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ΚΟΙΝΩΝΙΑΣυνεχίζονται οι έρευνες
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ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει η μαρτυρία μιας δεύτερης κο-
πέλας, επίσης 14χρονης, στην οποία γίνεται λό-
γος για περίεργες κινήσεις από τον κατηγορού-
μενο σε βάρος της.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία αναφέρεται 
για τη δεύτερη 14χρονη: «Σε ερώτηση αξιω-
ματικών της υπηρεσίας μας η… (σ.σ.: το θύ-
μα), ανέφερε ότι ο Μυρογιάννης Ευστράτιος 
ήταν πολύ εκδηλωτικός με όλα τα κορίτσια της 
ομάδας και πριν από περίπου έναν μήνα, μέσα 
στο αυτοκίνητό του, άγγιξε στους μηρούς την… 
(σ.σ.: αναφέρεται το όνομα τις συναθλήτριας 
της ανήλικης μαθήτριας), πράξη την οποία εκ-
μυστηρεύτηκε η τελευταία στο θύμα». Με βάση 
αυτή τη μαρτυρία και όσα φαίνεται να έπραξε 
εις βάρος της ανήλικης, εν προκειμένω τον βια-
σμό της, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η συγκε-
κριμένη κοπέλα δεν είναι το μοναδικό θύμα του. 

Η κατάθεση που πήραν οι αστυνομικοί από 
τη δεύτερη 14χρονη, η οποία και είχε εκμυστη-
ρευτεί την παρ’ ολίγον οδυνηρή περιπέτειά της 
με τον προπονητή του βόλεϊ, ενσωματώθηκε 
στη δικογραφία που συνέταξαν οι άνδρες της 
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. 

 «Πριν από περίπου έναν μήνα, ενώ βρισκό-
ταν μέσα στο αυτοκίνητο του Μυρογιάννη Ευ-
στράτιου, μόνη της μαζί με τον τελευταίο, εκεί-
νος της έσφιξε τον μηρό και της είπε: “Αντε, κα-
ληνύχτα τώρα”. Το συγκεκριμένο συμβάν έκα-
νε το νεαρό κορίτσι να αισθανθεί άβολα, ωστό-
σο δεν έδωσε περισσότερη έκταση, καθώς συ-
χνά ο κατηγορούμενος, όταν μιλούσε στα κο-
ρίτσια της ομάδας και ήθελε να τα παρηγορή-
σει, τα χάιδευε στα μπράτσα ή στους μηρούς».

Εμπιστοσύνη
Οπως προκύπτει από τις έρευνες, ο αστυνο-
μικός και προπονητής, εκμεταλλευόμενος την 
επαγγελματική του ιδιότητα, είχε καταφέρει να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονέων των κο-
ριτσιών που προπονούσε και, μάλιστα, μετά 
τις προπονήσεις τα γύριζε στο σπίτι τους με το 
αυτοκίνητό του, φροντίζοντας να αφήνει πά-
ντα τελευταία τη 14χρονη μαθήτρια, με σκοπό 
βέβαια να τη βιάσει. 

Το γεγονός αυτό προφανώς και προκαλεί 
έντονες υποψίες στους αστυνομικούς της Δι-
εύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων που χειρί-
ζονται την υπόθεση και συνεχίζουν τις έρευ-
νες για την ύπαρξη και άλλων θυμάτων, καθώς 
στέκονται στην επιμονή του 55χρονου να επι-
στρέφει ο ίδιος τις αθλήτριες, μετά την προπό-
νηση, στο σπίτι τους.

Στο μεταξύ, ακόμα και στις φωτογραφίες που 
έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος 
όχι μόνο δείχνει αμετανόητος για τις πράξεις του, 
αλλά ποζάρει και χαμογελαστός, προκαλώντας 
την οργή των γονέων της 14χρονης μαθήτριας.

Ωστόσο, η οργή τους στην κυριολεξία ξεχεί-
λισε όταν άκουσαν με έκπληξη τον δικηγόρο 
του κατηγορουμένου να δηλώνει πως ο πελά-
της του, ενώπιον της ανακρίτριας, υποστήριξε 
πως ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεση της «κυ-
ρίας» ή της «δεσποινίδας», όπως ήταν χαρακτη-
ριστικά οι όροι που χρησιμοποιούσε ο δικηγό-
ρος, αναφερόμενος στην ανήλικη μαθήτρια. 

Ξέσπασμα
Την έντονη οργή τους εξέφρασαν οι γονείς της 
14χρονης κοπέλας που φαίνεται να έπεσε θύ-
μα του 55χρονου αστυνομικού, όταν αντίκρι-
σαν έξω από τον ανακριτή τον κατηγορούμε-
νο. Δεν άντεξαν και ξέσπασαν για όσα έκανε 
στο παιδί τους. 

«Τι σου έκανε; Παιδεραστή!», ακούγεται να 
λέει εξοργισμένη η μητέρα του κοριτσιού, με 
τους παρευρισκόμενους να τη συγκρατούν για 
να μη λιντσάρει τον αστυνομικό. Λίγο αργότερα, 
σε δηλώσεις της έξω από τον ανακριτή, ανέφε-
ρε: «Να τον σκοτώσω ήθελα. Είδα το κινητό του 
μωρού. Μηνύματα στο κινητό του μωρού. Την 
εκβίαζε, την απειλούσε, τη χτυπούσε μέσα στο 
αυτοκίνητο γιατί δεν έκανε αυτά που ήθελε». 

Από την πλευρά του, ο πατέρας της 14χρονης 
είπε πως ο αστυνομικός και προπονητής βόλεϊ 
της κόρης του είναι ένα κτήνος. «Αληταρά, θα 
πάω φυλακή για εσένα», φώναξε όταν τον αντί-
κρισε βγαίνοντας από το γραφείο του ανακριτή.

O αστυνομικός και προπονητής, 
εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική του 
ιδιότητα, είχε καταφέρει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη των γονέων των κοριτσιών που 
προπονούσε


