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Επίκαιρα
Η χ ώ 
της Θράκης

Έφυγε από την ζωή ο πρώην Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Χρήστος 
Σαρτζετάκης

Σε ηλικία 92 ετών -Νοσηλευόταν 
στην Μονάδα Εντατικής Θεραπεί-
ας του Λαϊκού Νοσοκομείου από 
τις αρχές Δεκεμβρίου λόγω οξεί-
ας αναπνευστικής ανεπάρκειας

«Έφυγε» τα ξημερώματα από τη 
ζωή ο πρώην πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Χρήστος Σαρτζετάκης.
Ο πρώην Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας έφυγε στις 02:40 τα 
ξημερώματα σε ηλικία 92 ετών. 
Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, νοση-
λευόταν στην Μονάδα Εντατι-

κής Θεραπείας του Λαϊκού 
Νοσοκομείου, καθώς τα τε-
λευταία χρόνια αντιμετώπιζε 
σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Την 1η Δεκεμβρίου ο πρώην 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
είχε εισαχθεί στο Λαϊκό νο-
σοκομείο λόγω πνευμονίας 
από εισρόφηση. Στις 3 Δεκεμ-
βρίου χρειάστηκε η εισαγω-
γή του σε Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, εξαιτίας οξείας 
αναπνευστικής ανεπάρκειας.
«Την 02:40 πρωινή της 
03/02/2022, μετά από μα-
κρά νοσηλεία στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του 
ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”, κατέληξε ο 
πρώην Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας Χρήστος 
Σαρτζετάκης, γεννηθείς το 
1929, από πνευμονική ανε-
πάρκεια» ανακοίνωσε σή-
μερα το Λαϊκό Νοσοκομείο.

Βροχή οι απάτες στη Θράκη – «Μαϊμού» 
λογιστής άρπαξε 7.200 ευρώ!

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών για 
την ταυτοποίηση άγνωστου μέ-
χρι στιγμής δράστη ο οποίος την 
1-2-2022 εξαπάτησε έναν ημε-
δαπό σε περιοχή του Έβρου. 
Αναλυτικότερα, ο δράστης, προ-
σποιούμενος τον υπάλληλου λο-
γιστικού γραφείου,  επικοινώνη-
σε τηλεφωνικά με τον παθόντα 
και με διάφορες προφάσεις τον 
έπεισε να μεταφέρει από τρα-
πεζικό του λογαριασμό και 
μέσω τραπεζικής εφαρμογής, 
συνολικά το χρηματικό ποσό 
των 7.215 ευρώ.  Την προανά-
κριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης. 
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες 
των αστυνομικών Αρχών για την 
ταυτοποίηση άγνωστου μέχρι 
στιγμής δράστη, ο οποίος την 
1-2-2022 εξαπάτησε αλλοδαπή 

στην Αλεξανδρούπολη. Συγκε-
κριμένα, η παθούσα έλαβε 
μήνυμα (sms), που εμφανιζό-
ταν ως αποστολέας τράπεζα, 
το οποίο την ενημέρωνε ότι 
ο λογαριασμός της έχει ανα-
σταλεί και  εμπεριείχε σύνδε-
σμο (link), τον οποίο ακολού-
θησε, πληκτρολογώντας τους 
προσωπικούς της κωδικούς, 
με αποτέλεσμα οι δράστες να 
αφαιρέσουν από τον λογαρια-
σμό της το χρηματικό ποσό 
των 1.480 ευρώ. Την προανά-
κριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευ-
νες των αστυνομικών Αρχών 
για την ταυτοποίηση άγνωστου 
μέχρι στιγμής δράστη ο οποί-
ος την 1-2-2022 εξαπάτησε 
στην Κομοτηνή έναν ημεδα-
πό. Αναλυτικότερα, ο δράστης, 
προσποιούμενος τον λογιστή, 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με 
τον παθόντα και με διάφορες 
προφάσεις κατάφερε να απο-
σπάσει τραπεζικά του στοιχεία 
και να αποκτήσει πρόσβαση 
στον τραπεζικό του λογαρια-
σμό αφαιρώντας το χρημα-
τικό ποσό των  3.000 ευρώ. 
Την προανάκριση ενεργεί το 
Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής. 

Δεν εντοπίστηκε προς το παρόν 
αφρικανική πανώλη στην Ξάνθη

Όπως αναφέρει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σταυρούπολης, "στα 
πλαίσια ενεργητικής πρόληψης και επιτήρησης  τής Αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σταυρούπολης Ξάν-
θης έχει προβεί σε συλλογή δειγμάτων από αγριόχοιρους στην ευ-
ρύτερη περιοχή ευθύνης τού με συμμετοχή  κυνηγετικών ομάδων.
Μέχρι στιγμής έχουν συλλεχθεί 14 δείγματα περί-
που και έχουν παραδοθεί στο αρμόδιο τμήμα Κτη-
νιατρικής υπηρεσίας αποστέλλοντας τα για έλεγχο.

Τα δείγματα ελήφθησαν από διαφορετικές τοπο-
θεσίες και από διάφορες ηλικιακές ομάδες ζώων.

Τα αποτελέσματα από τα πρώτα δείγματα είναι ΑΡΝΗΤΙΚΑ.

Θα συνεχιστεί και στο επόμενο διάστημα η συλλογή και άλλων 
δειγμάτων, και εάν απαιτηθεί θα ενεργοποιηθεί και το Συνερ-
γείο Δίωξης αγριόχοιρων του Κυνηγετικού Συλλόγου Σταυρού-
πολης όπως αυτό έχει συσταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε  τις κυνηγετικές ομάδες Πα-
σχαλιάς- Καρυοφύτου και Καλλιθέας για την συμμε-
τοχή τούς στην όλη προσπάθεια συλλογής δειγμάτων.

Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου και όχι αυτός που θέλουν 
οι άλλοι.
Κακός είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να ντροπιάζει 
τους άλλους.
Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος

Γνωμικά και σοφίες

Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη.
Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, Ποιητής, Νόμπελ 1979

Οι άνθρωποι ποτέ δεν λένε τόσα ψέματα, όσα μετά το κυ-
νήγι, στη διάρκεια του πολέμου και πριν τις εκλογές.
Όττο Φον Μπίσμαρκ, 1815-1898, Γερμανός καγκελάριος

Είναι διγαμία ν’ αγαπάς και να ονειρεύεσαι.
Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, Ποιητής, Νόμπελ 1979  
(ΣΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ)

Ο χρόνος άπαντα τοίσιν ύστερον φράσει. Λάλος 
γαρ ούτος ουκ ερωτώσιν λέγει.
– Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις. Είναι 
πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν τις ερω-
τήσεις.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός 


