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Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες μεταξύ
επιχειρηματία και γυναίκας-μεσάζοντα

messenger

τά τη γυναίκα που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. «Η Α… θα έρθει σε 2 εβδομάδες.. Η άλλη, η
Κρητικιά, είναι εδώ και είναι μέσα για το πάρτι
το Σ/Κ. Ετσι. Εκεί ξεκίνησαν όλα», απαντά η συνεργάτις του άνδρα.

Οι έρευνες
«∆εν υπάρχει αυτή!
Πρέπει σίγουρα να µπει στο
πρόγραµµα για την επόµενη
φορά»

«Φοβερό είναι!
Πρέπει σίγουρα όταν
ξαναέρθεις αυτήν»

«Ναι πρέπει, να µιλήσει
µε M… Γιατί εκεί, αν θυµάσαι,
µου έστελνε συνέχεια. Για ξεκίνα
προεργασία.
Θα έρθω αυτήν τη βδοµάδα»

«Τι λες, µου έφτιαξες την
ηµέρα. Ξεκινάω τώρα.
Εννοείται, θυµάµαι, σχεδόν
γυµνές σέλφι έστελνε µόλις
πρωτοµιλήσατε»

Οι Αρχές βρίσκονται πλέον μπροστά στο ενδεχόμενο ενός κυκλώματος με «βαριά» ονόματα στο
πελατολόγιό του. Οι πληροφορίες της «R» αναφέρουν πως η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί συνολικά τρεις
έρευνες για το θέμα του κυκλώματος μαστροπείας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η έφοδος της Αστυνομίας στα σπίτια τριών εμπλεκομένων στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης, από όπου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα,
ώστε να εξεταστούν οι επικοινωνίες τους. Σύμφωνα με τις πηγές, η κατάσχεση των κινητών αφορά τη διερεύνηση της υπόθεσης του κυκλώματος μαστροπείας και όχι αποκλειστικά τον βιασμό της 24χρονης.
Οπως φαίνεται, πρόκειται για ένα κύκλωμα
καλά οργανωμένο, με διασυνδέσεις στον χώρο
της νύχτας και του θεάματος και με εύπορους
πελάτες. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνουν στοιχεία και εντείνουν
τις ενέργειές τους έπειτα από την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική έρευνα. Με βάση
τις μέχρι τώρα ενδείξεις, εκτιμούν πως βρίσκονται μπροστά σε ένα κύκλωμα που έχει απλώσει
τα πλοκάμια του σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Κύπρο και Ντουμπάι. Γι’ αυτόν τον λόγο,
η ΕΛ.ΑΣ., μέσω Ιντερπόλ, θα συνεργαστεί με τις
Αρχές της Κύπρου, αλλά και με τις αστυνομικές
υπηρεσίες άλλων χωρών, όπου εντοπίζονται τα
ίχνη των ίδιων μελών του κυκλώματος.

Τρεις σουίτες
«Για φτιάξε αυτό»

«Θα τη στείλω ότι θα κάνουµε
ένα µάζεµα το Σ/Κ και µετά
θα την πω ότι έρχεσαι και εσύ
και να έρθει να τη δούµε»

«ΟΚ. Ναι, µην πεις για µένα
ακόµη. Γιατί µιλάει µε Μ...
Οι Κρητικές είναι πάνω;»

Μάλιστα, στο κοσμοπολίτικο εμιράτο, το οποίο
επισκέπτεται το διεθνές jet set, το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να έχει έντονη παρουσία,
με τη μακροχρόνια μίσθωση τουλάχιστον τριών σουιτών. Εκεί, στα πολυτελή ξενοδοχεία του
Ντουμπάι, φέρεται να διοργανώνει πάρτι, με την
παρουσία νεαρών γυναικών που προέρχονται
από την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ενδιάμεσος σταθμός στην πορεία των γυναικών μέχρι την Αραβική Χερσόνησο φαίνεται πως
είναι η Κύπρος. Οπως έγινε γνωστό, οι κυπριακές
Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για το συγκεκριμένο κύκλωμα. Πριν μεταβούν στο Ντουμπάι,
οι κοπέλες, καθ’ υπόδειξη των μελών του κυκλώματος, συμμετέχουν σε αντίστοιχα πάρτι και
στην Κύπρο, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η εταιρεία
«Η Α... θα έρθει
σε 2 εβδοµάδες. Η άλλη,
η Κρητικιά, είναι εδώ και είναι
µέσα για το πάρτι το Σ/Κ. Ετσι.
Εκεί ξεκίνησαν όλα»

ημέρα. Ξεκινάω τώρα. Εννοείται, θυμάμαι, σχεδόν γυμνές σέλφι έστελνε μόλις πρωτομιλήσατε», απαντά η γυναίκα, επιβεβαιώνοντας ότι ο «στόχος» είναι πρόθυμος.
«Για φτιάξε αυτό», παραγγέλνει ο επιχειρηματίας, προωθώντας το προφίλ μιας άλλης νεαρής κοπέλας. «Θα τη στείλω ότι
θα κάνουμε ένα μάζεμα το Σ/Κ και μετά θα την πω ότι έρχεσαι
και εσύ και να έρθει να τη δούμε», αποκρίνεται η γυναίκα, για
να ακολουθήσουν περισσότερες και πιο συγκεκριμένες οδηγίες
από τον επιχειρηματία. «ΟΚ. Ναι, μην πεις για μένα ακόμη. Γιατί μιλάει με Μ...».
Το ενδιαφέρον του άνδρα, όμως, δεν σταματά εδώ. Θέλει να
ελέγξει όλες τις πληροφορίες για τις συμμετέχουσες στις ιδιωτικές εκδηλώσεις που οργανώνει. «Οι Κρητικές είναι πάνω;», ρω-

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το «στρατηγείο» της ομάδας των δυνάμει μαστροπών της
καλής κοινωνίας φέρεται να βρίσκεται σε εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων στο κέντρο της
Αθήνας και, μάλιστα, σε μια από τις καλές συνοικίες της ελληνικής πρωτεύουσας. Πρόκειται
για νόμιμο γραφείο, που ξεκίνησε να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, έχοντας στο χαρτοφυλάκιό του τη διοργάνωση ιδιωτικών δεξιώσεων αλλά και δημόσιων εκδηλώσεων. Ωστόσο, οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης -ή
έστω των ανθρώπων που την ελέγχουν- φαίνεται πως υπερβαίνουν τα όρια της νομιμότητας.
Ανθρωποι που εμπλέκονται στην εταιρεία εκδηλώσεων φέρονται να έχουν ρόλο στην αλίευση
νεαρών γυναικών και εν συνεχεία στην προώθησή τους στα επίμαχα πάρτι.
Οι πληροφορίες θέλουν τις κοπέλες που έχουν
πέσει θύματα του κυκλώματος να ταξιδεύουν
συχνά σε Ντουμπάι, Μύκονο και Αθήνα, ενώ
παίρνουν μέρος και σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη.
Πλέον, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, το
«μαχαίρι» των ερευνών θα φτάσει μέχρι το κόκαλο και το κύκλωμα και όσοι βρίσκονται πίσω
από αυτό θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Νέα στοιχεία για δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών σε χώρους όπου διεξάγονται πριβέ πάρτι αναμένεται να κατατεθούν τις επόμενες ημέρες στην Εισαγγελία της Θεσσαλονίκης. Οπως αποκαλύπτει στη
Realnews ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς, στη διάθεσή του έχουν περιέλθει αναλυτικά στοιχεία για τον
τρόπο με τον οποίο τα μέλη των κυκλωμάτων φέρονται να προσελκύουν νεαρές κοπέλες στα επίμαχα πάρτι. «Με αφορμή την υπόθεση της 24χρονης
στη Θεσσαλονίκη διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα
για κυκλώματα μαστροπείας και διακίνησης ναρ-

Δίκτυο διανομής
ναρκωτικών!
Συνεργάτες του
κυκλώματος
μεταφέρουν κοκαΐνη
σε μικρές ποσότητες
απευθείας σε βίλες
και κατοικίες,
καταγγέλλει
ο δικηγόρος Νίκος
Διαλυνάς
κωτικών από άτομα που κινούνται σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης, προσελκύοντας ανυποψίαστες νεαρές κοπέλες. Από την πανδημία και μετά,
εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα ναρκωτικά και
προεχόντως -για να μην πω αποκλειστικά- κοκαΐνη
και απαγορευμένες ουσίες που δίνονται και παρασύρουν σημαντική μερίδα της νεολαίας», τονίζει ο
Ν. Διαλυνάς, εξηγώντας πως η κοκαΐνη χρησιμοποιείται ως «δόλωμα» σε νεότερα άτομα.
«Η παράδοση της κοκαΐνης γίνεται από ειδικούς
διανομείς-συνεργάτες του κυκλώματος σε σπίτια, βίλες και γενικά κατοικίες, αφού, λόγω της COVID-19
και των περιορισμών, όλο και περισσότερος κόσμος
παραμένει σε κλειστούς χώρους και στα σπίτια του.
Οι διανομείς αυτοί δεν έχουν μεγάλες ποσότητες
μαζί τους, ούτως ώστε, αν συλληφθούν, να ισχυριστούν ότι πρόκειται για δική τους χρήση», αποκαλύπτει ο γνωστός δικηγόρος. «Αλωνίζουν την πόλη με
συνεχείς προμήθειες και επισκέψεις-παραδόσεις σε
σπίτια και συγκεκριμένους χώρους, όπου και όποτε
τους το ζητήσουν. Ηδη μου έχουν αποσταλεί συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο που κινείται το
κύκλωμα αυτό, τους συγκεκριμένους χώρους στους
οποίους κινείται, για τις υποομάδες που το απαρτίζουν -σύμφωνα πάντα με τους πληροφοριοδότες
που έστειλαν τα στοιχεία- από τις οποίες, εκτός των
άλλων, προκύπτει και συνεργασία του με Αθηναίους,
αλλά και τελευταία -με δήλωση του βουλευτή του
ΑΚΕΛ κυρίου Χριστοφίδη- και με Κύπρο. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα επανέλθω εντός των προσεχών ημερών και θα τεθούν υπόψη του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης», καταλήγει ο Ν. Διαλυνάς.
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