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Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα Χαλάνδρι: Άγρια ληστεία σε σπίτι οικογένειας 

Ένοπλη συµπλοκή
αλλοδαπών στα  
Κάτω Πατήσια 
– Ένας τραυµατίας
Ένοπλη συµπλοκή ανάµεσα σε δύο 
οµάδες αλλοδαπών σηµειώθηκε  την 
∆ευτέρα λίγο µετά τις 19.30 στην περι-
οχή των Κάτω Πατησίων. Τραυµατίας 
είναι ένας άνδρας αλβανικής καταγω-
γής, ο οποίος καθόταν στο πίσω µέρος 
ενός ΙΧ επιβατικού οχήµατος.
Οι δυνάµεις της αστυνοµίας κλήθηκαν 
για να εξετάσουν ένα ΙΧ στη συµβολή 
των οδών Ιακωβάτων και Πατησίων, 
στο οποίο υπήρχε ένας άνδρας τραυµα-
τίας από πυροβόλο όπλο.
Ο τραυµατίας διακοµίσθηκε στο «Γεν-
νηµατάς», ενώ οι δύο συνεπιβάτες του 
–µία γυναίκα κι ένας άνδρας- ανακρί-
νονται από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ  
Η πιθανότερη εκδοχή που εξετάζει η 
αστυνοµία είναι η ένοπλη συµπλοκή 
ανάµεσα σε δύο οµάδες αλλοδαπών, 
στα Κάτω Πατήσια. Προς το παρόν πα-
ραµένει άγνωστο για το κατά πόσο η 
οµάδα του έβαλε κατά των ατόµων που 
βρίσκονταν στο ΙΧ επέβαινε σε κάποιο 
όχηµα ή εάν ήταν πεζοί. 

Για πτώση Ι.Χ.Ε. οχήµατος στη 
θάλασσα, στην περιοχή της πύ-
λης Ε8 του κεντρικού λιµένα 
Πειραιά, ενηµερώθηκε κατά τις 
βραδινές ώρες της ∆ευτέρας 
(14/12), το Α΄ Λιµενικό Τµή-
µα του Κεντρικού Λιµεναρχείου 
Πειραιά. Σύµφωνα µε το Αθη-
ναϊκό και Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων, άµεσα στο 
σηµείο µετέβησαν στελέχη της 
οικείας Λιµενικής Αρχής, όπου 
διαπίστωσαν ότι ο 56χρονος 
επιβαίνων στο όχηµα, είχε 

εξέλθει µε ίδιες δυνάµεις από 
τη θάλασσα, καλά στην υγεία 
του. Με τη συνδροµή στελε-
χών της Μονάδας Υποβρύχιων 
Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διε-
νεργήθηκε έρευνα για τον εντο-
πισµό του οχήµατος, το οποίο 
στη συνέχεια ανελκύστηκε από 
γερανοφόρο όχηµα στον προ-
βλήτα. Προανάκριση διενερ-
γείται από την οικεία Λιµενική 
Αρχή, ενώ από το περιστατικό 
δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια 
ρύπανση.

Θύµατα άγριας ληστείας µέσα στο σπίτι 
τους στο Χαλάνδρι έπεσαν τα µέλη µίας 
οικογένειας, από τέσσερις σκληρούς κα-
κοποιούς. Οι τέσσερις άγνωστοι δράστες 
που είχαν καλυµµένα τα χαρακτηριστικά 
των προσώπων τους, περίπου µισή ώρα 
µετά τις δύο τα ξηµερώµατα της ∆ευτέ-
ρας, έσπασαν την κεντρική είσοδο της 
οικίας, εισέβαλαν σε αυτή και πρώτα ακι-
νητοποίησαν την 70χρονη ιδιοκτήτρια, 
την οποία µάλιστα για να την πείσουν για 
τις προθέσεις τους, δεν πείραξαν τον σύ-
ζυγό της, έσυραν όµως την κόρη της από 
τα µαλλιά µπροστά της και άρχισαν να 

την απειλούν για να υποδείξει που είχε 
τα χρήµατά. Η γυναίκα παρέδωσε στους 
δράστες ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό και 
κοσµήµατα που διέθετε εντός της οικίας 
και τους υπέδειξε πως είχε και χρηµατο-
κιβώτιο, το οποίο το άρπαξαν όπως ήταν 
οι δράστες και διέφυγαν µε αυτοκίνητο, 
όµως κατά δήλωσή της το χρηµατοκιβώ-
τιο ήταν άδειο. Τα µέλη της οικογένειας 
σε κατάσταση σοκ κάλεσαν την Αστυνο-
µία, όταν οι ληστές έφυγαν από το σπίτι 
τους, όµως παρά τις έρευνες που ακολού-
θησαν στην γύρω περιοχή, δεν κατέστη 
δυνατός ο εντοπισµός των δραστών. 

Σπείρα διαρρηκτών είχε ρηµάξει 
σπίτια σε Καλύβια και Κερατέα
Ε

ξαρθρώθηκε από την Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Νο-
τιοανατολικής Αττικής, σε 
συνεργασία µε το Τµήµα 

Ασφαλείας Κερατέας, εγκληµατική 
οργάνωση που διέπραττε διαρρή-
ξεις-κλοπές από οικίες, στις περιο-
χές των Καλυβίων και της Κερατέας.
Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της 
αυτόφωρης διαδικασίας στην Κερα-
τέα, τρεις Ροµά ως µέλη της ανωτέ-
ρω οργάνωσης για ληστεία και δι-
ακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών. 
Συγκατηγορούµενοι στην ίδια υπό-
θεση τυγχάνουν δύο ακόµη Ροµά, 
οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και ανα-
ζητούνται.
Λίγο πριν, τα µέλη της συµµορίας 
είχαν εισέλθει σε µονοκατοικία, 
παραβιάζοντας παράθυρο υπνοδω-
µατίου και είχαν αφαιρέσει κοσµή-
µατα. Κατά τη διαφυγή τους, έγιναν 
αντιληπτοί από την παθούσα, µε 
επακόλουθο να την απωθήσουν, 
ρίχνοντας την στο έδαφος και να 

τραπούν σε φυγή.
Κατόπιν επισταµένων αναζητήσε-
ων, που διενεργήθηκαν από αστυ-
νοµικούς των ανωτέρω υπηρεσιών, 
τα τρία αυτά µέλη εντοπίστηκαν 
και συνελήφθησαν. Ο ένας κατα-
διώχθηκε σε κοντινό βουνό ακι-
νητοποιήθηκε και συνελήφθη, ο 
δεύτερος κρύφτηκε σε πυλωτή πο-
λυκατοικίας, όπου επίσης εντοπί-
στηκε και ο τρίτος επί της Λ. Λαυ-
ρίου.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, 
τουλάχιστον από το µήνα Σεπτέµ-
βριο του 2020, οι δράστες είχαν 
συστήσει εγκληµατική οργάνωση µε 
συστηµατική δράση και διακριτούς 
ρόλους, εναλλάσσοντας ανά περί-
πτωση τη σύνθεση τους, διαπράττο-
ντας διαρρήξεις-κλοπές από οικίες 
στα Μεσόγεια.
Ως προς τον τρόπο δράσης, τα µέλη 
της εγκληµατική οµάδας χρησιµο-
ποιώντας αυτοκίνητα, µετέβαιναν 
πρωινές και µεσηµβρινές ώρες στις 

περιοχές των Καλυβίων και Κερα-
τέας και αφού εντόπιζαν οικίες, ει-
σέρχονταν στο εσωτερικό τους, από 
τα παράθυρα ή τις µπαλκονόπορτες, 
τα οποία είτε ήταν ανασφάλιστα, 
είτε τα παραβίαζαν µε διαρρηκτικά 
εργαλεία, και αφαιρούσαν χρήµατα 
και κοσµήµατα.
Τα κλοπιµαία τα διοχέτευαν αµέσως 
µετά σε κλεπταποδόχο, αποκοµίζο-
ντας παράνοµο χρηµατικό όφελος. 
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττι-
κής, πιστοποιήθηκε η εγκληµατική 
δράση της συµµορίας σε 6 επιπλέ-
ον περιπτώσεις διαρρήξεων-κλο-
πών από οικίες. Σηµειώνεται ότι 
όλα τα µέλη έχουν συλληφθεί στο 
παρελθόν για παρόµοια αδικήµατα. 
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθη-
νών, ενώ η έρευνα για τη σύλληψη 
των υπόλοιπων µελών, καθώς και 
για την εµπλοκή τους και σε άλλες 
αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.




