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Τ
ο ενδεχόμενο η γυναίκα που φέρεται 
να κακοποίησε την 8χρονη ανήλικη στη 
Ρόδο να μην ενήργησε μόνη της εξετά-

ζει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, η αρ-
μόδια εισαγγελέας. Οι Αρχές έχουν στα χέρια 
τους όλα τα στοιχεία της υπόθεσης που άφησε 
άναυδη την κοινή γνώμη. Σύντομα αναμένεται 
να υπάρξουν εξελίξεις ως προς την άσκηση ποι-
νικών διώξεων, όπου θα φανεί σε τι βαθμό θα 
συνεχιστεί η προκαταρκτική έρευνα με τη λή-
ψη επιπλέον καταθέσεων από πρόσωπα που 
ίσως έχουν σχέση με την υπόθεση. 

Ο Στέλιος Αλεξανδρής, δικηγόρος του παπ-
πού της ανήλικης, που αρχικά κατηγορήθηκε 
από τη φερόμενη ως δράστιδα ότι ήταν αυτός 
που κακοποίησε την εγγονή του, σημειώνει, μι-
λώντας στη Realnews, ότι η υπόθεση βρίσκε-
ται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης: 
«Προφανώς, θέλουν να δουν αν υπάρχουν και 
άλλοι συνεργοί από το περιβάλλον της δράστι-
δος, ώστε να προσωποποιηθούν οι διώξεις. Κά-
ποιοι ήθελαν να εκβιάσουν τον παππού του ανή-
λικου παιδιού για να του αποσπάσουν χρήμα-
τα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η δράστις, δυστυ-
χώς, είναι μακρινή ξαδέλφη της μητέρας, από 
το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον». 

Ο γνωστός δικηγόρος της Ρόδου σημειώνει 
ότι, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι 
σήμερα, πρέπει να θεωρείται δεδομένη η άσκη-
ση ποινικής δίωξης για πρόκληση βαριάς σκο-
πούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος της γυ-
ναίκας που ευθύνεται για την κακοποίηση του 
ανήλικου κοριτσιού. 

Ο στόχος
Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, η 8χρονη, που 
αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και φιλοξενεί-
ται σε δομή πρόνοιας, κακοποιήθηκε από την 
50χρονη συγγενή της οικογένειας, η οποία, με 
πρόφαση την εξέταση του κοριτσιού, που πα-
ρουσίαζε προβλήματα, κατάφερε να διαρρή-
ξει εν μέρει τον παρθενικό του υμένα. Το περι-

Καταιγίδα  
αποκαλύψεων 

για την 
κακοποίηση 
της 8χρονης 

στατικό καταγγέλθηκε από τη μητέρα του κορι-
τσιού, ενώ η 50χρονη γυναίκα ομολόγησε την 
πράξη της. Στόχος, σύμφωνα πάντα με τις κα-
ταθέσεις, ήταν ο εκβιασμός του παππού προ-
κειμένου να του αποσπάσει ποσό ύψους πε-
ρίπου 500 ευρώ.

Ο ηλικιωμένος και ο συνήγορός του, Στ. Αλε-
ξανδρής, αναμένουν τις εξελίξεις στην υπόθε-
ση, προκειμένου να εξετάσουν στη συνέχεια το 
ενδεχόμενο να στραφούν νομικά εις βάρος της 
50χρονης. «Οι νομικές μας κινήσεις θα εξαρ-
τηθούν από τις διώξεις που θα ασκηθούν προς 
τη συγκεκριμένη γυναίκα. Εξετάζουμε το ενδε-
χόμενο να στραφούμε νομικά εναντίον της», 
λέει ο κ. Αλεξανδρής. 

Την ίδια στιγμή, ο παππούς της μικρής δη-
λώνει πικραμένος και ταραγμένος από τα γε-
γονότα που αποκαλύφθηκαν. Ο ίδιος στοχο-
ποιήθηκε ως ύποπτος και έμαθε για την κακο-
ποίηση της εγγονής του, γεγονός που τον έχει 
καταβάλει, ενώ φοβάται ότι η κόρη του θα χά-
σει την επιμέλεια των παιδιών, τεσσάρων στο 
σύνολο μαζί με την 8χρονη, που ο ίδιος και η 
σύζυγός του μεγάλωσαν όλα αυτά τα χρόνια. 

Σημειώνεται ότι η 50χρονη γυναίκα είχε και 
κατά το παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές. Σε 
βάρος του συντρόφου της είχε σχηματιστεί δι-

κογραφία γιατί καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης εντός του κοιμητηρίου 
της Ρόδου. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ζευγάρι την είχε κα-
ταγγείλει στις Αρχές για εξαπάτηση, καθώς η 50χρονη είχε ζητήσει χρήμα-
τα για να αποκαλύψει, δήθεν, τον υπεύθυνο για την εγκατάλειψη και τον 
θάνατο του παιδιού του ζευγαριού σε τροχαίο.

Κατάθεση 
Στην κατάθεση που έδωσε η θεία του παιδιού, η οποία ηθελημένα προκάλε-
σε τραύμα στην 8χρονη, μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε πως τόσο η ίδια όσο 
και ο σύντροφός της αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από παράνομες 
ουσίες και για τον λόγο αυτόν επινόησε το σενάριο με τη δήθεν κακοποίηση 
του παιδιού και μάλιστα από τον παππού του, προκειμένου να αποσπάσει 
από την οικογένεια χρηματικό ποσό που γνώριζε πως έχει στην κατοχή της.

Το γεγονός πως ανέφερε και τον νεαρό σύντροφό της (είναι πολλά χρό-
νια μικρότερός της) οδήγησε τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ρόδου -που 
χειρίστηκαν με συντονισμένο τρόπο την υπόθεση και ουσιαστικά αποκάλυ-
ψαν την αλήθεια- στο να ερευνήσουν και την εμπλοκή του νεαρού, καθώς 
δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο.

Αλλωστε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι παλαιός γνώριμος της Αστυνο-
μίας, καθώς πριν από περίπου τέσσερα χρόνια είχε συλληφθεί κατηγορού-
μενος για τη δημιουργία της μικρής φυτείας χασίς στο εσωτερικό νεκροτα-
φείου. Την περίοδο εκείνη, ο ίδιος και η θεία του παιδιού διέμεναν σε μια 
παράγκα δίπλα στο νεκροταφείο, στα όρια καταυλισμού Ρομά. Σύμφωνα 
με πληροφορίες που έρχονται από το Νησί των Ιπποτών, τις αμέσως επό-
μενες ημέρες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας θα καλέσουν τον νεαρό προ-
κειμένου να δώσει και αυτός τις εξηγήσεις του για την ενδεχόμενη εμπλο-
κή του στην υπόθεση.

 

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο 
να εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο, 
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