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Ελλάδα
Η χ ώ 
της Θράκης

ΣΕΡΡΕΣ: ΕΚΛΕΨΑΝ 90.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗ-
ΚΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τρεις άντρες αγόρασαν 
αυτοκίνητο με κλεμμένα 
χρήματα, που είχαν αφαι-
ρέσει από αποθήκη στις 
Σέρρες. Το αυτοκίνητο 
το μεταβίβασαν σε άλλον 
άντρα, σε βάρος του οποίου 
σχηματίσθηκε δικογραφία 
για αποδοχή και διάθεση 
προϊόντων εγκλήματος.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από 
την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Σερρών και σχηματίσθηκε δι-

κογραφία σε βάρος των  τριών αντρών.

Οι δράστες τις πρώτες βραδινές 
ώρες της 4ης Δεκεμβρίου  διέρρη-
ξαν την αποθήκη που ανήκει σε 
μια γυναίκα και αφαίρεσαν το χρη-
ματικό ποσό των 90.000 ευρώ και 
κοσμήματα αξίας 35.000 ευρώ.

Μέρος των χρημάτων που απέ-
σπασαν χρησιμοποιήθηκε για 
την αγορά αυτοκινήτου το οποίο 
μεταβίβασαν σε άλλο άτομο.

Αυτός είναι ο σάτυρος ιερέας στα Κάτω 
Πατήσια

α στοιχεία δημοσιοποίησε η Αστυνομία 
– Σε βάρος του ιερέα ασκήθηκε ποινική 
δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, 
γενετήσια πράξη με ανήλικο – Πώς «ψά-
ρευε» κορίτσια μέσω Facebook – Τι απο-
καλύπτει η δικογραφία για τους βιασμούς
Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την 
Αστυνομία, κατόπιν σχετικής Διάταξης 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 
τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες 
καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη 
σε βάρος του ιερέα, ο οποίος συνελήφθη 
στις 20 Ιανουαρίου από αστυνομικούς 
της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλί-
κων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βι-
ασμό κατ’ εξακολούθηση, γενετήσια πράξη με 
ανήλικο συμπληρώσαντος τα 14 έτη κατ’ εξα-
κολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου συμπλη-
ρώσαντος τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση και 
πορνογραφία ανηλίκων (προμήθεια και κα-
τοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας) μέσω 
πληροφοριακών συστημάτων, η παραγωγή του 
οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανη-
λίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος.
Πρόκειται για τον:
1. ΒΕΡΛΕΚΗ Στέφανο του Ηρακλή και της 
Μαυρικίας, γεννηθέντα την 20-4-1985 
στην Άρτα

Τροχαίο ατύχημα στην Ξάνθη, στον δρόμο προς το 8ο χλμ

Τροχαίο ατύχημα με ένα ΙΧ αυτοκίνητο να εκτρέπεται της πο-
ρείας του και να καταλήγει εκτός του οδοστρώματος σημειώθηκε 
την Τετάρτη, 02/02, στην Ξάνθη, στον δρόμο προς το 8ο χλμ για 

Σταυρούπολη. 
Για τη ρυμούλκηση του οχήματος που εξετράπη της πορείας του 
ζητήθηκε η συνδρομή της οδικής βοήθειας. 

Την ίδια στιγμή στην ορεινή ζώνη καταγράφεται από νωρίς το 
πρωί έντονη χιονόπτωση σε αρκετούς οικισμούς και κρίνεται απα-
ραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κυρίως σε περιοχές 
κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 


