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Τροχαίο έξω από τη 
Βουλή: Καταθέτει ο 
ταξιτζής - Στον εισαγ-
γελέα το βίντεο με τον 
τροχονόμο

Στον αρμόδιο εισαγγελέα που διε-
ξάγει την έρευνα για το τραγικό δυ-
στύχημα έξω από το κοινοβούλιο την 
περασμένη Παρασκευή που επέφερε 
τον εγκεφαλικό θάνατο 23χρονου 
μοτοσικλετιστή βρίσκεται οπτικοα-
κουστικό υλικό που μεταξύ άλλων, 
περιλαμβάνει το βίντεο που δείχνει 
τροχονόμο να διώχνει αυτόπτη μάρ-
τυρα, τον οποίο αναζήτησε στη συνέ-
χεια η οικογένεια του θύματος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες το υλικό 
θα αποσαφηνίσει τις συνθήκες κάτω 
από τις οποίες υπηρεσιακό όχημα της 
ΕΛΑΣ, αρμόδιο για την ασφάλεια της 
Ντόρας Μπακογιάννη, συγκρούστηκε 
με την μηχανή του άτυχου νεαρού.
Την πληροφορία έδωσε ο εκπρόσω-
πος της ΕΛ.ΑΣ. Θεόδωρος Χρονόπου-
λος μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον 
Αντ1, επισημαίνοντας πως η αντίδρα-
ση της αστυνομίας για το περιστατικό 
με τον τροχονόμο ήταν άμεση.
«Τέτοιου είδους συμπεριφορές πρέπει 
να είναι μακριά από εμάς. Οι μηχα-
νισμοί υπάρχουν, δεν θέλω να προ-
καταβάλω ενέργειες της διοίκησης 
αλλά το έχουμε δει ότι υπάρχει άμε-
ση αντίδραση από τη μεριά τη δική 
μας προκειμένου να διορθώνονται 
τέτοιου είδους περιπτώσεις», είπε ο 
εκπρόσωπος. 
Όπως επεσήμανε μιλώντας στον 
ANT1 το βίντεο με τον τροχονόμο 
που έδιωξε μάρτυρα είναι στα χέρια 
των ανακριτικών αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη 
και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει 
διοικητική διαδικασία αναφορικά με 
τη συμπεριφορά του τροχονόμου, χω-
ρίς ωστόσο να είναι σαφές αν αυτή 
θα πάρει μορφή ένορκης διοικητικής 
εξέτασης ή άλλη.
Σημειώνεται ότι ο διανομέας εντοπί-
στηκε και έχει ήδη καταθέσει στις Αρ-
χές. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, 
ο άτυχος Ιάσωνας πέρασε κανονικά 
με πράσινη σήμανση πριν τη μοιραία 
σύγκρουση.
Την ίδια ώρα η αστυνομία φαίνεται 
πως έχει εντοπίσει και δεύτερο μάρ-
τυρα - κλειδί. Πρόκειται για οδηγό 
ταξί που κινούταν παράλληλα με την 
μηχανή λίγο πριν την μοιραία σύ-
γκρουση.

Ρόδος: Κορωνοπάρτι 
σε αποθήκη εν μέσω 
lockdown

Έφοδο σε υπαίθρια αποθήκη, στην 
περιοχή της Μαλώνας της Ρόδου, 
στην οποία είχε στηθεί γλέντι, πραγ-
ματοποίησαν την Κυριακή αστυνομι-
κοί του Α.Τ. Αρχαγγέλου.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση 
της αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι 
είχαν συγκεντρωθεί και διασκέδα-
ζαν συνολικά 12 άτομα. Συνελήφθη 
ο διοργανωτής, στον οποίο επιβλή-
θηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ οι 
υπόλοιποι συμμετέχοντες έλαβαν 
πρόστιμο των 300 ευρώ. Νωρίτερα, 
έγινε γνωστό πως στη Θεσσαλονίκη 
η Αστυνομία διέλυσε κορωνοπάρτι 
με 13 Γάλλους φοιτητές.

Προφυλακίστηκε παρά-
γοντας κολυμβητικού 
συλλόγου για 
σεξουαλική κακοποίηση

Προφυλακίστηκε παράγοντας κολυμ-
βητικού συλλόγου της Αττικής που 
καταγγέλθηκε για σεξουαλική κακο-
ποίηση δύο ανήλικων κοριτσιών και 
σύμφωνα με πληροφορίες από την 
Ελληνική Αστυνομία, είχε στην κατο-
χή του πορνογραφικό υλικό, το οποίο 
κατασχέθηκε. Ο παράγοντας, ο οποίος 
είναι 74 ετών σήμερα, προφυλακίστη-
κε το περασμένο Σάββατο.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, προ 
ημερών, εμφανίστηκαν οι δύο ανήλι-
κες στην Υποδιεύθυνση Προστασίας 
Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής και 
κατήγγειλαν τα όσα υπέστησαν από 
τον κατηγορούμενο, από το 2013 έως 
και το 2015. Σύμφωνα με την καταγ-
γελία των δύο κοριτσιών, ο παράγο-
ντας τις κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ 
παρενοχλούσε παράλληλα και άλλες 
αθλήτριες. Όπως τόνισαν αστυνομικές 
πηγές στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, οι δύο αθλή-
τριες ανέφεραν ότι βρήκαν το θάρρος 
για να προχωρήσουν στην καταγγελία, 
ύστερα από αυτήν της Σοφίας Μπεκα-
τώρου. Ο 74χρονος, σήμερα, είχε κα-
τορθώσει να κερδίσει την εμπιστοσύ-
νη των γονέων τους και πολλές φορές 
έπαιρνε ο ίδιος τις δύο ανήλικες από 
το σπίτι τους για να τις πάει στο κολυμ-
βητήριο για προπόνηση. Προηγουμέ-
νως, όμως, τις οδηγούσε στο σπίτι του, 
όπου τις κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ 
τους έδειχνε και ταινίες πορνογραφι-
κού περιεχομένου. Στη συνέχεια τις 
πήγαινε στο κολυμβητήριο, ενώ τους 
έλεγε να μη μιλήσουν σε κανέναν.
Οι δύο ανήλικες φοβόντουσαν να απο-
καλύψουν τι συνέβαινε τόσα χρόνια, 
όπως είπαν στην Αστυνομία, μέχρι την 
καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου.

Παραμένει νοσηλευόμε-
νος ο Δημ. Κουφοντίνας

Στο Νοσοκομείο Λα-
μίας συνεχίζει να 
νοσηλεύεται ο πολυ-
ϊσοβίτης δολοφόνος 
της 17Ν Δημήτρης 
Κουφοντίνας, ο οποίος 
γνωστοποίησε την Κυρια-
κή την απόφασή του να σταματήσει την 
απεργία πείνας, την οποία είχε ξεκινή-
σει από τις 8 Ιανουαρίου.  Κατά τη διάρ-
κεια της απεργίας πείνας εξετάστηκαν 
από τη Δικαιοσύνη τρία αιτήματα των 
συνηγόρων του Δημήτρη Κουφοντίνα, 
τα οποία και απορρίφθηκαν.
Τα δύο, που αφορούσαν αίτημα για τη 
νομιμότητα της μεταγωγής του στις φυ-
λακές Δομοκού, απορρίφθηκαν λόγω 
αναρμοδιότητας. Η τρίτη απόφαση 
αφορούσε αίτημα για διακοπή ποινής 
για λόγους υγείας, επί του οποίου το δι-
καστήριο έκρινε ότι δεν πάσχει από κά-
ποια μακροχρόνια νόσο, όπως απαιτεί 
ο νόμος, και επιπλέον νοσηλεύεται και 
οι γιατροί κάνουν το παν για να προ-
στατευθεί η υγεία του. 
Ο διοικητής του Νοσοκομείου Λαμίας, 
Ανδρέας Κολοκυθάς, σε ανακοίνωσή 
του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι από την 
Κυριακή το ιατρονοσηλευτικό προσω-
πικό προχώρησε σε σταδιακή έναρξη 
σίτισης και θρεπτικής υποστήριξης του 
ασθενούς.

Εξάρθρωση σπείρας 
που έκλεβε αυτοκίνητα

Σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα και 
στη συνέχεια πωλούσε τα εξαρτήματά 
τους ως ανταλλακτικά, εξαρθρώθηκε 
από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Βορειοανατολικής Αττικής, σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας 
Παρασκευής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 
συνελήφθησαν στις Αχαρνές, ένας 
16χρονος και ένας 35χρονος, ενώ 
αναζητούνται τρεις συνεργοί τους, 
ηλικίας 23, 30 και 39 ετών. Σε αστυ-
νομική έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε σε μάντρα αυτοκινήτων, στην 
ίδια περιοχή, βρέθηκαν και κατα-
σχέθηκαν: 29 αυτοκίνητα, 7 κινητή-
ρες αυτοκινήτων, 74 ζεύγη και 7 μο-
νές πινακίδες κυκλοφορίας, πλήθος 
εξαρτημάτων αυτοκινήτων, καταγρα-
φικό σύστημα, διάφορα έγγραφα και 
χρηματικό ποσό 600 ευρώ.
Από την έως τώρα έρευνα της ΕΛΑΣ, 
έχουν εξιχνιαστεί 84 περιπτώσεις 
κλοπών, με τη συνολική αξία των 
αφαιρεθέντων αυτοκινήτων να υπερ-
βαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
Σημειώνεται, ότι 11 από τα κλεμμένα 
αυτοκίνητα που βρέθηκαν αποδόθη-
καν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον ει-
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κιλκίς: Προφυλακίστη-
κε ο 27χρονος 
που κατηγορείται 
για τη δολοφονία 
του θείου του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την 
απολογία του στον Ανακριτή Κιλκίς, 
ο 27χρονος που κατηγορείται ότι μα-
χαίρωσε τον 63χρονο θείο του στον 
κάμπο των Μυριόφυτων.
Στην απολογία του ο κατηγορούμενος 
φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη 
του, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε προ-
μελέτη.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, 
ισχυρίστηκε ότι θόλωσε το μυαλό 
του, διότι είχε προηγηθί καβγάς με 
το θύμα, ενώ -διά του συνηγόρου 
του- υπέβαλλε αίτημα για διενέργεια 
ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. 
Ο ίδιος φέρεται να απολογήθηκε ότι 
τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει 
ψυχολογικά προβλήματα και για αυ-
τόν το λόγο επισκεπτόταν γιατρό.
Επανέλαβε, δε, όσα φέρεται να είχε 
καταθέσει στους αστυνομικούς της 
Ασφάλειας Κιλκίς -όταν τον συνέλα-
βαν- ότι η συμπεριφορά του θείου του 
ήταν «ανάρμοστη» και δημιουργούσε 
προβλήματα στην οικογένειά του.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το 
έγκλημα διαπράχθηκε το μεσημέ-
ρι της περασμένης Παρασκευής την 
ώρα που ανιψιός και θείος όργωναν 
με τα τρακτέρ τους τα χωράφια. Ο 
27χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε 
με μαχαίρι στον 63χρονο καταφέρο-
ντάς του αλλεπάλληλα χτυπήματα σε 
θώρακα, κοιλιά, χέρια και πόδια.
Αιμόφυρτος, ο 63χρονος αγρότης 
κάλεσε από το κινητό του τηλέφωνο, 
τον αδελφό του -πατέρα του 27χρο-
νου- που εκείνη την ώρα βρισκόταν 
κοντά στο συμβάν, χωρίς όμως να το 
έχει αντιληφθεί. Εκείνος προσέτρεξε 
στο σημείο και μετέφερε τον αδελφό 
του στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη 
αργά, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν 
τον θάνατό του.
Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της 
Ασφάλειας Κιλκίς εντόπισαν και συ-
νέλαβαν στα χωράφια τον 27χρονο 
που δεν είχε απομακρυνθεί από το 
σημείο, ενώ κατέσχεσαν το μαχαίρι 
με το οποίο τελέστηκε το φονικό.


