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Θάσος: Τροχαίο ατύχημα με 
ανατροπή οχήματος μετά από 

σύγκρουση

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 
11:00 το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουνίου στην 
εθνική οδό Μαριών – Λιμεναρίων στη Θάσο 
μετά τη σύγκρουση δυο οχημάτων, με αποτέ-
λεσμα την ανατροπή του ενός οχήματος. Στο 
ατύχημα ενεπλάκησαν οι οδηγοί των οχημά-
των, ένα με ελληνικές κι ένα βουλγαρικές πι-
νακίδες.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία η οποία έκανε 
αλκοτέστ στους οδηγούς.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σάλπη: Νεκρός μη νό-
μιμος μετανάστης σε 
τροχαίο

Ένας μη νόμιμος μετανάστης έχασε τη ζωή 
του, μετά από τροχαίο σήμερα πρωινές ώρες, 
κοντά στον οικισμό Σάλπη προς Ίασμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Χ” λίγο 
πριν τις 7 το πρωί αστυνομικοί έκαναν σήμα 
στάσης σε όχημα 4×4 έξω από τη Σάλπη. Ο 
οδηγός δεν πειθάρχησε κι άρχισε επικίνδυ-
νους ελιγμούς προκειμένου να αποφύγει τη 
σύλληψη. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το 
όχημα εξετράπη της πορείας του και ντερα-
πάρισε εκτός δρόμου.

Στο σημείο επενέβη η ΕΛΑΣ, διαπιστώνοντας 
πως το όχημα ήταν φορτωμένο με 16 μετα-
νάστες. Όλοι τους τραυματίστηκαν, μερικοί 
σοβαρά κι ένας κατέληξε στο Νοσοκομείο, 
όπου μεταφέρθηκαν με ΕΚΑΒ. Από το τρο-
χαίο τραυματίστηκε κι ο αλλοδαπός διακινη-
τής.

Το θανατηφόρο τροχαίο προστίθεται στη λί-
στα τραγωδιών που έχουν καταγραφεί τα τε-
λευταία χρόνια στην περιοχή μας σχετικά με 
το μεταναστευτικό.

Βόλος: Εκλεψε την αδελφή 
του για να παίξει τζόγο -Θα 
οδηγηθεί στη φυλακή

Στη φυλακή θα οδηγηθεί ένας 39χρονος 
μόλις συλληφθεί καθώς καταδικάστηκε 
από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βό-
λου σε 18 μήνες χωρίς αναστολή εκτέ-
λεσης της απόφασης, γιατί έκλεψε την 
αδελφή του. Το περιστατικό σημειώθηκε 
τον Ιούλιο του 2020.
“Ήμασταν στο εξοχικό μας και είχα πάει 
για μπάνιο. Όταν γύρισα δεν βρήκα το 
πορτοφόλι και την κάρτα μου, τα οποία 
αναζήτησα για να πληρώσω υποχρεώ-
σεις”, είπε το θύμα στο δικαστήριο.
Από το πορτοφόλι της 48χρονης έλειπαν 
750 ευρώ και η κάρτα της από την οποία 
ο αδελφός της έκανε χρήση 740 ευρώ 
σε “καζίνο” του ΟΠΑΠ. Τα χρήματα που 
παίχτηκαν στο καζίνο με την χρεωστική 
επιστράφηκαν από την τράπεζα στο θύμα 
καθώς διαπιστώθηκε πως δεν έλαβε ενη-
μέρωση στο κινητό της για την χρήση της 
κάρτας παρότι είχε ενεργοποιήσει την 
υπηρεσία. Ο αδελφός της απουσίαζε από 
την δίκη και μόλις συλληφθεί θα οδηγη-
θεί στη φυλακή.
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Στο πλαίσιο ειδικών δράσεων για την κατα-
πολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης συνελήφθησαν πέντε (5) άτομα  

Κατά τη διάρκεια των δράσεων κατασχέθη-
καν μεταξύ άλλων πάνω από 850 γραμμά-
ρια κατεργασμένης κάνναβης, πάνω από 600 
γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικρο-
ποσότητες κοκαΐνης, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές 
ακριβείας, 1 αεροβόλο πιστόλι και φυσίγγια  

Συνελήφθησαν χθες (7-6-2022) το μεσημέρι, 

στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο 
ειδικών δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης 
των ναρκωτικών από αστυνομικούς των Διευθύνσε-
ων Αστυνομίας Καβάλας και Αλεξανδρούπολης,  τέσ-
σερις ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των 
οποίων σχηματίσθηκαν τρεις ξεχωριστές δικογραφί-
ες για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και 
για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί 
όπλων κατά περίπτωση.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, στην Καβάλα 
αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας στο 
πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης συνέ-
λαβαν έναν αλλοδαπό και δύο ημεδαπούς, που δρα-
στηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην 
Καβάλα καθώς και έναν ακόμη ημεδαπό για κατοχή 
ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, προηγήθηκαν εμπεριστατωμένες 
έρευνες των αστυνομικών από τις οποίες προέκυψε 
ότι οι δύο από τους δράστες (ο αλλοδαπός και ένας 
ημεδαπός) ενώθηκαν και δημιούργησαν δομημένη 
εγκληματική συμμορία, με άμεσο συνεργό τους τον 
τρίτο ημεδαπό με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών σε 
περιοχές της Καβάλας.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι κατ΄εντολή του αλ-
λοδαπού δράστη, ο ένας ημεδαπός αναλάμβανε τη με-
ταφορά των ναρκωτικών χρησιμοποιώντας δίκυκλη 
μοτοσικλέτα καθώς και την αποθήκευσή τους, ενώ 
μαζί με τον τρίτο δράστη διακινούσαν τις ναρκωτικές 
ουσίες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν στις οικί-
ες των δραστών και κατασχέθηκαν:

2 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνο-
λικού βάρους 346,8 γραμμαρίων
2 νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης
3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
Κατασχέθηκαν επίσης πέντε (5) κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευ-
νών οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ακόμη ημεδαπό, 
καθόσον εντόπισαν σε αποθήκη του, σε αγροτική περι-
οχή των Σερρών, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης 
βάρους 168 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί 
από την συμμορία.

Στη δεύτερη περίπτωση, στην Καβάλα οι παραπάνω 
αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ημεδαπό δράστη, διότι 
κατείχε στην οικία του τρεις νάιλον συσκευασίες με 
ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 44,4 γραμ-
μαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Στην τρίτη περίπτωση, από αστυνομικούς της Υποδι-
εύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης σχηματίσθη-
κε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού για παραβάσεις 
του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων, καθόσον 
σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή 
του αστυνομικού σκύλου «JACK» σε οικίες που διαμέ-
νει ο δράστης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συ-
νολικού βάρους 880,95 γραμμαρίων
2 νάιλον συσκευασίες, 4 βαζάκια και 1 φιαλίδιο με 
ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 55,2 γραμ-
μαρίων
1 συσκευασία με μικροποσότητα κοκαΐνης
1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
1 αεροβόλο πιστόλι
1 μαχαίρι
5 φυσίγγια
3 μεταλλικές αμπούλες αερίου
1 νάιλον συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια
1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης αναμεμειγμένο με κα-
πνό
1 κινητό τηλέφωνο
Την προανάκριση ενεργούν το Τμήμα Ασφά-
λειας Καβάλας και η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Αλεξανδρούπολης.


