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τής σου, χα χα, σοκ». Οπως αναφέρουν φοιτητές στην «R», η 
παραβιαστική συμπεριφορά του καθηγητή κορυφώθηκε όταν 
ο ίδιος φέρεται να έστειλε ένα άκρως χυδαίο μήνυμα στον φοι-
τητή γράφοντας: «Εμείς σεξ πότε θα κάνουμε;». 

«Να φύγει»
Την περασμένη Πέμπτη, ο Φοιτητικός Σύλλογος της Νομικής 
Σχολής Αθηνών πραγματοποίησε γενική συνέλευση, με πε-
ρισσότερους από 200 φοιτητές να καταδικάζουν το περιστατι-
κό, απαιτώντας τόσο από την Κοσμητεία της Νομικής όσο και 
από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ να πάρουν σαφή θέση, αλλά και 
να απομακρυνθεί ο εν λόγω καθηγητής από κάθε είδους διδα-
σκαλία. «Πρώτα υπήρχε φόβος. Τώρα υπάρχει οργή και αγα-
νάκτηση, θέλουμε να φύγει», τονίζουν φοιτητές της Νομικής 
στην «R». «Είναι η πρώτη φορά που είμαστε όλοι τόσο ενωμέ-
νοι, δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά τέτοια κινητοποίηση στη Νο-
μική για ένα αντίστοιχο θέμα. Είναι η μαζικότερη συνέλευση 
που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια», αναφέρουν χαρακτηρι-
στικά. Μάλιστα, τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς 
«γίνονται διάφορα στη Νομική». Οπως καταγγέλλει στην «R» 
φοιτητής από τμήμα της Νομικής, «καθηγητές κόβουν μαζικά 
φοιτητές χωρίς ουσιαστική εξήγηση. Μάλιστα, συγκεκριμένος 
καθηγητής, που πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί και ήταν να κατέ-
βει για βουλευτής, παρενοχλούσε συστηματικά φοιτήτριες. Τις 
καλούσε πάντα στο γραφείο του, ζητούσε τα κινητά τους και 
τις έπαιρνε τηλέφωνο αργά το βράδυ. Αλλά κανείς δεν μιλού-
σε, γιατί φοβόταν». 

Ποιος είναι ο «Χ.Χ.»
Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η συμπεριφορά του κα-
θηγητή με τα αρχικά Χ.Χ. «κανονικοποιείται», ενώ «επιδεικνύ-
εται και δημόσια στο διαδίκτυο». Προσπαθεί, μάλιστα, να χει-
ραγωγήσει τα θύματά του, καθώς ο ίδιος φέρεται να τους στέλ-
νει προσωπικά μηνύματα, γράφοντας φράσεις όπως «μην πά-
ρεις στα σοβαρά αυτό που σου σχολίασα». Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο καθηγητής που κατηγορείται για σεξουαλική πα-
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Σ
ε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική 
έρευνα που προκάλεσε η δημόσια κα-
ταγγελία του Φοιτητικού Συλλόγου της 

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
για συστηματική παρενόχληση φοιτητών από 
επιτηρητή και μετέπειτα καθηγητή, με το θέμα 
να παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, 
η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας διέταξε 
τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προ-
κειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητα των εν 
λόγω καταγγελιών και να διαπιστωθεί αν έχουν 

τελεστεί αξιόποινες πράξεις, όπως παράνομη 
βία και αδικήματα κατά της γενετήσιας αξιο-
πρέπειας. Μάλιστα, για την καταγγελία έχουν 
ενημερωθεί οι πρυτανικές Αρχές, αλλά και το 
υπουργείο Παιδείας. 

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά από 
ψήφισμα του Συλλόγου Φοιτητών του ΕΚΠΑ, το 
οποίο υπέγραφαν όλες οι φοιτητικές παρατά-
ξεις, καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχλη-
ση φοιτητή από καθηγητή στη Νομική Σχολή. 
Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο συγκε-
κριμένος καθηγητής «προσέγγισε εξεταζόμε-
νο φοιτητή με χυδαίους όρους», ενώ φέρεται 
να επικοινωνούσε μαζί του και να τον εκβίαζε 
εμμέσως να απαντά στα μηνύματά του ώστε 
να μην υπάρξει επίπτωση στον βαθμό του. Αυ-
τό εντέλει συνέβη όταν ο φοιτητής δεν προχώ-
ρησε σε ερωτική επαφή μαζί του, καθώς ο κα-
θηγητής τον βαθμολόγησε με 2. 

Χυδαία μηνύματα
Οπως καταγγέλλουν φοιτητές και φοιτήτριες 
της Νομικής Σχολής στη Realnews, «τα περι-
στατικά παρενόχλησης είναι πολλά, τόσο σε 
αγόρια όσο και σε κορίτσια, από τον εν λόγω 
καθηγητή», ενώ τονίζουν ότι «oι παρενοχλή-
σεις ξεκίνησαν πριν από περίπου τρία χρόνια, 
όταν ο ίδιος ήταν επιτηρητής. Τώρα είναι καθη-
γητής και έχει μονιμοποιηθεί. Ο φοιτητής που 
έκανε την καταγγελία πλέον είναι στο τέταρτο 
έτος. Η πρώτη παρενόχληση έγινε όταν εκεί-
νος ήταν πρωτοετής, όμως υπάρχουν και αρ-
κετά πρόσφατα περιστατικά». Μάλιστα, ο συ-
γκεκριμένος καθηγητής φέρεται να έστειλε αί-
τημα φιλίας στα social media και να συστήθη-
κε στον τότε πρωτοετή φοιτητή ως «ο επιτηρη-

«Εχει παρενοχλήσει
πολλά αγόρια 
και κορίτσια»

Τι δηλώνουν στην «R» 
φοιτητές της Νομικής 
για τον 38χρονο καθηγητή 
που ερευνάται από 
την Εισαγγελία

ρενόχληση είναι μόλις 38 ετών, ενώ έχει πραγ-
ματοποιήσει σπουδές υψηλού επιπέδου, αφού 
αποφοίτησε με «άριστα» από το Τμήμα Νομι-
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολού-
θως έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο από πανεπιστή-
μιο της Γερμανίας. Στην ίδια χώρα έκανε και τη 
διδακτορική του διατριβή, για την οποία μά-
λιστα έχει βραβευτεί. Η «R» προσπάθησε να 
επικοινωνήσει μαζί του ώστε να τοποθετηθεί 
ο ίδιος πάνω στο ζήτημα για το αν ισχύουν και 
κατά πόσο οι εν λόγω καταγγελίες, χωρίς ωστό-
σο εκείνος να απαντήσει. 

«Πλήρης διαλεύκανση»
Παράλληλα, όπως αναφέρει στην «R» ο Λίνος-
Αλέξανδρος Σισιλιάνος, κοσμήτορας της Νομι-
κής Σχολής και καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς 
Δικαίου, η Κοσμητεία «κινείται στην κατεύθυν-
ση της πλήρους διαλεύκανσης, της μηδενικής 
ανοχής, αλλά και συγχρόνως του σεβασμού 
του τεκμηρίου αθωότητας και των δικαιωμά-
των όλων των εμπλεκομένων προσώπων». Ο 
ίδιος, μάλιστα, καλεί δημόσια όλα τα θύματα 
ή τα φερόμενα ως θύματα ή όποιον έχει γνώ-
ση επί του θέματος να προσκομίσει επίσημα 
στοιχεία. «Συναντήθηκα με μεγάλη ομάδα φοι-
τητών, μου επανέλαβαν τα αιτήματά τους ζη-
τώντας να ερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, άλ-
λωστε δεν διαφωνούμε επ’ αυτού σε καμία πε-
ρίπτωση», αναφέρει. Ωστόσο, σημειώνει ότι 
πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα στοιχεία 
και όχι μόνο ανώνυμες καταγγελίες. «Μέχρι 
στιγμής δεν έχω μιλήσει με κάποιο θύμα ή με 
κάποιο φερόμενο ως θύμα, ωστόσο πιθανόν 
εντός των επόμενων ημερών να υπάρξουν εξε-
λίξεις», καταλήγει.
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O καθηγητής της Νομικής 
που κατηγορείται για σεξουαλική 
παρενόχληση σε βάρος φοιτητών 

και φοιτητριών


