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Αποκαλυπτικές είναι 
οι μηνύσεις κατά παθολόγου 
από τον Βόλο που ερευνάται
για εμπλοκή σε θανάτους
από COVID-19

Ιδρυμα-κολαστήρΙο
«Μπαμπά, μην πεις τίποτα, 
θα με χτυπήσουν ξανά». 
Συγκλονίζει η καταγγελία 
πατέρα 10χρονου που 
κακοποιήθηκε στο 
ορφανοτροφείο της Αθήνας
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σελ. 32

Γιατρός-αρνητής 
του κορωνοϊού
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Τ
ρεις εβδομάδες μετά την καταγγελία της 
και έξι ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση 
της υπόθεσης που συντάραξε όλη την 

Ελλάδα, η Γεωργία πέρασε για τέταρτη φορά 
το κατώφλι της ανακρίτριας. Παρουσία ψυχο-
λόγου, η 24χρονη επέμεινε εμφατικά σε όσα 
έχει ήδη καταγγείλει. Και η νέα της κατάθεση 
εστίασε στα ίδια γεγονότα, που έλαβαν χώ-
ρα στο πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονί-
κης, μόλις λίγες ώρες μετά την έλευση του νέ-
ου έτους. Επανέλαβε όσα έχει καταγγείλει ότι 
της έχουν συμβεί, επιβεβαιώνοντας την εμπλο-
κή των ίδιων προσώπων και τονίζοντας πως 
δεν θα αλλάξει τίποτα σε σχέση με τις προη-
γούμενες τρεις καταθέσεις της. Επιπλέον, προ-
σκόμισε και γραπτά μηνύματα από το κινητό 
της τηλέφωνο, τα οποία ενδέχεται να διευκο-
λύνουν τις έρευνες των Αρχών. 

Σύμφωνα με όσα έχει πει, η αποδοχή μιας 
πρόσκλησης σε πάρτι την Πρωτοχρονιά έμελ-
λε να είναι μοιραία για την 24χρονη Γεωργία. Η 
κοπέλα, έχοντας χάσει με τραγικό τρόπο γονείς 
και σύντροφο, αποφάσισε να πει «ναι» στο κά-
λεσμα του φίλου της, Μάνου, καθώς δεν ήθε-
λε μια τέτοια ημέρα να είναι μόνη της στο σπί-
τι. Μαζί με τη 17χρονη φίλη της, αφού άλλαξε 
τον χρόνο στο σπίτι του εργοδότη της, πήγαν 
στη σουίτα γνωστού ξενοδοχείου της Θεσσα-
λονίκης. Είχε καταναλώσει αλκοόλ, ένιωθε κά-
πως ζαλισμένη, αλλά εκεί, όπως η ίδια λέει, της 
προσέφεραν ένα ποτό. Αφού το ήπιε, άρχισε να 
χάνει τη συνείδησή της. Αποφάσισε με τη φίλη 
της και άλλη μία γνωστή τους κοπέλα που συ-
νάντησαν εκεί να φύγουν. Οταν κατάλαβε πως 
δεν μπορούσε ούτε το αυτοκίνητό της να βρει, 
πόσο μάλλον να οδηγήσει, επικοινώνησε με τον 
άνθρωπο που την κάλεσε, ο οποίος της είπε να 
επιστρέψει στο ξενοδοχείο για να τη βοηθήσει. 
Η Γεωργία γύρισε πίσω, έκλεισε μόνη της δωμά-

«Δεν αλλάζω 
τίποτα»

ποινή
Αν τα 
αποτελέσματα των 
τοξικολογικών 
εξετάσεων της 
κοπέλας δείξουν 
πως όντως της 
χορηγήθηκε 
κάποια ουσία και 
πως συμμετείχε 
και άλλος άνδρας, 
τότε η κατηγορία 
γίνεται βαρύτερη, 
καθώς θα αφορά 
ομαδικό βιασμό. 
Αδίκημα για το 
οποίο προβλέπεται 
η ποινή των 
ισοβίων

Στην τέταρτη κατάθεσή της, η 24χρονη Γεωργία επέμεινε
σε όσα έχει ήδη πει ενώπιον των Αρχών, ενώ προσκόμισε
και SMS που ενδέχεται να διευκολύνουν την έρευνα

τιο, το πλήρωσε και το μόνο που ήθελε εκείνη την ώρα ήταν να 
κοιμηθεί. Αναζητώντας το δωμάτιο, συναντήθηκε με τρία άτο-
μα που της είπαν να κοιμηθεί στο δικό τους. 

Ολα θολά
Από εκεί κι έπειτα όλα θόλωσαν στο μυαλό της. Το πρωί ξύ-
πνησε σε ένα δωμάτιο που κατάλαβε πως δεν ήταν το δικό 
της. Ηταν πιο μεγάλο, υπήρχε μια βαλίτσα με ανδρικά ρού-
χα, πάνω στο κομοδίνο χάπια στυτικής διέγερσης, ενώ στο 
πάτωμα είδε το εσώρουχό της. Τότε αντιλήφθηκε ότι κάτι κα-
κό της έχει συμβεί. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έκανε κα-
ταγγελία. Βάσει των στοιχείων που έδωσε, οι Αρχές φτάνουν 
σε έναν 27χρονο, ο οποίος και συνελήφθη. Καθώς η κοπέλα 
δεν ήταν σε θέση ακόμη να θυμηθεί λεπτομέρειες, η δίωξη 
που του ασκήθηκε είναι για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας χωρίς συναίνεση. Κατά την απολογία του παραδέχθηκε 
ότι όντως συνευρέθηκε με την 24χρονη. Ισχυρίστηκε, ωστό-
σο, πως αυτό έγινε με τη θέλησή της και όπως σημείωσε και 
σε δήλωσή του την περασμένη Πέμπτη «ουδέποτε διέπραξα 
βιασμό σε βάρος της μηνύτριας, αφού η μεταξύ μας σωματι-
κή επαφή έγινε με την απόλυτη γνώση, συναίσθηση και συ-
ναίνεσή της». Καθώς για την κατηγορία που του αποδόθηκε 
δεν προβλέπεται προσωρινή κράτηση (παρά μόνο αν ο ανα-
κριτής κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτερες συνθήκες), ο κατηγο-

ρούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστι-
κούς όρους.

Ωστόσο, ώρα με την ώρα, ημέρα με την 
ημέρα, η 24χρονη Γεωργία θυμάται όλο και 
περισσότερα. Την Παρασκευή 14 Ιανουαρί-
ου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τα όσα βί-
ωσε, έδωσε τρίτη κατάθεση, αυτή τη φορά 
στην ανακρίτρια. Εκεί θυμήθηκε πως, εκτός 
από τον 27χρονο, στην εις βάρος της απο-
τρόπαια πράξη συμμετείχε και ένας ακόμη 
άνδρας και πως πιθανόν κάτι να της έριξαν 
στο ποτό που της προσφέρθηκε, καθώς, ναι 
μεν είχε πιει, αλλά όχι τέτοια ποσότητα που 
να δικαιολογεί την απώλεια συνείδησης. Μετά 
από αυτή την κατάθεση, η έρευνα πήρε άλλη 
τροπή. Αν τα αποτελέσματα των τοξικολογι-
κών εξετάσεων της κοπέλας δείξουν πως όντως 
της χορηγήθηκε κάποια ουσία και πως συμ-
μετείχε και άλλος άνδρας, τότε η κατηγορία 
γίνεται βαρύτερη, καθώς θα αφορά ομαδικό 
βιασμό. Αδίκημα για το οποίο προβλέπεται, 
βάσει των τελευταίων αλλαγών στον ποινικό 
κώδικα, μόνο η ποινή των ισοβίων. 

ΑΝΝΑ ΚΑΝΔΥΛΗ

ο 27χρονοσ που κατηγορείται για προσβολή 
γενετήσιας αξιοπρέπειας ήρθε σε επαφή με 
την 24χρονη μέσω του φίλου της μάνου (δεξιά)

ο αδελφοσ και o φίλος του 27χρονου 
που παρευρέθησαν στο πάρτι έχουν επίσης 
καταθέσει, δίνοντας τη δική τους εκδοχή


