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Συνελήφθη ο Θέμης 
Αδαμαντίδης - Βρέθηκε 
σε παράνομη  
χαρτοπαικτική λέσχη 

Παράνομο καζίνο εν μέσω καραντί-
νας στην Κυψέλη - Παρά τις κάμερες 
και την... επιφυλακή δεν κατάφεραν 
να ξεφύγουν από την ΕΛ.ΑΣ.
Η είδηση που κυκλοφόρησε το Σάβ-
βατο και αφορούσε σε συλλήψεις 
εμπλεκομένων σε παράνομη χαρτο-
παικτική λέσχη θα ήταν άλλη μία σχε-
τική με την παραβίαση των μέτρων 
κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, 
εάν δεν εμπλεκόταν, όπως γράφτηκε, 
ένας πασίγνωστος τραγουδιστής.
Ανάμεσα, λοιπόν, στα 18 άτομα που 
βρέθηκαν σε σπίτι στην Κυψέλη να 
έχουν στήσει λέσχη στην οποία έπαι-
ζαν τυχερά παιχνίδια, έχοντας παρα-
βιάσει τα μέτρα του lockdown, ήταν 
και ο Θέμης Αδαμαντίδης.
Η Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο, το 
απόγευμα της περασμένης Παρασκευ-
ής, μετά από σχετική πληροφορία 
που είχε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Αθηνών και το Τμήμα Ασφαλείας Κυ-
ψέλης. Εντός της μονοκατοικίας βρί-
σκονταν 17 άτομα τα οποία έπαιζαν 
τα τυχερά παιχνίδια και ο ιδιοκτήτης 
της παράνομης λέσχης.
Οι διοργανωτές είχαν φροντίσει να 
λάβουν μέτρα «προστασίας» αφού 
περιμετρικά του οικήματος υπήρχαν 
κάμερες ασφαλείας καθώς και... επι-
φυλακή προκειμένου να προειδοποι-
ήσει σε περίπτωση εφόδου, κάτι που 
όπως φάνηκε δεν απέδωσε.
Σε βάρος του Θέμη Αδαμαντίδη και 
των υπόλοιπων 17 σχηματίσθηκε δι-
κογραφία για παράβαση του Νόμου 
περί ρύθμισης της αγοράς παιγνίων 
και παραβίαση μέτρων για την πρό-
ληψη ασθενειών, ενώ σε βάρος του 
υπεύθυνου του καταστήματος και για 
παράβαση του Νόμου περί προστασί-
ας δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα. Για το συμβάν εξέδωσε ανακοί-
νωση και η ΕΛ.ΑΣ..

Εξαρθρώθηκε σπείρα 
που διακινούσε κοκαΐνη 
στους Παξούς

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση 
που διακινούσε κοκαΐνη στους Πα-
ξούς, μετά από πολύμηνη έρευνα του 
τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας.
Ταυτοποιήθηκαν ως μέλη της σπείρας 
δύο αλλοδαποί και τέσσερις ημεδαποί.
Οι δράστες φέρεται να διακίνησαν, από 
τις αρχές του περασμένου Οκτωβρίου 
μέχρι σήμερα, 555 γραμμάρια κοκα-
ΐνης. Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση 
φέρεται να διατηρούσαν οι δύο αλλο-
δαποί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την 
περασμένη Πέμπτη, στην Αθήνα, κα-
θώς στην κατοχή τους είχε βρεθεί πο-
σότητα κοκαΐνης βάρους 348 γραμ. και 
το χρηματικό ποσό των 12.200 ευρώ.
Τα συγκεκριμένα δυο άτομα, που φέρε-
ται να κατείχαν θέσεις «αρχηγού» και 
«υπαρχηγού» στην οργάνωση, είχαν 
τον πλήρη συντονισμό για την ανεύρε-
ση ποσοτήτων κοκαΐνης στην Αθήνα 
και την αποστολή της, με σκοπό την 
διακίνηση σε τοξικο-εξαρτημένα άτο-
μα, στο νησί των Παξών.
Μετά από αστυνομική επιχείρηση συ-
νελήφθησαν, χθες, στους Παξούς και 
τρεις ημεδαποί φερόμενοι ως συνεργοί 
της εγκληματικής οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογρα-
φία κακουργηματικού χαρακτήρα για 
τα αδικήματα της συμμετοχής στην 
εγκληματική οργάνωση, καθώς και της 
προμήθειας-κατοχής-μεταφοράς-απο-
θήκευσης-διακίνησης κοκαΐνης.

Ανασύρθηκε νεκρός ο 
42χρονος ορειβάτης 
στην Πάρνηθα

Ολοκληρώθηκε στις 4 το απόγευμα 
της Κυριακής η επιχείρηση της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας για την ανάσυρ-
ση της σορού του 42χρονου ορειβά-
τη από το φαράγγι της Γκούρας στην 
Πάρνηθα.
Οι διασώστες της ΕΜΑΚ που εί-
χαν κατέβει στο φαράγγι μετέφεραν 
τη σορό σε σημείο όπου μπορούσε 
να προσεγγίσει το ελικόπτερο super 
puma, το οποίο την μετέφερε στην 
Ελευσίνα από όπου και παρελήφθη 
από το ΕΚΑΒ.
Ο 42χρονος άνδρας είχε μεταβεί στην 
περιοχή με παρέα για να κάνουν ορει-
βασία. Τα μέλη της παρέας άφησαν τα 
αυτοκίνητα τους στην αρχή του μονο-
πατιού και άρχισαν να κατεβαίνουν 
προς την ρεματιά αλλά ο 42χρονος 
γλίστρησε και έπεσε, πριν προλάβουν 
οι φίλοι του να τον συγκρατήσουν.
Τα μέλη της ομάδας κάλεσαν το «112» 
και ανέφεραν το περιστατικό, ζητώ-
ντας βοήθεια.

Διεθνές φοιτητικό... 
κορωνοπάρτι στην 
Αρτέμιδα με 75 άτομα

Κορωνοπάρτι με 75 άτομα διέλυσε η 
Αστυνομία, στην Αρτέμιδα Αττικής, με 
επιχείρηση που πραγματοποίησε το 
Σάββατο, περίπου στις 8.30 το βράδυ.
Το πάρτι γινόταν σε πολυτελή κατοικία 
που είχαν μισθώσει γι’ αυτόν το σκοπό 
δύο νεαροί αλλοδαποί, γαλλικής και 
ιταλικής εθνικότητας και συμμετείχαν 
φοιτητές στην πλειοψηφία τους, του 
προγράμματος Erasmus.
Σε βάρος των διοργανωτών σχηματί-
στηκε δικογραφία για παραβίαση του 
άρθρου 285 που αφορά στα μέτρα για 
την πρόληψη ασθενειών, τους επιβλή-
θηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθέ-
να και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, 
ενώ στους υπόλοιπους 73 επιβλήθηκε 
πρόστιμο 300 ευρώ στον καθένα.
Σημειώνεται ότι παρόμοιο πάρτι, αλλά 
με 10 φοιτητές πάλι του προγράμμα-
τος Erasmus, έγινε και την Παρασκευή 
στην οδό Μάρνη στην Αθήνα.

Εύβοια: Οδηγούσε 
χωρίς δίπλωμα 
φορτωμένος με κοκαΐνη 

Το μοιραίο λάθος ενός διακινητή ναρ-
κωτικών που βγήκε με το αυτοκίνητό 
του για να μοιράσει την παράνομη 
πραμάτεια του σε χρήστες μιας περι-
οχής της Εύβοιας, το βράδυ του Σαβ-
βάτου, ήταν ότι δεν διέθετε… άδεια 
ικανότητας οδήγησης!
Αυτό ήταν αρκετό για να συλληφθεί 
από τους αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. 
Ιστιαίας που τον σταμάτησαν για 
έλεγχο. Όμως, κατά την έρευνα που 
ακολούθησε στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που 
οδηγούσε, βρέθηκαν έξι «φιξάκια» τα 
οποία περιείχαν κοκαΐνη συνολικού 
βάρους 5,3 γραμμαρίων και ήταν έτοι-
μα για πώληση. Ο Έλληνας οδηγός συ-
νελήφθη και προσήχθη στο αστυνομι-
κό τμήμα Μαντουδίου απ’ όπου, μετά 
την ολοκλήρωση της προανάκρισης, 
σχηματίστηκε σε βάρος του δικογρα-
φία για κατοχή ναρκωτικών με σκοπό 
την διακίνηση .

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ 
στη Ζάκυνθο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το με-
σημέρι της Κυριακής στη Ζάκυνθο.
Σύμφωνα με το αυτόματο σύστημα του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο 
σεισμός σημειώθηκε στις 2.26 μ.μ. και 
το επίκεντρό του εντοπίζεται σε θαλάσ-
σια περιοχή, 13 χιλιόμετρα βορειανα-
τολικά των Βολιμών Ζακύνθου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολο-
γίζεται σε 10 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγι-
νε έντονα αισθητή σε όλο το νησί, σύμ-
φωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, 
αλλά η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία 
δεν έχει αναφορές για ζημιές.

Θεσσαλονίκη: 
Κατασχέθηκαν πάνω 
από 50 κιλά ηρωίνης 

Περισσότερα από 50 κιλά υψηλής 
καθαρότητας ηρωίνης, με προέλευση 
από την Τουρκία, κατάσχεσε η Δίωξη 
Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και προ-
χώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου. 
Πρόκειται για ομογενή 31 ετών από 
τη Γεωργία, ο οποίος φέρεται από την 
αστυνομία ως σημαντικό στέλεχος δι-
εθνούς κυκλώματος, το οποίο εισή-
γαγε ναρκωτικές ουσίες
στην ελληνική επικράτεια, όπου και 
τις διακινούσε.
Σύμφωνα με υπολογισμούς της 
ΕΛ.ΑΣ., η μεγάλη ποσότητα του κα-
θαρού προϊόντος ύστερα από νό-
θευση θα τετραπλασιαζόταν, αποφέ-
ροντας στο κύκλωμα κέρδη που θα 
έφταναν τα 8 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση για τη σύλληψή του 
διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής 
στα διόδια του Αιγινίου επί του αυ-
τοκινητόδρομου της ΠΑΘΕ, μετά από 
πληροφορία των Αρχών για μεταφο-
ρά σημαντικής ποσότητας ηρωίνης 
που προοριζόταν για την Αθήνα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυ-
νομίας, σε έλεγχο που έγινε στο αυ-
τοκίνητο του συλληφθέντα βρέθη-
καν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από 
ηλεκτρικό πατίνι και μέσα σε φίλτρο 
ενεργού άνθρακα εντός χάρτινων 
συσκευασιών, 98 δέματα ηρωίνης, 
συνολικού βάρους 51 κιλών και 345 
γραμμαρίων.
O 31 ετών άνδρας, που «είχε ως ρόλο 
την παραλαβή, τη μεταφορά και πα-
ράδοση ποσοτήτων ηρωίνης», προ-
έβαλε σθεναρή αντίσταση με σκοπό 
να ματαιώσει τον έλεγχο στο όχημα, 
όταν οι αστυνομικοί το ακινητοποίη-
σαν. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δι-
κογραφία για παράβαση του Νόμου 
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 
βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών 
προσώπων, με την οποία οδηγείται 
στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Η επιχείρηση διεξήχθη από αστυνο-
μικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του 
Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι-
κών, σε συνεργασία με αστυνομικούς 
του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Όαση πρασίνου για τους κατοίκους 
το Pocket Park στο Παγκράτι


