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«Ο 
Μάριος δεν πρόλαβε να δώσει 
την παράστασή του». Αυτά ήταν 
τα συγκλονιστικά λόγια που είπε 

µέσα στο νοσοκοµείο «Παίδων» στον Σωτή-
ρη Κουφογεώργο η µητέρα και δασκάλα του 
άτυχου 11χρονου µαθητή, λίγα λεπτά µετά 
την είδηση ότι το παιδί της έχασε τη µάχη για 
τη ζωή. Με την ιδιότητα του προέδρου της 
Ενωσης Γονέων του ∆ήµου Αχαρνών ήταν 
προσκεκληµένος στη γιορτή για το τέλος 
της σχολικής χρονιάς στο 6ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Αχαρνών. Ηταν αυτόπτης µάρτυρας της 
πρωτοφανούς τραγωδίας που σηµειώθηκε το 
βράδυ της Πέµπτης γύρω στις 9.30 στο προ-
αύλιο του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχαρνών. 
Η µαρτυρία του συγκλονίζει. «Το παιδί δεν 
έβγαλε άχνα, έσκασε κάτω στο τσιµέντο σαν 
µολύβι! Ολοι νόµιζαν ότι λιποθύµησε. Πρώ-
τη πήγε στο σηµείο η µητέρα του, η οποία 
ήταν και δασκάλα του στην Ε’ τάξη. Στο ση-
µείο που κατέρρευσε είχε αίµα στο τσιµέντο. 
Η διευθύντρια και οι δάσκαλοι του σχολείου 
ζητούσαν από τους υπόλοιπους µαθητές να 
αποµακρυνθούν και καλούσαν στα µεγάφω-
να αν υπάρχει κάποιος γιατρός στην εκδήλω-
ση. Εµφανίστηκε µία µητέρα µαθητή, η οποία 
είναι αναισθησιολόγος και µαζί µε τη µητέ-
ρα-δασκάλα του, η οποία, όπως έµαθα, έχει 
γνώσεις νοσηλευτικής, του έδωσαν τις πρώ-
τες βοήθειες. Του έβαλαν ένα πανί στο κεφά-
λι για να σταµατήσουν την αιµορραγία, του 
έκαναν πολλές τεχνητές αναπνοές για να το 
επαναφέρουν. Οπως άκουσα, είχε σφυγµό, 
αλλά δεν είχε τις αισθήσεις του»… 

Ντοκουµέντο
Λίγες στιγµές πριν, κανείς από τους εκατοντά-
δες παρευρισκόµενους στο σχολείο δεν πε-
ρίµενε πως µια σχολική γιορτή θα µπορού-
σε να διακοπεί από ένα τόσο τραγικό γεγο-
νός. Πιασµένα χέρι-χέρι, τα παιδιά της ∆’ τά-
ξης του ∆ηµοτικού αποχαιρετούν τη σχολι-
κή χρονιά. Η φωτογραφία που τράβηξε γο-
νέας µαθητή του σχολείου δείχνει τα παιδιά 
να ολοκληρώνουν την παράστασή τους. Λί-
γα µέτρα µακριά από τον κεντρικό χώρο του 
προαυλίου, ο Μάριος και οι συµµαθητές του 
περίµεναν µε αγωνία να «λάµψουν» και αυ-
τοί µπροστά στους φωτογραφικούς φακούς 
των γονέων και των κηδεµόνων. Χρειάστηκε 
να περάσουν ελάχιστα δευτερόλεπτα ώστε 
η γιορτή να µετατραπεί σε τραγωδία. «Λί-
γο πριν ξεκινήσουν την παράσταση τα παι-
διά της Ε’ τάξης, άκουσα ξαφνικά τη διευθύ-
ντρια του σχολείου να φωνάζει πανικόβλητη: 
“Γιατρός, γιατρός…”. Ολοι έπεσαν πάνω στο 
παιδί. Επικράτησε πανικός», λέει ο Κωνστα-
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ντίνος Καστρίτσης, ο γιος του οποίου ήταν 
συµµαθητής στην ίδια τάξη µε τον άτυχο 
Μάριο. Ο 11χρονος Μάριος ήταν συµµα-
θητής και του γιου τού Γιώργου Παναγιω-
τακόπουλου: «Την ώρα που ετοιµαζόταν η 
τάξη του Μάριου να ξεκινήσει την παρά-
σταση, ξαφνικά έπεσε κάτω και όλοι πιστέ-
ψαµε ότι είχε λιποθυµήσει. Το πιο συγκλο-
νιστικό ήταν ότι ο Μάριος χάθηκε µπροστά 
στα µάτια της µητέρας και δασκάλας του».

Συγκλονιστική είναι και η µαρτυρία της Ευ-
αγγελίας, µητέρας µαθητή του 6ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου: «Το παιδί στεκόταν παραταγ-
µένο µαζί µε τους υπόλοιπους συµµαθητές 
του µπροστά από την µπασκέτα που είναι 
κοντά στις εξέδρες. Είδα το παιδί να φεύγει 
µπροστά µου, όχι όµως λυγίζοντας τα ποδα-
ράκια και τα χεράκια του, αλλά κατέρρευσε 
σαν µια όρθια σανίδα µε το κεφάλι στο τσιµέ-
ντο! Η απορία των δασκάλων ήταν πώς έχει 
τόση αιµορραγία και κανείς δεν µπορούσε 

να δώσει εξηγήσεις. Ολοι νοµίζαµε ότι λιποθύµησε από παθολογικά αίτια».
«Αρχικά είπαν… ανεύρυσµα». 

Σύµφωνα µε τους αυτόπτες µάρτυρες, το ασθενοφόρο έκανε περίπου εί-
κοσι λεπτά να φτάσει στο σηµείο. Ειδοποιήθηκε και η Αστυνοµία για να συν-
δράµει και να διακοµιστεί γρήγορα στο παιδιατρικό νοσοκοµείο που εφη-
µέρευε. Εγινε προσπάθεια ανάνηψης από ιατρό µέσα στο ασθενοφόρο, αλ-
λά δυστυχώς µόλις έφτασε στο «Παίδων - Αγία Σοφία» ήταν ήδη αργά. Ερω-
τήµατα, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι οι γιατροί στην ενηµέρωση που 
έκαναν δεν ανέφεραν ότι το παιδί είχε τραύµα από πυροβόλο όπλο, ενώ εί-
χε εµφανές εξωτερικό τραύµα στο κρανίο. Οπως λέει ο Σωτήρης Κουφογε-
ώργος, πρόεδρος της Ενωσης Γονέων: «Ο γιατρός στο Παίδων, αφού έβγα-
λε έξω τους δύο γονείς, µας είπε: “Είναι σπάνιο, αλλά αυτά συµβαίνουν. Πι-
θανόν είναι ανεύρυσµα. Θα ξέρουµε την ακριβή αιτία θανάτου µετά τη νε-
κροτοµή από την ιατροδικαστική εξέταση”». 

Η αλήθεια, όµως, αποκαλύφθηκε την επόµενη µέρα από τον ιατροδικα-
στή Νίκο Καλογριά, ο οποίος διαπίστωσε ότι η βολίδα βρήκε το παιδί στο 
επάνω µέρος του κεφαλιού. Οπως ανέφερε, η σφαίρα 9 χιλιοστών που καρ-
φώθηκε στο κρανίο του µαθητή είχε κάθετη φορά. Στο πλευρό, πάντως, της 
οικογένειας βρίσκονται διαρκώς ψυχολόγοι από την οργάνωση «∆ιέξοδος» 
για να βοηθήσουν τους δύο γονείς, αλλά κυρίως τη µεγάλη αδελφή του, που 
φοιτά σε Γυµνάσιο της περιοχής, ώστε να διαχειριστούν το τεράστιο βάρος 
της τραγικής απώλειας του 11χρονου Μάριου.

Πυροβολούν συνθηµατικά!
Για να βρει την άκρη του νήµατος σε αυτή την τραγική ιστορία, η Αστυνοµία 
∆υτικής Αττικής έχει ξεκινήσει µεγάλη επιχείρηση, µε τη συνδροµή αστυνο-
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΕΠΤΑ πριν ο 11χρονος Μάριος πέσει  στο έδαφος 
βαριά πληγωμένος από την «αδέσποτη» σφαίρα, τίποτα 
στη γιορτή του 6ου ∆ημοτικού Σχολείου Αχαρνών δεν 
προμήνυε την ανείπωτη τραγωδία 
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μικών των ΟΠΚΕ και ΕΚΑΜ, ερευνώντας σε 
σπίτια Τσιγγάνων για ύπαρξη όπλων στην πε-
ριοχή της Αυλίζας Αχαρνών, που απέχει λίγες 
εκατοντάδες μέτρα από το σχολείο όπου έχα-
σε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα ο άτυ-
χος Μάριος. Παράλληλα, ομάδες των ΕΚΑΜ, 
ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Αττικής πραγματο-
ποίησαν με την παρουσία εισαγγελέων έρευ-
νες σε δεκάδες σπίτια του οικισμού, αλλά και 
προσαγωγές ατόμων προκειμένου να εξε-
ταστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρ-
ξαν καταθέσεις κατοίκων της περιοχής σε 
μια απόσταση πεντακοσίων μέτρων από το 
Σχολείο, που ανέφεραν ότι το βράδυ της Πέ-
μπτης υπήρχε γλέντι σε κάποιο από τα σπίτια 
του οικισμού και ότι ακούστηκαν πυροβολι-
σμοί. Αντίθετα, γονείς και δάσκαλοι που συμ-
μετείχαν στη σχολική εορτή του 6ου Δημοτι-
κού κατέθεσαν ότι δεν άκουσαν το παραμι-
κρό, κάτι βέβαια που δικαιολογούν οι αστυ-
νομικοί τόσο λόγω του θορύβου στην εορτή, 
αλλά και της απόστασης που προσδιορίζεται 
από τις πρώτες καταθέσεις.

Ο χαμός του 11χρονου Μάριου, πάντως, 
έχει αναδείξει με τον πιο δραματικό τρόπο 
το σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας στο 
Μενίδι. Οπως καταγγέλλει ο Μάρκος Αλεξί-
ου, ο οποίος διαμένει δίπλα στο 6ο Δημοτικό 
Σχολείο: «Η εγκληματικότητα στην περιοχή 
έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Εκτός από 
τη μεγάλη διακίνηση ναρκωτικών, γίνεται 
και εμπόριο όπλων. Είναι γνωστά όλα αυτά 
στην Αστυνομία. Σκεφτείτε ότι όταν γίνεται 
παράδοση ναρκωτικών “βρέχει σφαίρες”, 
αφού οι έμποροι ρίχνουν ριπές με Καλάσνι-
κοφ, τόσο ως συνθηματικό, όσο και για να 
μην πλησιάζουν οι αστυνομικοί. Μάλιστα, 
σε μια παρατήρηση που έκανα σε αστυνο-
μικούς, γιατί δεν πάνε να τους πιάσουν αυ-
τούς που πυροβολούν, μου είχαν απαντή-
σει: “Πήγαινε εσύ μέσα στον καταυλισμό!”». 
Με αφορμή το τραγικό συμβάν της απώλει-
ας του μαθητή, ο δήμος Αχαρνών πραγμα-
τοποίησε την Παρασκευή το απόγευμα έκτα-
κτο δημοτικό συμβούλιο για την εγκληματι-
κότητα στην πόλη. 

Μεταξύ των δημοτικών συμβούλων επικρά-
τησε μεγάλη ένταση και η μόνη απόφαση που 
ελήφθη ήταν η διοργάνωση πορείας των κα-
τοίκων κατά της εγκληματικότητας.  

Την πιθανή πορεία της σφαίρας που χτύπησε 
τον 11χρονο μαθητή περιγράφει με δηλώσεις 
του στη Realnews ο βαλλιστικός εμπειρογνώ-
μονας Γιώργος Ραυτογιάννης. «Προφανώς, 
εφόσον κατέληξε κάθετα πάνω στο κρανίο του 
άτυχου παιδιού, η σφαίρα διέγραψε καμπύ-
λη και προήλθε από πυροβολισμό στον αέρα. 
Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι και οι 
“μπαλωθιές” είναι δολοφονικές», αναφέρει ο 
έμπειρος αναλυτής, εξηγώντας πως ένας πυ-
ροβολισμός στον αέρα μπορεί να αποβεί θα-
νάσιμος. «Οταν εξαντλήσει την κινητική της 
ταχύτητα, η σφαίρα περιστρέφεται και αρχί-
ζει να πέφτει με τη “μύτη”, αναπτύσσοντας 
διαρκώς ταχύτητα. Αν έπειτα από αυτή την 
πορεία χτυπήσει κάποιον άνθρωπο, η σφαί-
ρα είναι το ίδιο “δυνατή”, σαν να έχει μόλις 
βγει από όπλο που εκπυρσοκρότησε», τονί-
ζει ο Γ. Ραυτογιάννης. 
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ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΈΣ διαστάσεις που 
έχει λάβει το φαινόμενο σε αρκετές 
περιοχές της Αττικής αποκαλύπτει και 
η απίστευτη περίπτωση του διπλού 
τραυματισμού δύο γυναικών στον 
Κορυδαλλό στις 2 Ιουνίου. Ενώ κά-
θονταν σε δύο διαφορετικές καφετέ-
ριες, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους 
250 μέτρα, οι γυναίκες τραυματίστη-
καν από σφαίρες μέσα σε διάστημα 
λίγων δευτερολέπτων. Λίγη ώρα αρ-
γότερα, στο Θριάσιο Νοσοκομείο 
όπου μεταφέρθηκαν οι γιατροί αφαί-
ρεσαν από τον μηρό της μιας ένα 
βλήμα των εννέα χιλιοστών και από 
τη γάμπα της δεύτερης θραύσμα-
τα ανάλογου βλήματος. Την επόμε-
νη ημέρα και ύστερα από τη σχετική 
έρευνα συνελήφθη ένας 29χρονος 
κάτοικος στην Αγία Βαρβάρα, στο 
σπίτι του οποίου είχε γίνει γαμήλιο 
γλέντι.  Η Realnews επικοινώνησε με 
μία από τις δύο τραυματίες, η οποία 
επιβεβαίωσε το περιστατικό, επιθυ-
μώντας ωστόσο να μην κάνει δηλώ-
σεις. Πριν από μία εβδομάδα, όμως, 
κάτοικοι των Ανω Λιοσίων είχαν κα-
ταγγείλει επωνύμως στην εφημερίδα 
ότι μία από τις επιπτώσεις της αυξη-
μένης εγκληματικότητας στην περιο-
χή είναι η… βροχή από τις αδέσποτες 
σφαίρες. «Εχουμε φτάσει στο σημείο 
τα βράδια στις αυλές μας να ανοί-
γουμε ομπρέλα, γιατί “βρέχει” σκά-
για από καραμπίνες και σφαίρες από 
πιστόλια, ακόμα και Καλάσνικοφ», εί-
χε δηλώσει ο κάτοικος των Ανω Λιο-
σίων Σπύρος Δαμάσκος. «Από άσκο-
πους πυροβολισμούς έχει πέσει 
σφαίρα από πιστόλι στην εξώπορτα 
της αυλής μου και δεν θέλω να σκε-
φτώ τι θα γινόταν αν περνούσα εκεί-
νη την ώρα εγώ ή κάποιο μέλος της 
οικογένειάς μου», προσέθετε η Αλε-
ξάνδρα Αναστασίου, επίσης κάτοι-
κος της περιοχής. 

«Αδέσποτες» 
σφαίρες σε 
Κορυδαλλό 
και Λιόσια

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌΙ από 260 αστυ-
νομικοί συμμετείχαν στις έρευ-
νες που ξεκίνησαν την Παρα-
σκευή το μεσημέρι για τον εντο-
πισμό του ανθρώπου που προ-
κάλεσε τον θανάσιμο τραυματι-
σμό του μικρού Μάριου. Όι κά-
τοικοι της γειτονιάς του 11χρο-
νου μαθητή πραγματοποίησαν 
πορεία και συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας έξω από το Αστυνο-
μικό Τμήμα της περιοχής, απαι-
τώντας αστυνόμευση και προ-
στασία για τους ίδιους και τα 
παιδιά τους. 

«ΚΥΝΗΓΙ»
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Ο γιατρός στο Παίδων 
μάς είπε: “Είναι σπάνιο, 
αλλά αυτά συμβαίνουν. 
Πιθανόν είναι ανεύρυσμα’’

λέει ο Σωτήρης  
Κουφογεώργος

Ο γιος μου ήταν 
συμμαθητής του 
Μάριου. Εχω 
σοκαριστεί

δηλώνει στην «R» ο 
Κωνσταντίνος Καστρίτσης
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αστυνομικοί 
στις έρευνες 


