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Επτά συνολικά είναι οι γυναίκες που στρέφονται 
κατά 40χρονου καλλιτέχνη, κατηγορώντας τον 
για σεξουαλική κακοποίηση

Καταγγέλλουν 
γνωστό ηθοποιό 
για βιασμούς
κατά συρροή

a.kandili@realnews.gr

Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝΔΥΛΗ

Α
ντίστροφα μετρά ο χρόνος για έναν 
ακόμη γνωστό ηθοποιό που θα βρε-
θεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, καθώς 

τέσσερις γυναίκες τον έχουν καταγγείλει για 
βιασμό κατά συρροή και κατ’ εξακολούθη-
ση, ενώ ακόμη τρεις, με μαρτυρικές τους κα-
ταθέσεις, έχουν περιγράψει πράξεις προσβο-
λής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς τους από τον 
ίδιο. Οι καταγγέλλουσες έχουν ήδη καταθέσει 
στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που 
διενεργείται, με τον εισαγγελέα Κώστα Σπυρό-
πουλο, που χειρίζεται πλέον συνολικά την υπό-
θεση, να καλεί τον 40χρονο να δώσει εξηγή-
σεις ως ύποπτος τέλεσης αξιόποινων πράξεων. 

Είχαν προηγηθεί, μέσω του δικηγόρου τους, 
Πέτρου Πανταζή, τα αιτήματα των τεσσάρων 
γυναικών που τον έχουν μηνύσει προς την Ει-
σαγγελία του Αρείου Πάγου και την Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Αθηνών για συνένωση των 
δικογραφιών που χειρίζονταν δύο διαφορε-
τικοί εισαγγελείς και επίσπευση της έρευνας, 
καθώς υφίσταται κίνδυνος παραγραφής κά-
ποιων εκ των πράξεων, που φέρεται να τελέ-
στηκαν το 2008.

Τα όσα καταγγέλλουν οι γυναίκες, η μία εκ 
των οποίων αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με-
τά τον βιασμό της, σοκάρουν, καθώς περιγρά-
φουν επανειλημμένη σεξουαλική κακοποίησή 
τους με χρήση ακραίας βίας από τον ηθοποιό.

Χειριστικός
Η πρώτη μήνυση κατατέθηκε στις 11 Ιουλίου 
από μια γνωστή σήμερα ηθοποιό, που έχει 
λάβει και διακρίσεις στο εξωτερικό, καθώς και 
από τη μικρότερη αδελφή της. Οταν βιάστη-
καν, ήταν και οι δύο ανήλικες. Σύμφωνα με 
την κατάθεση της πρώτης, γνωρίστηκε με τον 
ηθοποιό τον Μάιο του 2008 στο πλαίσιο μιας 
παράστασης στην οποία συμμετείχε μαζί με 
τη μητέρα της ως κομπάρσος. Αν και από την 
αρχή τής έκανε συζητήσεις σεξουαλικού περι-
εχομένου, η κοπέλα, ανυποψίαστη για τη συ-
νέχεια, διατήρησε επαφή μαζί του, θεωρώ-
ντας ευκαιρία το γεγονός ότι εκείνος ήταν ήδη 
ηθοποιός και θα τη συμβούλευε, όπως νόμιζε, 
για τη μετέπειτα πορεία της στον χώρο του θε-

άτρου. Ταυτόχρονα, όπως λέει, κολακευόταν 
και από το ενδιαφέρον που της έδειχνε, καθώς 
ήταν μόλις 15 ετών. Ο εφιάλτης της ξεκίνησε 
περί τα μέσα Ιουλίου του 2008, στο σπίτι του 
ηθοποιού. «Με ακινητοποίησε βίαια στον τοί-
χο με τα χέρια του και, ενώ ούρλιαζα από τον 
πόνο και τον φόβο, εκείνος έκλεισε την μπαλ-
κονόπορτα του σπιτιού για να μην ακούγονται 
οι φωνές μου και με βίασε... Αισθάνθηκα αη-
δία και ντροπή. Το χειρότερο, όμως, ήταν ότι 

ο εγκαλούμενος, όντας ένας άνθρωπος χειρι-
στικός, με τεράστια ευχέρεια λόγου και εκμε-
ταλλευόμενος την παιδική, ουσιαστικά, ηλικία 
μου, κατόρθωσε να με πείσει ότι αυτό που συ-
νέβη ήταν κάτι που εγώ ενδόμυχα ήθελα! Τρεις 
ημέρες μετά, ήτοι τέλη Ιουλίου 2008, ενώ βρι-
σκόμασταν σε εξωτερικό χώρο στην Αθήνα, με 
βίασε για δεύτερη φορά. Με εξανάγκασε σε 
δημόσιο χώρο να υποστώ πρωκτικό σεξ, ενώ 
εγώ δεν ήθελα... Οσο κι αν αυτό φαίνεται, τώ-
ρα, ακατανόητο, νόμιζα τότε ότι μάλλον έτσι 
ήταν οι σχέσεις, τον ερωτεύτηκα και συνάψα-
με ερωτικό δεσμό. Δυστυχώς, βίωσα μια τοξι-
κή και κακοποιητική σχέση, τόσο ψυχολογικά 
όσο και ερωτικά-σεξουαλικά. Ο εγκαλούμενος 
με πίεζε να υπομένω πράγματα που δεν ήθε-
λα. Ασκούσε σωματική βία επάνω μου κατά 
τη διάρκεια της ερωτικής μας επαφής, χτυπώ-
ντας με στο πρόσωπο και στο υπόλοιπο σώ-
μα μου, σε σημείο που μάτωνα στα γεννητι-
κά μου όργανα. Κατά τη διάρκεια μιας ερωτι-
κής επαφής λιποθύμησα, καθόσον εκείνος με 
έσφιγγε με τα χέρια του στον λαιμό. Οταν επα-
νήλθα, εκείνος συνέχιζε την ερωτική πράξη μό-
νος του. Αντιλαμβανόμενη πλέον ότι όλα αυτά 
δεν αποτελούν “φυσιολογική σχέση”, τον Μά-
ιο του 2013, μετά από δική μου πρωτοβουλία, 
διέκοψα τη σχέση μας. Τον Ιούλιο του 2013 
κι ενώ είχα συνάψει νέα σχέση με καινούργιο 
σύντροφο, ο εγκαλούμενος με περίμενε κάτω 
από το σπίτι του νέου φίλου μου, στην Αθήνα. 
Από εκεί, με τη βία, με επιβίβασε στη μοτοσι-
κλέτα του, με μετέφερε στο σπίτι του, όπου και 
με βίασε για ακόμα μία φορά, παρά την αντί-

Οι καταγγέλλΟυσέσ 
περιγράφουν ως εξαιρετικά 
βίαιο τον ηθοποιό


