Καλαμάτα: Καταγγελία νεαρής,
ότι ο σύζυγός της την εξέδιδε
σε ηλικιωμένο !
Μια νεαρή γυναίκα από την Καλαμάτα κατήγγειλε στην Αστυνομία
ότι ο σύζυγός της την χτυπάει και την αναγκάζει από τις
αρχές του χρόνου να “πηγαίνει” με έναν ηλικιωμένο για λεφτά.
Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και η γυναίκα προσήλθε
στην Ασφάλεια Καλαμάτας συνοδεία δικηγόρου. Οι αστυνομικοί
κάλεσαν τον νεαρό σύζυγο και τον ηλικιωμένο και όπως
αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ενώ ο σύζυγος παραδέχτηκε ότι
το έκανε γιατί δεν είχαν χρήματα για να ζήσουν, ο
ηλικιωμένος αρνήθηκε πως πλήρωνε για σεξ μαζί της, και είπε
ότι απλά γνωρίζονταν.
Σήμερα οι δύο άνδρες (Ελληνες και οι δύο) οι οποίοι
κατηγορούνται για σωματεμπορία (ο σύζυγος κατηγορείται και
για ενδοοικογενειακή βία) απολογήθηκαν στον ανακριτή
Καλαμάτας. Και οι δύο, μετά την απολογία τους αφέθηκαν
ελεύθεροι, με την προϋπόθεση να μην πλησιάζουν τη γυναίκα σε
απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων και να μην έχουν επικοινωνία
μαζί της.
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Μεσσηνία – Αρκαδία:
στριπτίζ
και
ό,τι
προκύψει !

Πριβέ
ήθελε

Πριβέ στριπτίζ και… ό,τι άλλο προκύψει πρόσφεραν στους
πελάτες τους οι 8 κατηγορούμενοι ιδιοκτήτες μπαρ για
σωματεμπορία και μαστροπεία, οι οποίοι συνελήφθησαν την
περασμένη Παρασκευή σε Καλαμάτα, Τρίπολη, Φιλιατρά και
Βρωμονέρι Γαργαλιάνων.
Τα 4 μαγαζιά (δύο στην Καλαμάτα, ένα στην Τρίπολη και ένα
στο Βρωμονέρι) ήταν άλλωστε οι βιτρίνες για να προωθούν με
τη συναίνεσή τους γυναίκες στην πορνεία. Ο πελάτης έπαιρνε
τη γυναίκα και στο ξενοδοχείο πληρώνοντας 1.200 ευρώ τη
βραδιά.
Στο κατάστημα απολάμβανε έναν αισθησιακό χορό στην πίστα με
50 ευρώ και αν ήθελε κάτι πιο πριβέ στο δωματιάκι η τιμή
ανέβαινε στα 150 – 300 ευρώ, ανάλογα με το αν άγγιζε ή έκανε
περισσότερα. Χθες, οι 5 από τους συλληφθέντες οδηγήθηκαν για
να απολογηθούν στον ανακριτή και εισαγγελέα Καλαμάτας, οι
οποίοι διέταξαν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς
όρους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι άλλοι 3, ανάμεσά
τους και ο φερόμενος ως κεφαλή της συμμορίας, ένας 57χρονος
Καλαματιανός.
ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
Εν τω μεταξύ στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, που δούλευε πάνω στην
υπόθεση από τον περασμένο Απρίλιο, συμπεριλαμβάνονται και
δύο επίορκοι αστυνομικοί: ένας αρχιφύλακας και ένας
υπαστυνόμος, οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσία της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Αρκαδίας. Οι εν λόγω αστυνομικοί δεν συνελήφθησαν
μαζί με τους άλλους αλλά θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη,
γιατί όπως προκύπτει από καταγεγραμμένες τηλεφωνικές

συνομιλίες ενημέρωναν τον καταστηματάρχη στην Τρίπολη για
τις κινήσεις των συναδέλφων τους. Ετσι, ο ιδιοκτήτης του
μπαρ απέφευγε τους ελέγχους και έμενε στο… απυρόβλητο.
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Εν τω μεταξύ στη διάρκεια αυτών των μηνών που οι
συλληφθέντες παρακολουθούνταν από τους αστυνομικούς της
Ασφάλειας Καλαμάτας, προέκυψε και η δράση μιας συμμορίας όπου μπλεγμένος φέρεται να είναι ένας 61χρονος Καλαματιανός
ιδιοκτήτης μπαρ (και ένας από τους συλληφθέντες για
μαστροπεία)- παράνομου στοιχηματισμού και διεξαγωγής τυχερών
παιχνιδιών μέσω Ιντερνετ. Ο εν λόγω κατηγορούμενος φαίνεται
από τις συνομιλίες ότι με συνεργούς έναν 61χρονο Ελληνα στο
Αιγάλεω Αττικής και μια 29χρονη Βουλγάρα στη Νέα Σμύρνη
διαχειρίζονταν μια ιστοσελίδα όπου έπαιζαν στοιχήματα και
τζόγαραν παίκτες με χρήματα. Ο 61χρονος κατηγορείται ότι οι
τζογαδόροι πελάτες του πλήρωναν στον ίδιο και αφού κρατούσε
την προμήθειά του, έσπρωχνε τα κέρδη από τα πονταρίσματα των
παικτών στον Ελληνα και τη Βουλγάρα.
ΠΟΤΑ “ΜΠΟΜΠΕΣ”
Επίσης, αποκαλύφθηκε ότι στα μπαρ γέμιζαν με χύμα αλκοόλ τα
μπουκάλια γνωστών αλκοολούχων ποτών, πουλώντας… μπόμπες για
γνήσια. Προμηθευτής τους φέρεται να είναι ένας 47χρονος
Αθηναίος ο οποίος δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του
αυτοφώρου. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη μια
27χρονη Αλβανή και ένας 59χρονος Μεσσήνιος, οι οποίοι
κατηγορούνται ως προμηθευτές ναρκωτικών.
“Ο… ΜΑΥΡΟΣ ΧΑΡΟΣ” ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι των δύο αστυνομικών με το
“αφεντικό” του μπαρ στην Τρίπολη, όταν αυτός παίρνει
ανήσυχος τον αρχιφύλακα γιατί είδε ένα περιπολικό και θέλει
να βεβαιωθεί ότι δεν θα ελέγξουν το μαγαζί του. Ρωτάει
λοιπόν: “Είδα εκείνο τον μαύρο χάρο (σ.σ. το περιπολικό).
Ηταν κάνα τεσσάρι μέσα, δεν έχουμε τίποτα περίεργο;”. Και ο

αρχιφύλακας καθησυχαστικός απαντά: “Οχι, μην αγχώνεσαι”. Σε
μια άλλη περίπτωση, που κλιμάκια του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
διενεργούν ελέγχους μαζί με συναδέλφους του, ο αρχιφύλακας
καθησυχάζει τον καταστηματάρχη ότι “δεν υπάρχει κάτι”. Ο
άλλος (ο καταστηματάρχης) του λέει πριν πάρει την παραπάνω
απάντηση: “Για κοιτά, αν έχεις υπόψη σου άμα έρθουν από κει
καθόλου να σου πάρουν κάνα άτομο για το ΙΚΑ γιατί έφερα χτες
3 γυναίκες και δεν πρόλαβα να πάω στον λογιστή, είχε
κλείσει”. Σε συνομιλία του υπαστυνόμου με τον ίδιο
καταστηματάρχη, ο αστυνομικός τηλεφωνεί και τον ενημερώνει
για την πρόθεση μιας γυναίκας που απασχολούσε στο μαγαζί του
να καταθέσει μήνυση για εξύβριση σε μια άλλη εργαζόμενη
εκεί, λέγοντάς του χαρακτηριστικά στο τηλέφωνο: “Για πάρε
τηλέφωνο εσύ και προστάτεψε τα πράγματά σου”. Και παρόλο που
έγινε η μήνυση ο υπαστυνόμος δεν συλλαμβάνει την άλλη,
προειδοποιώντας τον καταστηματάρχη με άλλο τηλεφώνημα: “Θα
αναζητηθεί. Κάνα δυο μέρες να κρυφτεί”.
Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ
Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της “Ε”, οι γυναίκες αυτές
εκδίδονταν με τη θέλησή τους και ήξεραν από την πρόσληψή
τους ποια δουλειά θα κάνουν. Μάθαμε ότι είναι κυρίως
Ρουμάνες και Ουκρανές, νόμιμες στην Ελλάδα και οι ιδιοκτήτες
των μπαρ τις… αντάλλασσαν μεταξύ τους και πότε δούλευαν στην
Τρίπολη, πότε στην Καλαμάτα και πότε στο Βρωμονέρι. Μια όμως
περίπτωση, μιας 37χρονης Ουκρανής (η οποία συνελήφθη για
κατοχή χασίς 69,1 γραμ. και αφέθηκε ελεύθερη με εντολή
εισαγγελέα) διαφέρει. Μέσα από τις παρακολουθήσεις των
τηλεφώνων και τις συνομιλίες που καταγράφηκαν, οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή ακούγεται καθαρά ότι το
έκανε γιατί είναι εξαρτημένη χρήστρια ναρκωτικών ουσιών και
πηγαίνοντας με άντρες κατάφερνε να έχει τη δόση της -γι’
αυτό και η κατηγορία για σωματεμπορία, επειδή εξαναγκαζόταν
από το πάθος της για τα ναρκωτικά.
Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μάλιστα στο… ιδιαίτερο δωματιάκι
με άντρα στο μπαρ στην Τρίπολη όταν οι αστυνομικοί έκαναν

έφοδο.
ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
Την Παρασκευή συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα για τα -κατά
περίπτωση- αδικήματα της σύστασης συμμορίας, σωματεμπορίας,
μαστροπείας, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων και παράβαση της
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Αυτά είναι: Ενας
57χρονος Καλαματιανός (ο οποίος μάλιστα φέρεται ως “άτυπος
αρχηγός” της συμμορίας), δύο αδέλφια Τριπολιτσιώτες: ένας
40χρονος ο οποίος είχε και τις επαφές με τους επίορκους
αστυνομικούς και ο 48χρονος αδελφός του, οι οποίοι έχουν το
μπαρ στην Τρίπολη, η 34χρονη Ρουμάνα σύζυγος του 40χρονου
(και ιδιοκτήτρια στα χαρτιά του μπαρ του συζύγου της και του
57χρονου Καλαματιανού), ένας 46χρονος από το Βρωμονέρι και ο
22χρονος γιος του, ο 50χρονος Φιλιατρινός συνεταίρος τους
στο μπαρ, καθώς και ένας 61χρονος Καλαματιανός, ιδιοκτήτης
και αυτός μπαρ στην Καλαμάτα.
Χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν η Ρουμάνα, ο
48χρονος Τριπολιτσιώτης, ο 46χρονος πατέρας και ο 22χρονος
γιος, καθώς και ο 50χρονος Φιλιατρινός.
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ενεργειών στα καταστήματα
και τα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το
χρηματικό ποσό των 17.395 ευρώ. Ποσότητα χασίς 69,3 γραμ.
και 52 ναρκωτικά δισκία. Πιστόλι τύπου ρέπλικα, κυνηγετικό
όπλο και 51 φυσίγγια. 41 φιάλες αλκοολούχων ποτών, η
προέλευση και η χημική σύσταση των οποίων ερευνάται, καθώς
και 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 19 κινητά τηλέφωνα.
Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Καλαμάτας, των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής
Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙΑΣ)
Μεσσηνίας, του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης και της
Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.
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