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Ψάχνουν 
στη Γερμανία
τις φωτογραφίες
της Μαρκέλλας
Υποπτα μηνύματα που έστειλε η 33χρονη απαγωγέας στη 
βόρεια Ευρώπη δίνουν νέα τροπή στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
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Του ΑλέξΑνδρου Κοντη

Ν
έα τροπή λαμβάνουν οι έρευνες της 
ΕΛ.ΑΣ. για το σκοτεινό υπόβαθρο της 
απαγωγής της 10χρονης Μαρκέλλας 

στη Θεσσαλονίκη, καθώς διερευνάται πλέον 
το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με 
διεθνή κυκλώματα παιδικής εκμετάλλευσης, 
όπως αυτό που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στη 
Γερμανία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληρο-
φορίες της Realnews, η Αστυνομία έχει κατα-
φέρει να ρίξει φως στην πορεία ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων της 33χρονης που είχε απαγάγει 
το μικρό κορίτσι. Πρόκειται για τρεις διαδικτυ-
ακές επαφές της συλληφθείσας, που είχαν βρε-
θεί από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των 
ερευνών της Αστυνομίας. Οπως έχουν κατα-
δείξει πλέον οι έρευνες, τουλάχιστον μία από 
τις τρεις ψηφιακές επαφές της 33χρονης εντο-
πίζεται στη βόρεια Ευρώπη. 

Οι ίδιες αποκλειστικές πληροφορίες ανα-
φέρουν πως οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται 
σε συνεργασία με την Interpol και τη Europol 
για να διερευνήσουν το ενδεχόμενο η υπόθε-
ση να αποτελεί τμήμα των πολυδαίδαλων και 
διεθνών κυκλωμάτων διασποράς υλικού παιδι-
κής πορνογραφίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
ίδιο χρονικό διάστημα ένα αντίστοιχο πλαίσιο 
διεθνούς συνεργασίας έχουν σπεύσει να αξιο-
ποιήσουν και οι αστυνομικές Αρχές της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία. Εκεί, στα 
τέλη του Ιουνίου, ανακοινώθηκε η εξάρθρωση 
του πυρήνα ενός ευρέως δικτύου εκμετάλλευ-
σης ανηλίκων, που είχε έδρα την πόλη Μπέρ-

ζεται ότι η απαγωγέας είχε βάλει μέικ απ στη 
10χρονη και παραδέχθηκε ότι έβγαλαν μαζί 
μια φωτογραφία με το κινητό της. Παράλλη-
λα, η μικρή Μαρκέλλα έχει καταθέσει ότι κα-
τά την παραμονή της στο σπίτι της 33χρονης 
ήταν παρούσα σε βιντεοκλήση που είχε κάνει 
η απαγωγέας με αλλοδαπό άνδρα. Η 10χρονη 
έχει μιλήσει στην Αστυνομία και για τις τηλε-

φωνικές κλήσεις της συλληφθείσας, αναφέρο-
ντας πως σε μία από τις συνομιλίες μιλούσε σε 
ξένη γλώσσα, ενώ σε άλλη έκανε συζήτηση για 
την πληρωμή μιας επιταγής. Σε αυτό το πλαί-
σιο που έχει διαμορφωθεί, δεν θεωρείται κα-
θόλου τυχαία χρονικά η πρόσφατη επιχείρη-
ση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, που την Παρα-
σκευή 3 Ιουλίου ανακοίνωσε τη σύλληψη τρι-
ών Ελλήνων υπηκόων και τον σχηματισμό δι-
κογραφίας εις βάρος ακόμα πέντε για το αδί-
κημα της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω του 
διαδικτύου. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν αποκτή-
σει πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστότοπους 
και εφαρμογές, «κατεβάζοντας» ή και «ανεβά-
ζοντας» πλήθος αρχείων με εικόνες και βίντεο.  

Τις διαδικτυακές επαφές της 33χρονης 
ερευνά η Αστυνομία

γκις-Γκλάντμπαχ και περιλαμβάνει περισσότε-
ρους από 30.000 υπόπτους. Ηδη έχουν συλ-
ληφθεί 11 άτομα που κατηγορούνται για πα-
ραγωγή και διασπορά υλικού σεξουαλικής εκ-
μετάλλευσης ανηλίκων. 

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί και του-
λάχιστον 3 θύματα, ηλικίας 5, 10 και 12 ετών. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «R» από τη 
Γερμανία, η αστυνομία της Κολωνίας που χει-
ρίζεται την υπόθεση έχει ήδη διαπιστώσει τις 
επαφές του κυκλώματος με την Αυστρία, την 
Ελβετία και την Ιταλία. Στις γερμανικές έρευ-
νες, όμως, περιλαμβάνεται και η νοτιοανατο-
λική Ευρώπη και ειδικότερα η Ελλάδα. Οπως 
επισημαίνουν οι πηγές από τη Γερμανία, τα τε-
λευταία χρόνια, λόγω των αρκετών περιστα-
τικών εκμετάλλευσης ανήλικων προσφύγων, 
η χώρα μας βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο 
αντίστοιχων διεθνών ερευνών. Στη Θεσσαλο-
νίκη, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζουν να 
«χτενίζουν» τον σκληρό δίσκο του λάπτοπ της 
33χρονης, αλλά και τη διαδικτυακή της δρα-
στηριότητα μέσω του κινητού τηλεφώνου της. 

Αυτό που δυσχεραίνει τις έρευνές τους εί-
ναι ο τρόπος που η απαγωγέας της Μαρκέλ-
λας επιχείρησε να καλύψει τα ψηφιακά ίχνη 
της. Λίγο πριν συλληφθεί, δεν έσπασε, αλλά 
έριξε νερό στον υπολογιστή και στο τηλέφω-
νό της, προκαλώντας μεγάλη φθορά στις συ-
σκευές. Οι αστυνομικοί επιβεβαιώνουν ότι εντέ-
λει θα καταφέρουν να δουν όλες τις ενέργει-
ες που έχουν γίνει μέσω λάπτοπ και κινητού, 
εξηγούν όμως ότι αυτό πιθανότατα θα απαι-
τήσει αρκετές ημέρες ακόμα. 

Ακόμα και αυτή η κίνηση της 33χρονης, 

Οι ελληνικές Αρχές 
συνεργάζονται με την 
Interpol και τη Europol, 
ερευνώντας κύκλωμα 
παιδικής πορνογραφίας

όμως, δηλαδή η απόπειρα καταστροφής των 
συσκευών της με νερό, ενισχύει τις υποψίες 
για ενδεχόμενες σχέσεις με διεθνή κυκλώματα, 
μέλη των οποίων θα μπορούσαν να την πλη-
ροφορήσουν ότι η ρίψη υγρών στους υπολο-
γιστές είναι η μόνη αποτελεσματική πρακτική 
για την κάλυψη ψηφιακών ιχνών. Υπενθυμί-


