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Της Δήμήτρας Πανανού

Ν
έα τροπή παίρνει η υπόθεση αρπα-
γής και σεξουαλικής κακοποίησης της 
10χρονης Μαρκέλλας από τη Θεσσα-

λονίκη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο πέρυσι 
το καλοκαίρι, μετά την αποκάλυψη για εμπλοκή 
δεύτερου προσώπου, γνωστού επιχειρηματία, 
εκτός της 34χρονης που είναι προσωρινά κρα-
τούμενη. Από την ομολογία του νεαρού άντρα, 
αποσπάσματα της οποίας φέρνει σήμερα στο 
φως η Realnews, προκύπτει ότι όχι μόνο ενίσχυε 
οικονομικά την Ε.Μ., αλλά γνώριζε για τη Μαρ-
κέλλα και είχε επικοινωνία με την 34χρονη πριν 
και μετά την αρπαγή του ανήλικου κοριτσιού. 

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τη δικηγόρο 
της οικογένειας του θύματος, Ανθούλα Ανά-
σογλου, είναι ικανά να αποτελέσουν την αρχή 
για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαστά-
σεις της υπόθεσης, καθώς από την πρώτη στιγ-
μή υπήρχαν υποψίες για την εμπλοκή και άλ-
λων προσώπων και, κυρίως, για την ύπαρξη κυ-
κλώματος εκμετάλλευσης ανηλίκων. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι, κατά την έρευνα στην οικία του 
επιχειρηματία που κατηγορείται για συνέργεια 
στην αρπαγή της 10χρονης, βρέθηκαν ναρκω-
τικές ουσίες, γεγονός που σύμφωνα με την οι-
κογένεια της Μαρκέλλας και τη δικηγόρο της 
αποτελεί ένδειξη ότι η Ε.Μ. ίσως προμηθεύτη-

κε από τον συνεργό της τις ναρκωτικές ουσίες 
που χορήγησε στη 10χρονη.

Δημοσιοποίηση στοιχείων
«Η πολιτική αγωγή από την πρώτη στιγμή, λαμ-
βάνοντας γνώση του περιεχομένου της τότε 
σχηματισθείσας δικογραφίας, έκανε λόγο για 
την ύπαρξη περισσότερων του ενός προσώπου 
εμπλεκομένων στην αρπαγή του παιδιού, τόσο 
στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στην εκτέ-
λεση, αλλά και στη διαφυγή της κατηγορουμέ-
νης. Μετά από σχεδόν ένα χρόνο και κάτι μή-
νες, έχοντας επιστρέψει η δικογραφία στην κυ-
ρία ανάκριση, διότι οι αρμόδιοι είχαν προσκο-

μίσει φτωχό αποδεικτικό υλικό, φαίνεται και η 
εμπλοκή δεύτερου προσώπου του οποίου η πα-
ραπομπή προτείνεται από την αρμόδια εισαγγε-
λέα στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο για να δικα-
στεί ως συνεργός στην αρπαγή ανηλίκου προ-
κειμένου να το μεταχειριστεί ο δράστης σε ανή-
θικες πράξεις», σχολιάζει η κυρία Ανάσολγου.

Στο πλαίσιο αυτό, η γνωστή δικηγόρος δη-
λώνει τη βούλησή της για επέκταση της παρά-
στασής της και στο πρόσωπο του συνεργού και 
έχει καταθέσει αίτημα, σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, για δημοσιοποίηση των 
στοιχείων του κατηγορουμένου: «Η Εισαγγελία 
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ανταποκριθεί άμε-
σα στο άνω αίτημα και να ερευνηθεί με κάθε 
δυνατό μέσο η πιθανότητα ύπαρξης και άλλων 
θυμάτων από τη δράση του άνω ζεύγους και 
για την αποκάλυψη ευρύτερου κυκλώματος». 

Στην απολογία του ο δράστης παραδέχτη-
κε ότι είχε συχνές συναντήσεις με την κατηγο-
ρούμενη. Η ίδια μάλιστα, όπως κατέθεσε, του 
παρουσίαζε το προφίλ μιας γυναίκας που είχε 
περάσει πολύ άσχημα στη ζωή της και του εί-
χε αναφέρει για ένα κορίτσι στην παλιά της γει-
τονία, τη Μαρκέλλα, που ήθελε να τη βοηθή-
σει. Ο κατηγορούμενος μετά την απολογία του 
στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης αφέθηκε ελεύ-
θερος με περιοριστικούς όρους και με χρημα-
τική εγγύηση. 

«Υπάρχουν και άλλα θύματα;»
Μετά τις κατηγορίες 
και σε δεύτερο άτομο 
για την αρπαγή της 
Μαρκέλλας, η πλευρά 
της οικογένειας της 
10χρονης ζητά τη 
συνέχιση των ερευνών
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