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κές της αναρτήσεις στα κοινωνικά 
δίκτυα, διαπίστωσα ότι εμπλούτιζε 
συνεχώς την ‘‘καταγγελία’’ της με 
προσωπικά, κωμικά και δήθεν χιου-
μοριστικά βιντεάκια, ‘‘φωτογραφί-
ζοντας’’ συνεχώς εμένα. Εδωσα τό-
πο στην οργή, αρνούμενος να πι-
στέψω ότι τέτοιου είδους ψεύδη θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν επίση-
μη υπόσταση. Τις τελευταίες ημέ-
ρες, όμως, δημοσιεύματα και τη-
λεοπτικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι 
η γυναίκα αυτή έχει προχωρήσει 

σε υποβολή μήνυσης για έναν βιασμό προ δωδεκαετίας από ‘‘γνωστό σκηνοθέ-
τη’’, χωρίς και πάλι να κατονομάζομαι. Λόγοι ευθύτητας 
και αξιοπρέπειας μού επιβάλλουν να τοποθετηθώ δημό-
σια. Η ‘‘καταγγελία’’ αυτή, αν και εφόσον όντως αφορά 
εμένα, είναι απολύτως ψευδής και αποτελεί μια χυδαία 
απόπειρα συκοφάντησής μου. Οι αρχές και το ήθος μου 
είναι γνωστές σε όλους όσους συνεργάσθηκα όλες αυ-
τές τις δεκαετίες. Βέβαια, για την υπεράσπιση του ονό-
ματος και της προσωπικότητάς μου δεν αρκούν μόνο οι 
μαρτυρίες των φίλων. Δεν πρόκειται να αφήσω τη συκο-
φαντία να σέρνεται και να διαβρώνει την επαγγελματική 
και προσωπική μου ζωή. Δεν έχω μάθει, άλλωστε, να ζω 
ανάμεσα σε σκιές και φαντάσματα. Είμαι υποχρεωμένος 
να ζητήσω την προστασία της Δικαιοσύνης, στην οποία 
άμεσα προσφεύγω. Δεν σκοπεύω προφανώς να αντιπαρατεθώ δημόσια με την 
εν λόγω γυναίκα, ούτε να απαντήσω στα ψεύδη της ή να συνδιαλλαχθώ μαζί της. 
Οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, είναι αυ-
τοί στους οποίους καταφεύγω, όπως θα έκανε κάθε πολίτης που θα ήθελε να προ-
στατεύσει το όνομά του», ανέφερε ο Κ. Κωστόπουλος.
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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Α
λυσιδωτές αντιδράσεις προκάλεσε η 
αποκάλυψη από τη Realnews της μή-
νυσης που κατέθεσε η ηθοποιός Ελε-

να Αθανασοπούλου κατά του γνωστού σκη-
νοθέτη Κώστα Κωστόπουλου, με την οποία 
τον καταγγέλλει για βιασμό της το 2010, επι-
καλούμενη, μάλιστα, και μάρτυρα που μπορεί 
να τον επιβεβαιώσει.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθη-
κε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 
στην Ασφάλεια Αττικής, ενώ ο σκηνοθέτης 
του «Σασμού», ο οποίος αρνείται κατηγορη-
ματικά όσα του αποδίδει η ηθοποιός, περνά 
στην αντεπίθεση.

«Τηρώντας τις νόμιμες διαδικασίες ο κ. Κω-
στόπουλος θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη στον 
κατάλληλο χρόνο, μόλις δηλαδή ενημερωθεί 
αρμοδίως για το περιεχόμενο της μήνυσης. 
Αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούμε να κάνουμε 
κανένα περαιτέρω σχόλιο», δηλώνει στην «R» 
ο Νίκος Βιτώρος, δικηγόρος του σκηνοθέτη.  

Ο ίδιος ο Κ. Κωστόπουλος, με μια μακροσκε-
λή ανάρτησή του στα social media, κάνει λό-
γο για μια «απολύτως ψευδή» καταγγελία «αν 
και εφόσον» αφορά εκείνον, καθώς δεν έχει 
κατονομαστεί το πρόσωπό του, ενώ, όπως κά-
νει γνωστό, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση 
παραιτείται από σκηνοθέτης της επιτυχημένης 
τηλεοπτικής σειράς.

«Εδώ και καιρό, μια γυναίκα με την οποία εί-
χαμε μια περιστασιακή γνωριμία πριν από δώ-
δεκα-δεκατρία χρόνια, με απειλεί, μέσω μηνυ-
μάτων και υπαινιγμών στα social media, ότι θα 
με καταγγείλει για βιασμό. Βλέποντας τις σχετι-
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Η υποχρεωτικοτΗτα της εκπαίδευσης περί πα-
ρενόχλησης και η διεύρυνση του νομικού πεδίου 
που αφορά την αντιμετώπιση κακοποιητικών συ-
μπεριφορών είναι για τους ειδικούς δύο σημαντικές 
προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η πρόληψη απένα-
ντι σε όλες τις μορφές της ανομολόγητης βίας. Μέ-
χρι να εμφανιστεί το κίνημα #MeToo, στην Ελλάδα 
υπήρχαν προφανώς εκατοντάδες (αν όχι χιλιάδες) 
περιπτώσεις περιστατικών παρενόχλησης που πα-
ρέμειναν στη σιωπή. Ωστόσο, ο αντίκτυπος των υπο-
θέσεων, όταν αυτές γίνονταν δημόσιες, ήταν τερά-
στιος. Χαρακτηριστικά, στις ΗΠΑ στα τέλη του 2018, 
περισσότεροι από διακόσιοι διάσημοι και ισχυροί 
άντρες υπέστησαν ανεπανόρθωτο πλήγμα στο γόη-
τρο και την επαγγελματική τους πορεία, επειδή συ-
σχετίστηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, με τα θύμα-
τα του Χάρβεϊ Γουάινστιν, στην πολύκροτη υπόθε-

ση. Στην ελληνική εκδοχή του #MeToo υπήρξαν δε-
κάδες καταγγελίες για κακοποίηση, κυρίως σεξουα-
λικού χαρακτήρα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπου 
καταγγέλθηκαν μορφές της επονομαζόμενης «αό-
ρατης βίας», αρχικά η κοινή γνώμη αντέδρασε με 
το ίδιο μούδιασμα και σταδιακά το σοκ της υποχώ-
ρησε. Το κύμα των αποκαλύψεων συνεχίζει να σα-
ρώνει τη χώρα και είναι μοναδική ευκαιρία να ενι-
σχυθούν έτσι οι θεσμοί, ώστε σταδιακά να αλλά-
ξει η συλλογική συμπεριφορά του κόσμου και να μη 
δείχνει καμία ανοχή στη σιωπή. Αρκεί βεβαίως να 
υπάρχει ηθική και στην καταγγελία, καθώς σε μια 
από τις πιο διάσημες συγκρούσεις του Χόλιγουντ, 
ανάμεσα στον σταρ Τζόνι Ντεπ και την πρώην σύζυ-
γό του Αμπερ Χερτ προκύπτει μέσα στο δικαστήριο 
ότι τελικά δεν ήταν ξεκάθαρο στη σχέση τους ποιος 
ήταν το θύμα και ποιος ο θύτης.
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η άποψη

Η ακολουθία των γεγονότων 

«Βρήκα τη δύναμη»
Η ηθοποιός Ελ. Αθανασοπούλου στη μήνυσή 
της ισχυρίζεται πως αποφάσισε να τον καταγ-
γείλει τώρα, αντλώντας δύναμη από το κίνημα 
#MeΤoo, αλλά και γιατί πλέον έχει και μάρτυ-
ρα που επιβεβαιώνει τον βιασμό της. Συγκε-
κριμένα, στη μήνυση που κατέθεσε στις Αρ-
χές κατονομάζει έναν άνθρωπο από τον καλ-
λιτεχνικό χώρο, ο οποίος φέρεται να γνωρίζει 
για το περιστατικό που εκείνη έχει καταγγείλει.  

«Μόλις ξεκίνησε στην Ελλάδα το κίνημα 
#MeΤoo με μεγάλο αριθμό κοριτσιών που 
έπαθαν το ίδιο με εμένα και που βρήκαν επι-
τέλους το κουράγιο να μιλήσουν, βρήκα και 

εγώ τη δύναμη και 
αποφάσισα να ανοί-
ξω το στόμα μου. Και 
πάλι φοβόμουν για-
τί ήμουν εντελώς μό-
νη μου και νιώθω ότι 
δεν υπάρχει κάποιος 
άνθρωπος να έρθει 
και να στηρίξει όσα 
καταγγέλλω», τονίζε-
ται στη μήνυση της 
33χρονης ηθοποι-
ού, υποστηρίζοντας 

πως ο άνθρωπος που έχει γνώση για τον κα-
ταγγελλόμενο βιασμό της, το 2010, είναι ένας 
γνωστός της σεναριογράφος με τα αρχικά Κ.Β.

«Τελικά όμως -και νιώθω τυχερή γι’ αυτό- 
βρέθηκε ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποί-
ος βρήκε και αυτός το κουράγιο να μου μιλή-
σει μετά από τόσα χρόνια. Συγκεκριμένα, εί-
χα κάνει ένδειξη με το εικονίδιο ‘‘τέλειο’’, που 
συμβολίζεται στο μέσο κοινωνικής δικτύω-
σης Facebook με το εικονίδιο της καρδιάς, σε 
ανάρτηση που είχε κάνει ο γνωστός μου σενα-
ριογράφος κύριος Κ.Β. για τα θέματα της επι-
καιρότητας -και συγκεκριμένα για θέματα βι-
ασμών- και τότε και αυτός βρήκε τη δύναμη 
να ανοιχτεί και να μου πει ότι έπρεπε κι εγώ 
να είχα μιλήσει τότε και ότι ήξερε και εκείνος 
από τον ίδιο τον εγκαλούμενο τι μου είχε κά-
νει. Προφανώς βρήκε και αυτός το θάρρος να 
μου ανοιχτεί, αφού κατάλαβε πλέον ότι και εγώ 
ήθελα να βγάλω από μέσα μου αυτό το βαρύ 
φορτίο που κουβαλάω τόσα χρόνια. Ισως και 
ο ίδιος να νόμιζε, όλα αυτά τα χρόνια που δεν 
μιλούσα, ότι δεν ήθελα να γνωστοποιήσω τι 
μου συμβαίνει. Από τη στιγμή αυτή, λοιπόν, 
και μετά, κατάλαβα ότι υπάρχουν και άνθρω-
ποι που είναι πλάι μου, βρήκα τη δύναμη και 
αποφάσισα να προβώ στη συγκεκριμένη πα-
ρούσα καταγγελία», καταλήγει στη μήνυσή της 
η Ελ. Αθανασοπούλου.
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