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Του Θάνου Σωτήρή

«Η 
επικοινωνία με τους απαγωγείς πα-
ραμένει ζωντανή και, παρά τις δυ-
σκολίες και τις καθυστερήσεις, πι-

στεύουμε ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για 
την απελευθέρωση του ομήρου». Με αυτά τα 
λόγια κορυφαίο στέλεχος της Ελληνικής Αστυ-
νομίας δίνει την εικόνα της εξέλιξης της δραμα-
τικής υπόθεσης απαγωγής, που ξεπέρασε πλέ-
ον τους τρεις μήνες, με θύμα τον Ηρακλειώτη 
επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη. Παράλλη-
λα, η ίδια πηγή αποκαλύπτει ότι στην επικοινω-
νία με τους απαγωγείς είναι πλήρως διασφαλι-
σμένη η γνησιότητα των SMS που δέχεται στο 
κινητό του τηλέφωνο μόνο ο αδελφός του θύ-
ματος, αφού από την αρχή έχουν συμφωνη-
θεί «κωδικοί» αναγνώρισης των απαγωγέων, 
οι οποίοι μετά από κάθε «συνομιλία» τους κα-
ταστρέφουν το κινητό που χρησιμοποίησαν.

Το μεγάλο πρόβλημα που έχει μετατρέψει την 
υπόθεση αυτή σε ένα θρίλερ με πρωτοφανή, 
για τα παγκόσμια εγκληματολογικά δεδομένα, 
διάρκεια ομηρίας ήταν από την πρώτη στιγμή η 
χαώδης διαφορά που υπήρχε και υπάρχει ανά-

μεσα στα λύτρα που ζήτησαν οι απαγωγείς και 
στο τελικό ποσό που κατόρθωσε να συγκεντρώ-
σει η οικογένεια του Μ. Λεμπιδάκη. Σύμφωνα 
με τις ελάχιστες πληροφορίες που υπάρχουν 
-αφού η Αστυνομία έχει σφραγίσει κάθε πιθα-
νότητα διαρροής ζωτικών πληροφοριών για 
την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων- από την 
πρώτη τους επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυ-
μάτων οι απαγωγείς ζήτησαν 100 εκατ. ευρώ, 
ποσό που μετά από τουλάχιστον είκοσι επικοι-
νωνίες και δύο αναθεωρήσεις «πάγωσαν» στα 
70 εκατ., την ώρα που η οικογένεια τους δια-
βεβαίωνε ότι μετά βίας κατόρθωσε να συγκε-
ντρώσει λιγότερα από 10 εκατ. ευρώ.

Η σιωπή
Οπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πη-
γές, αυτός ήταν και ο λόγος που οι απαγωγείς 
σιώπησαν εντελώς από τις 14 Μαΐου, ενώ ήδη 
είχε προκληθεί σύγχυση στην οικογένεια Λε-
μπιδάκη από την τελευταία φορά που απεδεί-
χθη ότι ο επιχειρηματίας βρισκόταν στη ζωή - 

Με κωδικούς αναγνώρισης 
επικοινωνούν με τον αδελφό 
του θύματος οι άγνωστοι, oι 
οποίοι για περισσότερο από 
τρεις μήνες κρατούν όμηρο 

τον Ηρακλειώτη επιχειρηματία 
Μιχάλη Λεμπιδάκη

«Ζωντανή»  
η επικοινωνία  
με τους απαγωγείς

γύρω στις 24 Απριλίου. Οι αποδείξεις ότι ο Μ. 
Λεμπιδάκης ήταν ζωντανός και καλά στην υγεία 
του ήταν ένα βίντεο τριάντα δευτερολέπτων σε 
μια κάρτα μνήμης που οι απαγωγείς το άφη-
σαν σε ένα σημείο σε μεγάλη απόσταση από 
το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και μια σειρά 
ερωτήσεων που υπέβαλε ο αδελφός του απα-
χθέντος και που μόνο ο Μ. Λεμπιδάκης γνώρι-
ζε και απαντήθηκαν άμεσα μέσω πάντα γρα-
πτών μηνυμάτων.

Η κατάσταση αυτή ώθησε την οικογένεια 
στο να κοινοποιήσει στις 17 Ιουνίου επιστολή, 
στην οποία ανέφερε ουσιαστικά ότι πλέον έχει 
χάσει κάθε ελπίδα και διακόπτει τις διαπραγ-
ματεύσεις. Μια επιστολή, που εκ των πραγμά-
των αποδείχθηκε και μήνυμα προς τους απα-
γωγείς, οι οποίοι μια εβδομάδα αργότερα άνοι-
ξαν και πάλι έναν νέο κύκλο επικοινωνίας. Αυ-
τές οι λεπτομέρειες κάνουν τα στελέχη της Κα-
τεχάκη να τρέφουν σοβαρές ελπίδες για ένα αί-
σιο τέλος της τραγικής αυτής υπόθεσης. Μάλι-
στα, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέ-

ο ηρακλειωτης επιχειρηματί-
ας Μιχάλης λεμπιδάκης, ο οποί-
ος έπεσε θύμα απαγωγής πριν 
από τρεις μήνες

ον δεν γίνεται λόγος για τεράστια ποσά, γεγο-
νός που οι αστυνομικοί ερμηνεύουν ως υπο-
χώρηση των δραστών στις υπερβολικές για την 
εποχή, αλλά και για τη δυνατότητα της οικογέ-
νειας, απαιτήσεις τους.

Επαγγελματίες 
Αξιωματικοί της Ασφάλειας, που στο παρελθόν 
έχουν χειριστεί κορυφαίες υποθέσεις απαγω-
γών που καθήλωσαν την κοινή γνώμη, τονί-
ζουν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρ-
χουν δύο εντελώς νέες παράμετροι που έχουν 
εκτινάξει τα όρια της αστυνομικής διαχείρισης 
πέρα από κάθε πρωτόκολλο που είχε συνταχθεί 
από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Η πρώτη 
παράμετρος είναι αυτός καθ’ αυτός ο σχεδια-
σμός της απαγωγής. Οι δράστες μελέτησαν με 
κάθε λεπτομέρεια όλες τις υποθέσεις απαγωγής 
του παρελθόντος, οι οποίες στο σύνολό τους 
έχουν εξιχνιαστεί από τις διωκτικές Αρχές, και 
προετοιμάστηκαν για το ενδεχόμενο διαπραγ-
ματεύσεων σε μεγάλο βάθος χρόνου. Κάτι, άλ-

Σύμφωνα με έμπειρους  
αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ., ο 
τρόπος που διαπραγματεύ-
ονται οι απαγωγείς δείχνει σαν 
να το έχουν «ξαναζήσει»


