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Ναρκωτικά

Kλοπές

Oίκοι ανοχής

(Ναρκωτικά, αποθήκες 
παραεμπορίου, πορνεία,
κλοπές παρά την παρουσία 
της Αστυνομίας)

Aβατο

Τα γκέτο της παρανομίας στο κέντρο  της Αθήνας
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ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΧΗΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ έπαι-
ξε η ζωή σε έναν 30χρονο συρι-
ακής καταγωγής, που σκοτώθηκε 
από σφαίρα ληστή την περασμέ-
νη Κυριακή στην Πεύκη.

Την ώρα που ο 30χρονος άφη-
νε την τελευταία του πνοή στο 
νοσοκομείο, η Ελληνίδα σύζυγός 
του, η οποία ήταν έγκυος στον 
ένατο μήνα, έφερνε στον κόσμο 
το παιδί τους.

Ενα παιδί που 
δεν θα γνωρίσει 
ποτέ τον πατέρα 
του...

Η τραγωδία 
που εκτυλίχτηκε 
στην Πεύκη χα-
ρακτηρίζεται από 
την ακραίας μορ-
φής εγκληματική 

συμπεριφορά των δραστών, που 
δεν δίστασαν να αφαιρέσουν μια 
ζωή χωρίς να υπάρχει σοβαρός 
λόγος.

Ο 30χρονος από τη Συρία, με 
την έγκυο σύζυγό του και τα πε-
θερικά του κάθονταν στο σαλόνι 
του σπιτιού τους το Σάββατο το 

βράδυ και έβλεπαν αμέριμνοι 
τηλεόραση. 

Ξαφνικά, τριάντα λεπτά μετά 
τα μεσάνυχτα, από την ανασφά-
λιστη μπαλκονόπορτα εισβάλλουν 
στο διαμέρισμα (υπερυψωμένο 
ισόγειο) δύο άγνωστοι, που φο-
ρούσαν καπέλα τύπου τζόκεϊ και 
ήταν οπλισμένοι με πυροβόλα 
όπλα. 

Ακινητοποιούν τα μέλη της οι-
κογένειας και ζητάνε χρήματα.

Ο ένας από τους ληστές, υπό 
την απειλή του όπλου του, οδηγεί 
την έγκυο γυναίκα και τη μητέρα 
της στα υπνοδωμάτια με σκοπό 
να του υποδείξουν πού βρίσκο-
νται τα χρήματα και τα κοσμήμα-
τα.

Ο δεύτερος παραμένει στο σα-
λόνι, με το όπλο στραμμένο κατά 
του 30χρονου και του πεθερού 
του.

Κάποια στιγμή ο 30χρονος φο-

βήθηκε προφανώς για την τύχη 
της γυναίκας του και του παιδιού 
που κυοφορούσε και αντέδρα-
σε.

Την ίδια στιγμή ο ληστής τον 
πυροβόλησε στο κεφάλι.

Ο 30χρονος σωριάστηκε αιμό-
φυρτος στο δάπεδο, ενώ οι ληστές 
αναγκάστηκαν να φύγουν άρον 
άρον, εγκαταλείποντας έξω από 
το σπίτι το κλεμμένο αυτοκίνητο 
που χρησιμοποιούσαν.

Ο τραυματίας διακομίστηκε 
αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια 
στον Ερυθρό. Υστερα από μάχη 
μερικών ωρών να κρατηθεί στη 
ζωή, εξέπνευσε.

Η γυναίκα του γέννησε με τε-
χνητές ωδίνες, γιατί ο μαιευτήρας 
της έκρινε πως ήταν επικίνδυνο 
να συνεχιστεί η κύηση, μετά από 
όλα όσα είχαν συμβεί. 

Αποτυπώματα
Η αστυνομία έχει στα χέρια της 

το κλεμμένο από το Μαρούσι αυ-
τοκίνητο των ληστών-φονιάδων 
και τα καπέλα τύπου τζόκεϊ που 
φορούσαν, από τα οποία μπορεί 
να συγκεντρώσει αποτυπώματα και 
γενετικό υλικό. Εχει επίσης περι-
γραφές των χαρακτηριστικών τους, 
διότι τα πρόσωπά τους ήταν ακά-
λυπτα. Είχαν κατεβάσει απλώς το 
καπέλο ως τα μάτια, σύμφωνα με 
τις περιγραφές. Οι έρευνες για τον 
εντοπισμό και τη σύλληψή τους 
γίνονται με βάση τις περιγραφές 
και τα αποτελέσματα των εγκλη-
ματολογικών εργαστηρίων.

ΤΑΚΗΣ ΤΕΡΖΗΣ

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕ 30ΧΡΟΝΟ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Εχασε τη μάχη για τη ζωή του την ώρα που γεννιόταν το παιδί του



 ΑΠΟ ΑΝΑ-
ΣΦΑΛΙΣΤΗ 
μπαλκονόπορ-
τα εισέβαλαν 
οι αδίστακτοι 
ληστές στο δι-
αμέρισμα 
(υπερυψωμέ-
νο ισόγειο) 
του 30χρονου 
συριακής κα-
ταγωγής (φω-
τογραφία αρ-
χείου)


Τον πυροβό-
λησε ληστής 
μέσα στο 
σπίτι του το 
βράδυ του 
Σαββάτου
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