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Επίθεση µε κουζινοµάχαιρο δέ-
χθηκε 35χρονος από την πεθερά
του.

Η λογοµαχία µεταξύ µελών της
οικογένειας για οικογενειακές
διαφορές οδήγησε στον τραυµα-
τισµό του 35χρονου,ο οποίος µε-
ταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο
Νοσοκοµείο Βόλου εκτός κινδύ-
νου.

Προχθές,στις 10.20 το βράδυ,ο
καβγάς µεταξύ πεθεράς και γα-
µπρού,που διαµένουν σε διπλανά
σπίτια στα Μελισσάτικα, ξέφυγε
από τα όρια της λογοµαχίας. Η
61χρονη δράστιδα πήρε από την
κουζίνα το µαχαίρι και τραυµάτι-
σε τον γαµπρό της στην κοιλιακή
χώρα.

Ο 35χρονος µεταφέρθηκε στο
Νοσοκοµείο Βόλου, όπου νοση-
λεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνοµικοί του Α.Τ. Ν. Ιωνίας
συνέλαβαν την 61χρονη, η οποία
χθες προσήχθη στον εισαγγελέα.
Εναντίον της ασκήθηκε δίωξη για
επικίνδυνη σωµατική βλάβη και
παράνοµη οπλοχρησία.

Το Αυτόφωρο Τριµελές Πληµ-
µελειοδικείο,ενώπιον του οποίου
παραπέµφθηκε, της έδωσε προ-
θεσµία για να δικαστεί σήµερα το
µεσηµέρι.

Το δικαστήριο αποφάσισε έως
τη δίκη να παραµείνει υπό κράτη-
ση για προληπτικούς λόγους και
συγκεκριµένα για να αποφευχθεί
και από τις δύο πλευρές τυχόν
συνέχιση του καβγά.
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Από τους βουλευτές του ΚΚΕ
Νίκο Γκατζή και Τάκη Τσιόγκα,
κατατέθηκε η παρακάτω ερώτη-
ση στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης για την καθυστέρηση πλη-
ρωµής της Ενωσης Πηλίου για τη
δακοκτονία της ελιάς.

"Για δεύτερη συνεχή χρονιά υ-
πάρχει σηµαντική καθυστέρηση
στην πληρωµή της δακοκτονίας
των ελιών,αυτή τη φορά της εσο-
δείας 2005-2006.

Συγκεκριµένα,από τις επτά δια-
βροχές που έγιναν στην Ενωση
Πηλίου έχουν πληρωθεί οι τέσσε-
ρις και υπολείπονται τρεις, πράγ-
µα που σηµαίνει 30.000 ευρώ.

Η καθυστέρηση πληρωµής της
δακοκτονίας, η σφοδρή κακοκαι-
ρία µε τη χιονόπτωση που έχει
πλήξει το Πήλιο και οι καταστρο-
φές που έχουν προκληθεί τόσο
στην παραγωγή όσο και στο φυτι-
κό κεφάλαιο έχουν φέρει σε από-
γνωση τους ψεκαστές – ελαιοπα-
ραγωγούς και σε οικονοµικό αδιέ-
ξοδο.

Για το λόγο αυτό ερωτάται ο υ-
πουργός τί µέτρα σκοπεύει να πά-
ρει για την άµεση απόδοση των α-
δικαιολόγητα καθυστερηµένων
οφειλών για τη δακοκτονία".

Τραγικό θάνατο, σε αυτοκινητιστικό
δυστύχηµα στη λεωφόρο Κηφισσού,
βρήκε χθες τα ξηµερώµατα ο 37χρονος
από τη Ν. Ιωνία.Ο ∆ηµήτρης Τσορµπα-
τζόγλου, 37 ετών, τραυµατίστηκε θανά-
σιµα στο τροχαίο,στο οποίο έχασαν τη
ζωή τους δύο άτοµα και άλλα δύο τραυ-
µατίστηκαν. Απαρηγόρητοι συγγενείς
και φίλοι του 37χρονου, οι οποίοι ετοι-
µάζονταν για το γάµο του ∆ηµήτρη
Τσορµπατζόγλου. Μόλις την προηγού-
µενη εβδοµάδα είχε µεταβεί στο Βόλο,
από την Αθήνα όπου διέµενε και εργα-
ζόταν τα τελευταία πέντε χρόνια, για να

µοιράσει τα προσκλητήρια... Τα ξηµε-
ρώµατα χθες, οι πυροσβέστες που έ-
σπευσαν στο σηµείο του τροχαίου δυ-
στυχήµατος χρειάστηκαν περισσότερη
από µια ώρα για να απεγκλωβίσουν τους
επιβάτες δύο αυτοκινήτων µετά τη σφο-
δρή σύγκρουση στη λεωφόρο Κηφι-
σού,στο ύψος της γέφυρας της Πέτρου
Ράλλη. Σύµφωνα µε τους αυτόπτες µάρ-
τυρες, ο άτυχος 37χρονος, οδηγός του
ενός αυτοκινήτου που κινούταν προς το
Αιγάλεω,είχε αναπτύξει υπερβολική τα-
χύτητα. Έχασε τον έλεγχο,χτύπησε στις
µπάρες,µε αποτέλεσµα να περάσει στο

αντίθετο ρεύµα και να πέσει µε τον ου-
ρανό πάνω στο δεύτερο αυτοκίνητο
που επέβαινε ένα ζευγάρι αλλοδαπών.
Πάνω στα δύο αυτοκίνητα έπεσε και έ-
να τρίτο, καθώς η οδηγός του δεν πρό-
λαβε να αντιδράσει µε αποτέλεσµα να
τραυµατιστεί ελαφρά. Οι πυροσβέστες
και οι διασώστες του ΕΚΑΒ απεγκλώβι-
σαν,σοβαρά τραυµατισµένη µια γυναίκα
από τη Λιθουανία,ενώ λίγη ώρα αργότε-
ρα ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο οδηγοί.

Η κηδεία του ∆ηµήτρη Τσορµπατζό-
γλου θα γίνει σήµερα στις 11 το πρωί
στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας.
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ε ραντεβού – «παγίδα» έπεσε ο λέκτορας του Οικονο-
µικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, εγκέφαλος της οικονο-
µικής απάτης, που υπεξαίρεσε σηµαντικά χρηµατικά
ποσά από τουλάχιστον 12 «επώνυµους» του Βόλου,α-
προσδιόριστο αριθµό µικρών επιχειρηµατιών,συνταξι-
ούχων και υπαλλήλων της Μαγνησίας και δεκάδες ακό-
µη θύµατά του σε άλλες πόλεις της χώρας,όπου είχε ε-
ξαπλώσει τη δράση του.Το ραντεβού έστησαν τρεις α-
πό τους εξαπατηθέντες στον Αλµυρό,µε τη νοµική κα-
θοδήγηση του δικηγόρου Γ. Λωρίτη.Ο οικονοµολόγος
Κ. Χριστόπουλος, ο οποίος υποσχόταν στους «πελά-
τες» του υψηλές και σίγουρες αποδόσεις των κεφαλαί-
ων τους,που έπειθε να του εµπιστευθούν,ώστε να το ε-
πενδύσει µέσω του trading συναλλάγµατος, οδηγήθη-
κε χθες το µεσηµέρι στο Αστυνοµικό Τµήµα Εξαρχεί-
ων.Σήµερα θα προσαχθεί στον εισαγγελέα µε τις κατη-
γορίες της απάτης και της υπεξαίρεσης.Στην «παγίδα»
που έστησε ο οικονοµολόγος για δεκάδες θύµατά του
–συνολικά το µέγεθος της απάτης εκτιµάται ότι αγγίζει
τα 15.000.000 ευρώ- µε ραντεβού-«παγίδα» απάντη-
σαν χθες τρεις εξαπατηθέντες από τον Αλµυρό, οι ο-
ποίοι µετέβησαν στην Αθήνα,ύστερα από επικοινωνία
και στενή συνεργασία του δικηγόρου τους Γ.Λωρίτη και
του διοικητή της Ασφάλειας Εξαρχείων.
Η σύλληψη του καθηγητή,στα πλαίσια του αυτοφώρου,
κατέστη εφικτή λόγω της διαφορετικής νοµικής προ-
σέγγισης εκ µέρους του δικηγόρου τους.Το προηγού-
µενο βράδυ, οι εξαπατηθέντες από τον Αλµυρό, επι-
κοινώνησαν τηλεφωνικά µε τον Κ.Χριστόπουλο,απαι-
τώντας άµεσα και δίχως να του αφήνουν κανένα χρονι-
κό περιθώριο την επιστροφή του κεφαλαίου που είχαν
καταθέσει σταδιακά στον τραπεζικό λογαριασµό του
καθηγητή.
«Ξεχάστε το»,ήταν η κοφτή απάντηση που έλαβαν α-
πό τον λέκτορα. Η άρνηση του καθηγητή για την επι-
στροφή χρηµάτων, αποτέλεσε τη βάση για την αυτό-
φωρη διαδικασία,καθώς συνιστούσε το αδίκηµα της υ-
πεξαίρεσης.
Ακολουθώντας τις συµβουλές του νοµικού τους συµ-

βούλου, οι εξαπατηθέντες φρόντισαν να µην εξοργί-
σουν τον καθηγητή και κυρίως να µην τον υποψιάσουν
για την σχεδιαζόµενη σύλληψή του. Κατόρθωσαν να
τον παρασύρουν στο ραντεβού,την εποµένη ηµέρα.Ο
Κ.Χριστόπουλος προσήλθε χθες το µεσηµέρι στο κα-
φέ του ξενοδοχείου «Τιτάνια».∆ύο ώρες νωρίτερα ο
δικηγόρος τους είχε καταθέσει τη µήνυση ενώπιον του
Εισαγγελέα Βόλου µέσω του Εισαγγελέα Αθηνών για υ-
πεξαίρεση και απάτη.Υπό τη διακριτική παρακολούθη-
ση, σε διπλανό τραπέζι, του δικηγόρου Γ. Λωρίτη και
δύο αστυνοµικών της Ασφάλειας Εξαρχείων,ο καθηγη-
τής µε θρασύ ύφος αποκρίθηκε στην απαίτηση των θυ-
µάτων του να πάρουν πίσω τα χρήµατά τους:«Πάλι τα
ίδια θα λέµε;». Η συνοµιλία ολοκληρώθηκε όταν οι α-
στυνοµικοί της Ασφάλειας προσέγγισαν τον λέκτορα
και τον κάλεσαν να τους ακολουθήσει. Ο Κ. Χριστό-
πουλος οδηγήθηκε στο Αστυνοµικό Τµήµα Εξαρχείων
και σήµερα παραπέµπεται στον εισαγγελέα.
«Η αίσθησή µου είναι ότι υπήρξε καταλυτική η προβο-
λή του θέµατος από την εφηµερίδα «Ταχυδρόµος»,
διότι η δηµοσιότητα που έδωσε ευαισθητοποίησε αρ-
κετούς και διευκόλυνε τη νοµική εξέλιξη της υπόθεσης
µε τη σύλληψη του Χριστόπουλου,στα πλαίσια του αυ-
τοφώρου»,δήλωσε ο Γ. Λωρίτης.Ο ίδιος ευχαρίστησε
τον διοικητή Ασφάλειας Εξαρχείων κ. ∆ηµητρακόπου-
λο για την άψογη υπηρεσιακή του στάση.
Στο µεταξύ,άλλα δύο άτοµα από τον Αλµυρό «αποκά-
λυψαν», µετά τη δηµοσιότητα που δόθηκε στην υπό-

θεση,ότι έπεσαν θύµατα της απάτης και φέρονται δια-
τεθειµένοι να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό στρε-
φόµενοι κατά του λέκτορα. Η σύλληψη του καθηγητή
εκτιµάται ότι θα «αποκαλύψει» και άλλες παρόµοιες
περιπτώσεις, οι οποίες φαίνεται να είναι δεκάδες στο
Βόλο και σε άλλες περιοχές του νοµού.
Στη Μαγνησία εκτιµάται ότι το ποσό, το οποίο «επέν-
δυσαν» θύµατα του Κ. Χριστόπουλου ξεπερνά τα
3.000.0000 ευρώ.
Στην «παγίδα» του οικονοµολόγου,ο οποίος υποσχό-
ταν αποδόσεις της τάξης του 3%-5% µηνιαίως,δηλαδή
ετήσια απόδοση της τάξης του 36%-60%, και τους έ-
πειθε να του εµπιστευτούν σηµαντικά χρηµατικά ποσά,
έχουν πέσει τουλάχιστον 12 «επώνυµοι» του Βόλου.
Οι υψηλότατες αποδόσεις,σύµφωνα µε όσα ισχυριζό-
ταν,θα εξασφαλίζονταν µέσω του trading συναλλάγµα-
τος µε βέβαια και υψηλά κέρδη από τις επενδύσεις των
χρηµάτων στο εξωτερικό.∆έλεαρ αποτελούσε η δια-
βεβαίωση ότι το κεφάλαιο ήταν ανά πάσα στιγµή απο-
δοτέο.
Όταν οι πελάτες του ζητούσαν επιστροφή χρηµάτων,
ο λέκτορας δικαιολογούνταν ότι εξαιτίας της µεγάλης
κερδοφορίας και των πολλών αποδόσεων οι τράπεζες
είχαν παγώσει τους λογαριασµούς του.
Την οικονοµική απάτη εντόπισε µετά από έρευνα, τον
περασµένο Σεπτέµβριο, η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων
του υπουργείου Οικονοµικών.
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