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Θεσσαλονίκη: 
Συνελήφθη 20χρονος 
για κορονοπάρτι με 
πάνω από 10 άτομα

Ένας 20χρονος συνελήφθη, το βράδυ 
της Κυριακής (21/3) , επειδή διορ-
γάνωσε πάρτι σε μισθωμένη μονοκα-
τοικία στην Επανομή Θεσσαλονίκης, 
αγνοώντας τα περιοριστικά μέτρα για 
την ανάσχεση της υγειονομικής κρί-
σης. Αστυνομικοί κλήθηκαν στο ση-
μείο για έλεγχο ύστερα από καταγγε-
λία και, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, 
εκτός από τη σύλληψη επέβαλαν στον 
νεαρό διοργανωτή πρόστιμο 3000 
ευρώ, ενώ πρόστιμα 300 ευρώ βεβαι-
ώθηκαν και σε τέσσερις συμμετέχο-
ντες. Στο πάρτι φαίνεται πως συμμε-
τείχαν περισσότερα από δέκα άτομα, 
πολλά από τα οποία όμως κατάφεραν 
να διαφύγουν, όταν αντιλήφθηκαν 
την παρουσία της αστυνομίας.

Κρήτη: Κρούσματα 
κορονοϊού σε πλοίο του 
Πολεμικού Ναυτικού - 
Κοινωνία

Ανησυχία επικρατεί τα τελευταία 
24ωρα στην Κρήτη λόγω οκτώ κρου-
σμάτων κορονοϊού που βρέθηκαν σε 
πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, το 
οποίο έδεσε στη Ναυτική Βάση του 
Κάβο Σίδερο ανατολικά της Σητείας.
Όπως αναφέρει το Creta24.gr, δύο 
μέλη του πληρώματος παρουσία-
σαν συμπτώματα και μεταφέρθηκαν 
στο Νοσοκομείο Σητείας όπου δια-
πιστώθηκε πως είναι θετικοί στην 
Covid-19, με τον έναν από αυτούς να 
έχει παραμείνει για νοσηλεία.
Ακολούθησαν rapid tests σε όλα τα 
μέλη του πληρώματος του πολεμικού 
πλοίου και βρέθηκαν έξι ακόμα άτο-
μα θετικά στον ιό, χωρίς όμως να πα-
ρουσιάζουν συμπτώματα.
Αμέσως το σύνολο των μελών του 
πληρώματος του πλοίου τέθηκε σε 
καραντίνα ενώ σε καραντίνα έχουν 
μπει και μέλη της Ναυτικής Βάσης 
που είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους.
Η ανησυχία είναι έντονη πάντως 
στη Σητεία και ιδιαίτερα στο Παλαί-
καστρο καθώς μέλη του πληρώμα-
τος είχαν βγει από το πλοίο για να 
κάνουν τις απαραίτητες προμήθειες 
για το πλοίο.

Σε εξέλιξη οι εμβολια-
σμοί στο Άγιον Όρος

Σε εξέλιξη βρί-
σκεται η διαδι-
κασία εμβολια-
σμού μοναχών 
και κοσμικών 
εργαζομένων 
στο Άγιον Όρος.
Όπως έγινε γνω-
στό, οι πρώτες 120 δόσεις του εμβο-
λίου (Pfizer-BioNTech) χρησιμοποι-
ήθηκαν ήδη και αναμένονται εντός 
του Απριλίου και άλλες με στόχο να 
έχουν εμβολιαστεί στο επόμενο διά-
στημα και πολλά άλλα μέλη της μονα-
στικής πολιτείας. Το σχετικό ενδια-
φέρον καταγράφεται αυξημένο στους 
αγιορείτες που σπεύδουν να εμβολι-
αστούν στο Κέντρο Υγείας Καρυών, 
από μονές, σκήτες και κελιά.
Δεκάδες κρούσματα καταγράφηκαν 
στο Άγιον Ορος όπου τουλάχιστον 
τέσσερις μοναχοί έχασαν τη ζωή τους 
και πολλοί άλλοι νοσηλεύτηκαν στην 
Θεσσαλονίκη.
Για την αποτροπή περαιτέρω «εισβο-
λής» του ιού οι αγιορείτικες αρχές 
έκλεισαν τις πύλες της χερσονήσου 
του Άθω και οι μοναχοί ή οι εργα-
ζόμενοι που μετακινούνται προς και 
από αυτήν υποβάλλονται σε τεστ τα-
χείας διάγνωσης.

Κολωνός: Συνελή-
φθησαν 16χρονος και 
18χρονος για απόπειρα 
εμπρηστικής επίθεσης

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν 
μπει ένας 16χρονος και ένας 18χρο-
νος, που συνελήφθησαν στην περιο-
χή του Κολωνού μετά από προσπά-
θεια εμπρηστικής επίθεσης σε ένα ΙΧ 
αυτοκίνητο.
Αρχικά τα δύο άτομα έγιναν αντιλη-
πτά από μια ομάδα ΔΙ.ΑΣ., την ώρα 
που, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν 
σπάσει το παρμπρίζ ενός αυτοκινή-
του, είχαν πετάξει στο εσωτερικό εύ-
φλεκτο υγρό και προσπαθούσαν να 
βάλουν φωτιά.
Δύο νεαροί συνελήφθησαν τελικά 
και όπως διαπίστωσαν στη ΓΑΔΑ 
όταν μεταφέρθηκαν, και οι δύο είχαν 
απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές 
– ο ένας για μολότοφ και ο δεύτερος 
είχε προσαχθεί μετά από επεισόδια.
Οι Αρχές τοποθετούν και τα δύο άτο-
μα στον αντιεξουσιαστικό χώρο και 
σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Η έρευνα, όμως, των Αρχών ασφα-
λείας δεν σταματά εδώ, καθώς θα εξε-
ταστούν σχέσεις και επαφές των δύο 
συλληφθέντων ενώ πεδίο έρευνας 
αποτελεί και το ενδεχόμενο εμπλοκής 
και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Εξαπάτησαν και 
εκβίαζαν επιχειρηματία

Θύμα εκβίασης και απάτης έπεσε 
40χρονος επιχειρηματίας στη Θεσσα-
λονίκη, από τον οποίο πέντε άτομα, με 
διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα, 
κατηγορούνται ότι απέσπασαν, τμημα-
τικά, 279.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, μεταξύ 
των κατηγορουμένων είναι δύο άτομα 
που συνδέονταν φιλικά με τον παθό-
ντα και φέρονται ως «πρωταγωνιστές» 
της υπόθεσης. Όπως έγινε γνωστό, σε 
διάστημα περίπου δύο ετών, κατά την 
περίοδο 2018-2020, οι δράστες τον 
εξαπάτησαν αποσπώντας εκβιαστικά, 
ακόμη και με απειλές, διάφορα χρη-
ματικά ποσά, είτε ενόψει υποτιθέμενης 
συμμετοχής του σε παράνομη διακίνη-
ση λαθραίων τσιγάρων, είτε «πουλώ-
ντας» προστασία στο μαγαζί του, αφού 
πρώτα προκάλεσαν φθορές σ’ αυτό, 
είτε για την απελευθέρωση ενός εκ των 
κατηγορούμενων φίλων του που δή-
θεν είχε πέσει θύμα απαγωγής. Όταν 
το θύμα, που δραστηριοποιείται στην 
εστίαση, απευθύνθηκε στην αστυνομία 
καταγγέλλοντας τις εις βάρος του απά-
τες, ακολούθησε έρευνα των αστυνομι-
κών της δίωξης εκβιαστών Θεσσαλονί-
κης και ταυτοποίηση των δραστών.

Θεσσαλονίκη: 38χρο-
νος προσποιούνταν τον 
αστυνομικό και βίασε 
τρεις γυναίκες

Ένας 38χρονος συνελήφθη στη Θεσ-
σαλονίκη, κατηγορούμενος ότι βία-
σε τρεις γυναίκες, προσποιούμενος 
προηγουμένως ότι είναι αστυνομικός. 
Με την υποτιθέμενη αυτή ιδιότητα 
προσέγγισε, σύμφωνα με όσα ανα-
κοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα θύματά του και 
τα υποχρέωνε να επιβιβαστούν στο 
αυτοκίνητό του με το πρόσχημα της 
διενέργειας ελέγχου. Στη συνέχεια, 
οδηγούσε τις γυναίκες είτε σε έρημες 
περιοχές ή σε σπίτι όπου φέρεται να 
τις βίαζε.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλή-
ματος και Εμπορίας Ανθρώπων Θεσ-
σαλονίκης, έφτασαν στα ίχνη του 
ύστερα από καταγγελίες που έγιναν τις 
τελευταίες μέρες. Η φερόμενη δράση 
του έλαβε χώρα το διάστημα από 15 
έως 20 Μαρτίου, όταν με τον παραπά-
νω τρόπο βίασε αρχικά δύο γυναίκες, 
τις οποίες προσέγγισε στην περιοχή 
των Γιαννιτσών -εκ των οποίων η μία 
εκδιδόμενη- και ακολούθησε τρίτος 
βιασμός γυναίκας, αυτή τη φορά στην 
περιοχή των Συκεών.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σε 
κάποιες περιπτώσεις ο 38χρονος άρ-
παξε χρήματα αλλά και ένα κινητό τη-
λέφωνο από τα θύματά του. Εις βάρος 
του σχηματίσθηκε δικογραφία για βι-
ασμό, αντιποίηση Αρχής, ληστεία και 
παράβαση του νόμου περί όπλων.
Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο κατη-
γορούμενος είναι σεσημασμένος για 
δολοφονία, η οποία διαπράχθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2010 στη Θεσσαλονί-
κη. Πρόκειται για τον φόνο 58χρονου 
ψυχιάτρου, υπόθεση για την οποία 
είχε καταδικαστεί μαζί με την κουβα-
νικής καταγωγής αρραβωνιαστικιά 
του, που ήταν πρώην σύζυγος του θύ-
ματος.
Το ζευγάρι είχε τιμωρηθεί από το 
Εφετείο σε ισόβια κάθειρξη, αλλά 
προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, με το 
σκεπτικό ότι έπρεπε να τους αναγνω-
ριστεί ελαφρυντικό. Η προσφυγή έγι-
νε δεκτή από το ανώτατο ακυρωτικό 
δικαστήριο, με αποτέλεσμα η υπόθε-
ση να επιστρέψει στο Εφετείο, μόνο 
όμως ως προς το σκέλος της χορήγη-
σης ελαφρυντικού, το οποίο τελικώς 
δόθηκε και τα ισόβια μετατράπηκαν 
σε κάθειρξη 15 ετών. Ύστερα από την 
εξέλιξη αυτή, το ζεύγος των κατηγο-
ρουμένων αποφυλακίστηκε με όρους 
τον περασμένο Φεβρουάριο.

Συνελήφθη ο 38χρονος 
που σκότωσε με τόξο 
σκύλο στην Πετρούπολη

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ένας 
38χρονος που κατηγορείται ότι είχε 
σκοτώσει με τόξο ένα σκύλο ράτσας 
πιτ μπουλ, στην αυλή του σπιτιού στην 
Πετρούπολη τον περασμένο Φεβρου-
άριο.Η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής 
μετά από συνεχείς έρευνες κατάφερε 
να φτάσει στα ίχνη του δράστη και να 
τον συλλάβει. Στο σπίτι του βρήκαν τα 
ρούχα που φορούσε την ημέρα που 
σκότωσε τον σκύλο καθώς και το πο-
δήλατο που χρησιμοποίησε για την 
επόπτευση του σημείου που βρισκόταν 
το σπίτι. Ο δράστης είχε προσπαθήσει 
άλλες δύο φορές να σκοτώσει τον σκύ-
λο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το 
πιτ μπουλ τον Απρίλιο του 2020 είχε 
επιτεθεί και σκοτώσει τον σκύλο του 
38χρονου κατά τη διάρκεια βόλτας και 
εκείνος είχε αποφασίσει να εκδικη-
θεί. Ο 38χρονος παρουσιάστηκε στο 
δικαστήριο από όπου αφέθηκε ελεύ-
θερος με περιοριστικούς όρους και 
απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ενώ 
η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της 
δικαστικής οδού. Το τόξο του δράστη 
είχε βρει τον σκύλο 2 χιλιοστά μόλις 
δεξιά από την καρδιά, τραυματίζοντάς 
τον πολύ σοβαρά. To ζώο νοσηλεύ-
τηκε στο Αττικό Νοσοκομείο Ζώων, 
όπου πραγματοποιήθηκε πολύωρο 
χειρουργείο, αλλά τελικά δεν κατάφε-
ρε να μείνει στη ζωή.


