
σχετικα με τις υποθεσεισ
ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ του trafficking

και

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το 2008 αποκαλύπτεται η εμπλοκή των ιδιοκτητών των 
καταστημάτων Χωριάτικο ΕΠΕ και Αττικοί Φούρνοι σε 
κυκλώματα πορνείας και trafficking. Τα συγκεκριμένα 
κυκλώματα άνθισαν κυρίως πάνω στις πλάτες 
μεταναστριών από την Ανατολική Ευρώπη. Μέσω μιας off-
shore εταιρείας, της desena limited που είχε ως έδρα την 
Κύπρο και συνεργαζόταν με παρακρατικά - μαφιόζικα 
κυκλώματα της Ρωσίας, υπόσχονταν εργασία στις άνεργες 
και αφού τις μετέφεραν στην Ελλάδα, τις φυλάκιζαν σε 
διάφορα διαμερίσματα στην Αττική και τις ανάγκαζαν να 
εκδίδονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πολυκατοικία στη 
λεωφόρο Ηρακλείου 29, στα Άνω Πατήσια, όπου κρατούσαν 
φυλακισμένα τα θύματα και πορνοπελάτες τις βίαζαν επί 
πληρωμή.

Βασικοί πρωταγωνιστές στο κύκλωμα και μέσα στους 
συλληφθέντες είναι οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι, ο Κ. 
Κύρος, ο Ι. Φιλιοστόρ και ο Μ. Κρέτος οι οποίοι στη συνέχεια 
καταδικάστηκαν. Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες Άγγελος και 
Αντώνης Γιαννακόπουλος διατηρούν από τη δεκαετία του 
‘90 αλυσίδα στριπτιτζάδικων στην Αθήνα (Star, Alcatraz) 
ενώ παράλληλα συνεργάζονται με ταξιδιωτικά γραφεία, 
εταιρείες ευρέσεως εργασίας και είχαν στην ιδιοκτησία 
τους την προαναφερθείσα offshore εταιρεία. Ο απόστρατος 
και αποταγμένος για υπεξαίρεση αστυνομικός Κ. Κύρος, 
εξασφάλιζε χαρτιά για τις αιχμάλωτες, ενώ παράλληλα 
τελούσε υπεύθυνος προσωπικού στους φούρνους 
Χωριάτικο.

ΣΧΕΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί στο 
μακρύ κατάλογο που επιβεβαιώνει τη σχέση κράτους και 
παρακράτους. Το 2008, μετά από επιστολή θύματος που 
απέδρασε, έγιναν 31 συλλήψεις και άλλες 17 το 2010. 
Από διάφορα μέλη του κυκλώματος, τα οποία παρέμειναν 
ασύλληπτα για 2 χρόνια, καταδικάζονται μόνο τα 4. 

Ανάμεσά τους και τα αδέρφια Γιαννακόπουλοι σε 10 χρόνια 
φυλακή. Μετά από καταβολή εγγύησης (ποσό ανώτερο των 
€200.000) αφήνονται ελεύθεροι, περνώντας την υπόθεση 
στα ψιλά γράμματα. Κάνοντας ακόμη πιο φανερή τη σχέση 
δικαστικών αρχών - παρακράτους και υπενθυμίζοντας για 
άλλη μια φορά το γνωστό σε όλους μας: «η δικαιοσύνη 
είναι σαν τα φίδια, δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους», 
τους αποδίδεται και το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου 
βίου. Οι κατηγορίες για αρπαγή, σωματεμπορία, σύσταση 
και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επικίνδυνες 
σωματικές βλάβες, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.ά, 
αντιμετωπίζονται από τον κρατικό μηχανισμό και την 
ελληνική δικαιοσύνη με τόσο φανερή μεγαλοψυχία όσο 
φανερή είναι και η συνεργασία κράτους - παρακράτους με 
τα κυκλώματα σωματεμπορίας. Από τις πελατειακές τους 
σχέσεις άλλωστε δεν λείπει και το νεοναζιστικό μόρφωμα 
της Χρυσής Αυγής, στο οποίο είναι χρηματοδότες.

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι χρηματοδοτούσαν τη 
ΜΚΟ «Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης», η οποία 
ασχολούνταν με κακοποιημένες γυναίκες. Βασικός στόχος 
δεν ήταν μόνο να αποφεύγονται με μεγαλύτερη επιτυχία 
οι αιφνίδιοι έλεγχοι στην εταιρεία καθώς και περαιτέρω 
υποψίες γύρω από το όνομα της, άλλα και η νομιμοποίηση 
των γυναικών αυτών, εξασφαλίζοντάς τους προσωρινή 
άδεια παραμονής με σκοπό την παραπάνω εκμετάλλευση 
τους. Τα τελευταία χρόνια, ο αναβαθμισμένος ρόλος των 
ΜΚΟ, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφη τη διαχείριση 
των γυναικών. Στο όνομα της καταπολέμησης της βίας 
και της κακοποίησής τους, κοινώς της ανθρωπιστικής 
βοήθειας, καταφέρνουν να αποπροσανατολίζουν κομμάτια 
του πληθυσμού που είναι υποψιασμένα και εν δυνάμει 
αντιστεκόμενα, ξεπλένοντας με αυτό τον τρόπο εγκλήματα 
όπως η σωματεμπορία. Με πιο απλά λόγια: μια εταιρεία 
που χρηματοδοτεί μια ΜΚΟ ενάντια στην κακοποίηση των 
γυναικών, θα γίνει πολύ δύσκολα στόχος.
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ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ

Οι φούρνοι αυτοί συνεχίζουν και αναπτύσσονται διαδοχικά 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως και στην περιοχή 
μας το τελευταίο διάστημα. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
δεν αποτελούν μικρά, συνοικιακά καταστήματα αλλά 
είναι ευρέως διαδεδομένα σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του 
franchising μπορεί ο οποιοσδήποτε και η οποιαδήποτε 
με επιχειρηματικές βλέψεις να ανοίξει ένα κατάστημα 
με την επωνυμία «Χωριάτικο». Το γεγονός ότι σε κάποια 
υποκαταστήματα, όπως αυτό στο Γαλάτσι, δεν είναι 
ιδιοκτήτες οι ίδιοι οι Γιαννακόπουλοι, δεν σημαίνει ότι 
δεν υπάρχει και συνενοχή στο έγκλημα. Κι αυτό γιατί 
διαχειρίζονται το franchise μιας επιχείρησης της οποίας τα 
ηγετικά στελέχη στηρίζουν το human trafficking, δηλαδή 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση εξαθλιωμένων γυναικών, 
και όλο το παρακράτος και τη μαφία που το ακολουθεί. Οι 
φούρνοι αυτοί δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά βιτρίνα για 
τη συγκάλυψη των κυκλωμάτων τα οποία διαχειρίζονται το 
80% των εκβιαστικά εκδιδόμενων γυναικών. Όσο για τις 
εργασιακές συνθήκες που επικρατούν μέσα στο Χωριάτικο, 
δεν είναι άλλες από τους καθιερωμένους πλέον μισθούς 
πείνας, τις απλήρωτες υπερωρίες, τα απάνθρωπα ωράρια, 

και τη μη καταβολή ενσήμων. Η συνεχής παρακολούθηση 
των εργαζομένων από τις κάμερες και η πολλές φορές 
τραμπούκικη συμπεριφορά των εργοδοτών, εντείνουν τις 
άθλιες συνθήκες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, σε μια κοινωνία της 
οποίας δομικά χαρακτηριστικά αποτελούν η εργασιακή 
εκμετάλλευση, ο ρατσισμός, ο σεξισμός, και μέσα σε άλλα 
πολλά, το εμπόριο σωμάτων, είναι ευθύνη του καθενός και 
της καθεμιάς από εμάς να καταγγέλλει, να έχει τη συλλογική 
αντίληψη και να εναντιώνεται σε τέτοιου είδους πρακτικές. 
Εμείς από τη μεριά μας πιστεύουμε ότι και η σεξουαλική 
εκμετάλλευση, και η σωματεμπορία, δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά ένα ακόμη πεδίο που ενισχύει το καπιταλιστικό 
σύστημα, μέσω της οικονομικής αλλά και της σωματικής 
εκμετάλλευσης. Δεν θα μπορούσε να μην είναι βέβαια το 
γυναικείο σώμα πάνω στο οποίο, μέσα σε μια πατριαρχική 
κοινωνία, είναι πιο εύκολη η παρέμβαση. Η διαμόρφωση 
ενός αγώνα ενάντια σε αυτές τις πρακτικές θα πρέπει να 
είναι συνεχής και να διαμορφώνεται από εμάς τις ίδιες και 
τους ίδιους στις γειτονιές μας.

http://stegastro.espivblogs.net
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