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κοινωνια«Εμφύλιος» στη ραπ

Realnewswww.real.grκυριακη 7 μαρτιου 2021

σια συγγνώμη, να καταλάβει 
τα λάθη της και να κατονομά-
σει ποιος είναι ο υπεύθυνος 
στον οποίο το έδωσε. Δεν θα 
σταματήσω μέχρι να φτάσω 
στο τέλος». 

Στη μήνυση που κατέθεσε 
ο Lamanif, υποστηρίζει ότι 
η 30χρονη απαίτησε χιλιά-
δες ευρώ. Η δικηγόρος του 
ζητά να ερευνηθεί αν η συ-
γκεκριμένη γυναίκα έχει εκ-
βιάσει και άλλους. «Δεν ήταν 
ενέργειες τυχαίες, αλλά είχαν 
στόχο. Πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο έρευνας των δι-
ωκτικών Αρχών, για να δια-
πιστωθεί αν η συγκεκριμέ-
νη το έχει ξανακάνει. Να μην 
υπάρξει άλλος άνθρωπος 
που θα βρεθεί σε αδιέξοδο 
και σε προσωπική ασφυξία, 
όπως βρέθηκε ο Λάμπρος», 
δηλώνει η Κική Πακιρτζίδου.  
«Πρόκειται περί μιας αντιπα-
λότητας του γκέτο των μου-
σικών παραγωγών της τραπ, 

η οποία μέσα από αυτή τη διαμάχη φαίνεται 
να φτάνει και σε ακραίες συμπεριφορές. Επε-
σε θύμα και η εντολέας μου, με συκοφαντίες 
και ψέματα, όπως επίσης και με την προδο-
σία της εμπιστοσύνης του παιδικού της φίλου. 
Του έδωσε το βίντεο αποκλειστικά από περι-
έργεια», λέει από την πλευρά του ο Μιχάλης 
Βέρρος, δικηγόρος της 30χρονης.
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Του Παναγιώτη Σουρέλη

Ε
νας πασίγνωστος μουσικός της ραπ, εξαι-
ρετικά δημοφιλής στη νεολαία, φαίνεται 
να εμπλέκεται στην υπόθεση διαρροής 

ροζ βίντεο με πρωταγωνιστή έναν άλλον μουσι-
κό, τον Lamanif, κατά κόσμον Λάμπρο Μανιφά-
βα, ο οποίος εξαφανίστηκε στις αρχές Φεβρου-
αρίου, απειλώντας να δώσει τέλος στη ζωή του, 
για να βρεθεί μερικά εικοσιτετράωρα μετά σε 
κακή ψυχολογική κατάσταση.

Η Realnews αποκαλύπτει τα 
μηνύματα που αντάλλαξε μέ-
σω Ιnstagram η 30χρονη «αφέ-
ντρα» με τον διάσημο ράπερ, 
στον οποίο έστειλε το αποκα-
λυπτικό βίντεο. «Ε, στείλε ρε-
εε. Μη μου κόψεις τα καλά. Με 
τις στάχτες. Στείλε, ρε, μη μα-
σάς. Στείλε το καλό», της έγρα-
φε εκείνος, με την 30χρονη να 
του απαντά: «Γνώμη μου, μην 
τον κάνεις διάσημο χωρίς λό-
γο! Αν τον ανεβάσεις, μόνο διάσημο θα τον κά-
νεις». Ο μουσικός συνεχίζει: «Ρε, θα το κόψω να 
μη φαίνεται, σε ικετεύω, στείλε. Ο,τι χάρη θέ-
λεις, δεν μπορώωω», της γράφει. 

Οπως υποστηρίζει η 30χρονη, μιλώντας στην 
«R» μέσω του δικηγόρου της, πρόκειται για έναν 
παιδικό φίλο της, που πρόδωσε την εμπιστοσύ-
νη της. «Στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, κάποιος 
παιδικός μου φίλος, ράπερ επίσης, μου ζήτησε 
επιτακτικά και συνεχόμενα να του δώσω το βί-
ντεο από περιέργεια. Δέχθηκα πολύ μεγάλη πί-
εση, του έστειλα το επίμαχο βίντεο και του έκα-
να συστάσεις να μην ανέβει», λέει χαρακτηρι-
στικά η 30χρονη. Μάλιστα προτίθεται, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, να στραφεί νομικά τό-
σο κατά του διάσημου μουσικού και παιδικού 
φίλου της, υποβάλλοντας μήνυση για διαρροή 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όσο και 
κατά του Lamanif, για συκοφαντική δυσφήμη-
ση και ψευδή καταμήνυση, αφού, όπως υπο-
στηρίζει, δεν τον εκβίασε ζητώντας του χρήμα-
τα για να μη δημοσιοποιήσει το βίντεο. «Ποτέ 
δεν υπήρξε εκβιασμός από μέρους μου εις βά-
ρος του κ. Μανιφάβα, ποτέ δεν υπήρξε κύκλω-
μα με αφέντρες που γνωρίζω εγώ, εξάλλου δεν 
έχω τέτοιες ερωτικές προτιμήσεις. Δεν του ζή-
τησα ποτέ χρήματα. Η τελευταία μας επικοινω-
νία ήταν στις 30 Μαΐου 2020. Γνώριζε για την 
ύπαρξη του βίντεο. Χωρίσαμε όταν είδα πράγ-
ματα, στα οποία δεν μπορούσα να συμμετέ-
χω». Την περασμένη Δευτέρα, η 30χρονη αρ-
χικά προσήχθη από αστυνομικούς στην Ασφά-
λεια Θεσσαλονίκης, έπειτα από τη μήνυση του 
Lamanif, ωστόσο στη συνέχεια συνελήφθη, κα-
θώς βρέθηκε στην κατοχή της μικροποσότητα 
ναρκωτικών. 

H απόπειρα αυτοκτονίας
Οταν εντοπίστηκε ο Lamanif, τo αριστερό χέρι 
του ήταν γεμάτο χαρακιές, καθώς φαίνεται να 
αυτοτραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο, σε 
μια προσπάθεια αυτοχειρίας. «Δεν έχω ηρεμή-
σει καθόλου, κάθε ημέρα κάνω ξεσπάσματα, εί-
μαι σε φάση τρέλας ακόμη», δηλώνει ο 24χρο-
νος στην «R», ενώ δεν μπορεί 
να συγχωρήσει την 30χρονη και 
όλους όσοι ακόμη εμπλέκονται 
στην παραβίαση της προσωπι-
κής ζωής του. «Δεν είχα ιδέα, 
με κατέγραψε κρυφά. Και μόνο 
που έδωσε το βίντεο σε άλλον, 
με το ρίσκο ότι αυτό το άτομο 
μπορεί να το ανέβαζε παντού, 
είναι το ίδιο πράγμα. Ζητώ την 
τιμωρία όλων όσοι πήραν αυτό 
το βίντεο και το αναπαρήγαγαν. 
Να βγει η ίδια να ζητήσει δημό-
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