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Του ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΣΟΥΡΈΛΗ

«Π
ριν από λίγο καιρό μου εξομολο-
γήθηκε ότι του αρέσουν τα μικρά 
κορίτσια από την ηλικία των 15 

ετών. Μάλιστα, στο διάστημα που είχαμε χω-
ρίσει για λίγο, είχε φλερτάρει με μια 14χρονη, 
χωρίς όμως να ξέρω αν είχαν ολοκληρωμένη 
σχέση», κατέθεσε η μητέρα των δύο κοριτσιών, 
ηλικίας 10 και 12 ετών, σε βάρος του 39χρο-
νου σύντροφού της, αξιωματικού του Πυρο-
σβεστικού Σώματος στη Σκιάθο. Χαρακτηριστι-
κά, όπως αποκαλύπτει η ίδια στη Realnews, ο 
σύντροφός της τής είχε πει ότι τον ελκύουν οι 
ανήλικες κοπέλες.

Η καταγγέλλουσα και ο 39χρονος άνδρας 
διατηρούσαν σχέση περίπου ενάμιση χρόνο, 
ενώ τους τελευταίους δέκα μήνες συζούσαν. 

Η ίδια περιέγραψε στους αστυνομικούς κάποια περίεργα 
σημάδια που είχε παρατηρήσει στον χαρακτήρα του. «Τα 
Σαββατοκύριακα, όταν τα κορίτσια τα είχε ο πρώην σύζυ-
γός μου, ο ίδιος δεν ήθελε να βρίσκονται εκεί και προσπα-
θούσε να τα κρατήσει στο σπίτι με χειριστικό τρόπο. Τον 
Απρίλιο, όταν έφυγα για τη δουλειά μου το πρωί και αυ-
τός κοιμόταν στον καναπέ, η μεγάλη μου κόρη μού είπε 
ότι την ξύπνησε, την πήρε αγκαλιά πηγαίνοντάς την στο 
κρεβάτι μου και κοιμήθηκαν μαζί, αν και του είχα εκφρά-
σει την άρνησή μου να κάνει κάτι τέτοιο οποτεδήποτε».

Η μητέρα ανακάλυψε, όπως είπε, φωτογραφίες της κό-
ρης της, τα ξημερώματα της 31ης Ιουλίου. «Γύρω στις 
03:00, με αφορμή ότι τσακωθήκαμε και την όλη συμπερι-
φορά του, αφού κοιμήθηκε, έλεγξα το κινητό του και δι-
απίστωσα ότι έχει φωτογραφίες της μικρής κόρης μου να 
κοιμάται και να έχει εστιάσει στα οπίσθιά της, τα οποία 
ήταν ακάλυπτα. Τον ξύπνησα, του ζήτησα εξηγήσεις και 
αφού δεν μου έδωσε καμία εξήγηση, τον έδιωξα από το 
σπίτι μου». Λίγες ώρες μετά, η μητέρα των δύο κοριτσιών 
κατέθετε στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί 
ο σύντροφός της.

«Μίλησαν» τα κινητά
Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα, έναν 
υπολογιστή και μία κάρτα χωρητικότητας 2 GB. Από την 
έρευνα βρέθηκαν δύο φωτογραφίες της 10χρονης. Ο κα-
τηγορούμενος έδωσε τη δική του εξήγηση στην απολογία 
του στην ανακρίτρια. 

«Η σύντροφός μου γνώριζε για την ύπαρξη του υλικού 
από τότε που δημιουργήθηκε και δεν έπεσε από τα σύν-
νεφα εκείνο το ξημέρωμα. Ηξερε ότι δεν τραβήχτηκαν με 
καμία πρόθεση παραγωγής πορνογραφικού υλικού, αλ-
λά μόνο σε μια ύστατη προσπάθεια να την πείσω να συμ-
βουλεύσει τα κορίτσια για το ντύσιμό τους μπροστά στους 
ξένους. Και αυτό αποδεικνύεται χωρίς αμφιβολία από το 
γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες φωτογραφίες των κορι-
τσιών. Αν, πράγματι, είχα οποιαδήποτε πρόθεση παραγω-
γής υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, τότε είχα κάθε ευκαι-
ρία αυτούς τους δέκα μήνες που συζούσαμε να βγάλω πά-
ρα πολλές φωτογραφίες των κοριτσιών με μαγιό στη θά-
λασσα ή άλλες όταν κοιμόντουσαν ή στο μπάνιο». Σύμφω-
να με πληροφορίες, στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστη-
καν ακόμη δύο φωτογραφίες στις οποίες απαθανατίζονται 
νεαρές, πιθανόν ανήλικες, για τις οποίες είπε ότι «νομίζω 
πως είναι ψεύτικες και δεν φανταζόμουν ότι είναι παρά-
νομο να τις κατέχω».

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής αρνήθηκε ότι εξο-

μολογήθηκε στη σύντροφό του πως του αρέ-
σουν οι ανήλικες. «Ουδέποτε της εξομολογήθη-
κα δήθεν ότι μου αρέσουν τα νεαρά κορίτσια 
15 ετών και είναι απολύτως ψευδές ότι φλέρ-
ταρα ποτέ ή είχα σεξουαλική σχέση με 14χρο-
νη… Πώς είναι δυνατόν μια μάνα που καταθέ-
τει ότι έχει δήθεν τέτοια τρομερά στοιχεία και 
τέτοιες φοβερές υποψίες, να συνεχίζει να μέ-
νει για μήνες με τον σύντροφό της, τον οποίο 
τάχα υποψιάζεται, αντί να χωρίσει αμέσως και 
τελειωτικά για να προστατεύσει τα παιδιά της;».

«Ζήλευε»
Ο 39χρονος ισχυρίστηκε ότι η σύντροφός του 
έπλασε την ιστορία για να τον εκδικηθεί, όταν 
της ζήτησε να χωρίσουν έπειτα από τσακωμό, 
εκείνο το βράδυ. «Επειδή είχα πιει ποτό, απο-
φάσισα να κοιμηθώ και να φύγω το πρωί, για 
να μην οδηγήσω. Κάποια στιγμή, τα χαράμα-
τα, με ξύπνησε για να συνευρεθούμε ερωτικά. 
Την απώθησα και της είπα ότι έχουμε τελειώσει 
και από αύριο δεν θα με ξαναδεί. Εξοργίστη-
κε και μου δήλωσε σε έξαλλη κατάσταση: “Eγώ 
θα σε καταστρέψω”. Τότε σηκώθηκα, πήρα τα 
πράγματά μου και έφυγα από το σπίτι της. Το 
ερχόμενο πρωί με συνέλαβαν. Πέρασα το στά-
διο της προανάκρισης σε κατάσταση σοκ, δεν 
μπορούσα ούτε να μιλήσω, δεν ήξερα αν ζούσα 
έναν εφιάλτη από τον οποίο θα ξυπνήσω», κα-
τέθεσε, ενώ απέδωσε τα κίνητρά της και στη ζή-
λια της. «Ζήλευε την καλή σχέση που είχα με τα 
παιδιά. Ισως και να είχε παράπονο που δεν της 
έδειχνα προσοχή και τρυφερότητα, αφού δεν 
ήμουν πιστός…», ανέφερε ο κατηγορούμενος.

Η κυρία Πένυ Μαρκοπούλου, συνήγορος 
υπεράσπισης του 39χρονου αξιωματικού της 
Πυροσβεστικής, δηλώνει στην «R»: «Ο εντο-
λέας μου προφυλακίστηκε υπό το βάρος της 
περιρρέουσας ατμόσφαιρας που αφορά πα-
ρόμοιες υποθέσεις που έχουν πρόσφατα δει 
το φως της δημοσιότητας και οι οποίες, όμως, 
δεν έχουν καμία αναλογία με τη συγκεκριμένη 
υπόθεση. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
ΜΜΕ σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνο-
νται στο πραγματικό περιεχόμενο της δικογρα-
φίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία στρεβλών 
εντυπώσεων». 

Τα όσα υποστήριξε 
η πρώην σύντροφος 
του αξιωματικού της 
Πυροσβεστικής στη 
Σκιάθο, αλλά και οι 

φωτογραφίες που 
βρέθηκαν στο κινητό 

του τηλέφωνο, τον 
οδήγησαν στη φυλακή 

με την κατηγορία της 
παραγωγής και κατοχής 

υλικού πορνογραφίας 
ανηλίκων
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