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ει την προφυλάκισή του. «Οταν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία ανάκτησης των ψηφιακών αποτυ-
πωμάτων, εισαγγελέας και ανακριτής, με βάση 
αυτά τα στοιχεία, μπορούν να καλέσουν τον 
κύριο Παναγιωτόπουλο για συμπληρωματική 
κατάθεση και τελικά να διατάξουν την προφυ-
λάκισή του», λέει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος. 

Την ίδια στιγμή, νέες καταγγελίες για «ροζ» 
βίντεο έχουν φτάσει στα χέρια του Απ. Λύτρα, 
ο οποίος -όπως υποστηρίζει- έχει στην κατοχή 
του δύο ανώνυμα e-mails, ενώ έχει έρθει και 
σε επαφή με μία ακόμη γυναίκα, η οποία σκο-
πεύει να απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος προκειμένου να διαπιστώσει αν 
έχει αναρτηθεί δικό της πορνογραφικό υλικό 
στο διαδίκτυο. 

Νέες αποκαλύψεις
Την ώρα που στο μικροσκόπιο της Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος έχουν μπει όλες οι σελί-
δες με πορνογραφικό υλικό, στις οποίες ανέβα-
ζε βίντεο ο Στ. Παναγιωτόπουλος, αναζητώντας 
και άλλα ντοκουμέντα από τη νοσηρή δράση 
του, η Σταυρούλα Πριλή, δικηγόρος ενός εκ των 
θυμάτων, δηλώνει στην «R» βέβαιη ότι σύντο-
μα θα υπάρξουν νέες καταγγελίες σε βάρος του 
παρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού. 

«Πιστεύω ότι τις επόμενες κιόλας ημέρες θα 
φτάσουν στις Αρχές και νέες καταγγελίες για τον 
Στάθη Παναγιωτόπουλο. Ηδη έχουν έρθει σε επι-
κοινωνία μαζί μου ακόμα τέσσερις κυρίες, που 
υποστηρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα του κυ-
ρίου Παναγιωτόπουλου. Μέχρι αυτή την ώρα 
δεν έχουν προχωρήσει σε καταγγελία, ωστό-
σο θεωρώ πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Σε αυ-
τό το στάδιο, δεν μπορώ να δώσω περισσότε-
ρες πληροφορίες ούτε για τις ηλικίες τους, αλλά 
ούτε και για τον τόπο», λέει η Στ. Πριλή και συ-
μπληρώνει: «Αυτό το οποίο θέλω να επισημά-
νω είναι πως όποια γυναίκα είχε σχέση με τον 
κύριο Παναγιωτόπουλο και πιστεύει ότι έχει πέ-
σει θύμα από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, να 
κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες, να απευ-
θυνθεί στις Αρχές και να μιλήσει σε εμένα ή σε 
οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο. Πρέπει να απο-
καλυφθεί όλη η αλήθεια». 

Παράλληλα, η δικηγόρος τονίζει ότι οι χει-
ρισμοί στη συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει 
να πραγματοποιούνται με μεγάλη λεπτότητα 
και διακριτικότητα, καθώς η δημοσιότητα μπο-
ρεί να αποτρέψει κάποιες γυναίκες που θέλουν 
να μιλήσουν.

«Συγγνώμη»
«Εχω μετανιώσει πραγματικά και ζητάω συγ-
γνώμη για όσα έχω κάνει», δηλώνει στην «R» 
ο Στ. Παναγιωτόπουλος μέσω του δικηγόρου 
του, Γιώργου Δακουρά, λίγες ώρες αφότου 
αφέθηκε ελεύθερος. «Το σημαντικό για εμένα 
είναι πως, παρά την τεράστια, δικαιολογημέ-
να, έκταση που πήρε από τα μέσα ενημέρω-
σης η υπόθεση, οι Αρχές κατάφεραν και κρά-
τησαν την πραγματική διάσταση των πράξε-
ων. Είναι σαφές πως ένας άνθρωπος που πα-
ρουσιάστηκε στην Αστυνομία μόνος του δεν 
είναι ύποπτος φυγής. Ενδεικτικό είναι ότι έχει 
παραδώσει στις Αρχές τα επίσημα χαρτιά με 
τα οποία θα μπορούσε να ταξιδέψει», αναφέ-
ρει ο Γ. Δακουράς. Μάλιστα, όπως υποστη-
ρίζει, ο εντολέας του, μετά την καταιγίδα των 
αποκαλύψεων, βρίσκεται σε άθλια ψυχολογι-
κή κατάσταση. 

«Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δείχνει και εί-
ναι μετανιωμένος για όσα αδικαιολόγητα έχει 
τελέσει. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται 
πραγματικά σε ψυχική συντριβή. Είναι συντε-
τριμμένος. Στόχος του είναι, σε βάθος χρόνου, 
να καταφέρει να αποδείξει σε όλους ότι αυτή 
η μαύρη σελίδα της προσωπικότητάς του δεν 
είναι συνολικά η προσωπικότητά του. Οτι δεν 
είναι αυτό ο Στάθης Παναγιωτόπουλος», κα-
ταλήγει ο Γ. Δακουράς. 
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