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M
έσα από το νοσοκοµείο «Ευαγγελι-
σµός», όπου η κόρη της Μίνα εξακο-
λουθεί να δίνει µάχη για τη ζωή της, η 

Νατάσσα Αρναούτη µιλά στη Realnews για το 
τροχαίο που στοίχισε τη ζωή του Παντελή Πα-
ντελίδη και ξεκαθαρίζει ότι η κόρη της δεν είναι 
ακόµα σε θέση να δώσει απαντήσεις. 

Μέχρι τώρα της έχει µιλήσει, όπως λέει, µό-
νο µια φορά για την επιθυµία της να βγει από 
το νοσοκοµείο. «Ηθελε να φύγει να πάει στο 
σπίτι της. Είναι το µόνο πράγµα που είπε. Ολα 
τ’ άλλα δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικό-
τητα. Αφήστε το παιδί µου να γίνει καλά», λέ-
ει η µητέρα της 30χρονης. Παράλληλα, απευ-
θύνει έκκληση να σταµατήσει η παραφιλολο-
γία για το τι έγινε το µοιραίο πρωινό στη λεω-
φόρο Βουλιαγµένης, αφού, όπως επισηµαίνει, 
µόνο τα κορίτσια που βρίσκονταν στο τζιπ γνω-
ρίζουν τι πραγµατικά συνέβη. 

«Ακούγονται τόσα πολλά»
«Θέλω να τελειώσει αυτή η ιστορία, ακούγονται 
τόσα πολλά, τα παιδιά όλα µαζί βγήκαν να δια-
σκεδάσουν και κατέληξε εκεί που κατέληξε. Μό-
νο οι τρεις που ήταν µέσα στο αµάξι ξέρουν την 
αλήθεια. Εγώ έχω να αντιµετωπίσω γολγοθά για 
την αποκατάσταση της Μίνας. Η υγεία της δεν 
µπορεί να περιµένει πότε θα τελειώσει η δικο-
γραφία. Κάθε ηµέρα που περνά ζω ένα δράµα».  
Η σκέψη της γυρίζει συνεχώς πίσω, στο πρωι-
νό της 18ης Φεβρουαρίου. «Οταν έµαθα για το 
συµβάν, πάγωσα, έµεινα αποσβολωµένη. Ηρ-
θαν συγγενείς µου και µε έβαλαν στο αεροπλά-
νο. Είµαι έναν µήνα έξω από την εντατική, από 
το πρωί µέχρι το βράδυ, περιµένω ένα ελπιδο-
φόρο βλέµµα των γιατρών ότι το παιδί µου πά-

ει καλύτερα», λέει η Ν. Αρναούτη και προσθέ-
τει: «Πρέπει να είµαι δυνατή για να αντέξω όλο 
αυτό το µαρτύριο που περνάµε η Μίνα και εγώ. 
∆εν επεδίωξα ποτέ τη δηµοσιότητα, γι’ αυτό και 
δεν µιλάω. Εχω πλήρη εµπιστοσύνη στους για-
τρούς του νοσοκοµείου και τον δικηγόρο µου, 

Γιάννη Κωλέττη». Η Μ. Αρναούτη εξακολουθεί 
να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ µε-
τά την απόφαση των γιατρών να την ξυπνήσουν 
για λίγο την περασµένη εβδοµάδα τέθηκε ξανά 
σε καταστολή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ

«Μόνο οι τρεις 
ξέρουν την αλήθεια»
Η Νατάσσα Αρναούτη, µητέρα της Μίνας που ήταν στο 
µοιραίο τζιπ µαζί µε τον Παντελή Παντελίδη, µιλά στη Realnews

κοινωνία

Η εξαίρεση 
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ πέρασμα 
του Παντελή Παντελίδη από τη ζωή 
δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Εναν 
μήνα μετά, η συζήτηση στα media και 
τις παρέες συνεχίζεται με το ενδιαφέ-
ρον αμείωτο για τον καλλιτέχνη από 
τη Νέα Ιωνία που άγγιξε την κορυφή, 
αλλά δεν πρόλαβε να τη χαρεί. Τα μό-
λις 32 χρόνια του, το πάθος του για 
το τραγούδι και η επιτυχία του μέσα 
από έναν δρόμο παράλληλο με την 

πεπατημένη μαγνήτισαν το ενδιαφέ-
ρον του κόσμου που είδε στο πρόσω-
πό του το παιδί της διπλανής πόρτας. 
Δεν ήταν μόνο το βίαιο τέλος του, αλ-
λά και η επαγγελματική του ανέλι-
ξη εκτός συστήματος, που τον έκανε 
αγαπητό, ειδικά στη νέα γενιά. Τη γε-
νιά που δοκιμάζει τις αντοχές της στα 
γρανάζια της αναξιοκρατίας και γι’ 
αυτή το φαινόμενο Παντελίδης είναι η 
ελπίδα ότι υπάρχουν εξαιρέσεις.

του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΝΤΟΥ∆ΕΣΚΕΑ 

g.doudeskeas@realnews.gr
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ 
Για πρώτη φορά έρχονται στο φως 
ιερά κειμήλια του ελληνισμού και 
της Ορθοδοξίας της Κωνσταντινού-
πολης. Μιλά στην R» o ειδικός που 
ανέλαβε να τα ψηφιοποιήσει
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Η έκρηξη οργής της σταρ του Χό-
λιγουντ μετά τις επισκέψεις της 
στους καταυλισμούς προσφύγων 
σε Πειραιά, Ελαιώνα και Λέσβο

Αντζελίνα Τζολί: 
«Κατηγορώ»

εντατική
«Οταν έµαθα 
για το συµβάν, 
πάγωσα, έµεινα 
αποσβολωµένη. 
Ηρθαν συγγενείς 
µου και µε έβαλαν 
στο αεροπλάνο. 
Είµαι έναν µήνα 
έξω από την εντα-
τική, από το πρωί 
µέχρι το βράδυ», 
λέει η µητέρα της 
Μίνας 
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«ΠΡΕΠΕΙ να είμαι δυνατή 
για να αντέξω όλο αυτό 
το μαρτύριο που περνά-

με η Μίνα και εγώ», 
δηλώνει στην «R» η 
Νατάσσα Αρναούτη
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σεων, µε φόντο τις αποζηµιώσεις εκατοµµυρίων που όπως 
όλα δείχνουν θα απαιτηθούν ανάλογα µε το πού θα γείρει 
το βάρος της ευθύνης.  Τα νερά τάραξε ο Ιωάννης Κωλέτ-
της, δικηγόρος της µητέρας της Μίνας Αρναούτη, ξεκαθα-
ρίζοντας ότι οι τεχνικοί σύµβουλοι της οικογένειας Αρναούτη 
έχουν εκ διαµέτρου αντίθετες εκτιµήσεις µε αυτές της οικο-
γένειας Παντελίδη και θεωρούν ότι το τζιπ έτρεχε µε µεγάλη 
ταχύτητα. «Οι τεχνικοί σύµβουλοι των διαδίκων είναι δυνα-
τόν να καταλήξουν σε διαφορετικά συµπεράσµατα σε σχέ-
ση µε το τροχαίο. Βαρύνουσα θέση όµως, κατά την εµπει-
ρία µου, είναι η θέση της Τροχαίας, διαµέσου των προα-
νακριτικών πράξεων που έχει ενεργήσει», λέει στην «R» ο Ι. 
Κωλέττης και συνεχίζει: «Πρέπει πολύ σύντοµα να περαιω-
θεί η προανάκριση, έτσι ώστε να σχηµατισθεί πλήρης εικό-
να για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου. ∆εν πιστεύω 
σε σενάρια που διαχέονται στη δηµοσιότητα ή σε συζητή-

σεις για τα αίτια, αλλά πιστεύω ότι η περαίωση της προ-
ανάκρισης θα φωτίσει κάθε πτυχή του συµβάντος». 

Ασφαλιστικά µέτρα
Παράλληλα, προσθέτει ότι η οικογένεια της 

Μίνας σκέφτεται να ακολουθήσει τη δικα-
στική οδό για τα έξοδα νοσηλείας της. «Η 
κατάσταση της Μίνας από το τροχαίο εί-
ναι βαρύτατη, θα χρειαστούν πολλα-

πλά χειρουργεία µε αβέβαιη την πλή-
ρη αποκατάστασή της. Ενδεχοµέ-
νως η οικογένεια θα προχωρήσει 
σε ασφαλιστικά µέτρα, ώστε να 
συγκεντρώσει τα έξοδα θεραπεί-
ας της, στα οποία δεν µπορεί αυ-
τοδυνάµως να αντεπεξέλθει. Η 
µητέρα της είναι συνεχώς στο 
νοσοκοµείο, αγωνιά για τη ζωή 
και την υγεία της θυγατέρας 
της και είµαστε δίπλα της κάθε 

στιγµή για την πλήρη υποστήρι-
ξή της». Από την πλευρά της οικο-

γένειας του τραγουδιστή γίνεται 
αναφορά σε φωτογραφία του αυ-
τοκινήτου αµέσως µετά το δυστύ-
χηµα, που δείχνει αίµατα στην πλευ-
ρά του συνοδηγού. «Εάν οδηγούσε 
ο Παντελής, δεν θα υπήρχαν αίµα-
τα δεξιά. Η φωτογραφία δείχνει αί-
µατα στη δεξιά πλευρά του αυτοκι-
νήτου, ενώ η Φρόσω δεν είχε χτυ-
πήσει και δεν αιµορραγούσε», επι-

σηµαίνουν από το περιβάλλον των 
συγγενών του τραγουδιστή. Ο δικηγό-
ρος της οικογένειας Πέτρος Καϊµακά-
µης προχώρησε ένα βήµα παραπέ-
ρα, δηλώνοντας ότι έχει αποδείξεις 
πως δεν βρισκόταν ο Παντελής στο 
τιµόνι. «∆εν υπάρχουν µόνο ενδεί-

ξεις, αλλά υπάρχουν ισχυρές αποδεί-
ξεις, βάσει των οποίων ίσως να έχουµε 
τις επόµενες ηµέρες κάποια διαφορε-
τική εκτίµηση για το ποιος προκάλεσε 
το τροχαίο», επισήµανε.
Συγκρατηµένος στις εκτιµήσεις του εί-

ναι ο Τάσος ∆έδες, ειδικός πραγµατογνώ-
µονας τον οποίο έχει ορίσει η οικογένεια Πα-

ντελίδη. Οπως ξεκαθαρίζει, ακόµα δεν έχει ερευ-
νήσει το αυτοκίνητο, καθώς δεν του έχει δοθεί το πρά-

σινο φως από την Τροχαία, αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδε-
χόµενο να µην οδηγούσε ο τραγουδιστής. «Για την κοινή 
λογική, το αυτοκίνητο του Παντελίδη το οδηγούσε ο Πα-

ντελίδης. Από τη στιγµή, όµως, που, όπως προκύπτει από 
τα έως τώρα στοιχεία, ο οδηγός και ο συνοδηγός δεν φο-
ρούσαν ζώνες ασφαλείας σε ένα αυτοκίνητο που ανετρά-
πη, δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για το ποιος οδη-
γούσε. Αναµένουµε τα αποτελέσµατα από τα τεστ DNA», 
λέει στην «R». Ηδη παρέδωσε στην οικογένεια Παντελίδη 

την πρώτη του έκθεση που δεν αφορά τα αίτια του δυστυ-
χήµατος αλλά την αυτοψία στον δρόµο. «Κατέγραψα ακρι-
βώς σε τι κατάσταση βρισκόταν το στηθαίο πάνω στο οποίο 
ανέβηκε το αυτοκίνητο, καθώς και τα διαβρωµένα κάγκε-
λα που µπήκαν στην καµπίνα και τραυµάτισαν θανάσιµα 
τον Παντελή. Αν οι συνήγοροι της οικογένειας κρίνουν ότι 
υπάρχουν ευθύνες για τη συντήρηση του δρόµου, µπορούν 
να στραφούν κατά παντός υπευθύνου», τονίζει ο Τ. ∆έδες.

a.aggelopoulou@realnews.gr

Της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Φ
ως στις συνθήκες του τροχαίου που έκοψε το νή-
µα της ζωής του Παντελή Παντελίδη θα ρίξουν 
τα αποτελέσµατα των αναλύσεων DNA, τις οποίες 

ανέλαβαν να διενεργήσουν τα εγκληµατολογικά εργαστή-
ρια της ΕΛ.ΑΣ. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, τα 
αποτελέσµατα αυτά -που θα είναι έτοιµα σε 20 ηµέρες, µα-
ζί µε τα συµπεράσµατα των ιστολογικών και των τοξικολογι-
κών εξετάσεων- θα απαντήσουν στο ερώτηµα για το ποιος 
βρισκόταν στο τιµόνι του τζιπ. Αστυνοµικές πηγές ξεκαθα-
ρίζουν στην «R» ότι µέχρι τώρα η έρευνα έχει προχωρήσει 
µόνο σε ένα µέρος της, καθώς οι δικαστικοί πραγµατογνώ-
µονες δεν έχουν υποβάλει το πόρισµά τους, ούτε έχουν ενη-
µερώσει σχετικά µε τις πρώτες εκτιµήσεις τους. Το µόνο επί-
σηµο έγγραφο που υπάρχει προς το παρόν για τον οδηγό 
είναι αυτό της Τροχαίας Ελληνικού που έφτασε στον τόπο 
του δυστυχήµατος και αναφέρει ότι «οδηγούσε ο Παντελί-
δης Παντελεήµων». Αλλά και πηγές από την Πυροσβεστι-
κή αναφέρουν στην «R» ότι τα πόδια του Παντελή Παντε-
λίδη ήταν σφηνωµένα στη θέση του οδηγού και το σώµα 
του είχε γείρει δεξιά πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων. Πάντως, 
µε τη Φρόσω Κυριάκου, τον µοναδικό άνθρωπο που αυτή 
τη στιγµή µπορεί να δώσει απαντήσεις, να κρατά το στόµα 
της ερµητικά κλειστό, τα σενάρια φουντώνουν, µε την κάθε 
πλευρά να δίνει τη δική της εκδοχή σε έναν πόλεµο δηλώ-

To DNA θα δείξει 
τον οδηγό
Τα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. θα δώσουν τέλος στα σενάρια 
για το ποιος ήταν στο τιµόνι του µοιραίου αυτοκινήτου 
στο τραγικό δυστύχηµα, που κόστισε τη ζωή στον 
Παντελή Παντελίδη

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ Κωλέτ-
της, δικηγόρος της 
μητέρας της Μίνας Αρ-
ναούτη. Αριστερά, η επίμα-
χη φωτογραφία  που δείχνει 
αίματα στην πλευρά του συ-
νοδηγού. Κάτω: Οι δύο συνε-
πιβάτιδες του μοιραίου τζιπ. Η 
Μίνα Αρναούτη (αριστερά) και 
η Φρόσω Κυριάκου (δεξιά)


