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Της Κορύνας Μανταγαρη

Κ
υριακή 8 Αυγούστου, Κάτω Μύλοι, Μύ-
κονος. Σε ένα από τα πιο γνωστά και κο-
σμοπολίτικα εστιατόρια της περιοχής ει-

σέρχονται άνδρες του Λιμενικού και του Αστυ-
νομικού Τμήματος του Νησιού των Ανέμων. 
Προχωρούν και στέκονται μπροστά σε ένα 
τραπέζι, στο οποίο τρεις καλοντυμένοι άνδρες 
απολαμβάνουν το φαγητό, τα ποτά και τη συ-
ζήτησή τους. Ενας από αυτούς είναι ο Ρουμά-
νος επιχειρηματίας Ντράγκος Σαβουλέσκου, 
το όνομα του οποίου τα τελευταία δύο χρόνια 
βρίσκεται στη λίστα των καταζητούμενων της 
ρουμανικής αστυνομίας.

Θα μπορούσε να είναι σκηνή από αστυνομι-
κή ταινία, αλλά η ζωή αποδεικνύεται πολύ πιο 
ευρηματική από τα κινηματογραφικά σενάρια. 
Ο Ντρ. Σαβουλέσκου, Ρουμάνος επιχειρημα-
τίας και πρώην μεγαλομέτοχος της πολύ γνω-
στής ομάδας ποδοσφαίρου Ντιναμό, εμπλέκε-
ται σε σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου χρή-
ματος, έχοντας καταδικαστεί σε 5,5 χρόνια φυ-
λάκισης στη Ρουμανία. Οι αστυνομικές Αρχές 
προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ακόμα άν-
δρα, ο οποίος ανήκει στην προσωπική ασφά-
λεια του 48χρονου επιχειρηματία. Η εντολή για 
την επιχείρηση σύλληψης του Ντρ. Σαβουλέ-
σκου δόθηκε κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλμα-
τος των Αρχών της Ρουμανίας, για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση και για απάτη κα-
τά του δημοσίου.

Οι πόζες 
Την παρουσία του Ντρ. Σαβουλέσκου στο Νη-
σί των Ανέμων «πρόδωσε» στο Instagram η 
σύντροφος της ζωής του Αντζελα Μαρτίνι! Η 
πανέμορφη σύζυγος του Ρουμάνου και καλ-
λίγραμμο μοντέλο είναι φανατική των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και δεν μπόρεσε να αντι-
σταθεί στις ομορφιές του αγαπημένου της νη-
σιού, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με ανα-

Σύλληψη στη Μύκονο 
λόγω… Instagram!
Οι κατηγορίες κατά του Ρουμάνου επιχειρηματία για μεγάλες απάτες,
το διεθνές ένταλμα και οι φωτογραφίες της καλλονής που τον «πρόδωσε»

γραφή της τοποθεσίας. Τα τελευταία δύο χρό-
νια η Αντζελα είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τις 
δημοσιεύσεις της, αφού ουσιαστικά γνωρίζει 
πως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον αγαπημέ-
νο της. Ομως, το μοντέλο και καλή της φίλη, 
Μαρίκα Πελεγρκινέλι, ήταν αυτή που «πρό-

δωσε» την παρουσία τους στο κοσμοπολίτικο 
ελληνικό νησί, αφού ενθουσιασμένη από την 
παρέα και τον προορισμό ανέβασε instagram 
story αναγράφοντας την τοποθεσία, κάτι που 
κινητοποίησε τις ρουμανικές Αρχές να έρθουν 
σε επικοινωνία τόσο με την Ιντερπόλ, όσο και 

Η αναγραφή της τοποθεσίας 
στις φωτογραφίες που 

ανέβηκαν στο Instagram 
οδήγησε στον εντοπισμό και 
στη σύλληψη του Ρουμάνου 

μεγαλοαπατεώνα
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με τις Αρχές της χώρας μας. Τα φωτογραφικά 
ενσταντανέ ήταν αρκετά για τους άνδρες του 
Λιμενικού Σώματος Μυκόνου, οι οποίοι εντό-
πισαν πρώτοι τον Ρουμάνο επιχειρηματία και 
ειδοποίησαν τις ρουμανικές Αρχές, οι οποίες, 
σε συνεργασία με την Ιντερπόλ και τις ελληνι-
κές Αρχές, οργάνωσαν μεγάλη επιχείρηση για 
τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η σύντροφος 
Η αλβανικής καταγωγής Αντζ. Μαρτίνι είναι ένα 
γνωστό μοντέλο που έχει κάνει καριέρα στην 
Αλβανία, σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά 
και στην Αμερική. Λατρεύει την Ελλάδα και το 
Νησί των Ανέμων, το οποίο επισκέπτεται ανελ-
λιπώς κάθε Αύγουστο τα τελευταία επτά χρό-
νια, με τον σύντροφό της να τη συνοδεύει τα 
τελευταία τέσσερα. Εμφανώς ενοχλημένη από 
την εξέλιξη αυτή, η Μαρτίνι σε ένα story της 
ανέβασε τη λέξη «μπέσα», που τόσο στα αλ-
βανικά όσο και στα ελληνικά σημαίνει αξιοπι-
στία, υπονοώντας πλέον ανοιχτά πως κάποιος 
έμπιστος πρόδωσε το ταξίδι τους από την Ιτα-
λία στην Ελλάδα.

Το παρελθόν
Ο μεγαλομέτοχος της ποδοσφαιρικής ομάδας 
είχε συλληφθεί και καταδικαστεί στις αρχές του 
2019 σε 5,5 χρόνια φυλάκιση για υπόθεση υπε-

έκδοση
Το πρωί της 
Δευτέρας ο Ντρ. 
Σαβουλέσκου 
οδηγήθηκε 
ενώπιον του 
εισαγγελέα 
Εφετών Σύρου με 
σκοπό την έκδοσή 
του στις Αρχές της 
Ρουμανίας. Ομως, 
λίγο μετά αφέθηκε 
ελεύθερος, αλλά 
με απόφαση των 
ελληνικών Αρχών 
την περασμένη 
Τετάρτη τέθηκε 
υπό δικαστικό 
έλεγχο

ξαίρεσης, μαζί με τον πρώην δήμαρχο της Κων-
στάντζας, Ραντού Μαζάρε, και τον πρώην πρό-
εδρο της Ντιναμό, Κρίστι Μπορκέα, αλλά και 
άλλους κατηγορούμενους, οι οποίοι κρίθηκαν 
ένοχοι για υπεξαίρεση συνολικά 114 εκατομ-
μυρίων ευρώ στην υπόθεση της αποκατάστα-
σης της παραλίας Μαμάια της Κωνστάντζας, 
υπόθεση που είχε απασχολήσει τα ρουμανικά 
μέσα ενημέρωσης για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα. Ο πρώην μέτοχος της ποδοσφαιρικής ομά-
δας διέφυγε μετά την καταδίκη του και τέθηκε 
υπό διεθνή έρευνα από τις ρουμανικές Αρχές. 
Στις αρχές του 2020, ο Ντρ. Σαβουλέσκου πα-
ραδόθηκε στη Νάπολη, αλλά αργότερα αφέ-
θηκε ελεύθερος, αφού τα ιταλικά δικαστήρια 
αρνήθηκαν την έκδοσή του. 

Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 
που εκδόθηκε από τις ρουμανικές Αρχές παρέ-
μενε σε ισχύ και βάσει αυτού συνελήφθη. Αλ-
λωστε, πριν από περίπου ένα χρόνο, όταν κα-
τά την παραμονή του στην Ιταλία ο Σαβουλέ-
σκου ρώτησε αν μπορεί να ταξιδέψει, του εί-
χαν απαντήσει: «Αν επιστρέψεις στη Ρουμανία 
ή φύγεις από την Ιταλία, θα συλληφθείς βάσει 
του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης από 
την Ιντερπόλ».

Σύμφωνα με πηγές από το Βουκουρέστι, ο 
επιχειρηματίας, που είχε τεθεί υπό διεθνή έρευ-
να από τον Φεβρουάριο του 2019, είχε διαφύ-
γει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Νάπολη 
για να μη συλληφθεί από τις ρουμανικές Αρχές. 
Εκεί οι δικαστές τού επιδίκασαν τρία χρόνια φυ-
λάκιση, όμως εξαιτίας ενός διατάγματος χάρι-

τος και, αφού είχε εκτίσει μέρος της ποινής, τε-
λικά μετέτρεψαν την καταδίκη του σε ένα χρό-
νο με αναστολή. Η απόφαση του Εφετείου της 
Νάπολης παρέμεινε οριστική χωρίς να ασκηθεί 
έφεση από τον Ιταλό εισαγγελέα.

Στις Κυκλάδες
Το πρωί της Δευτέρας ο Ντρ. Σαβουλέσκου 
οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών Σύ-
ρου με σκοπό την έκδοσή του στις Αρχές της 
Ρουμανίας. Ομως, λίγο μετά αφέθηκε ελεύθε-
ρος, αλλά με απόφαση των ελληνικών Αρχών 
την περασμένη Τετάρτη τέθηκε υπό δικαστικό 
έλεγχο και, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δεν 
μπορεί να φύγει από την Ελλάδα μέχρι να κρι-
θεί το αίτημα παράδοσης, δηλαδή η εκτέλεση 
της ευρωπαϊκής εντολής έκδοσης, κάτι που θα 
γίνει πιθανότατα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το 
υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αποφανθεί ότι οι 
ελληνικές δικαστικές Αρχές είναι αρμόδιες να 
αποφασίσουν τόσο για τον τρόπο εκτέλεσης 
του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που 
εκδόθηκε στο όνομα του Ντρ. Σαβουλέσκου 
όσο και για την παράδοσή του.

1.-2. Oι φωτογραφίες από τη 
Μύκονο που δημοσιεύτηκαν 

στα κοινωνικά δίκτυα και 
απεικονίζουν το μοντέλο 
Αντζελα Μαρτίνι και τον 

καταζητούμενο επιχειρηματία 

Ο Ντράγκος Σαβουλέσκου 
που ζούσε μια πολυτελή ζωή, 
κατηγορείται από τις Aρχές 
της Ρουμανίας για διασπάθιση 
δημοσίου χρήματος
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