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Σπίτι στον Πειραιά είχε 
μετατραπεί σε φυτώριο 
καλλιέργειας κάνναβης

Σε φυτώριο καλλιέργειας κάνναβης 
φέρεται να μετέτρεψε το σπίτι που 
ενοικίαζε ένας 40χρονος άνδρας 
στον Πειραιά, με την Ελληνική Αστυ-
νομία να έχει εξαπολύσει ανθρωπο-
κυνηγητό για τον εντοπισμό του.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνι-
κή Αστυνομία, την Κυριακή (14/5) 
εντοπίστηκε πλήρως οργανωμένο 
και εξοπλισμένο εργαστήριο-φυτώ-
ριο, υδροπονικής καλλιέργειας δεν-
δρυλλίων κάνναβης, στον Πειραιά.
Ο κάτοχος του φυτωρίου, ένας 
40χρονος Έλληνας, έχει ήδη ταυτο-
ποιηθεί και αναζητείται 40χρονος, 
ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δι-
κογραφία για παράβαση της νομοθε-
σίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Το φυτώριο καλλιέργειας δενδρυλ-
λίων κάνναβης διά της υδροπονικής 
μεθόδου, καθώς και ο απαραίτητος 
εξοπλισμός υποστήριξης της καλλι-
έργειας, εντοπίστηκε στο πλαίσιο δι-
ερεύνησης πληροφοριών που είχαν 
οι αρχές για καλλιέργεια και διακί-
νηση ναρκωτικών από τον κατηγο-
ρούμενο στην περιοχή του Πειραιά.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν:
40 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονι-
κής καλλιέργειας,
50,6 γραμμ. κάνναβης,
πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου 
καλλιέργειας κάνναβης και
πλαστικός τρίφτης.

Νεκρή η 75χρονη που 
είχε εξαφανιστεί στην 
Τέλενδο

Νεκρή βρέθηκε τη Δευτέρα (15/5) 
η 75χρονη Βρετανίδα που είχε εξα-
φανιστεί στις 30 Απρίλη σε δύσβα-
τη περιοχή στην Αγία Τριάδα, στην 
Τέλενδο  .
Η 75χρονη γυναίκα βρέθηκε στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κά-
λυμνο, με τον σύζυγό της για διακο-
πές, όταν την παραμονή της Πρω-
τομαγιάς μετέβη στην Τέλενδο για 
πεζοπορία και αναρρίχηση, σύμφω-
να με την ΕΡΤ.
Ωστόσο, επειδή αντιμετώπιζε πρό-
βλημα υγείας, κάθισε σε ένα εστια-
τόριο στο λιμάνι, όσο ο σύζυγός της 
με τον φίλο του θα έκαναν αναρρί-
χηση. Όταν όμως εκείνοι επέστρε-
ψαν, τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν.
Στις επιχειρήσεις εντοπισμού της 
συνέβαλαν εθελοντές και δυνάμεις 
του λιμενικού, ενώ στην ανάσυρση 
της σορούς της συνέβαλαν και δυνά-
μεις της ΕΜΑΚ.

Στη φυλακή 55χρονος 
για ασελγείς πράξεις σε 
βάρος τριών ανήλικων 
κοριτσιών

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος 
μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 
7 ετών και 4 μηνών από το Μικτό 
Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για 
ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικων 
κοριτσιών.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2018 
στις Σέρρες, όταν οι παθούσες (ηλι-
κίας 12 και 13 ετών) αποκάλυψαν 
στους γονείς τους όσα είχαν βιώσει. 
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κα-
ταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν 
κατά το προηγούμενο έτος, στο κα-
τάστημα ψιλικών που διατηρούσε ο 
55χρονος.
Ο ίδιος φέρεται να είχε συχνή επι-
κοινωνία με τα ανήλικα κορίτσια, 
μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοι-
νωνικής δικτύωσης, κάνοντας διά-
φορα κοπλιμέντα για την εμφάνισή 
τους.
Στην απολογία του αρνήθηκε τις 
κατηγορίες και δήλωσε άγνοια για 
όσα τού καταλογίζονται. «Ζητώ συγ-
γνώμη από τα κορίτσια και τις μά-
νες τους. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς 
έγινε. Μου ήρθε σαν «κεραυνός»», 
είπε, μεταξύ άλλων, ο 55χρονος.
Η ποινή είναι μειωμένη κατά ένα 
έτος σε σχέση με την πρωτόδικη, 
όταν είχε αφεθεί ελεύθερος ενόψει 
του Εφετείου.

Κέρκυρα: Εφετείο μεί-
ωσε ποινή δασκάλου 
που ασέλγησε σε μαθή-
τριες 9 ετών

Τη μείωση της ποινής ενός 52χρονου 
δασκάλου, που είχε ασελγήσει σε δύο 
μαθήτριες εννέα ετών τον Ιούλιο του 
2022 αποφάσισε το Εφετείο Κέρκυρας 
τη Δευτέρα (15/5).
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος είχε κα-
ταδικαστεί σε οκτώ χρόνια φυλάκισης, 
τα οποία μειώθηκαν σε πέντε έτη και 
πέντε μήνες, σύμφωνα με το MEGA.
«Αυτός ο δάσκαλος ήταν 28 χρόνια 
εν ενεργεία και δεν ξέρω πόσα είχε 
ενοχλήσει, πόσα δε μιλήσανε, πό-
σοι γονείς δεν κατήγγειλαν. Γιατί είχε 
ακουστεί ότι τον είχαν διώξει και από 
άλλα σχολεία. Αν πραγματικά είχε με-
τανιώσει, θα ζητούσε μία συγγνώμη, 
θα παραδεχόταν το λάθος του και θα 
ζητούσε μία συγγνώμη πρώτα σε αυτά 
τα παιδάκια και μετά στις οικογένειές 
τους», σημείωσε η μητέρα ενός εκ των 
θυμάτων.

Βρέθηκαν νεκρά άλογα 
σε γκρεμό στην Πάρνηθα

Δύο νεκρά άλογα βρέθηκα σε δυσπρό-
σιτους γκρεμούς της Πάρνηθας, με τις 
πρώτες καταγγελίες από φιλοζωικές ορ-
γανώσεις να κάνουν λόγο ότι τα άλογα 
τα εγκατέλειψαν στο συγκεκριμένο ση-
μείο ιδιοκτήτες τους. Πιο συγκεκριμένα, 
τα σώματα των δύο αλόγων βρέθηκαν 
σε απότομη πλαγιά της δυτικής Πάρνη-
θας, μόλις λίγα χιλιόμετρα βόρεια του 
Δήμου Φυλής, από εθελοντές που σι-
τίζουν αδέσποτα ζώα στην περιοχή. Τα 
άλογα φαίνονται άσχημα τραυματισμέ-
να καθώς από την πτώση θα προσπά-
θησαν πιθανόν να ανέβουν ή να κατέ-
βουν, αλλά τα εγκατέλειψαν οι δυνάμεις 
τους και πέθαναν βασανιστικά.

Θεσσαλονίκη: Προφυ-
λακίστηκε 60χρονος για 
τον θάνατο 51χρονου 
αλλοδαπού εργάτη

Προφυλακίστηκε ένας 60χρονος στη 
Θεσσαλονίκη, για τη δολοφονία, όπως 
αντιμετωπίζεται από τις αρχές, 51χρο-
νου αλλοδαπού, η σορός του οποίου είχε 
βρεθεί τον περασμένο Νοέμβριο στην 
περιοχή της Αρέθουσας όπου είχε πάει 
για εργασίες παράνομης υλοτόμησης. 
Συγκεκριμένα, ο 60χρονος κλήθηκε να 
απολογηθεί σε τακτικό ανακριτή κατηγο-
ρούμενος για ανθρωποκτονία με δόλο, 
ενώ με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα απο-
φασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.
Τα ίχνη του 51χρονου από την Αλβανία, 
είχαν χαθεί την 1η Νοεμβρίου οπότε ξε-
κίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. 
Τελικά βρέθηκε σχεδόν μία εβδομάδα 
αργότερα νεκρός σε κατάσταση προχω-
ρημένης σήψης. Από την ιατροδικαστική 
έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες 
κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια 
ζώα κατά το διάστημα που αγνοείτο η 
τύχη του, ενώ, επιπλέον υπήρχαν εν-
δείξεις για τραύματα στο αριστερό πόδι 
από αλυσοπρίονο, γεγονός στο οποίο 
συνηγορούσαν τα σκισίματα στο παντε-
λόνι του. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνω-
στά, ο 60χρονος κατηγορούμενος είχε 
πάρει μαζί του τον 51χρονο για να τον 
απασχολήσει στις εργασίες παράνομης 
υλοτόμησης. Ο ίδιος διατείνονταν στους 
αστυνομικούς που ανέλαβαν να διερευ-
νήσουν τις συνθήκες θανάτου ότι ο αλ-
λοδαπός τραυματίστηκε με αλυσοπρίονο 
κατά την κοπή ενός δένδρου, ισχυρισμό 
που επανέλαβε κατά την απολογία του 
στην ανακρίτρια. Αυτό όμως που κίνησε 
τις υποψίες των Αρχών είναι ότι αμέσως 
μετά το συμβάν δεν ανέφερε τίποτα για 
τον τραυματισμό του εργάτη, τον οποίο 
άφησε αβοήθητο στο σημείο και επιπλέ-
ον πέταξε στο δρόμο το κινητό τηλέφωνο 
του παθόντος για να μην καταστεί εφι-
κτός ο εντοπισμός του.

Αγριογούρουνα 
«βόλταραν» ανενόχλητα 
στο Πανόραμα 
Θεσσαλονίκης

Στους δρόμους του Πανοράματος 
Θεσσαλόνικης βγήκαν για τη... βόλτα 
τους αγριογούρουνα, περιδιαβαίνο-
ντας ανενόχλητα ανάμεσα στα σπίτια 
των κατοίκων.
Το συμβάν καταγράφουν κάτοικοι της 
περιοχής με τα κινητά τους τηλέφω-
να, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Σημειώνεται, δε, ότι, πάνω από εννέα 
χιλιάδες αγριογούρουνα κυκλοφο-
ρούν γύρω από το πολεοδομικό συ-
γκρότημα Θεσσαλονίκης.
Τα περιστατικά ατυχημάτων ή τραυ-
ματισμών που έχουν σημειωθεί, 
όμως κατά καιρούς, με ευθύνη των 
αγριογούρουνων, έχει θορυβήσει 
τις αρχές, οι οποίες κάνουν έκκληση 
στους πολίτες να μην τα ταΐζουν.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πυ-
λαίας – Χορτιάτη δήλωσε πως μέχρι 
στιγμής έχουν αναφερθεί εννέα θάνα-
τοι σκύλων και πέντε τροχαία ατυχή-
ματα από αγριογούρουνα.

Έκλεψαν δύο βαλίτσες 
με 81 διαβατήρια στην 
Καλλιθέα 

Δύο βαλίτσες γεμάτες διαβατήρια 
που προορίζονταν από το Αρχη-
γείο της ΕΛΑΣ σε διάφορα Τμήμα-
τα Διαβατηρίων στην Αττική έκλεψε 
άγνωστος σήμερα το μεσημέρι στην 
Καλλιθέα.
Την κλοπή κατήγγειλε υπάλληλος 
εταιρείας ταχυμεταφορών που είχε 
αναλάβει την παράδοση των διαβα-
τήριων στα Τμήματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγ-
γελία της υπαλλήλου, μεσημβρινές 
ώρες σήμερα (15 Μαΐου 2023), 
κατά τη διάρκεια στάσης που πραγ-
ματοποίησε σε περιοχή της Καλλι-
θέας, άγνωστος δράστης αφαίρεσε 
από το εσωτερικό του οχήματος που 
χρησιμοποιούσε, δύο βαλίτσες οι 
οποίες περιείχαν διαβατήρια εκδο-
θέντα από τη Διεύθυνση Διαβατη-
ρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
Όπως προέκυψε οι βαλίτσες περι-
είχαν 81 διαβατήρια και προορί-
ζονταν για παράδοση σε Τμήματα 
Διαβατηρίων.
Από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώ-
νεται ότι, σύμφωνα με την ισχύου-
σα διαδικασία, το έργο της παροχής 
υπηρεσιών ασφαλούς ταχυμεταφο-
ράς διαβατηρίων και λοιπών δικαι-
ολογητικών εγγράφων αναλαμβάνει 
ανάδοχη εταιρεία βάσει διαγωνι-
σμού.


