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Θεσσαλονίκη: 20χρονος Δολοφονία στη Δάφνη: Πάτρα: Αντιεμβολιαστές Κρήτη: Νεκρός
διαρρήκτης ξυλοκόπησε Στους γονείς της 31χρο- αρνούνται να λάβουν
τουρίστας σε παραλία
μέχρι θανάτου 88χρονη νης η προσωρινή επιμέ- αίμα από εμβολιασμένους του Ηρακλείου
λεια του παιδιού

Ο διαρρήκτης χτύπησε άγρια την
88χρονη στο σπίτι της στον Βαθύλλακο Θεσσαλονίκης για να του αποκαλύψει πού κρύβει τις οικονομίες
της.
Σοκ προκαλεί ο θάνατος μιας 88χρονης από τον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης, η οποία άφησε την τελευταία
της πνοή μετά από χτυπήματα που
δέχθηκε από έναν 20χρονο διαρρήκτη όταν αυτός μπήκε στο σπίτι της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
thestival.gr, η διάρρηξη σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της 1ης Σεπτεμβρίου. Ο 20χρονος δράστης, κατάφερε
να «μπουκάρει» στο σπίτι της άτυχης
ηλικιωμένης από την πίσω μεριά.
Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να
δήλωσε στους αστυνομικούς, όταν
διαπίστωσε ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν η ηλικιωμένη, άρχισε να τη
χτυπά προκειμένου να του αποκαλύψει πού έκρυβε τις οικονομίες
της.
Όπως υποστήριξε ενώπιον των
αστυνομικών, από τα χτυπήματα η
88χρονη έχασε τις αισθήσεις και
τότε εκείνος τράπηκε σε φυγή, χωρίς να πάρει κάτι.
Η γυναίκα εντοπίστηκε το πρωί της
2ας Σεπτεμβρίου από την οικιακή
της βοηθό χωρίς τις αισθήσεις της
και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ. Εκεί νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και
κατέληξε το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου.

Πώς έφτασε στα ίχνη
του δράστη η ΕΛΑΣ
Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ανέλαβαν
τη διερεύνηση του περιστατικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
thestival, συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας από τη περιοχή
στο οποίο εντοπίστηκε να κυκλοφορεί πλησίον της οικίας της ηλικιωμένης ο 20χρονος, λίγη ώρα μετά
το συμβάν.
Παράλληλα, στην οικία της ηλικιωμένης εντοπίστηκε αποτύπωμα του
δράστη ενώ υπήρχε και μαρτυρία
γείτονα που έδειξε τον 20χρονο ως
τον δράστη της αποτρόπαιας πράξης.
Ο δράστης κλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.
για κατάθεση και εκεί ομολόγησε
την πράξη του. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και σήμερα
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Στους γονείς της 31χρόνης που δολοφονήθηκε στη Δάφνη στα τέλη Ιουλίου
2021 από το σύζυγο της ανατέθηκε η
προσωρινή επιμέλεια του παιδιού τους
με διάταξη της Εισαγγελέως Ανηλίκων
Αθηνών (481/2021).
Με γνώμονα τη διαφύλαξη της «σωματικής και ψυχικής» υγείας του παιδιού
η εισαγγελέας ανηλίκων Αθηνών έκρινε, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τις αρμόδιες κοινωνικές
υπηρεσίες, ότι «…οι μητρικοί παππούδες μπορούν να μεγαλώσουν τον ανήλικο και να τον υποστηρίξουν σε όλα
τα στάδια της ζωής του, όπως εξάλλου
έκαναν και μέχρι σήμερα, καθώς το περιβάλλον που το προσφέρουν εμπνέει
εμπιστοσύνη και θα λειτουργήσει θετικά προς την ανάπτυξη του παιδιού
και έχουν διάθεση συνεργασίας με την
κοινωνική υπηρεσία του Δήμου».
Παράλληλα, η εισαγγελέας Ανηλίκων
διαπιστώνει την αδυναμία του πατέρα,
ο οποίος έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος, να ανταποκριθεί στην άσκηση του ρόλου του.
Μετά την έκδοση της εισαγγελικής διάταξης, οι παππούδες του αγοριού, εντός
30 ήμερων θα πρέπει να απευθυνθούν
στα αρμόδια αστικά δικαστήρια, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα για την
ανάθεση της οριστικής επιμέλειας του
παιδιού.
Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος συνελήφθη, στις 30 Ιουλίου 2021, από αστυνομικούς μετά την ομολογία του πως
το πρωί της ίδιας μέρας σκότωσε τη
σύζυγο και μητέρα του ανήλικου.
Το παιδί από την ημέρα του εγκλήματος και μετά διέμενε με τους γονείς της
μητέρας του.

Ρουβίκωνας:
Παρέμβαση με τρικάκια
στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Σε συμβολική ενέργεια στο χώρο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος προχώρησε την Τρίτη ο Ρουβίκωνας.
Η αναρχική συλλογικότητα, η οποία
εκπροσωπήθηκε από περίπου 30
άτομα, μπήκε στο κτίριο και πέταξε
φέιγ βολάν.
Εν συνεχεία είχαν και φραστική
αντιπαράθεση με δυνάμεις της Αστυνομίας που εν τω μεταξύ είχαν σπεύσει.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η
ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές.

Μετά τις αρνήσεις ασθενών να διασωληνωθούν, αλλά και τις περιπτώσεις
έκδοσης «μαϊμού» πιστοποιητικών εμβολιασμού, αντιμέτωποι με άλλο ένα
φαινόμενο έρχονται οι γιατροί και το
υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
όσα καταγγέλλει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» η Πρόεδρος του Ιατρικού
Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου,
ομάδες αντιεμβολιαστών αρνούνται να
λάβουν αίμα από εμβολιασμένους.
«Μέχρι τώρα είχαμε την άρνηση διασωλήνωσης, από την οποία πέθαναν
και άνθρωποι, τώρα έχουμε ομάδες
που αρνούνται μετάγγιση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαστοράκου και πρόσθεσε: «Είναι συνταρακτικό το ότι
υπάρχουν ομάδες που λειτουργούν
οργανωμένα και πανελλαδικά. Αυτό το
έχουμε δει και στην άρνηση της διασωλήνωσης, αλλά η τελευταία μόδα είναι
ότι αν κάποιος μπει χειρουργείο ή θέλει
μετάγγιση και ανήκει σε κάποια από τις
παραπάνω ομάδες «αντιεμβολιαστών»
ζητά να μην γίνει μετάγγιση από εμβολιασμένο. Έχουν δηλαδή συγκεκριμένη
απαίτηση. Αυτό φυσικά δεν έχει καμία
επιστημονική βάση.»

«Συναγερμός» σήμανε την Τρίτη
στο ΕΚΑΒ, για τουρίστα ο οποίος
έχασε τις αισθήσεις του στην παραλία του Μονοναύτη στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
Creta24, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο εν λόγω άνδρας φέρεται να είχε πάει στην παραλία για
να κάνει μαθήματα κατάδυσης.
Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, αισθάνθηκε αδιαθεσία και
έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα
στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον άνδρα και να τον μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο
προκειμένου να του παρασχεθούν
οι πρώτες βοήθειες ωστόσο ήταν
ήδη αργά.
Η προανάκριση διενεργείται από
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενώ «φως» στα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα θα ρίξει η
νεκροψία – νεκροτομή.

POLY INDUSTRIES

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

(PROCESS WORKERS)
Έως 55 ετών για να εργαστούν σε
εργοστάσιο που παράγει ιατρικά πλαστικά

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ
(38 ώρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Παρασκευή)
Πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 9774 5000
(από τις 9 π.μ.-4 μ.μ.)
(Ζητείστε τον Τ. Poly)

