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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Συνεχίζονται οι έρευνες
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«Τι σου έκανε; 
Παιδεραστή!», ακούγεται 
να λέει εξοργισμένη η 
μητέρα του κοριτσιού, με 
τους παρευρισκόμενους να 
τη συγκρατούν για να μη 
λιντσάρει τον αστυνομικό
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Του ΘΕΟΔΟΣΗ Π. ΠΑΝΟΥ

Ψ
εύτικα προφίλ για να «ψαρεύει» ανή-
λικα κορίτσια, φαίνεται ότι χρησιμο-
ποιούσε ο 55χρονος Ευστράτιος Μυ-

ρογιάννης, ο οποίος προφυλακίστηκε για τον 
βιασμό μιας 14χρονης μαθήτριας. Στην ανα-
ζήτηση και άλλων θυμάτων του αστυνομι-
κού στη Λέσβο βρίσκεται η Διεύθυνση Εσω-
τερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ, σύμφω-
να με έγκυρες πληροφορίες, στις έρευνες έχει 
εμπλακεί και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος. Οπως έχει διαπιστωθεί από τα μέχρι τώ-
ρα στοιχεία και έπειτα από τις επαφές της Δίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη διαχειρί-
στρια εταιρεία ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύω-
σης, ο κατηγορούμενος διατηρούσε προφίλ με 
το ψευδώνυμο «Μέγας Αλέξανδρος». Την ίδια 
στιγμή, στο μικροσκόπιο των ερευνών της Δι-
εύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν μπει 
ακόμα δύο προφίλ με ψευδώνυμα, στα οποία 
υπάρχουν πολλά ανήλικα κορίτσια από τη Λέ-
σβο που ασχολούνται γενικά με τον αθλητισμό 
αλλά και συγκεκριμένα με το βόλεϊ. Ο 55χρονος 
αστυνομικός ήταν προπονητής σε ομάδα βό-
λεϊ του νησιού και έτσι είχε καταφέρει να προ-
σεγγίσει την ανήλικη μαθήτρια της Β’ Λυκείου.

Παρά τις εντατικές προσπάθειες που γίνονται, 
η διαχειρίστρια εταιρεία δεν μπορεί με βεβαι-
ότητα να απαντήσει στις ελληνικές Αρχές εάν 
αυτά τα δύο προφίλ ανήκουν στον προπονη-
τή που κατηγορείται και γι’ αυτόν τον λόγο οι 
έρευνες συνεχίζονται. 

Να ανοίξουν τα στόματα
Με απόφαση του εισαγγελέα, η ΕΛ.ΑΣ., σε μια 
προσπάθεια να ανοίξουν τα στόματα στο νη-
σί, έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και 
τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του αστυνομι-
κού-προπονητή, προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν υπάρχουν και άλλες καταγγελίες για τη δρά-
ση του 55χρονου. «Το νησί είναι ένας μικρός 
τόπος και, όπως συμβαίνει σε όλη την ελληνι-
κή επαρχία, οι πολίτες δίνουν μεγάλη σημα-

«Ψηφιακές παγίδες»
σε ανήλικα κορίτσια
Το ενδεχόμενο 
ο 55χρονος 
αστυνομικός και 
προπονητής βόλεϊ 
να είχε στήσει 
έναν οργανωμένο 
ψηφιακό ιστό 
αράχνης, 
προκειμένου να 
προσελκύσει και 
άλλα ανήλικα 
κορίτσια, ερευνά 
η Διεύθυνση 
Εσωτερικών 
Υποθέσεων 
της ΕΛ.ΑΣ. σία στο τι θα πει ο περίγυρος. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι είναι δυ-

νατόν να υπάρχουν και άλλα θύματα του δράστη, τα οποία όμως 
κρατούν ως επτασφράγιστο μυστικό την ανατριχιαστική περιπέ-
τειά τους, φοβούμενα τα σχόλια της κοινωνίας…», λέει με νόημα 
στη Realnews έμπειρος αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών.

Δικογραφία
Σύμφωνα με τη δικογραφία που συνέταξαν οι αστυνομικοί της Δι-
εύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, γνωστοί και ως Αδιάφθοροι της 

Ο πατέρας της 14χρονης 
είπε πως ο αστυνομικός 

και προπονητής βόλεϊ της 
κόρης του είναι ένα κτήνος. 
«Αληταρά, θα πάω φυλακή 

για εσένα», φώναξε όταν τον 
αντίκρισε βγαίνοντας από το 

γραφείο του ανακριτή


