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παικτική λέσχη για Κινέζους στο κέντρο τις Αθή-
νας και είχε δακτυλοσκοπηθεί εκ νέου. Οπως 
προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες, η γυ-
ναίκα από την Κίνα είχε πάθος με τον τζόγο και 
τα τυχερά παιχνίδια, χαρακτηριστικό το οποίο 
έχει ο κινεζικός λαός.

Κατάθεση
Από τους πρώτους που κλήθηκαν να δώσουν 
κατάθεση στην Ασφάλεια ήταν ο κουμπάρος 
και συγκάτοικος του θύματος. Αλλωστε, ήταν 
ο άνθρωπος που δήλωσε την εξαφάνιση της 
38χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, 
με καθυστέρηση πέντε ημερών. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, στην κατάθεσή του είπε πως η 
γυναίκα συχνά έφευγε από το διαμέρισμα στο 
Μεταξουργείο, όπου διέμενε με τον ίδιο κι άλ-
λο ένα ζευγάρι επίσης από την Κίνα, και επέ-
στρεφε έπειτα από ημέρες. Οπως είπε, για τον 
λόγο αυτό αρχικά δεν έδωσε σημασία στην 
απουσία της.

Αρχισε πια να ανησυχεί όταν τον πήραν τηλέ-
φωνο συγγενείς της από την Κίνα και του είπαν 
πως έχουν να επικοινωνήσουν αρκετές ημέρες 
μαζί της, καθώς το τηλέφωνό της ήταν απενερ-
γοποιημένο. Αρχικά την αναζήτησε σε γνωστά 
στέκια Κινέζων χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στη συ-
νέχεια επικοινώνησε εκ νέου με τους συγγενείς 
της στην Κίνα και έπειτα δήλωσε την εξαφάνι-
σή της στην Αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες που βρίσκονται σε 
εξέλιξη, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρω-
ποκτονιών έχουν λάβει βιντεοληπτικό υλικό από 
τις κάμερες του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος», προκειμένου να διαπιστώσουν εάν κά-
ποιος από τους ανθρώπους που συναναστρε-
φόταν με την 38χρονη είχε φύγει από την Ελ-
λάδα για την Κίνα τις επίμαχες ημέρες της εξα-
φάνισης και της δολοφονίας της. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι οι έρευνες των αστυνομικών συνα-
ντούν πολλές δυσκολίες, καθώς η κινεζική κοι-
νότητα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εσωστρε-
φής και δύσκολα ανοίγεται, πόσο μάλλον όταν 
πρόκειται για δολοφονία.

ρή εργασία. Βέβαια, δεν αποκλείεται αυτά τα ποσά να εί-
ναι προϊόν «ξεπλύματος» από τις δραστηριότητες της σιω-
πηρής κινεζικής μαφίας.

Τα αποτυπώματα
Στο ερώτημα γιατί το πτώμα της άτυχης γυναίκας βρέθη-
κε «διπλωμένο» σε βαλίτσα γυμνό, μόνο με ένα εσώρου-
χο, ενώ τα ρούχα της δεν βρέθηκαν, έμπειρος αστυνομι-
κός που έχει γνώση των ερευνών έδωσε την απλή και λογι-
κή απάντηση: «Της έβγαλαν τα ρούχα και τα εξαφάνισαν 
για να μην αναγνωριστεί άμεσα το πτώμα, καθώς στην εξα-
φάνιση που είχε δηλωθεί στο “Silver alert” αναγράφονταν 
και τα ρούχα που φορούσε την επίμαχη ημέρα». Ωστόσο, 
τελικά η ταυτοποίηση της 38χρονης έγινε πολύ γρήγορα, 
καθώς τα αποτυπώματά της υπήρχαν ήδη στη βάση δεδο-
μένων της ΕΛ.ΑΣ, καθώς είχε συλληφθεί το 2010 στη Θεσ-
σαλονίκη, επειδή είχε εισέλθει παράνομα, μέσω Εβρου, 
στη χώρα μας.

Παράλληλα, το 2013 είχε συλληφθεί σε παράνομη χαρτο-
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T
ην άκρη του νήματος στα χρήματα 
που έμπαιναν στους λογαριασμούς της 
38χρονης γυναίκας από την Κίνα, η οποία 

βρέθηκε άγρια δολοφονημένη στα Βίλια, ψά-
χνουν οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος 
Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να ρίξουν φως 
στις άγνωστες πτυχές της δολοφονίας που έχει 
συγκλονίσει το πανελλήνιο. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία δεν είχε 
σταθερή εργασία και κατά συνέπεια σταθερό 
εισόδημα, είχε την ευχέρεια να βρίσκεται πολύ 
συχνά σε καζίνο της Αττικής και της Πελοπον-
νήσου, διαθέτοντας μάλιστα χρυσή κάρτα ει-
σόδου. Από αυτό το στοιχείο αποδεικνύεται ότι 
η 38χρονη όχι μόνο είχε συχνή παρουσία στα 
καζίνο, αλλά και ότι έκανε «τζογάρισμα» μεγά-
λων χρηματικών ποσών στα τραπέζια με τυχε-
ρά παιχνίδια που ποντάρουν έμπειροι παίκτες. 

Σε παράνομα «στέκια» 
Οπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες, το 
θύμα φαίνεται πως έπαιζε και σε κλειστές παρά-
νομες κινεζικές λέσχες στο κέντρο της Αθήνας, 
στην Ομόνοια και στην Κυψέλη. Μάλιστα, σε 
μια από τις λέσχες της Κυψέλης φαίνεται πως 
έδινε σχεδόν καθημερινά το «παρών», όμως 
όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο συγκεκριμέ-
νο κτίριο βρήκαν τις πόρτες κλειστές, ενδεχομέ-
νως εξαιτίας τoυ lockdown. Ωστόσο, αυτό που 
προβληματίζει τους αστυνομικούς είναι το γε-
γονός πως οι συγκεκριμένες λέσχες ελέγχονται 
απόλυτα από την κινεζική μαφία και κατά συ-
νέπεια ερευνάται ενδεχόμενη σχέση του θύμα-
τος με τη «μαφία του λευκού τίγρη».

Η εισροή χρημάτων στον τραπεζικό λογα-
ριασμό της 38χρονης αποτελεί, επίσης, ένα μυ-
στήριο για τους έμπειρους αστυνομικούς του 
Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς οι πληρο-
φορίες λένε πως είχε ένα ποσό που ίσως δεν 
δικαιολογείται για άτομο που δεν έχει σταθε-
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