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ριστικά της πράξης, ήτοι από την εξακολου-
θητική δράση για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(2008 έως 2014) σε βάρος περισσότερων θυ-
μάτων, και ενόψει του ότι είχε μεθοδολογία και 
σχέδιο στον τρόπο προσέγγισης των θυμάτων 
του, ήτοι εκμεταλλευόμενος το εγνωσμένο κύ-
ρος του και την καταξίωσή του στον χώρο ως 
ηθοποιού, σκηνοθέτη και θιασάρχη, επεδίω-
κε συναντήσεις με τα θύματά του και εν συνε-
χεία, εκμεταλλευόμενος την επιθυμία τους για 
εύρεση εργασίας και την εμπιστοσύνη τους 
στο πρόσωπό του, τις απομόνωνε σε ιδιωτικούς 
του χώρους (γραφείο, καμαρίνι, αυτοκίνητο), 
όπου με ιδιαίτερη σκληρότητα και αναλγησία 
κατά τις επιθέσεις του, χωρίς να πτοείται από τη 
σθεναρή αντίσταση, τις φωνές, τα κλάματα και 
τον τραυματισμό των θυμάτων κατά την από-
πειρα διαφυγής τους, προέβαινε ή επιχειρού-

σε να προβεί σε γε-
νετήσιες πράξεις 
μαζί τους, κα-

θώς επί-
a.kandili@realnews.gr

Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Ε
να ηχηρότατο «όχι» ήταν η απάντηση 
του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθη-
νών στην προσφυγή του Πέτρου Φιλιπ-

πίδη κατά του εντάλματος προσωρινής κράτη-
σης της 15ης τακτικής ανακρίτριας. Ο γνωστός 
ηθοποιός κατέθεσε το αίτημά του στις 4 Αυγού-
στου, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την απολο-
γία του για ένα βιασμό και δύο απόπειρες βια-
σμού σε βάρος τριών γυναικών συναδέλφων 
του, υποστηρίζοντας ότι κρίθηκε προφυλακι-
στέος με ανύπαρκτα στοιχεία. 

Οι δικαστές, όμως, με το σκεπτικό που ανα-

«Είναι πολύ πιθανό
να διαπράξει και 

άλλα εγκλήματα»
Η «R» αποκαλύπτει 

ολόκληρο το βούλευμα 
του Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών, που 
απέρριψε το αίτημα 
αποφυλάκισης του 
Πέτρου Φιλιππίδη.  

Οι άγνωστες μαρτυρίες, 
τα χυδαία SMS και οι 

νέες αποκαλύψεις που 
οδήγησαν στην απόφαση

πτύσσουν στο βούλευμά τους, το οποίο εκδό-
θηκε μόλις στις 27 Αυγούστου και αποκαλύπτει 
σήμερα η Realnews, απορρίπτουν έναν προς 
έναν τους ισχυρισμούς του, κάνοντας λόγο για 
«ιδιαίτερη επικινδυνότητα» του κατηγορου-
μένου, «σταθερή ροπή και εθισμό στην τέλε-
ση συναφών εγκλημάτων», ενώ επισημαίνουν 
ότι από «την ιδιαίτερη σκληρότητα και αναλγη-
σία, που αυτός επέδειξε κατά τις επιθέσεις του, 
χωρίς να πτοείται από τη σθεναρή αντίσταση 
των θυμάτων του, προκύπτει ότι ο ίδιος διακα-
τέχεται από ανεξέλεγκτες γενετήσιες ορμές, συ-
νεπεία των οποίων αδυνατεί να ελέγξει τη συ-
μπεριφορά του…».

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρουν: «Σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτη-

Οι δικαστές απορρίπτουν 
τους ισχυρισμούς του 
Π. Φιλιππίδη, κάνοντας 
λόγο για «ιδιαίτερη 
επικινδυνότητα, σταθερή 
ροπή και εθισμό στην 
τέλεση συναφών 
εγκλημάτων»


