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ΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρίκη στην Κρήτη
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στωθεί εάν υπήρχε κάποια ουσία στον οργανισμό της κοπέλας και συγκε-
κριμένα εάν της χορηγήθηκε το «χάπι του βιασμού».

Ισχυρισμοί
Μιλώντας στην «R», η συνήγορος του 33χρονου Ανωγειανού, Θεονύμφη 
Μπέρκη, τόνισε πως «ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές, διό-
τι η συνεύρεση με την κοπέλα ήταν συναινετική. Πρόκειται για χαλκευμέ-
νη κατηγορία. Η ίδια, μετά την περίθαλψή της στο Κέντρο Υγείας, ουδέπο-
τε αναφέρθηκε περί του βιασμού της, παρά την επομένη στο Βενιζέλειο εί-
πε πως “μάλλον βιάστηκα”. Δεν είναι εικόνα βιασμού αυτή. Αγνοούμε τα 
πραγματικά κίνητρα της υπόθεσης. Καταθέσαμε αίτημα κατ’ αντιπαράστα-
ση εξέτασης του φερόμενου ως δράστη και του θύματος, ενώ αναμένου-
με και τα εργαστηριακά ευρήματα».

Να σημειωθεί πως, κατά την πολύωρη απολογία του 33χρονου, στα δι-
καστήρια είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του φερόμενου 
ως δράστη, οι οποίοι με μη κόσμιες εκφράσεις επιτέθηκαν εναντίον πολι-
τών-μελών συλλογικοτήτων από ολόκληρη την Κρήτη που με πανό και συν-
θήματα ζητούσαν την παραδειγματική τιμωρία του φερόμενου ως δράστη 
του βιασμού. Μέλη της Φεμινιστικής Αλληλεγγύης Ηρακλείου ύψωσαν πα-
νό που έγραφε «Για τους βιασμούς φταίνε οι βιαστές - Καμία μόνη», ενώ η 
ισχυρή αστυνομική δύναμη που είχε παραταχθεί στα δικαστήρια απέτρε-
ψε τα επεισόδια ανάμεσα στους συγκεντρωθέντες.

Δεύτερη υπόθεση 
Λίγες ημέρες πριν την υπόθεση του βιασμού της νεαρής γυναίκας στα Ανώ-
γεια, υπήρξε και δεύτερο κρούσμα, με τον φερόμενο ως δράστη να προφυ-
λακίζεται και αυτός με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Χανίων.

Αυτή τη φορά το περιστατκό συνέβη σε γνωστό beach bar των Φαλασάρ-
νων, με μια 19χρονη κοπέλα να καταγγέλλει για βιασμό γνωστό στην τοπι-
κή κοινωνία επιχειρηματία της εστίασης. Την καταγγελία έκανε η 19χρονη 
στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων την περασμένη Δευτέρα, αφού προ-
ηγουμένως είχε δεχθεί τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου.

Η 19χρονη ανέφερε πως ο γνωστός της επί πολλά χρόνια 27χρονος Χα-
νιώτης με τον οποίο διασκέδαζαν σε πάρτι την κακοποίησε σεξουαλικά, όταν 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ

«Κ
ατέστρεψε τη ζωή μου, το ψυχικό 
τραύμα που μου προκάλεσε θα με 
πληγώνει για πάντα. Του έδειξα εμπι-

στοσύνη και εκείνος με μέθυσε και με βίασε πριν 
με εγκαταλείψει στο Κέντρο Υγείας. Βρέθηκα σε 
άθλια κατάσταση και χωρίς εσώρουχο. Ηταν ένας 
εφιάλτης. Ευτυχώς που οι γιατροί κατάλαβαν 
από την πρώτη στιγμή αυτό που είχα υποστεί».

Με τα λόγια αυτά περιέγραψε στους αστυνο-
μικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλεί-
ου μια 32χρονη γυναίκα από την Αθήνα τις εφι-
αλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια ενός 33χρο-
νου στα Ανώγεια Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Τις στιγμές φρίκης 
που βίωσε στα χέρια 

ενός αγνώστου 
περιέγραψε στους 

αστυνομικούς 32χρονη 
γυναίκα, η οποία 

κατήγγειλε ότι έπεσε 
θύμα σεξουαλικής 
κακοποίησης ενώ 

παραθέριζε 
στα Ανώγεια

εκείνη κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από την 
παρέα της για να πάει στην τουαλέτα.

Η κοπέλα εντοπίστηκε αργότερα σε άσχη-
μη κατάσταση στην παραλία και μεταφέρθη-
κε άμεσα από συγγενικά της πρόσωπα στο Κέ-
ντρο Υγείας Κισσάμου. Η οικογένειά της ενημε-
ρώθηκε άμεσα, όπως άμεσα έγινε και η καταγ-
γελία στις αστυνομικές Αρχές.

Ο 27χρονος, που συνελήφθη λίγη ώρα μετά 
την καταγγελία της κοπέλας, ισχυρίστηκε ότι συ-
νευρέθηκαν ερωτικά με τη θέλησή της. Ωστό-
σο, ο ισχυρισμός του φαίνεται να καταρρίφθη-
κε από την ιατροδικαστική εξέταση, τα ευρήμα-
τα της οποίας οδήγησαν τον εισαγγελέα στην 
απαγγελία της κατηγορίας του βιασμού και τις 
ανακριτικές Αρχές στην απόφαση να τον κρί-
νουν προσωρινά κρατούμενο.

«Εζησα τον εφιάλτη 
του βιασμού»

Ο άνδρας, μετά τη σύλληψή του, κρίθηκε προ-
φυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή 
και εισαγγελέα Ρεθύμνου. Ανάστατη είναι η κοι-
νωνία των Ανωγείων, καθώς ο μίτος της υπό-
θεσης ξεκίνησε να εκτυλίσσεται από πανηγύρι 
στην πλατεία του χωριού. 

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ο νεαρός 
Ανωγειανός ισχυρίστηκε πως «δεν υπήρξε κα-
νένας βιασμός. Είμαι αθώος. Υπήρξε σεξουα-
λική επαφή μεταξύ μας, αλλά αυτό έγινε με τη 
συγκατάθεσή της. Γνωριστήκαμε στο πανηγύ-
ρι, όλα ξεκίνησαν από εκεί…».

Στο γλέντι
Η 32χρονη και ο σύντροφός της είχαν φτάσει 
πρόσφατα στην Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές. Το επίμαχο βράδυ αποφάσισαν να με-
ταβούν στα Ανώγεια για να διασκεδάσουν στο 
πανηγύρι του χωριού, ενώ στην παρέα τους 
προστέθηκαν και άλλα άτομα, ανάμεσά τους 
και ο 33χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέα είχε κα-
ταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ όταν η 
32χρονη φέρεται να είπε πως δεν αισθανόταν 
καλά και ήθελε να μεταβεί στο νοσοκομείο, με 
τον 33χρονο Ανωγειανό να προσφέρεται να τη 
μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων, καθώς ο 
σύντροφος της κοπέλας βρισκόταν σε κατάστα-
ση μέθης και δεν ήταν σε θέση να τη βοηθήσει.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας παρέλαβαν 
την 32χρονη γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Εκ-
πληκτοι, διαπίστωσαν πως δεν φορούσε εσώ-
ρουχο και πως έφερε ίχνη σεξουαλικής πράξης, 
πιθανότατα βιασμού. Αμέσως ενημέρωσαν τις 
αστυνομικές Αρχές, ενώ αποφάσισαν τη μετα-
φορά της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

«Ναι, τον αναγνωρίζω, αυτός ήταν που με με-
τέφερε και με εγκατέλειψε. Εζησα έναν εφιάλ-
τη αυτή τη νύχτα…», ανέφερε η 32χρονη στους 
αστυνομικούς, ενώ ο ιατροδικαστής που την εξέ-
τασε εντόπισε «ευρήματα που συνηγορούν υπέρ 
της κακοποίησής της και συγκεκριμένα αμυχές, 
εκδορές, μώλωπες αλλά και ρήξεις». Ο ιατροδι-
καστής αναμένει και τα αποτελέσματα των το-
ξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπι-


