίλης. Νωρίτερα, άγνωστοι 
πραγματοποίησαν επίθεση με μολότοφ 
και μπογιές στο κτίριο που στεγάζει το 
κανάλι Action24 στα Πατήσια.

Αστυνομικός 
αυτοπυροβολήθηκε 
κατά λάθος 
στη Χαρ. Τρικούπη

Με τραύμα στο δεξί πόδι νοσηλεύε-
ται στο 401 Στρατιωτικό νοσοκομείο 
αστυνομικός, ο οποίος αυτοτραυματί-
στηκε κατά λάθος, κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, όταν εκπυρσοκρότησε το 
υπηρεσιακό του πιστόλι, ενώ εκτε-
λούσε υπηρεσία στα γραφεία του ΠΑ-
ΣΟΚ στην οδό Χαριλάου Τρικούπη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από 
την αστυνομία, το όπλο εκπυρσοκρό-
τησε από κάποια αδέξια κίνηση, ενώ 
ήταν στη θήκη του, με αποτέλεσμα ο 
αστυνομικός να δεχτεί την σφαίρα 
στο πόδι και να τραυματιστεί ελαφρά.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο 
νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χω-
ρίς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.


