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Νέα μαρτυρία αλλάζει τα δεδομένα 
στην υπόθεση εξαφάνισης της 19χρονης. 
Εκκληση να μιλήσουν όσοι γνωρίζουν 
πού βρίσκεται η άτυχη κοπέλα κάνει 
ο αδελφός της, Αρης Βασίλης

«Θα επαιρνε το παιδι μας»
Οι γονείς του 13χρονου μαθητή 
κατήγγειλαν στην Αστυνομία 
τη σχέση του γιου τους με 
τη 36χρονη καθηγήτρια, 
καθώς θεώρησαν ότι υπήρχε 
πραγματικός κίνδυνος φυγής
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Σε ενα από τα μεγαλύτερα πάρ-
κα ενός γνωστού δήμου των νοτίων 
προαστίων, πριν από μία εβδομάδα, 
ένας ανήλικος τραυματίστηκε με μα-
χαίρι. 

Το περιστατικό αυτό ακολούθη-
σε την πρόσφατη «εισβολή» πολυμε-
λούς ομάδας ανηλίκων στην Αργυ-
ρούπολη με δύο τραυματίες. Βρά-
δυ στο πάρκο, συναντάς μόνο δύο ει-
δών ομάδες πολιτών. Μεσήλικες που 
βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους και 

δεκάδες παιδιά που κάθονται το ένα 
πάνω στο άλλο, χωρίς μάσκες, χω-
ρίς ανησυχία για τον ιό, χωρίς καμία 
απολύτως διάθεση να κρύψουν την 
οργή τους για όσα περνούν και όσα 
δεν μπορέσαμε να τους προσφέρου-
με ως προηγούμενη γενιά. Είναι τα 
παιδιά της κρίσης και δραπετεύουν 
από το άγχος και την γκρίνια των γο-
νιών. Κανείς δεν τους εξήγησε ποιοι 
είναι οι κίνδυνοι. Ημασταν απασχο-
λημένοι με τη δική μας ασφυξία… 
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η άποψη

Μια βόλτα στο πάρκο 

Σ
οκ προκαλεί η δικογραφία της «άγουρης 
συμμορίας» με τα μαύρα ρούχα, με μέ-
λη παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών, που η 

δράση της λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή ενός 
17χρονου. Συνολικά συνελήφθησαν έξι Ελλη-
νες και τέσσερις Αλβανοί και συγκεκριμένα ένας 
13χρονος, τέσσερις 14χρονοι, τρεις 15χρονοι 
και δύο 16χρονοι, που κατηγορούνται για συμ-
μετοχή σε εγκληματική οργάνωση για τη διά-
πραξη ληστειών. Επιπλέον, ο 15χρονος, που 
έπληξε με μαχαίρι τον 17χρονο, ο οποίος σώ-
θηκε από θαύμα, καθώς το χτύπημα ήταν πο-
λύ κοντά στην καρωτίδα, κατηγορείται και για 
επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του 
νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό, που συγκλόνισε το πανελλή-
νιο, σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Ιανουαρί-
ου στην Αργυρούπολη. Μια παρέα περίπου 
30 παιδιών από τη Γλυφάδα πραγματοποίησε 
δύο επιθέσεις κατά επίσης ανηλίκων, μέσα σε 
διάστημα 10 λεπτών! «Ερχονταν προς το μέ-
ρος μου, δίνοντας το σύνθημα προς τους άλ-
λους “πάμε!”. Στην αρχή, μου επιτέθηκε ένα 
άτομο, άνδρας με μαχαίρι, στο αριστερό μου 
πόδι, στον μηρό, στον δεξιό άνω τράχηλο, με 
αποτέλεσμα να χάσω την ισορροπία μου και 
να πέσω κάτω. Στη συνέχεια, περί τα δέκα άτο-
μα άρχισαν να με χτυπούν με τα χέρια και τα 
πόδια σε όλο μου το σώμα, ενώ βρισκόμουν 
στο έδαφος και προσπαθούσα να προστατευ-
τώ από τα χτυπήματα», είπε στην κατάθεσή 
του ο 17χρονος.

Ο σκοπός της επίθεσης ήταν να κλέψουν το 
κινητό του 17χρονου, κάτι που κατάφεραν. Από 
τους δέκα συλληφθέντες, έχουν καταθέσει οι 
τέσσερις και όλοι αρνούνται τις κατηγορίες. Ο 
15χρονος με το μαχαίρι υποστήριξε στην κατά-
θεσή του ότι ενδεχομένως το θύμα να υπέδειξε 
λάθος πρόσωπο μέσα στη σύγχυση και στην 
αναστάτωση που είχε δημιουργηθεί. 

Είχε προηγηθεί η επίθεση σε ένα 14χρονο, 
που βρισκόταν με τους φίλους του στην ίδια 
περιοχή. «Μου ζήτησαν το κινητό μου τηλέ-

«εβαλαν την 
αρτέμιδα σε ένα 

μαύρο τζιπ»

ευθύνη
«Από κανένα 
σημείο της 
δικογραφίας 
δεν προκύπτει, 
ούτε κατ’ 
ελάχιστον, ίχνος 
συμμετοχής του 
πελάτη μας, ενώ 
δεν αναγνωρίζεται 
και δεν αναφέρεται 
η παρουσία του 
ούτε και από 
τους ίδιους τους 
συνομηλίκους 
του», δηλώνουν 
οι συνήγοροι 
υπεράσπισης 
ενός 14χρονου 
κατηγορουμένου, 
Κωνσταντίνος 
Γιαννελάκης 
και Αναστασία 
Μαρμαρινού

Εγκληματική 
οργάνωση 
13χρονων!
Δέκα παιδιά, από 13 έως 
16 ετών, κατηγορούνται 
για ληστείες, επικίνδυνη 
σωματική βλάβη και 
συμμετοχή σε ομάδα που 
διέπραττε εγκλήματα

φωνο, το οποίο κρατούσα στα χέρια μου, ενώ 
ταυτόχρονα προσπάθησαν και να μου το αρ-
πάξουν. Εγώ αντέδρασα και τότε δύο από αυ-
τούς με χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο», 
κατέθεσε το θύμα.

 «Ασκώντας το δικονομικό δικαίωμα του εντο-
λέως μας, λάβαμε προθεσμία από τον ανακριτή 
Ανηλίκων, προκειμένου να προετοιμάσουμε την 
υπεράσπιση αυτού, ο οποίος δηλώνει αθώος, 
αρνούμενος πλήρως την κατηγορία, η οποία πα-
ρίσταται ως ιδιαίτερα σκληρή, απολύτως αυθαί-
ρετη και μη ερειδόμενη σε αντικειμενικά δεδο-
μένα. Από κανένα σημείο της δικογραφίας δεν 
προκύπτει, ούτε κατ’ ελάχιστον, ίχνος συμμετο-
χής του, ενώ δεν αναγνωρίζεται και δεν αναφέ-
ρεται η παρουσία του ούτε και από τους ίδιους 
τους συνομηλίκους του», δηλώνουν οι συνήγο-
ροι υπεράσπισης ενός 14χρονου κατηγορου-
μένου, Κωνσταντίνος Γιαννελάκης και Αναστα-
σία Μαρμαρινού.
 ΠΑνΑΓιώτης ςουρέλης


