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Ομάδες βίας

Σοκ από τη δράση
συμμοριών ανηλίκων
στις γειτονιές
της Αθήνας

Απόπειρες
ανθρωποκτονίας,
ληστείες, διακίνηση
όπλων και
ναρκωτικών ακόμα
και από 12χρονους
έχει καταγράψει
η ΕΛ.ΑΣ. από τις
αρχές του έτους
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Η

μερομηνίες γέννησης που προκαλούν
σοκ: 2005, 2007, ακόμη και 2008. Γραμμένες δίπλα σε ονόματα αγοριών που
κατηγορούνται ως μέλη συμμοριών, με δράση
που ξεκινά από τη ληστεία και φτάνει στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, ακόμα και στην
απόπειρα ανθρωποκτονίας! Οπως ο 15χρονος
που αντιστάθηκε όπως ένας ενήλικος στους
αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν ως
τον φυσικό αυτουργό της επίθεσης με πολλαπλά
μαχαιρώματα σε βάρος συνομηλίκου του μέσα στο προαύλιο του 1ου ΕΠΑΛ στον Κολωνό.
Η πρόσφατη σύλληψη ανηλίκων που ανήκαν στη συμμορία «Kolonos Hooligans» είναι
μια ακόμη υπόθεση «εγκληματικής οργάνωσης
ανηλίκων», τα μέλη της οποίας λιντσάρουν τα
θύματά τους για να τους αρπάξουν το κινητό
και το χαρτζιλίκι τους, αλλά ταυτόχρονα και για
να επιβάλουν την κυριαρχία τους στην περιοχή.
Αυτή η συγκλονιστική υπόθεση, όμως, έρχεται
να προστεθεί σε μια μακρά λίστα περιπτώσεων σύστασης επικίνδυνων συμμοριών ανηλίκων. Μόνο μέσα στο 2021 στην Αττική έχουν
καταγραφεί συνολικά 15 περιπτώσεις, που εξιχνιάστηκαν από διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, με δράστες ηλικίας από 12 μέχρι και 17 ετών…
Τα στατιστικά στοιχεία για όλη την επικράτεια
που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. δείχνουν μια σταθερά αυξητική τάση στη συμμετοχή ανηλίκων σε τέτοιου
είδους «ομάδες βίας».
Για το πρώτο οκτάμηνο του 2021, σε όλη
την Ελλάδα έχουν καταγραφεί 99 περιπτώσεις
σωματικών βλαβών, για τις οποίες κατηγορήθηκαν 148 ανήλικοι, 793 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών, για τις οποίες κατηγορήθηκαν
1.191 ανήλικοι, ενώ τα θύματα φτάνουν τους
428 ανηλίκους.
Την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2020,
για τα ίδια αδικήματα οι υπηρεσίες ασφαλείας εξιχνίασαν 1.209 υποθέσεις, από τις οποίες
κατηγορήθηκαν 1.418 ανήλικοι και τα θύματά
τους ήταν 548 άτομα.
Το «μωσαϊκό» των κακοποιών εφηβικής και
προεφηβικής ηλικίας είναι πολύχρωμο. Στις περιοχές κοντά στο κέντρο της Αθήνας, η πλειονότητα των μελών αυτών των συμμοριών είναι παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς από
διάφορες χώρες, που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα. Από το κέντρο και προς
τα νότια, οι ομάδες αυτές αποτελούνται κυρίως
από Ελληνες, ενώ παράλληλα ο χαρακτηρισμός
κάποιας περιοχής ως «καλής» δεν αποκλείει σε
καμία περίπτωση τη δημιουργία μιας… τοπικής ομάδας, η οποία διά της βίας επιβάλλεται
στις πλατείες, έχοντας πάντα ως στόχο το χρη-

ματικό κέρδος από αρπαγές, κλοπές και ληστείες σε βάρος, επίσης, ανηλίκων.
Η έκταση του προβλήματος φαίνεται πλέον όχι μόνο από τα αλλεπάλληλα
περιστατικά, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο υποχρεώνεται η Αστυνομία να τα αντιμετωπίσει. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η οργανωμένη επίθεση με μαχαίρια και με κίνητρο τη ληστεία ομάδας 20 ανηλίκων εναντίον συνομηλίκων τους, στις 23 Ιανουαρίου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αργυρούπολη. Δύο 16χρονοι κατέληξαν στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρια και την επόμενη ημέρα ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις από τους δράστες, ηλικίας 16 και 17 χρόνων. Ομως, τα βίαια περιστατικά στη συγκεκριμένη πλατεία δεν σταμάτησαν και χρειάστηκε μια σαρωτική επιχείρηση το επόμενο κιόλας Σαββατοκύριακο, όταν και πραγματοποιήθηκαν, με τη βοήθεια και της επιχειρησιακής ομάδας της ΟΠΚΕ, 175 προσαγωγές ανηλίκων από την περιοχή. Οι ανήλικοι εξετάστηκαν ένας προς έναν
και ανάμεσά τους αναγνωρίστηκαν ακόμη επτά από τους δράστες των άγριων επιθέσεων και ληστειών.

Με ρόπαλα
Μια επίσης σοβαρότατη και πολύπλοκη υπόθεση αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί, που εξάρθρωσαν τελικά μια δωδεκαμελή ομάδα ανηλίκων, που, με κέντρο τον Βύρωνα, δρούσε στις περιοχές του Ζωγράφου, της Καισαριανής, αλλά και στην Πανεπιστημιούπολη. Οι καταγγελίες των θυμάτων ήταν πραγματικά συγκλονιστικές. Ανήλικοι δέχονταν επίθεση από δέκα άτομα που, αφού
τους χτυπούσαν με ρόπαλα, τους αφαιρούσαν όχι μόνο τα κινητά τηλέφωνα,
τα χρήματα ή κάποια άλλα αντικείμενα που είχαν μαζί τους, αλλά στην κυριολεξία τους έγδυΓια το πρώτο
του ναν αφαιρώντας τους μπουφάν, μπλούζες, παντελόνια, ακόμη και τα παπούτσια τους.
2021 έχουν
Τα μέλη της ομάδας αυτής, που την είχαν ονο99 περιπτώσεις σωματικών
μάσει «Strassenbande» (συμμορία του δρόμου), φορούσαν ομοιόμορφα μαύρα ρούχα
για τις οποίες
και, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα των αξικατηγορήθηκαν 148 ανήλικοι ωματικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, η δράση τους δεν περιοριζόταν στις κλοπές.
Τελικά, κατηγορήθηκαν για εμπρησμούς ιδιωτικών και δημόσιων οχημάτων, διακίνηση χασίς
σε δύο σχολικά συγκροτήματα, ληστείες σε βάρος διανομέων φαγητού, τους
οποίους παγίδευαν με εικονικές παραγγελίες, ακόμη και για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών που πραγματοποιούσαν περιπολίες σε πλατείες, τις οποίες είχαν υπό τον έλεγχό τους.
Η ανεξέλεγκτη βία, όμως, που καταγράφεται σε ομάδες ανηλίκων δεν περιορίζεται στα αγόρια. Μία από τις πλέον δύσκολες υποθέσεις που κλήθηκε να
αντιμετωπίσει η Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής ήταν ο σοβα-

οκτάμηνο
καταγραφεί

βλαβών,

ρότατος τραυματισμός με μαχαίρι μιας 16χρονης κοπέλας από συνομήλική της, το απόγευμα της 19ης Ιουνίου, στην οδό Διστόμου στον
Κολωνό. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
με τραύματα στο πόδι και στην κοιλιακή χώρα
κοντά στον σπλήνα. Από την έρευνα προέκυψε πως δεν επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό,
αλλά για ραντεβού που είχε καθοριστεί από
την προηγούμενη ημέρα ανάμεσα σε δράστιδα και θύμα, «για να λύσουν τις διαφορές που
είχαν μεταξύ τους». Συναντήθηκαν μαζί με τις
παρέες τους, που αποτελούνταν από κορίτσια
κάτω των 17 ετών, λογομάχησαν και ξαφνικά
η δράστις έβγαλε από την τσέπη της ένα σουγιά και χτύπησε τη 16χρονη πρώτα στον μηρό
και μετά στην κοιλιακή χώρα.
Απίστευτη περίπτωση, ακόμα και για τους πλέον έμπειρους αστυνομικούς, αποτελεί η ομάδα
των ανηλίκων, οι οποίοι λήστευαν περαστικούς
στο κέντρο της Αθήνας, χρησιμοποιώντας ως
δόλωμα έναν 8χρονο! Θύματα δύο 15χρονοι
που έκαναν ποδήλατο κοντά στο Προεδρικό
Μέγαρο. Τους πλησίασε το 8χρονο αγόρι και
άρχισε να τους ρωτά για το κόστος των ποδηλάτων τους. Ξαφνικά, τρία άλλα ανήλικα αγόρια τους επιτέθηκαν και, αφού τους χτύπησαν
με γροθιές και κλοτσιές, τους άρπαξαν τα κινητά τηλέφωνα και όσα χρήματα είχαν μαζί τους
και εξαφανίστηκαν. Ανάλογη αγριότητα έδειξαν και δύο αγόρια, μόλις 12 και 13 χρόνων, τα
οποία το βράδυ της περασμένης Τρίτης επιτέθηκαν έξω από τον σταθμό του μετρό στα Σεπόλια σε δύο 19χρονους και, παρά τη διαφορά ηλικίας, τους χτύπησαν, τους απείλησαν με
μαχαίρι και, αφού τους αφαίρεσαν 90 ευρώ,
χάθηκαν τρέχοντας στο σκοτάδι.
Η τελευταία υπόθεση που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί, αυτή της απόπειρας δολοφονίας ενός
μαθητή από τη Βουλγαρία, μέσα στο σχολείο
του στον Κολωνό, είχε επίσης όλα τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων βίαιων περιστατικών: Συγκροτημένη ομάδα με όνομα («Kolonos

