
30

κοινωνια Ενα ακόμη θύμα

Realnews www.real.gr κυριακη 22 αυγουστου 2021

p.sourelis@realnews.gr

Του Παναγιώτη Σουρέλη

Θ
ύμα βιασμού από τον 22χρονο που 
σκότωσε με μαχαίρι τον 20χρονο στην 
πλατεία του χωριού Ανω Καμήλα στις 

Σέρρες καταγγέλλει ότι έπεσε η 17χρονη πρώ-
ην φίλη του. Οπως αποκαλύπτει η Realnews, 
η νεαρή έδωσε στην Αστυνομία μια ακόμη δι-
άσταση της φρικτής υπόθεσης.

Οπως ανέφερε στην Αστυνομία η 17χρονη, 
διατηρούσε σχέση με τον 22χρονο κατηγορού-
μενο Γιώργο Σ. για οκτώ μήνες. «Διέκοψα γιατί 
ήταν μια σχέση κουραστική, με καβγάδες και 
πολλές εντάσεις. Βέβαια, όταν του ζήτησα να 
χωρίσουμε, αυτός με απειλούσε συνεχώς ότι θα 
κάνει κακό σε εμένα και στη μικρότερη αδερφή 
μου, ότι αν με βρει θα με σκοτώσει, και εξαπέ-
λυε και άλλες τέτοιες απειλές για τη σωματική 
μου ακεραιότητα».

Περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον χωρισμό 
τους, η 17χρονη σύναψε σχέση με τον άτυχο 
20χρονο Δημήτρη Π., που έπεσε νεκρός από 
το μαχαίρι του 22χρονου. Ομως, ο πρώην της 
δεν την είχε ξεχάσει, όπως φαίνεται. Οπως η 
ίδια κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο 22χρο-
νος της είχε ζητήσει να συναντηθούν, εκβιάζο-
ντάς την ότι θα αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα 
ημίγυμνες φωτογραφίες της στην περίπτωση 
που αρνηθεί. «Τον Ιούλιο του 2020, ενώ εγώ εί-
χα ήδη αρχίσει τη σχέση μου με τον Δημήτρη, 
βρεθήκαμε με τον Γιώργο έπειτα από έντονη 
ψυχολογική πίεση που άσκησε σε εμένα, κα-
θώς μου έστειλε κάτι φωτογραφίες μου όπου 
ήμουν ημίγυμνη, λέγοντάς μου ότι, αν δεν τον 
συναντήσω, θα τις αναρτούσε δημόσια στο 
Facebook. Υπό το βάρος των απειλών του, πή-
γα σε συνάντηση μαζί του σε εγκαταλελειμμέ-
νο σπίτι στο Ανω Μητρούσι Σερρών πλησίον 
του γηπέδου, μόνη μου, χωρίς το κινητό μου, 
όπως μου είχε ζητήσει ο ίδιος». 

Ο 22χρονος δεν ήθελε να την παρακαλέσει να 
τα ξαναβρούν, ούτε να της ζητήσει συγγνώμη 
για τις απειλές του, όπως λέει η 17χρονη στην 
κατάθεσή της, η οποία προκαλεί σοκ. «Με εξα-
νάγκασε τρεις φορές σε συνουσία μαζί του χω-
ρίς τη θέλησή μου, δηλαδή με βίασε και μετά 
με άφησε να φύγω. Την πράξη του αυτή κατά-
λαβα ότι την έκανε από το μίσος που είχε για 
τον Δημήτρη και την καινούργια μας σχέση».

Οπως είπε η νεαρή στους αστυνομικούς, απέ-
κρυψε από τους γονείς της ότι είχε πέσει θύμα 

«Ο δολοφόνος 
με βίασε και 
με απειλούσε»

Συγκλονίζει η 
κατάθεση που 
έδωσε η 17χρονη 
φίλη του 20χρονου 
που μαχαιρώθηκε 
θανάσιμα στις 
Σέρρες. Ο δράστης 
της έστελνε 
μηνύματα λίγη ώρα 
μετά το φονικό

τες και δούλεψαν σκληρά για να μεγαλώ-
σουν τον γιο τους, αλλά και τη μεγαλύτε-
ρη κόρη τους. «Ο Δημήτρης ήταν πολύ κα-
λό παιδί, ευγενικός και πολύ εργατικός, κα-
θώς βοηθούσε τον πατέρα του στις αγρο-
τικές εργασίες», είπε στους αστυνομικούς 
η 17χρονη κοπέλα του. 

 
«Εχω μετανιώσει οικτρά»
Η Realnews ήρθε σε επαφή με την οικο-
γένεια του θύματος. Οι στενοί συγγενείς 
του δήλωσαν ότι αυτή τη στιγμή δεν επι-
θυμούν να κάνουν νέες δηλώσεις για την 
υπόθεση. Χαρακτήρισαν τον 22χρονο ως 
«αδίστακτο και ψυχρό δολοφόνο». «Ηθε-
λε να τον σκοτώσει. Αν ήταν μετανιωμέ-
νος, δεν θα ανέβαζε φωτογραφίες και βί-
ντεο λίγη ώρα μετά τη δολοφονία», ανέ-

φεραν οι συγγενείς του.  
Ο ίδιος ο 22χρονος δηλώνει στην «R» πως τράβηξε μαχαίρι, 

επειδή βρισκόταν σε άμυνα. «Δεν σκέφτηκα ποτέ να σκοτώσω 
τον Δημήτρη. Aντέδρασα ασυναίσθητα, ενστικτωδώς άρπαξα 
τον σουγιά και τον χτύπησα ενώ ήμουν ακινητοποιημένος και 
δεχόμουν γροθιές. Για να ελευθερωθώ, να γλιτώσω και να φύ-
γω. Ημουν σε άμυνα, δεν είχα τρόπο να τον σταματήσω να με 
χτυπά, ήταν σωματώδης. Νιώθω και εγώ θύμα», δηλώνει στην 
«R» ο 22χρονος δράστης μέσα από τις φυλακές στη Νιγρίτα Σερ-
ρών όπου κρατείται, ενώ εμφανίζεται μετανιωμένος: «Φυσικά 
έχω οικτρά και αληθινά μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένος, δεν 
έχω συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Δεν ήθελα να γίνω φονιάς 
ενός συνομήλικού μου. Κατέστρεψα και τη δική μου ζωή. Δεν πε-
ρίμενα ότι μια κουβέντα για ένα follow στο Instagram θα έφτα-
νε σε συμπλοκή με τέτοια τραγική κατάληξη. Μακάρι ο Δημή-
τρης να ήταν ζωντανός».

Ο Γιώργος Σ. αρνείται ότι εκβίασε τη 17χρονη πρώην του. «Η 
κοπέλα ψευδώς με κατήγγειλε ότι δήθεν την εκβίαζα με ημίγυ-
μνες φωτογραφίες για να συνευρεθούμε ερωτικά. Δεν συνέβη. 
Δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο μήνυμά μου, ας το δημοσιοποιή-
σει. Μόνο στις αρχές μόλις χωρίσαμε, βρεθήκαμε και μου πα-
ρέδωσε μια μπλούζα μου. Δεν την ενόχλησα. Είχα ήδη φτιάξει 
νέα σχέση με μια 20χρονη στην Αθήνα. Εχω εξουσιοδοτήσει 
ήδη τον δικηγόρο μου, Βασίλη Νουλέζα, να καταθέσει μήνυ-
ση εναντίον της, με συκοφαντεί στην κοινή γνώμη». Τέλος, υπο-
στηρίζει ότι έχει δεχθεί απειλές από άτομο έξω από τη φυλακή, 
ότι θα βάλει τους συγκρατούμενούς του να του κάνουν κακό.

O σπυροσ φωκασ 
στο σπίτι του στην κορινθία

βιασμού από τον πρώην της. Ομως το αποκά-
λυψε έπειτα από λίγες ημέρες στη νέα της σχέ-
ση. «Επειτα από εκείνο το συμβάν, ο Γιώργος 
δεν με ξαναενόχλησε ποτέ, γιατί από ό,τι κα-
τάλαβα, φοβόταν τον Δημήτρη λόγω της σω-
ματοδομής και της δύναμής του, καθώς ήταν 
πολύ γεροδεμένος».

«Πες του περαστικά»
Η κοπέλα ήταν μαζί με το αγόρι της μέχρι τις 
11 το βράδυ της 9ης Αυγούστου, οπότε και 
επέστρεψε στο σπίτι της. «Επειτα από λίγο και 
αφού είχε μάθει ο Δημήτρης από φίλους του 
ότι ο Γιώργος βρίσκεται και διαμένει τις τελευ-
ταίες ημέρες στην Ανω Καμήλα, μου έστειλε μή-
νυμα λέγοντάς μου ότι θα πάει με το μηχανά-
κι του στην Ανω Καμήλα να τον βρει για να μι-
λήσουν. Εγώ κατάλαβα ότι θα πήγαινε να τον 
βρει για να του πει να μη με ξαναενοχλήσει και 
του έστειλα μήνυμα να προσέχει».

Η συνάντηση εκείνη κατέληξε σε φονικό. 
Τα ξημερώματα η 17χρονη έλαβε ένα μήνυ-
μα στο Instagram από λογαριασμό που φαί-
νεται ότι χρησιμοποιούσε ο 22χρονος με άλ-
λο όνομα. «Στις 5:10 ακριβώς μου ήρθε μήνυ-
μα στο Instagram από λογαριασμό με στοιχεία 
προφίλ criminal 1.3.1.2 που μου έγραφε: “Πες 
στον δικό σου περαστικά και την επόμενη φο-
ρά να μην κάνει μαλακίες, γιατί αυτά γίνονται 
σε έναν καβγά και ξέρεις ότι εσύ φταις για αυ-
τό, γιατί είπες ότι σου έστειλα follow από άλλο 
προφίλ και μαλώσαμε και τώρα είναι στο νοσο-
κομείο στη χειρότερη για τις μαλακίες σου, σο-
βαρέψου ΟΚ, αυτά και περαστικά». Εγώ το μή-
νυμα το είδα το πρωί, όταν με ξύπνησε μια φί-
λη μου και μου είπε τι ακριβώς είχε συμβεί, ότι 
δηλαδή ο Δημήτρης είναι νεκρός γιατί τον είχε 
μαχαιρώσει το βράδυ πάνω σε καβγά ο Γιώρ-
γος. Τότε κατάλαβα και ήμουν απόλυτα βέβαιη 
ότι ο Γιώργος μού έστειλε αυτό το μήνυμα στο 
Instagram, για να μου αποδείξει ότι δολοφό-
νησε τον Δημήτρη και για να τονίσει ότι μπο-
ρεί να υλοποιήσει τις απειλές του».

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η οικογένεια του 
20χρονου θύματος. Οι γονείς του είναι αγρό-

«Διέκοψα τη σχέση μετά 
από 8 μήνες γιατί ήταν 
κουραστική, με καβγάδες 
και πολλές εντάσεις», 
δηλώνει η 17χρονη 


