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Ανάβει φωτιές 
η αίτηση 
αποφυλάκισης 
του πυροσβέστη
Ο 39χρονος, που κατηγορείται για παιδική 
πορνογραφία, ισχυρίστηκε πως οι φωτογραφίες της 
10χρονης που βρέθηκαν στο κινητό του ελήφθησαν 
για να φανεί ότι το ντύσιμό της δεν ήταν… ευπρεπές

Η συνήγορος υπεράσπισης του 
39χρονου, Πένυ Μαρκοπούλου, 
δήλωσε στην «R» ότι από 
τα στοιχεία της υπάρχουσας 
δικογραφίας, που είναι 
ελάχιστα και αμφισβητούμενα, 
δεν δικαιολογείται επιβολή 
προσωρινής κράτησης

p.sourelis@realnews.gr

Του Παναγιώτη Σουρέλη

Α
ρνείται τις κατηγορίες της παραγωγής 
και της κατοχής υλικού πορνογραφίας 
ανηλίκων για τις οποίες προφυλακίστη-

κε ο 39χρονος αξιωματικός της Πυροσβεστι-
κής που υπηρετούσε στη Σκιάθο. Οπως ισχυ-
ρίζεται στην αίτηση αποφυλάκισης που κατέ-
θεσε και την οποία αποκαλύπτει η Realnews, 
οι επίμαχες φωτογραφίες που είχε στο κινη-
τό του με τη μικρότερη κόρη της συντρόφου 
του, ηλικίας 10 ετών, απαθανάτιζαν τη μικρή 
με σορτσάκι, ενώ τις είχε τραβήξει για να κάνει 
παρατήρηση, όπως λέει, στη μητέρα της. «Η 
καταγγέλλουσα γνώριζε την ύπαρξη των φω-
τογραφιών από πολύ νωρίτερα, αφού της τις 
έδειξα άμεσα, πριν από έναν με ενάμιση μή-
να που τις τράβηξα. Απεικονίζουν την κόρη της 
με πολύ κοντό σορτσάκι και εγώ, γνωρίζοντας 
ότι μέσα στο σπίτι εισέρχονται άνδρες ξένοι 
ως πελάτες της καταγγέλλουσας, η οποία έχει 
παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα ως 
αισθητικός που κάνει αποτρίχωση σε γυναίκες 
και άνδρες, προσπαθούσα να πείσω την κα-
ταγγέλλουσα ότι αυτό το ένδυμα δεν είναι το 
ενδεδειγμένο».

«Τις έβλεπα σαν κόρες μου»
Ο 39χρονος υποστηρίζει ότι είχε στο κινητό 
του μόνο δύο φωτογραφίες της 10χρονης, 
ενώ, αν ήταν παιδόφιλος, θα είχε περισσότε-
ρες: «Αν πράγματι είχα τέτοια πρόθεση παρα-
γωγής υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, τότε 
θα έπρεπε να υπάρχουν πολλές φωτογραφίες 
των κοριτσιών, σε περισσότερες στάσεις, με δι-
αφορετικά ενδύματα ή ακόμα και γυμνές στο 
μπάνιο, φωτογραφίες που κάποιος με τέτοια 
πρόθεση θα ήταν εύκολο να τραβήξει στους 
10 μήνες που έμενα μαζί τους. Αυτό, όμως, 
δεν συνέβη και άλλες φωτογραφίες δεν υπάρ-
χουν, γιατί δεν μου περνούσε καν από το μυα-
λό, δεν μπορούσα καν να φανταστώ, ότι εκεί-
νη τη στιγμή αυτό που έκανα θα μπορούσε να 
θεωρηθεί από έναν τρίτο ως παραγωγή πορνο-
γραφικού υλικού. Δεν είχα καμία τέτοια πρόθε-
ση… Απέναντι στις κόρες της ήμουν στοργικός 
και τις έβλεπα σαν δικές μου κόρες και αυτό η 
καταγγέλλουσα το γνώριζε και το γνωρίζει κα-
λά. Δεν επεδίωξα ποτέ να προσεγγίσω ομάδες 
παιδιών, όπως συνηθίζουν να κάνουν δράστες 
ανάλογων εγκλημάτων... Ηταν η πρώτη φορά 
στη ζωή μου που έκανα σχέση με γυναίκα που 
είχε ήδη παιδιά». Ωστόσο, όπως υποστηρίζει 

στην αίτηση αποφυλάκισής του, πλέον «δεν θα έχω καμία επι-
κοινωνία ποτέ ξανά με τις κόρες της καταγγέλλουσας, άρα δεν 
μπορεί να πιθανολογηθεί τέλεση ομοειδών πράξεων» και ζητά 
την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του.

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής διαψεύδει ότι είχε πει 
στην πρώην σύντροφό του πως του αρέσουν τα νεαρά κορί-
τσια και ότι είχε φλερτάρει με 14χρονη. Αποδίδει τις καταγγε-
λίες της σε εκδικητικό μένος, επειδή της ζήτησε να χωρίσουν: 
«Το μόνο της κίνητρο γι’ αυτήν την καταγγελία ήταν η εκδίκη-
ση και η επιθυμία της να με καταστρέψει, όταν της δήλωσα ότι 
χωρίζουμε οριστικά και ότι θα ζητήσω μετάθεση από τη Σκιά-
θο και αυτό αποδεικνύεται από την ίδια την κατάθεσή της».

Η ιστοσελίδα γνωριμιών
Οπως είχε αποκαλύψει η «R» στο φύλλο της 7ης Αυγούστου, 
από την έρευνα σε κινητά και άλλες συσκευές του 39χρονου, 
βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών πορνογραφικού περιεχομένου. 
Εκείνος απαντά ότι πρόκειται για υλικό με ενηλίκους και δεν εί-

ναι ποινικά κολάσιμο. «Το περιεχόμενο της συ-
ντριπτικής πλειονότητας αυτών των 19 φωτο-
γραφιών που βρίσκονται στη δικογραφία και 
για τις οποίες κατηγορούμαι δεν είναι πορνο-
γραφικό και δεν αφορά ανηλίκους». Αποκα-
λύπτει, μάλιστα, ότι είχε προφίλ σε ιστοσελί-
δα γνωριμιών ενηλίκων. «Επισκεπτόμουν μια 
μόνο νόμιμη ιστοσελίδα ενηλίκων άνω των 
18 ετών. Αυτό που προκύπτει και που παρα-
δέχθηκα με ειλικρίνεια και παρρησία είναι η 
ενασχόλησή μου με την πορνογραφία ενηλί-
κων. Η φαντασίωση, όμως, δεν ποινικοποιεί-
ται, όπως δεν ποινικοποιείται ούτε το διαδικτυ-
ακό σεξ. Δεν προκύπτει καν επίσκεψη σε ιστο-
σελίδα περιεχομένου παιδικής πορνογραφίας, 
ούτε είσοδος στο λεγόμενο “dark web”, ού-
τε αναζήτηση καμιάς τέτοιας φωτογραφίας… 
Επ’ ουδενί δεν εμφανιζόμουν ως ανήλικος σε 
ιστοσελίδες». Οπως σημειώνει, «η προφυλά-
κισή μου μού προκαλεί ανήκεστο βλάβη και 
στιγματίζει ανεπανόρθωτα εμένα και την οι-
κογένειά μου, καταστρέφοντας τη ζωή μου».

Από την πλευρά της, η συνήγορος υπερά-
σπισης του 39χρονου αξιωματικού της Πυρο-
σβεστικής, Πένυ Μαρκοπούλου, δηλώνει στην 
«R»: «Από τη μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύ-
πτει κατοχή τεχνολογικού εξοπλισμού και ειδι-
κού λογισμικού που χρησιμοποιούν συνήθως 
δράστες παρόμοιων αδικημάτων, δηλαδή δεν 
προκύπτουν εξωτερικοί σκληροί δίσκοι με υλικό 
πορνογραφίας ανηλίκων, ούτε προγράμματα 
λήψης ή ανταλλαγής κρυπτογραφημένων αρ-
χείων. Επιπλέον, δεν προκύπτει ιστορικό επι-
σκέψεων σε παράνομες ιστοσελίδες, ενώ οι συ-
σκευές του εντολέα μου δεν προστατεύονταν 
από κανέναν κωδικό και ήταν ελεύθερα προ-
σβάσιμες στην καταγγέλλουσα. Από τα στοι-
χεία της υπάρχουσας δικογραφίας, που είναι 
ελάχιστα και αμφισβητούμενα, δεν δικαιολο-
γείται επιβολή προσωρινής κράτησης».


