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μυαλό μου πέρασε και η σκέψη ότι, αν έβγαι-
να μόνη μου σε τέτοια κατάσταση στον δρό-
μο, ίσως να μου συνέβαιναν ακόμα χειρότερα 
πράγματα. Ετσι, λοιπόν, ο εγκαλούμενος έκατσε 
στη θέση του οδηγού και ξεκίνησε να πηγαίνει 
προς το άλλο μαγαζί, όπου εγώ ήθελα οπωσδή-
ποτε να πάω να βρω την παρέα μου, γιατί φο-
βόμουν να μείνω μόνη μου, φοβόμουν ακόμα 
και να γυρίσω στο σπίτι. Σε όλη τη διαδρομή 
αυτός δεν μιλούσε καθόλου. Εγώ έκλαιγα απα-
ρηγόρητη και ήμουν κουλουριασμένη στο κά-
θισμα του αυτοκινήτου. Κατά τη διαδρομή με 
κατέκλυσαν αισθήματα ντροπής και αυτοευθύ-
νης. Δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είχα εμπι-
στευτεί έναν τέτοιον άνθρωπο. Ενιωθα ότι είχα 
προδοθεί. Αυτός δεν μιλούσε καθόλου και εγώ 
μετά άρχισα να φωνάζω ‘‘γιατί μου το έκανες 
σε μένα αυτό’’… Ενιωθα κυριολεκτικά ότι ήθε-
λα να ανοίξει η γη να με καταπιεί, φοβόμουν, 
ντρεπόμουν και ένιωθα αηδία…».

Πάλη
Δεν θέλησε να πει σε κανέναν τίποτα, καθώς όπως 
λέει: «Μέσα μου πάλευαν η ανάγκη να εκφρά-
σω τον βιασμό μου στις Αρχές καταγγέλλοντας 
τον βιαστή μου και, από την άλλη, ο φόβος ότι 
δεν θα γίνω πιστευτή ή ότι θα με κατηγορήσουν 
για την αποκάλυψη του βιασμού μου. Εκτοτε βι-
ώνω πολύ συχνά αγχώδεις διαταραχές, περιο-
δικά διαστήματα κατάθλιψης, ενώ πολύ συχνά 
εμφανίζω συναισθηματικά μουδιάσματα και κα-
ταλαμβάνομαι από ενοχές. Δεν είναι λίγες οι φο-
ρές που ενοχλητικές σκέψεις και αναδρομές στο 
περιστατικό με κατακλύζουν τη νύχτα, με αποτέ-
λεσμα να έχω εφιάλτες και συμπτώματα επανα-

τρόμος
«Αυτός, με 
κατεβασμένο το 
παντελόνι και το 
εσώρουχό του, 
εκτελούσε μέσα 
μου τη γενετήσια 
πράξη, δηλαδή 
με βίαζε. Οταν 
συνειδητοποίησα 
τι μου συμβαίνει, 
πάγωσα, στην 
αρχή είχα 
‘‘κερώσει’’ από τον 
τρόμο μου και από 
τον φόβο μου»

βίωσης του περιστατικού. Αυτοί είναι οι λόγοι και ιδιαίτερα το αίσθη-
μα ντροπής και αυτοευθύνης που όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν 
δεν είχα μιλήσει σε κανέναν, ούτε στους γονείς μου. Ενιωθα ότι έχω 
πάνω μου τη ‘‘ρετσινιά’’ της βιασμένης, ντρεπόμουν και δεν έβρι-
σκα το κουράγιο να το πω σε κανέναν. Μόλις ξεκίνησε στην Ελλάδα 
το κίνημα #MeToo, με μεγάλο αριθμό κοριτσιών που έπαθαν το ίδιο 
με εμένα και που βρήκαν επιτέλους το κουράγιο να μιλήσουν, βρή-
κα και εγώ τη δύναμη και αποφάσισα να ανοίξω το στόμα μου…».

Το ΤελευΤαίο σίριαλ 
του καταγγελλόμενου 
σκηνοθέτη προβάλλεται 
αυτή την περίοδο σε με-
γάλο τηλεοπτικό σταθμό, 
καθηλώνει εκατοντάδες 
χιλιάδες τηλεθεατές και 
σημειώνει υψηλότατη 
τηλεθέαση


