
TIL FORSIDEN TIL TOPPEN


  

TIPSTELEFON 02286 TIPS PÅ E-POST

VARSLERTJENESTEN SECUREDROP DEBATTINNLEGG PÅ E-POST

SENTRALBORD 22 86 30 00 ANNONSER 2286 3010

KUNDESERVICE 2189 6040 VIS AKERSGATA 55 I KART

ADRESSE
Akersgata 55, 0180 OSLO

SJEFREDAKTØR OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Espen Egil Hansen

POLITISK REDAKTØR
Trine Eilertsen

NYHETSREDAKTØR
Tone Tveøy Strøm-Gundersen

KULTURREDAKTØR
Sarah Sørheim

FEATUREREDAKTØR
Lillian Vambheim

REDAKTØR
Harald Stanghelle

UTVIKLINGSREDAKTØR
Eirik Hammersmark Winsnes

PERSONVERNPOLICY OG COOKIES

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Aftenposten. ACAP-beskyttet. Personvernpolicy og cookies.   Aftenposten
arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Aftenposten har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det

lenkes til.

annonse

  

Fem nordmenn pågrepet på Ios i Hellas,
mistenkt for å ha brukket bena på en 18-

åring
Lokale på øya omtaler situasjonen som en «invasjon» og et «mareritt».

Gresk politi bekrefter lørdag kveld overfor Aftenposten at en norsk mann på

18 år ble innlagt på sykehus med to brukne ben, etter å ha blitt angrepet på

øya Ios 1. august.

Dagen etter ble fem norske menn, alle 18 år gamle, arrestert.

Er du på Ios og har tips om saken? Ta kontakt på
tips@aftenposten.no.

– En norsk tenåring ble lagt inn på sykehus, og politiet ble da kontaktet av

sykehuset. Vedkommende fortalte først at hendelsen var en ulykke, men etter

videre politiarbeid og et nytt avhør fortalte han at en gruppe med nordmenn

hadde fulgt etter ham og forsøkt å slå ham og banke ham opp, sier

polititalsmann Petros Vassilakis til Aftenposten.

– Vedkommende beskrev gjerningsmennene, som kort tid etter ble pågrepet

og arrestert, sier Vassilakis.

Les også: Ti nordmenn pågrepet etter slåsskamp på Kos i Hellas

Må møte i retten

Ifølge Vassilakis er de fem personene nå løslatt.

– Saken er til behandling hos påtalemyndigheten og de fem må nå møte i

retten, sier Vassilakis.

Han kan ikke si noe om når møtet vil finne sted.

Vassilakis bekrefter at politiet er i kontakt med familien til 18-åringen som

ble angrepet. Han skal nå være sendt til sykehus i Athen.

Politiet vil ikke oppgi navn eller andre personlige opplysninger på hverken

den skadede eller gjerningsmennene.

Lokale kilder: – Et mareritt

Irske Sinead Ahlstrand Pedersen og hennes norske ektemann har drevet

baren Astra Cocktail Bar på Ios siden 2005.

Hun sier til Aftenposten lørdag kveld at lokalbefolkningen på øya er sjokkert

over det de opplever som en invasjon av norsk russ.

– Nordmenn har alltid hatt et veldig godt rykte her på Ios, men de siste ukene

har øya blitt invadert av ungdom som for å være helt ærlig oppfører seg

forkastelig. Det har vært et mareritt. Jeg har aldri møtt noen som oppfører

seg så frekt og bortskjemt. De har ingen respekt for folk eller eiendom, sier

Ahlstrand Pedersen.

Hun understreker at det er norsk ungdom som i hovedsak bråker
seg imellom, og at oppførselen gjelder særlig russ fra Bærum og
Oslo.

– Ios er en partyøy, men det er stort sett fredelig her. Vi har aldri opplevd noe

lignende det vi ser i år. Det er veldig synd. De gir nordmenn et ufortjent,

elendig rykte, sier hun og legger til:

– Mange lokale her er rett og slett sjokkert og opprørt, inkludert mannen min

og jeg, sier Ahlstrand Pedersen.

«Norsk invasjon»

Det er blitt rapportert om bråk fra norsk ungdom også på en annen gresk øy i

sommer. På Kos ble ti nordmenn pågrepet etter en slåsskamp i slutten av juli.

Begrepet «Norwegian Invasion» brukes i flere innlegg og i

promoteringsvideoer som er lagt ut i sosiale medier av utesteder på Ios.

Der reklameres det for pakketilbud rettet mot norsk ungdom, som blant

annet inkluderer gratis inngang til utesteder på Ios og billig alkohol.

Aftenposten har lørdag kveld ikke lykkes i å få kontakt med selskapene som

promoterer pakketilbudene.

Aftenposten har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, som sier de ikke

er kjent med pågripelsen.
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Lokale kilder på den greske øya Ios sier til Aftenposten at norsk ungdom har gjort ferieparadiset til «et mareritt» de siste ukene.
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Mens den nordlige halvkule
brenner, er temperaturene
uvanlig lave i sør. Slik har
ekstremværet preget verden.

Britene forbereder seg på brexit.
Dette er skrekkscenarioene
dersom landet må forlate EU uten
en avtale.

De var en del av Sovjet, men hater
å bli kalt østeuropeere. Er det på
tide å ta dem med i Norden?

Hver femte arrestasjon i Kina
skjer i et område med 1,5 prosent
av landets befolkning

Etter 30 år som norsk diplomat
ble Dag P. Halvorsen presset ut av
jobben. Årsak: Han giftet seg med
en chilener.

30.000 mennesker er hjemløse
etter riving av slum i Nairobi. De
fikk bare to ukers varsel om at de
måtte flytte.
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 LES OGSÅ

Regjeringen bekrefter:
Fiskeriminister Per
Sandberg (Frp) deltok
offisielt under feiringen
av den islamske
revolusjonen

Tidligere
stortingsrepresentant
(77) funnet på holme
etter redningsaksjon

Israels ambassade ber
Dagbladet beklage
overfor alle jøder

Kritikken hagler etter
stjernens bisarre valg: –
Sjokkerende

Tidligere sjef for E-
tjenesten ber Sandberg
vurdere sin stilling

Mann henrettet og
korsfestet i Saudi-Arabia
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Fikk du med deg disse sakene fra verden?
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