
ΣΕΛΙΔΑ       16                                      ΔΕΥΤΕΡΑ   7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 Η χ ώ 
της ΘράκηςΕπίκαιρα

Απίστευτο! 44χρονος ασθενής απείλησε 
με μαχαίρι γιατρό στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης!

Σκηνές πανικού εκτυλί-
χθηκαν την Τρίτη 01/02 
στο Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Αλεξαν-
δρούπολης, όταν ένας 
άνδρας είχε διακομισθεί 
στα ΤΕΠ και απείλησε με 
αιχμηρό αντικείμενο τον 
εφημερεύοντα γιατρό.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα 
με το e-evros.gr, ο 44χρο-

νος διεκομίσθει με ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών δηλώνοντας ότι έχει 
κάποιο πρόβλημα υγείας. Όταν 
τον πλησίασε ο γιατρός ο δράστης 
έβγαλε από τη ζώνη του παντελο-
νιού του ένα αιχμηρό αντικείμενο 
και απείλησε τον γιατρό ότι θα του 
επιτεθεί εάν δεν τον εξετάσει άμεσα.

Στη θέα αυτού του σκηνικού οι 
ασθενείς που περίμεναν στον δι-
άδρομο άρχιζαν να φωνάζουν με 
αποτέλεσμα ο δράστης να απομα-
κρυνθεί και να περιφέρεται στον 
αύλειο χώρο του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο φύλα-
κας του νοσοκομείου ειδοποίησε την 
Αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα ο 
44χρονος συνελήφθη. Ο δράστης νο-
σηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΓΝΑ.

Τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες φυλακή 
στον 23χρονο Αλβανό δολοφόνο για τα 
ευρήματα στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και τρι-
ών μηνών επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές 

Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης στον 
23χρονο φερόμενο ως δράστη της δολο-
φονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Ο 23χρονος κάθισε στο εδώλιο για πέντε αδικήματα για την 
υπόθεση που σχετίζεται με τα ευρήματα που εντόπισαν οι 
αστυνομικοί κατά την έφοδο που έκαναν την Τετάρτη (2/2) 
στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, το δικαστήριο του επέβαλε χρηματική ποι-
νή 2.200 ευρώ, καθώς και απαγόρευση παρακολούθησης 
και παρουσίας όλων των αθλητικών εκδηλώσεων για χρονι-
κό διάστημα πέντε ετών. Επίσης, ορίστηκε υποχρεωτική η 
παρουσία του δύο ώρες πριν και μετά από αθλητικές εκδη-
λώσεις που σχετίζονται με αγώνες του ΠΑΟΚ, στο αστυνο-
μικό τμήμα που βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του.

«Δεν έχω καμία σχέση με τα αντικεί-
μενα, δεν είμαι μέλος του συνδέσμου»

«Έτυχε να έχω στην κατοχή μου τα κλειδιά που ανοί-
γουν τις πόρτες του συνδέσμου. Δεν έχω καμία σχέση με 
τα αντικείμενα που βρέθηκαν». Αυτά ισχυρίστηκε, με-
ταξύ άλλων, ο 23χρονος σχετικά με τις κατηγορίες που 
τον βαραίνουν σε βαθμό πλημμελήματος, που σχετίζο-
νται με τα αντικείμενα τα οποία εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Έπειτα πρόσθεσε πως ο ίδιος είχε πρόσβαση στον χώρο και τυ-
χαία βρήκε εκεί τα κλειδιά και τα πήρε. «Δεν γνωρίζω ποιοι άλλοι 
πηγαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο. Εγώ πήγα με τους φίλους 
μου, δεν γνωρίζω επίσης ποιοι άλλοι έχουν κλειδιά, όπως δεν 
γνωρίζω ποιος μάζεψε όλα αυτά τα αντικείμενα που βρέθηκαν».

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του να έχει ανα-
σταλτικό χαρακτήρα η εκτέλεση της ποινής του.

Απολογείται τη Δευτέρα για τη δολοφονία

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος αναμένεται να απολογη-
θεί την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου, για τη δολοφο-
νία του 19χρονου Άλκη Καμπανού. Για την υπόθεση αυτή 
ασκήθηκε εις βάρος του δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο.
Σύμφωνα με αναφορά του Μέγκα ο εν λόγω κατηγορούμενος 
εμπλέκεται σε παρόμοιο περιστατικό πρίν από τρία χρόνια περί-
που στην ίσια περιοχή με τόν ίδιο τρόπο και η εκδίκαση εκείνης 
της υπόθεσης ακόμη να φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Συστυχώς για τον τόπο η δικαιοσύνη απονέμεται 
πολύ αργά δίνμοντας με αυτό τον τρόπο την αίσθη-
ση στους εγκληματίες ότι θα παραμείνουν ατιμώρητοι
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