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Του Κωνσταντίνου νίΚολοπουλου

Τ
ην πιθανή συσχέτιση των δύο συγκλονι-
στικών υποθέσεων που είδαν το φως της 
δημοσιότητας στις αρχές του καλοκαιριού 

ερευνά η ΕΛ.ΑΣ. Πρόκειται για την ασέλγεια σε 
βάρος ανηλίκων από νηπιαγωγό στην Καβάλα, 
αλλά και για τη σύλληψη ενός 43χρονου στη 
Δράμα, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή 
σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Οι Αρχές 
θεωρούν πως οι δύο υποθέσεις ενδεχομένως 
να συνδέονται, καθώς, από τη μία, στην κατο-
χή του 43χρονου εντοπίστηκε το μεγαλύτερο 
υλικό παιδικής πορνογραφίας που έχει βρεθεί 
ποτέ στην Ελλάδα, ενώ, από την άλλη, η νηπι-
αγωγός φέρεται να φωτογράφιζε τα παιδιά-
θύματά της.  

Οι καταγγελίες
Στην Καβάλα, η τοπική κοινωνία παραμένει 
σοκαρισμένη μετά τις καταγγελίες γονέων ότι 
μια νηπιαγωγός προχώρησε σε ασελγείς πρά-
ξεις σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους, ηλι-
κίας από τριών έως και τεσσάρων ετών. Τα παι-
διά, που εξομολογήθηκαν στους γονείς τους 
όσα βίωσαν δίπλα στη νηπιαγωγό, έκαναν λό-
γο για αγγίγματα στην κοιλιά και ύστερα στην 
ευαίσθητη περιοχή, αποκαλύπτοντας ότι η νη-
πιαγωγός τα φωτογράφιζε την ώρα που ασελ-
γούσε πάνω τους. Το γεγονός ότι η εν λόγω γυ-
ναίκα απαθανάτιζε τις πράξεις της κινεί υποψί-
ες και γεννά ερωτήματα για το αν λειτουργού-
σε για λογαριασμό κάποιου κυκλώματος παι-
δικής πορνογραφίας. 

«Πληροφορήθηκα από μητέρα άλλου παι-
διού ότι ο γιος της, που επίσης κακοποιήθη-
κε, της ανέφερε ότι είδε και στην κόρη μου να 
συμβαίνουν τα ίδια. Αμέσως ζήτησα τη βοήθεια 
παιδοψυχολόγου για να με κατευθύνει. Επαθα 
σoκ όταν η τριάμισι ετών κόρη μου μου περι-
έγραψε και μου έδειξε τον τρόπο που την άγ-
γιζε η συγκεκριμένη νηπιαγωγός στα απόκρυ-
φα σημεία του σώματός της», δηλώνει οργι-
σμένη στη Realnews η μητέρα ενός κοριτσιού 
που φαίνεται να έπεσε θύμα των αρρωστημέ-
νων ορέξεων της νηπιαγωγού.  

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η μητέρα, η νη-
πιαγωγός, στην προσπάθειά της να εξασφαλί-
σει ότι τα παιδιά δεν θα μιλήσουν στους γονείς 
τους, τους έλεγε ότι αυτό είναι το δικό τους μυ-
στικό. «Της έλεγε ότι μπορούμε να λέμε μικρά 
ψεματάκια και ότι αυτό είναι το μυστικό μας 
και δεν το λέμε ούτε στη μαμά, ούτε στα άλλα 
παιδάκια. Εχω τεράστια αγωνία για το τι μπο-
ρεί να προξένησε η συγκεκριμένη στην ψυχή 
της μικρής μου», λέει με όση ψυχραιμία της 
έχει απομείνει η μητέρα.

Μήνυση
Σύμφωνα με τον Χρυσόστομο Βελάκη, δικη-
γόρο μίας εκ των οικογενειών που έχουν προ-
σφύγει στη Δικαιοσύνη, οι πρώτες καταγγελί-
ες έγιναν πριν από λίγους μήνες, ωστόσο χρει-
άστηκε η παρέμβαση ειδικών επιστημονικών 
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Το γεγονος ότι η νηπιαγωγός, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φωτο-
γράφιζε τα παιδιά την ώρα που ασελγούσε πάνω τους έχει προκα-
λέσει υποψίες στους αστυνομικούς ότι η κατηγορούμενη ενδεχομέ-
νως να εμπλέκεται σε κάποιο κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Για 
τον λόγο αυτό στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το υλικό που 
συνέλεξαν από τον 43χρονο που συνελήφθη στη Δράμα, ο οποίος 
είχε στην κατοχή του 2,5 εκατομμύρια αρχεία παιδικής πορνογρα-
φίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση παιδικής πορνογραφί-
ας που έχει αποκαλυφθεί ποτέ στην Ελλάδα και έφερε στο φως η Δί-
ωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οπως λένε οι έμπειροι αστυνομικοί 
που χειρίζονται την υπόθεση στη Δράμα, πρόκειται για έναν άνδρα 
υπεράνω υποψίας, άγαμο και μοναχικό, ο οποίος δεν είχε δώσει πο-
τέ το παραμικρό δικαίωμα και δεν είχε κινήσει υποψίες για τη δρά-
ση του. Ο εντοπισμός του 43χρονου φέρεται να έγινε μετά από ενη-
μερωτικά έγγραφα που έστειλαν στη χώρα μας οι αστυνομικές Αρ-
χές της Γαλλίας, οι οποίες ανακάλυψαν έναν άγνωστο μέχρι σήμερα 
διαδικτυακό χώρο επικοινωνίας (chat room) για παιδόφιλους. Εκτι-
μάται ότι ο κατηγορούμενος τουλάχιστον επί πέντε χρόνια συγκέ-
ντρωνε και διαμοίραζε στο darkweb χιλιάδες αρχεία με τέτοιου εί-
δους πορνογραφικό υλικό.

επι πεντε χρονια μοιραζε  
αρχεια στο darkweb ο 43χρονοσ

συμβούλων για να μπορέ-
σει το παιδί να περιγράψει 
όλα όσα συνέβησαν. 

«Η συγκεκριμένη μήνυση 
που υποβλήθηκε από τους 
γονείς της ανήλικης αφορά 
ασελγείς σεξουαλικές πρά-
ξεις σε βάρος του παιδιού 
τους και η συμπεριφορά της 
νηπιαγωγού που καταγγέλ-
λεται φέρει τον χαρακτήρα 
κακουργήματος. Πριν από 
την υποβολή της, με την κα-
τεύθυνση παιδοψυχολόγου, 
η ανήλικη προσεγγίστηκε με 
επιστημονικά ορθό τρόπο 
και περιέγραψε αναλυτικά 

αυτά που της συνέβησαν. Τα όσα περιγρά-
φονται από την ανήλικη δεν αφήνουν καμιά 
αμφιβολία για το τι συνέβη εις βάρος της», 
δηλώνει στην «R», ο Χρ. Βελάκης και προσθέ-
τει: «Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγο-
νός ότι ανήλικα αναφέρουν πως η συγκεκρι-
μένη καταγγελλόμενη φωτογράφιζε τις πρά-
ξεις της. Αυτό που θα διερευνηθεί περαιτέ-
ρω είναι εάν οι πράξεις αυτές τελούνταν με 
σκοπό το κέρδος». 
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