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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εβαλε τέλος στη ζωή του
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E
νας σκληρός «πυρήνας», αποτελούμενος από περίπου 10 
νταήδες μαθητές του Γυμνασίου όπου φοιτούσε ο 14χρο-
νος Μάκης, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο 

σπίτι του στον Κολωνό, έχει μπει στο «στόχαστρο» της ΕΛ.ΑΣ., 
έπειτα από την προκαταρκτική έρευνα που διέταξε ο αρμόδιος 
εισαγγελέας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδή-
γησαν το άτυχο παιδί στο απονενοημένο διάβημα.

Παράλληλα με την έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος, που αφορά τα αίτια της αυτοκτονίας, σε εξέλιξη βρίσκε-
ται και μια δεύτερη έρευνα για τα περιστατικά bullying που ήρ-
θαν στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο των Αρχών έχει 
μπει μια ομάδα περίπου 10 μαθητών του συγκεκριμένου Γυ-
μνασίου στα Πατήσια. Οπως φαίνεται, αυτοί οι 10 ανήλικοι ακο-
λουθούν τα βήματα της συμμορίας «Kolonos hooligans family», 
που είχαν συστήσει πρώην συμμαθητές τους. Η συμμορία δι-
έπραττε ληστείες και ξυλοδαρμούς, πριν εξαρθρωθεί από την 
Ασφάλεια τον περασμένο Νοέμβριο. 

 «Αυτοί οι νεαροί μαθητές, ανάμεσά τους και μαθήτριες, ακο-
λουθούν τη διαδικασία του μιμητισμού, καθώς η συμμορία, 
που εξαρθρώθηκε πριν από περίπου έξι μήνες στην περιοχή 
και ήταν ο φόβος και ο τρόμος για τους υπόλοιπους μαθητές 
και όχι μόνο, είχε φροντίσει να δημιουργήσει έναν μύθο γύρω 
από το όνομά της, ασκώντας υπέρμετρη βία στα κατά καιρούς 
θύματά της», λέει στη Realnews αστυνομικός που έχει γνώση 

τέχουν στην ομάδα των νταήδων που τρομο-
κρατεί τους υπόλοιπους μαθητές του συγκεκρι-
μένου Γυμνασίου.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερα αρνητική εντύ-
πωση είναι το γεγονός πως, ενώ φαίνεται ότι 
υπήρχαν πολλές καταγγελίες γονέων για εκφο-
βισμό και βία εναντίον μαθητών, η Διεύθυνση 
του σχολείου υποστηρίζει ότι καμία καταγγε-
λία δεν έφτασε ποτέ στα χέρια καθηγητών όσον 
αφορά τα περιστατικά που φαίνεται πως είναι 
καθημερινότητα στο σχολείο όπου φοιτούσε 
ο Μάκης. Και οι 10 συμμαθητές που φέρονται 
να εμπλέκονται στον εκφοβισμό του 14χρονου 
αναμένεται να κληθούν για κατάθεση. 

Τα μηνύματα 
Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι και οι έρευ-
νες για τα αίτια που οδήγησαν στην αυτοκτο-
νία τον 14χρονο μαθητή Γυμνασίου και αθλη-
τή πολεμικών τεχνών. Οι έμπειροι αστυνομικοί 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζουν 
όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό του ατυχή-
ματος, καθώς μπορεί το παιδί να δημιούργησε 
θηλιά με τη ζώνη του για να ανεβάσει βίντεο 
με τα όρια αντοχής του σε διαδικτυακή πλατ-
φόρμα που συμμετείχε με φίλους του, καθώς 
και κατά το παρελθόν φέρεται να ανέβαζε βί-
ντεο με «παράτολμα κατορθώματα».

Παράλληλα, οι αστυνομικοί και οι ειδικοί των 
εργαστηρίων, που εξετάζουν το κινητό και τον 
φορητό υπολογιστή του 14χρονου, φέρεται 
να έχουν εντοπίσει ένα «νήμα» μηνυμάτων σε 
διαδικτυακή πλατφόρμα, την οποία είχε δημι-
ουργήσει ομάδα μαζί με φίλους και συμμαθη-
τές του ο άτυχος μαθητής. Σε αυτά τα μηνύμα-
τα, φαίνεται πως υπάρχουν ενδιαφέροντα στοι-
χεία για την πορεία των ερευνών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ειδικοί έχουν 
εντοπίσει συνομιλίες, στις οποίες γίνεται λόγος 
για κάποιο πρόβλημα του 14χρονου που θα 
πρέπει η παρέα «να το συζητήσει από κοντά».

«Θα αντιδρούσε»
Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις που έχουν λάβει 
οι αστυνομικοί -και κυρίως αυτές του πατέρα 
του 14χρονου και του μεγαλύτερου αδελφού 
του- δεν φαίνεται να προκύπτει κάποιο πρόβλη-
μα που εμφανώς να απασχολούσε τον 14χρο-
νο. Ο 16χρονος αδελφός του, ερωτηθείς από 
τους αστυνομικούς για περιστατικά bullying, 

Ο ΜΆΚΗΣ ήταν ένα ήσυχο παιδί που βίωνε σιωπηλά 
όσα του συνέβαιναν στο σχολείο. Και δεν είναι ο μό-
νος. Οι σχετικές στατιστικές επισημαίνουν ότι η βία των 
ανηλίκων αυξήθηκε κατά 52% μέσα σε ένα χρόνο, με 
τους δράστες των βίαιων επιθέσεων να βρίσκονται στις 
«άγουρες» ηλικίες έως 14 ετών! Οι φίλοι του τον περι-
γράφουν ως ένα κλειστό παιδί που δεν έλεγε σε κανέ-
ναν τίποτα προσωπικό. «Τον έβριζαν κάθε ημέρα, γε-
λούσαν, τον χτυπούσαν κάθε ημέρα, χωρίς λόγο», περι-
έγραφε η μητέρα ενός συμμαθητή του Μάκη. Πόσα παι-
διά περνούν αυτό το μαρτύριο; Πολλά. Στον «άγριο κό-
σμο» της εφηβείας όποιο παιδί ζητήσει βοήθεια από κα-
θηγητές ή γονείς θεωρείται αδύναμο, επομένως ακα-
τάλληλο για συναναστροφή. Ολα γίνονται για την εφή-

μερη εικόνα. Για παράδειγμα, στην Αγία Παρασκευή 
ένας 15χρονος έδωσε ραντεβού για «μονομαχία» με 
έναν 14χρονο εξαιτίας διαξιφισμών στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης. Ο πρώτος οπλίστηκε με ένα ψαλίδι για 
να καρφώσει τον αντίπαλο! Πριν από δύο χρόνια, μια 
μαθήτρια Γυμνασίου στα νότια προάστια της Αθήνας 
δέχτηκε επίθεση με χαστούκια από συμμαθήτριά της, 
ενώ οι υπόλοιποι μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω τους 
και φώναζαν: «Ξύλο, ξύλο»! Οι ειδικοί λένε ότι τα παιδιά-
θύματα ζουν μια κόλαση. Αποδίδουν την ευθύνη στους 
γονείς και τους καθηγητές. Οι πρώτοι δεν ασχολούνται, 
λένε, και οι δεύτεροι φοβούνται τους μαθητές τους και 
κρύβονται. Ετσι, όμως, διδάσκουν φόβο και υποκρισία. 
Και το αποτύπωμα της βίας γίνεται ανεξίτηλο. 
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Ενα παιδί στην κόλαση 

Ερευνα της 
ΕΛ.ΑΣ. για 
τους νταήδες 
του σχολείου!
Στο μικροσκόπιο των Αρχών 10 συμμαθητές 
του άτυχου Μάκη, οι οποίοι αναμένεται να 
κληθούν να καταθέσουν για τα περιστατικά 
bullying κατά του 14χρονου

των ερευνών. «Αλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γε-
γονός ότι αρκετοί από τους ανήλικους δράστες 
φοιτούσαν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρό-
τημα…», προσθέτει με νόημα ο αστυνομικός.

Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας έρχο-
νται ακόμα και περαστικά bullying σε μαθήτρι-
ες από άλλες ανήλικες που φαίνεται να συμμε-

Οι ειδικοί των εργαστηρίων εξετάζουν το κινητό 
και τον φορητό υπολογιστή του 14χρονου


