
32

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Oι πελάτες και οι κοπέλες
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Του ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

N
έα πολυσέλιδη αναφορά και σημα-
ντικά στοιχεία για το κύκλωμα εκμε-
τάλλευσης γυναικών σε πριβέ πάρ-

τι έχουν στην κατοχή τους οι Αρχές σε Ελλά-
δα και Κύπρο. Μέσω της Ιντερπόλ, οι αστυ-
νομικές υπηρεσίες των δύο χωρών βρίσκο-
νται σε συνεργασία για την ολοκλήρωση των 
ερευνών που αφορούν την πολύκροτη υπό-
θεση, καθώς φαίνεται πως το ίδιο κύκλωμα, 
το οποίο δρούσε σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας, είχε αναπτύξει δράση και στην Κύ-
προ, αλλά και στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Realnews, οι δύο αστυνο-
μικές υπηρεσίες έχουν στα χέρια τους συγκε-
κριμένα ονόματα, ενώ έχουν διακριβώσει και 
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύ-
κλωμα. Τα στοιχεία που ερευνούν οι ελληνι-
κές και οι κυπριακές Αρχές προέρχονται τό-
σο από ψηφιακές συνομιλίες που διαθέτουν 
από διάφορες πηγές όσο και από την ανα-
φορά των 47 σελίδων, την οποία έχει απο-
στείλει σε ελληνική και κυπριακή Αστυνομία 
ο ακτιβιστής Ηλίας Γκιώνης, μέσω του δικη-
γόρου του Γιώργου Ζήση. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις έρευνες παίζει 
η διακρίβωση του οικονομικού οφέλους που 
είχαν οι επικεφαλής του κυκλώματος και δι-
οργανωτές των πριβέ πάρτι. Οπως αναφέ-
ρουν οι πηγές, οικονομικό όφελος πράγματι 
υπήρχε και, μάλιστα, ήταν απολύτως καθο-
ρισμένο, βάσει συγκεκριμένων «τιμοκαταλό-
γων». Οι επικεφαλής του κυκλώματος, με τη 
βοήθεια μεσαζόντων, προσέγγιζαν συγκεκρι-
μένες κοπέλες μέσω Instagram και στη συ-
νέχεια τις πλήρωναν, με διαφορετικά ποσά 
κάθε φορά, ώστε να παρευρεθούν σε πάρ-
τι που, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 
2020, διοργανώνονταν σε ιδιωτικές βίλες ή 
ακόμα και σε σουίτες ακριβών ξενοδοχείων. 
Μάλιστα, τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι πολ-

λές φορές οι άνθρωποι που πήγαιναν σε αυ-
τά τα πάρτι, δηλαδή οι πελάτες του κυκλώ-
ματος, «παρήγγελλαν» συγκεκριμένες κοπέ-
λες από τους διοργανωτές. Σε αυτή την περί-
πτωση, τα χρήματα που πληρώνονταν οι κο-
πέλες ήταν περισσότερα. Επιπλέον, τα κέρδη 
του κυκλώματος προέρχονταν από το «εισι-
τήριο» που πλήρωναν οι πελάτες, δηλαδή το 
χρηματικό ποσό που τους έδιναν για να γί-
νουν δεκτοί στα πάρτι. Και σε αυτή την περί-
πτωση, όμως, το ύψος του «εισιτηρίου» κα-
θοριζόταν από τις κοπέλες που θα παρευρί-
σκονταν σε αυτό. 

Από Αθήνα έως Ντουμπάι
Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως οι ελληνικές Αρχές ερευνούν συνολικά 
εννέα άτομα ως εμπλεκόμενα στο κύκλωμα 
εκμετάλλευσης γυναικών. Πρόκειται για αν-

θρώπους που είναι γνωστοί σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη ως επιχειρηματίες και ιδιοκτή-
τες κέντρων διασκέδασης, αλλά και για άτο-
μα που εργάζονται σε νυχτερινά κέντρα. Ακό-
μη, οι Αρχές φέρεται να έχουν στη διάθεσή 
τους και ονόματα γυναικών που συμμετείχαν 
τακτικά σε πριβέ πάρτι. «Βλέπουμε γυναίκες, 
εντελώς άσημες, να είναι ιδιαίτερα ενεργές σε 
διάφορες εκδηλώσεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Μύκονο, Κύπρο και Ντουμπάι. 

Ορισμένα από αυτά τα ονόματα έχουν κα-

ΜΙΑ ΝΈΑ εκδοχή στην υπόθεση βιασμού της 24χρονης Γεωργίας, την Πρωτοχρονιά 
σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, δίνει νέος μάρτυρας, ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος 
και αμερόληπτος από τις ανακριτικές Αρχές. Ο μάρτυρας βρισκόταν στη σουίτα του 
ξενοδοχείου λίγο μετά τις 3:30 τα ξημερώματα. Οπως κατέθεσε, είδε την 24χρονη 
να επιστρέφει στη σουίτα και να 
συνομιλεί σε καλό κλίμα με τον 
27χρονο, τον οποίο έχει καταγγείλει 
για βιασμό. Μάλιστα, προσέθεσε 
πως δεν υπέπεσε στην αντίληψή 
του η κοπέλα να βρισκόταν σε κακή 
κατάσταση. Οι Αρχές συνεχίζουν με 
τις καταθέσεις ατόμων που είναι σε 
θέση να γνωρίζουν λεπτομέρειες για 
την υπόθεση. Επιπλέον, έχουν ήδη 
ερευνήσει το περιεχόμενο συνολικά 
12 κινητών τηλεφώνων από άτομα 
που μπορεί με τις συνομιλίες που 
είχαν, αλλά και τα μηνύματα που 
έχουν ανταλλάξει, να ρίξουν φως 
στην υπόθεση. Το πιο σημαντικό 
από όλα, όμως, είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες έχει 
υποβληθεί η 24χρονη, τα οποία αναμένει η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως η διαδικασία ελέγχου που έχει γίνει καλύπτει κάθε ενδεχόμενη ουσία 
που μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί ώστε η καταγγέλλουσα να χάσει τη συνείδησή της. 
Το βιολογικό δείγμα της 24χρονης έχει αποσταλεί από τα εργαστήρια του ΑΠΘ σε ειδικό 
εργαστήριο στη Βέρνη της Ελβετίας, που έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει πάνω από 100 
ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα λεγόμενα «χάπια βιασμού». Τα αποτελέσματα 
αναμένεται να γίνουν γνωστά στις αρχές της προσεχούς εβδομάδας. 

ΥΠΌΘΕΣΗ ΒΙΑΣΜΌΥ 24ΧΡΌΝΗΣ

Ο νέος μάρτυρας και τα 12 κινητά

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 
εννέα άτομα. Πρόκειται για 
επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες 
κέντρων διασκέδασης, αλλά 
και για άτομα που εργάζο νται 
σε νυχτερινά κέντρα

Ο «τιμοκατάλογος»
των πριβέ πάρτι

Αναφορά που ερευνούν 
από κοινού οι Αρχές 
σε Ελλάδα και 
Κύπρο περιλαμβάνει 
νέα στοιχεία για 
το κύκλωμα 
εκμετάλλευσης 
γυναικών

ταγγελθεί στις Αρχές», αναφέρουν οι πηγές της 
«R». Παράλληλα, μέχρι στιγμής, οι εμπλεκό-
μενοι φαίνεται πως χωρίζονταν σε τρία αυτό-
νομα κυκλώματα, τα οποία όμως είχαν πολλά 
κοινά στοιχεία όσον αφορά το πελατολόγιο, τις 
κοπέλες που καλούσαν στα πριβέ πάρτι, αλλά 

ακόμα και τους χώρους που μίσθωναν για τις 
εκδηλώσεις τους. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, όμως υπάρχει η αισιοδοξία ότι σύντομα 
αστυνομικές και δικαστικές Αρχές θα αρχίσουν 
να καλούν τους πρώτους υπόπτους για συμμε-
τοχή στο κύκλωμα εκμετάλλευσης γυναικών. 


