
Καταγγελίες για απόπειρες αρπαγής ανηλίκων 

μέσω ενός λευκού βαν  

Ο Αντώνης Δαγκλής είναι Έλληνας κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος καταδικάστηκε σε 16 

φορές ισόβια και 5 χρόνια κάθειρξη για τρεις δολοφονίες γυναικών, έξι απόπειρες 

ανθρωποκτονιών, δέκα ληστείες, βιασμούς και προσβολή μνήμης νεκρού. Για τα εγκλήματα 

του, του έχει αποδοθεί το προσωνύμιο ο "Αντεροβγάλτης των Αθηνών". 

Το 2015  είχε συλληφθεί για αποπλάνηση ανηλίκου και την επόμενη χρονιά για επίθεση με 

μαχαίρι.  

Σε εγρήγορση βρίσκονται ξανά οι κάτοικοι της Αθήνας, καθώς δύο εβδομάδες μετά τη 

απόδραση του Αντώνη Δαγκλή, έγινε απόπειρα απαγωγής μιας 13χρονης και  ένα λευκό βαν 

κινείται ύποπτα στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας πλησιάζοντας ανήλικα παιδιά. 

Ορισμένοι μάλιστα προειδοποιούν για την ύπαρξη του λευκού βαν και μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, ώστε τα παιδιά να είναι υποψιασμένα και να αντιδράσουν. Ανησυχία 

στην Ελλάδα λόγου του serial  killer. 

Ο δράστης την καταδίωκε για περισσότερα από 20 λεπτά. 

Το 13χρονο παιδί όμως αντέδρασε άμεσα έβαλε τις φωνές 

και με τη βοήθεια των γειτόνων ο Αντώνης συνελήφθη μία 

ώρα μετά ξανά στην Αθήνα. 

                       

 

 

 Πληροφορίες από  την ιστοσελίδα https://www.aggelikhnikoloylh.com/ 

 

 

ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ 73ο ΔΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%83%CF%85%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%AE%CE%BD_%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://www.aggelikhnikoloylh.com/


Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΙΟΣ 

 

Η πανδημία του Noarious είναι μια τρέχουσα πανδημία που 

αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Πολωνίας  τον 

Απρίλιο του 2021. Οι απόπειρες περιορισμού της νόσου 

απέτυχαν, με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να 

ανακοινώσει ότι αποτελεί Έκτακτη Ανάγκη Δημόσιας Υγείας 

Διεθνούς Ενδιαφέροντος στις 26 Ιανουαρίου 2021 και στις 17 

Απριλίου ότι αποτελεί πανδημία. 

Η πανδημία Noarious έχει προκαλέσει πάνω από 3 εκατομμύρια θανάτους σε πάνω από 390 

εκατομμύρια μολύνσεις, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία. 

Ένας επιστήμονας της Αμερικής πριν 3 χρόνια είπε ότι ένας ιός θα εμφανιστεί και θα 

ονομαστεί Noarious.  Ακόμα θα πρέπει να μείνουμε για αρκετούς μήνες για να μάθουμε τι τον 

προκάλεσε… 

 

 

Μάθετε περισσότερα στην διεύθυνση: https://www.noariousiscoming.com/ 

ΑΓΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΣΤ’ ΤΑΞΗ 73ο ΔΣ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://www.noariousiscoming.com/

