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Ξυλοδαρμός 15χρονων 
στην Καλαμάτα: Τον 
χτύπησαν μανιασμένα

Ξέσπασε η μητέρα ενός εκ των ανηλί-
κων που δέχθηκαν επίθεση στην Κα-
λαμάτα, προ ημερών, από μία ομάδα 
νεαρών 15 και 16 ετών. Η μητέρα, 
μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στην 
ίδια την επίθεση που δέχθηκε το παιδί 
της, αλλά και κατήγγειλε πως οι δρά-
στες - αφότου αφέθηκαν ελεύθεροι 
από την αστυνομία - εξαπέλυσαν απει-
λές κατά του ανηλίκου. Όπως είπε, ο 
γιος της είχε μαλώσει τηλεφωνικά με 
κάποιο εξ αυτών των ατόμων και κα-
νόνισε να πάει στην κεντρική πλατεία 
της περιοχής ώστε να ζητήσει συγγνώ-
μη.  «Συγγνώμη, να τελειώνει εδώ. Δεν 
ήθελα να μπλέξω  έτσι, ήθελα να υπε-
ρασπιστώ τον φίλο μου και εμάς που 
μας έβριζες στο τηλέφωνο, αυτό ήθελα 
να κάνω» φέρεται να είπε στους δρά-
στες, σύμφωνα με τη μητέρα, αλλά τότε 
δέχθηκε άγρια επίθεση. «Και με το που 
πάει να πει τη συγγνώμη, τρώει την 
πρώτη, και ξεκινάμε μετά έξι άτομα και 
τον χτυπάνε μανιασμένα, μανιασμέ-
να.  Κλωτσιές, με έπιασαν άνθρωποι 
και μου είπαν ότι τον έσερναν στον 
δρόμο» περιέγραψε. Για την επίθεση 
συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι με την 
κατηγορία της συμπλοκής και επικίν-
δυνης σωματικής βλάβης, αλλά και οι 
γονείς τους για παραμέληση εποπτείας 
ανηλίκου.  Αφότου, όμως, αφέθηκαν 
ελεύθεροι επανήλθαν με νέες απειλές.

Θεσσαλονίκη: Συνελή-
φθη μαθητής που απεί-
λησε να εισβάλει με 
καλάσνικοφ σε σχολείο

Ένας μαθητής από τη Θεσσαλονίκη 
συνελήφθη αφότου απείλησε πως 
θα εισβάλει με όπλο σε σχολείο των 
Αθηνών.  Ένας 16χρονος έστειλε μή-
νυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου σε λύκειο της Αθήνας, απει-
λώντας ότι θα εισβάλει στο σχολικό 
συγκρότημα με καλάσνικοφ.
Κατόπιν ερευνών της αστυνομίας 
προέκυψε ότι ο αποστολέας του μη-
νύματος βρισκόταν στα Διαβατά Θεσ-
σαλονίκης. Ο μαθητής λυκείου συνε-
λήφθη. 
Αρχικά, ο ανήλικος είχε υποδείξει 
έναν συνομήλικο φίλο του από την 
Αθήνα ως αποστολέα τού ηλεκτρο-
νικού μηνύματος, αλλά στη συνέχεια 
ομολόγησε την πράξη του, υποστη-
ρίζοντας πως επρόκειτο για φάρσα.
Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην εισαγ-
γελέα ποινικής δίωξης η οποία του 
απήγγειλε δίωξη και όρισε ρητή 
δικάσιμο στο αρμόδιο Δικαστήριο 
Ανηλίκων.

Θεσσαλονίκη: 2χρονη 
έριξε καυστικό υγρό 
στο πρόσωπό της

Ένα κοριτσάκι 2 ετών στη Θεσσαλονί-
κη έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπό 
της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κι-
νητοποιήση των αρχών για τη μεταφο-
ρά της στο νοσοκομείο.
Το παιδί έριξε το καυστικό υγρό πάνω 
της - οι συνθήκες παραμένουν ακό-
μα άγνωστες, όπως και το είδους του 
υγρού - και οι γονείς της έτρεξαν να τη 
μεταφέρουν από τη Νεάπολη στο νοσο-
κομείο. Δικυκλιστές της ΔΙΑΣ άνοιξαν 
τον δρόμο για να φτάσουν γρηγορότε-
ρα στο νοσοκομείο, καθώς το καυστικό 
υγρό είχε μπει στα μάτια της 2χρονης.

Ηράκλειο: 22χρονος 
έβγαλε όπλο από το 
αυτοκίνητο και άρχισε 
να πυροβολεί

Συνελήφθη 22χρονος οδηγός στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης ο οποίος πιάστηκε, 
επ΄αυτοφόρω, να πυροβολεί στον αέρα 
από το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός είχε 
πάει χθες σε ένα γλέντι, παραμονές ενός 
γάμου, και φεύγοντας έβγαλε το χέρι 
από το παράθυρο και άρχισε να πυρο-
βολεί, σύμφωνα με το creta24.gr. Αφού 
σταμάτησε, έβαλε μπροστά το όχημα 
και άρχισε να κινείται, αλλά σε κοντινή 
απόσταση υπήρχε ένα περιπολικό και 
είδε τις κινήσεις του. Οι αστυνομικοί 
τον ακολούθησαν και τελικώς του έκα-
ναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο, με 
τον νεαρό να επιχειρεί να τον αποφύ-
γει. Κάποια στιγμή μάλιστα, άφησε και 
το αυτοκίνητό του και άρχισε να τρέχει 
σε ένα χωράφι. Οι άνδρες του Α.Τ Αστε-
ρουσίων, κατάφεραν να τον πιάσουν και 
να τον ακινητοποιήσουν, ενώ στο όχη-
μα βρέθηκε και ένα όπλο που διαπιστώ-
θηκε ότι ήταν ρέπλικα. O 22χρονος συ-
νελήφθη για παράβαση του νόμου περί 
όπλων και αναμένεται να βρεθεί ενώπι-
ον των ανακριτικών αρχών.

Καλλιθέα: Νεκρή 
12χρονη σε τροχαίο 

Ενα τραγικό δυστύχημα με θύμα μια 
13χρονη κοπέλα σημειώθηκε το με-
σημέρι της Δευτέρας στην Καλλιθέα.
Στις 14.30, στη συμβολή των οδών 
Θησέως και Σπάρτης, διερχόμενο αυ-
τοκίνητο παρέσυρε μια 12χρονη.
Η ανήλικη διακομίστηκε στο νοσοκο-
μείο, ωστόσο λίγο αργότερα υπέκυψε 
στα τράυματά της. Ο 32χρονος οδη-
γός του οχήματος συνελήφθη.

Πάτρα: Άνδρας συνελή-
φθη για τον ξυλοδαρμό 
της γυναίκας του

Άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα, μετά 
από καταγγελία για ξυλοδαρμό της 
συντρόφου του. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η γυναίκα φέρεται να κατήγ-
γειλε τον σύντροφο της, καθώς από 
ότι φαίνεται  της προκάλεσε κάταγμα 
στο χέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά 
που ο συγκεκριμένος άνδρας κατη-
γορείται για βίαιο επεισόδιο κατά 
της συντρόφου του. Σύμφωνα με το 
pelop, στις 28 Αυγούστου, ο άνδρας 
την είχε χτυπήσει τόσο άγρια, όπου 
η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ομαδικός βιασμός στη 
Λάρισα: Σοκαριστική 
καταγγελία 19χρονης

Μία αποτρόπαια υπόθεση ομαδικού 
βιασμού που διαπράχθηκε στον Τύρ-
ναβο απασχολεί τις αστυνομικές αρ-
χές. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
paidis.com, η 19χρονη κοπέλα, θύμα 
βιασμού, κατήγγειλε στην αστυνομία 
ότι φεύγοντας από το παζάρι του Τυρ-
νάβου για να επιστρέψει στη Λάρισα, 
δέχθηκε επίθεση από 4 ή 5 άτομα τα 
οποία στη συνέχεια τη βίασαν. Σύμ-
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι 
αστυνομικοί αξιοποιώντας τόσο τη 
μαρτυρία της κοπέλας όσο και υλικό 
που έχουν στη διάθεσή τους προχώ-
ρησαν σε προσαγωγές υπόπτων και 
είναι πολύ πιθανό άμεσα να υπάρ-
ξουν εξελίξεις στην υπόθεση που χα-
ρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Λάρισα: Ηλικιωμένος 
άρχισε να κυνηγά με 
μαχαίρι νεαρούς

Ένας ηλικιωμένος άρχισε να κυνηγά 
κρατώντας μαχαίρι νεαρά άτομα κο-
ντά σε παιδική χαρά σε περιοχή της 
Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες 
που επικαλείται το onlarissa, το περι-
στατικό σημειώθηκε στη συνοικία του 
Αγίου Θωμά, όταν κάτω από αδιευκρί-
νιστες συνθήκες ένας ηλικιωμένος άν-
δρας κρατώντας μαχαίρι στο χέρι του, 
άρχισε να κυνηγάει τους νεαρούς. Οι 
νεαροί πανικοβλήθηκαν και τράπη-
καν σε φυγή, ενώ το περιστατικό πα-
ρατήρησαν και περαστικοί, οι οποίοι 
ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, 
προκειμένου να μεταβεί στο σημείο. 
Αστυνομικοί που έσπευσαν στην περι-
οχή εντόπισαν τους νεαρούς οι οποίοι 
τους περιέγραψαν τι συνέβη.

Συνελήφθη ιδιοκτήτης 
του γαϊδουριού, που 
πέθανε δεμένο

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μιας άτυχης 
γαϊδουρίτσας, που υπέστη αργό και βα-
σανιστικό θάνατο στο Κορωπί. Σύμφω-
να με τη «Γαϊδουροχώρα-το Ελληνικό 
Κέντρο για το Γαϊδούρι», το ζώο πιάστη-
κε στο σχοινί που ήταν δεμένο, πάλευε 
να ξεπιαστεί επί μέρες μέρες και στο 
τέλος κατέληξε. Στην ανάρτηση καταγ-
γέλλεται ο ιδιοκτήτης για εγκληματική 
ανευθυνότητα και τονίζεται η ανάγκη 
για επιβολή των ανάλογων ποινών.

Δίωξη για απόπειρα 
ανθρωποκτονίας στην 
71χρονη που  
τραυμάτισε τον γιο της

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργή-
ματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
άσκησε η εισαγγελέας στην 71χρονη 
που φέρεται να μαχαίρωσε με διαδο-
χικά χτυπήματα τον 44χρονο γιο της 
στο κεφάλι ενώ εκείνος κοιμόταν, 
στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσ-
σαλονίκη. Η ηλικιωμένη γυναίκα πα-
ραπέμφθηκε σε ανακριτή, από όπου 
ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να 
απολογηθεί και στο μεταξύ παραμένει 
υπό κράτηση. Την αστυνομία ειδοποί-
ησε ο πατέρας του 44χρονου που ξύ-
πνησε και αντίκρισε τον γιο του μέσα 
στα αίματα. Το θύμα, το οποίο η μητέ-
ρα του τραυμάτισε σε σημείο όπου πα-
λαιότερα είχε χειρουργηθεί, νοσηλεύ-
εται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 
του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, μετά 
την επέμβαση στην οποία υποβλήθη-
κε. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης, η κατηγορούμενη φέρεται να 
υποστήριξε πως πίεσε με το δάχτυλο 
το κεφάλι του θύματος στο σημείο που 
είχε χειρουργηθεί κι έλειπε κομμάτι 
του κρανίου. Τόσο η 71χρονη όσο και 
ο 44χρονος φέρεται να αντιμετωπί-
ζουν ψυχολογικά προβλήματα.

Βρέθηκε σορός  
μεσήλικα στο λιμάνι της 
Ερμούπολης στη Σύρο

Τη σορό ενός μεσήλικα περισυνέλλε 
την Δευτέρας (08/05) περιπολικό 
σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της 
Ερμούπολης στη Σύρο. Αμέσως μόλις 
εντοπίστηκε το άψυχο σώμα σήμανε 
συναγερμός και στήθηκε επιχείρη-
ση ανάσυρσης, με την κινητοποίηση 
σκάφος του λιμενικού και δυτών.
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