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Αμόκ στο ροζ 
ραντεβού στη 
Θεσσαλονίκη

Από ένα περίεργο παιχνίδι 
που έπαιξε η μοίρα, αντί για 
στιγμές ερωτικής απόλαυσης, 
έγινε πρωταγωνιστής σε ένα 
πρωτοφανές θρίλερ που 
μοιάζει βγαλμένο από σενά-
ριο της τηλεοπτικής σειράς 
«Κόκκινος κύκλος». Μια απρό-
βλεπτη επίθεση από Ρομά 
εμπόρους ναρκωτικών, η 
οποία ο νεαρός Γ.Σ. πίστεψε 
ότι ήταν σκηνοθετημένη από την 34χρονη πόρνη Φ.Γ., τον έφερε σε κατάσταση 
αμόκ και άρχισε να τη χτυπά με μανία στο κεφάλι! Νομίζοντας ότι τη σκότωσε, 
πέταξε το «πτώμα» της σε αρδευτικό κανάλι και περίπου έναν μήνα μετά απο-
πειράθηκε να αυτοκτονήσει κυνηγημένος από τις Ερινύες!
Το κουβάρι της πρωτοφανούς υπόθεσης, την οποία εξιχνίασαν οι αστυνομικοί 
της Ασφάλειας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, άρχισε να... τυλίγεται τα ξημερώμα-
τα της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2014. Ο 27χρονος από τα Γιαννιτσά Πέλλας επι-
βιβάστηκε στο φορτηγάκι του πατέρα του (είναι έμπορος κρεάτων) και πήγε 
στο σημείο όπου «ανθεί» ο αγοραίος έρωτας στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Γιαν-
νιτσών. Εκεί διάλεξε την 34χρονη και αφού τα βρήκαν στην τιμή των 150 ευρώ, 
εκείνη μπήκε στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησαν για το μέρος όπου θα έμεναν 
μόνοι. Καθώς κατευθύνονταν εκτός πόλης, η γυναίκα αποκάλυψε στον παρτενέρ 
της ότι είναι χρήστρια ναρκωτικών και του ζήτησε να κάνουν μια στάση στον Δεν-
δροπόταμο για να προμηθευτούν ουσίες. Αυτή η αλλαγή πορείας έφερε τα πάνω 
κάτω! Το ροζ ραντεβού εξελίχθηκε σε μια απίστευτη υπόθεση που μοιάζει με 
σενάριο ταινίας! Τη στιγμή που έφταναν στο σημείο απ’ όπου θα έπαιρνε τα ναρ-
κωτικά η 34χρονη, μια ομάδα Ρομά άρχισε να πλησιάζει το φορτηγάκι.

«Παγίδα»
Ο 27χρονος τα έχασε και ο φόβος άρχισε να τον κυριεύει, καθώς στο μυαλό 
του μπήκε η ιδέα ότι η κοπέλα τού είχε στήσει παγίδα ζητώντας του να τον 
πάει στην κακόφημη περιοχή προκειμένου να τον ληστέψουν οι συνεργοί της, 
που πίστεψε ότι ήταν οι Ρομά που τον πλησίαζαν. Ο νεαρός πάτησε γκάζι και 
απομακρύνθηκε από το σημείο. Την ίδια στιγμή όμως τρομοκρατήθηκε και η 
ιερόδουλη που θεώρησε ότι ο πελάτης της δεν θα την πήγαινε εκεί όπου είχαν 
συνεννοηθεί και άρχισε να φωνάζει πανικόβλητη!
Τότε ο 27χρονος βρέθηκε σε κατάσταση αμόκ! Αρπαξε ένα μεταλλικό αντικεί-
μενο (μπουζόκλειδο) που είχε στο φορτηγάκι και καθώς οδηγούσε με το ένα 
χέρι, άρχισε να τη χτυπά άγρια με το άλλο, καταφέρνοντάς της πολλαπλά χτυ-
πήματα στο κεφάλι, στον τράχηλο και στο μέτωπο, ώσπου έχασε τις αισθήσεις 
της! Μέσα στο θολωμένο μυαλό του, ο Γ.Σ. πίστεψε ότι είχε σκοτώσει τη γυναί-
κα και κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Χαλκηδόνας, απ’ όπου αφού έριξε 
το σώμα της σε ένα αρδευτικό κανάλι, έσπευσε να απομακρυνθεί.
Μια διερχόμενη οδηγός εντόπισε την 34χρονη λίγες ώρες αργότερα και κά-
λεσε βοήθεια. Σε κακή κατάσταση, η γυναίκα διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο 
Υγείας Κουφαλίων και μετά στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε επί πέντε μέρες. 
Οταν η υγεία της βελτιώθηκε, πήρε εξιτήριο, αφού ενημέρωσε την Αστυνομία 
για την απίστευτη περιπέτειά της. 

Η απόπειρα αυτοκτονίας και η σύλληψη
ΤΗΝ άκρη του νήματος στην εξωφρενική υπόθεση βρήκαν προχθές οι αστυ-
νομικοί της Ασφάλειας Αττικής, όταν παρέλαβαν από άνδρες της ΟΠΚΕ τον 
27χρονο Γ.Σ., του οποίου την απόπειρα αυτοκτονίας είχαν αποτρέψει. Υπό το 
βάρος των τύψεων, ο νεαρός είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του.
Πρώτα όμως τηλεφώνησε στην Αμεση Δράση και περιέγραψε όλα όσα είχαν 
συμβεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη με την ιερόδουλη! Προ-
τού αυτοκτονήσει, όπως έλεγε, τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί που εντόπισαν το 
στίγμα του κινητού του στην περιοχή της Ομόνοιας! «Εχουμε εντοπίσει έναν 
άντρα που υποστηρίζει ότι σκότωσε μια πόρνη στη Θεσσαλονίκη» είπαν οι 
αστυνομικοί της Αθήνας στους συναδέλφους τους, για να πάρουν την απάντηση 
ότι δεν υπήρχε ανεξιχνίαστο έγκλημα στην πόλη!
Ετσι ο 27χρονος μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου οι άνδρες της Ασφάλειας συσχέτισαν 
τα λεγόμενά του με την περιπέτεια της 34χρονης Φ.Γ. και ξεκαθάρισαν το μυστήριο, παρα-
πέμποντάς τον στον εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

TΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΜΗ
 
Ούτε ο πιο εμπνευσμένος σκηνοθέτης θα μπορούσε να σκαρφιστεί 
τις απίστευτες «σκηνές» και την τροπή που τελικά πήρε το ροζ 
ραντεβού ενός 27χρονου με μια 34χρονη ιερόδουλη σε πιάτσα στη 
Θεσσαλονίκη.

Απίστευτη ιστορία για σενάριο  
στον «Κόκκινο κύκλο»

Γιώργος Μεταξάς                    Χαρά Δημητρίου 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ   

Διοργανώνει 
Valentine’s Day  Harbour Cruise 

 

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015  11.30πμ – 4.00μμ 
(Αναχώρηση δίπλα από το Opera House) 

 (4 ώρες κρουαζιέρα στο λιμάνι του Σύδνευ) 
Ελάτε να διασκεδάσουμε με ζωντανή μουσική με τον 

ανεπανάληπτο Μάκη Βουτσινά. Χορό, τραγούδι & πλούσιο φαγητό 
 

Τιμή: $50.00 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την 
Στέλλα Πιτσιατάρη 9674 1157 – 0425 236 012.  

Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τα γραφεία της  
Κυπριακής Κοινότητας 9557 1256 

Τρίτη Μεσημεριανό 
μόνο $12 

Κυριακή βράδυ Ταβέρνα 
μόνο $25 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Πέμπτη 6.00μμ – RAFFLE και βραδινό φαγητό, μόνο $12 το άτομο 
 

Κυριακή Μεσημέρι – Seafood Lunch, μόνο $25 το άτομο 

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 

 Διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την 

 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Φεβρουαρίου 2015 
 Ελάτε να περάσουμε μια αξέχαστη μέρα  στο πανέμορφο 

Terrigal Θα γιορτάσουμε την αρχή της νηστείας με 
εύγεστα φαγητά προετοιμασμένα από την Γυναικεία Επιτροπή. 

 Τιμή: $40.00 
(Συμπεριλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό και φρούτα) 

Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 8.00πμ 
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την 

Στέλλα Πιτσιατάρη 9674 1157 – 0425 236 012. &  την Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256 


