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Κατάπιε γεωργικό φάρμακο για να αυ-
τοκτονήσει, σώθηκε από τους 
γιατρούς

Αγρότης 35 ετών σε απομακρυσμένο χωριό 
του Πηλίου κατάπιε σήμερα το μεσημέρι γε-
ωργικό φάρμακο για να αυτοκτονήσει, σύμ-
φωνα με αποκλειστικές πληροφορίες.

Στην αποθήκη του σπιτιού του κατανάλωσε το 
φάρμακο στις 12.30 το μεσημέρι και δύο ώρες 
αργότερα πήγε στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, 
τρέμοντας και φωνάζοντας πως δεν θέλει να 
ζει. Ήταν σε κατάσταση σοκ και η ζωή του σε 
άμεσο κίνδυνο. Εξήγησε με κόπο στους για-
τρούς πως πήρε δύο κουταλιές από το φάρ-
μακο και αμέσως έγινε πλύση στομάχου , ενώ 
προσπάθησαν να τον σταθεροποιήσουν. 
Το Κέντρο Υγείας δεν είχε βάρδια ασθενοφό-
ρου εκείνη την ώρα καθώς οι ελλείψεις είναι 
μεγάλες και ακάλυπτες, γι αυτό και κλήθη-
κε μονάδα του ΕΚΑΒ από τον Βόλο, η οποία 
έφτασε στη Ζαγορά στις 4 το απόγευμα. 
Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο 
και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά , έχει 
σταθερή κλινική εικόνα.

Ηχώ της Θράκης

Συνελήφθησαν 5 διακινητές οι οποίοι 
προωθούσαν στο εσωτερικό της χώ-
ρας, σε τέσσερις διαφορετικές περι-

πτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες

Συνελήφθησαν χθες και την 24 και 25-5-
2022, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας Ροδόπης, Δράμας και Αλεξαν-
δρούπολης, πέντε (5) αλλοδαποί διακινητές, 
οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώ-
ρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, 
μη νόμιμους μετανάστες

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες 
το πρωί στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής – 
Ξάνθης, αστυνομικοί της Ειδικής Επιχειρη-
σιακής Ομάδας Επέμβασης του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου συνέλαβαν τον 
έναν διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυ-
τοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 
πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες

Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, 
στην επαρχιακή οδό Δράμας – Ξάνθης, αστυ-
νομικοί της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομά-
δας Επέμβασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δράμας, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινη-
τή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυ-
τοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην 
ενδοχώρα τρεις (3) μη νόμιμους μετανάστες

Στην τρίτη περίπτωση, χθες το πρωί, στην 
Εγνατία Οδό Κήπων – Αλεξανδρούπολης, 
αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Φερών σε συνεργασία με αστυνο-
μικούς της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομά-
δας Επέμβασης της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αλεξανδρούπολης εντόπισαν έναν αλλοδαπό 
διακινητή να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο (ρυ-
μουλκό μετά ρυμουλκούμενου), και κατά 
τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν 
με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης 
καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνι-
ακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι είχε απο-
κρύψει στο ρυμουλκούμενο τριάντα εννέα 
(39) μη νόμιμους μετανάστες, μεταφέροντας 
τους με αυτό τον τρόπο παράνομα στο εσω-
τερικό της χώρας.

Στην τέταρτη περίπτωση, σήμερα το πρωί 
στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, 
αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύ-
λαξης Ιάσμου συνέλαβαν άλλους δύο αλ-
λοδαπούς δράστες, διότι τους εντόπισαν να 
οδηγούν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και να μετα-
φέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 
οκτώ (8) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τέσσερα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα 
και ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο.

ν προανάκριση για τις υποθέσεις ενεργούν 
το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ρο-
δόπης, Κάτω Νευροκοπίου Δράμας και Φε-
ρών Αλεξανδρούπολης.

Ευχές από τον Αντιπεριφειάρ-
χη Ξάνθης Κ. Κουρτίδη για 
τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Με ανακοίνωση του ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ξάνθης Κ. Κουρτίδης εύχε-
ται στους μαθητές

της Ξάνθης που συμμετέχουν στις Πα-
νελλαδικές Εξετάσεις.

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδι-
κών εξετάσεων, θα ήθελα να ευχηθώ 
σε
όλους τους υποψηφίους καλή επιτυ-
χία, να εκπληρώσουν τους στόχους 
τους
και να κάνουν κάθε όνειρο τους πραγ-
ματικότητα.

Η συμμετοχή σας στις εξετάσεις αναμ-
φίβολα είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την
επαγγελματική σας σταδιοδρομία, σε 
καμία όμως περίπτωση δεν είναι αυτή
που την καθορίζει. Για τον λόγο αυτό 
με ψυχραιμία, ηρεμία και πίστη στον
εαυτό σας οι προσπάθειες και οι θυσί-
ες που κάνατε όλο αυτό το διάστημα 
θα
καρποφορήσουν.

Στο δύσκολο αυτό έργο, θα ήθελα να 
συγχαρώ τους γονείς αλλά και το

εκπαιδευτικό προσωπικό που στάθη-
καν αρωγοί των προσπαθειών σας και
βήμα βήμα σας οδήγησαν να επιτύχε-
τε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας. Οι
σκέψεις μας και οι ευχές μας θα είναι 
δίπλα σας.

Δίκη-γυναικοκτονία 
Τζεβριέ: Ισόβια στον σύζυγο 
της 29χρονης -«Όλοι δέρνου-

με τις γυναίκες μας», είπε 
μάρτυρας

Ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη, η δίκη για τη 
γυναικοκτονία της 29χρονης Τζεβριέ, καθώς 
επιβλήθηκαν ισόβια στον 31χρονο συζυγο-
κτόνο.

Συγκεκριμένα, ισόβια επιβλήθηκαν χθες στον 
31χρονο συζυγοκτόνο της 29χρονης Τζεβριέ, που 
την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου. Η δίκη διήρκεσε 
10-11 ώρες και η έδρα δεν δέχθηκε κανένα ελα-
φρυντικό περί πρότερου εντίμου βίου του κατη-
γορούμενου συζύγου της, ο οποίος στην απολογία 
του ισχυρίσθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια 
αλκοόλ, ενώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσι-
ών.

Μάρτυρας στη δίκη είπε ότι, «όλοι τις δέρνουμε 
τις γυναίκες μας»

Αίσθηση προκάλεσαν όσα ακούστηκαν μέσα στην 
αίθουσα του δικαστηρίου από μάρτυρα υπερά-
σπισης του 31χρονου συζύγου. Όπως είπε στην 
ΕΡΤ η δικηγόρος της οικογένειας της 29χρονης 
Τζεβριέ, Ανθούλα Ανάσογλου, ο μάρτυρας, θείος 
του κατηγορούμενου, είπε ότι, «όλοι τις δέρνουμε 
τις γυναίκες μας, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το 
δάκτυλό μας» και συνέχισε λέγοντας «δεν είπαμε 
να τις σκοτώσουμε αλλά εννοείται ότι τις δέρνου-
με», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προ-
έδρου.
Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στις 9-12-22 -Η 
29χρονη εξέπνευσε στο νοσοκομείο
Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 
του 2021, όταν η νεαρή κοπέλα εξέπνευσε στο νο-
σοκομείο της Αλεξανδρούπολης, τέσσερις μέρες 
μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον 31χρονο 
σύζυγο της. Ο κατηγορούμενος φέρεται να την 
χτύπησε και με καθυστέρηση ωρών να την μετέ-
φερε στο νοσοκομείο, όπου ανέφερε ότι η 29χρο-
νη έπεσε από την σκάλα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα 
έφυγε από τη ζωή και άφησε πίσω της τρία μι-
κρά παιδιά. Τα χτυπήματα που της κατάφερε ο 
σύζυγός της, φαίνεται πως ήταν τόσο σοβαρά που 
προκάλεσαν ρήξη σπλήνας και ήπατος. Αίσθη-
ση προκάλεσαν τα λόγια του γιατρού του ΠΓΝΑ 
Μιχαήλ Καρανίκα ο οποίος και χειρούργησε την 
άτυχη Τζεβριέ , λέγοντας ότι στα 25 χρόνια της 
επαγγελματικής του πορείας δεν είχε συναντήσει 
τέτοια κατάσταση σε ήπαρ ανθρώπου


